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Sammanfattning 
 
Debatten om lagring av trafikuppgifter och integritetsskydd fick ny aktualitet när EU-
domstolen år 2014 i den så kallade Digital Rights-domen ogiltigförklarade 
datalagringsdirektiv 2006/24/EG, som hade medfört att EU:s teleoperatörer var skyldiga att 
lagra sina kunders trafikuppgifter eftersom dessa eventuellt skulle komma att behöva 
användas i brottsbekämpande syfte. Enligt EU-domstolen stred direktivet mot rätten till 
privatliv enligt artikel 7 och rätten till skydd av personuppgifter enligt artikel 8 av EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna. Ogiltigförklarandet genererade 
tolkningssvårigheter på nationell nivå, vilket resulterade i ett förtydligande i den så kallade 
Tele2-domen, där EU-domstolen fastslog att även den svenska datalagringslagstiftningen 
stred mot rättighetsstadgan. En statlig utredning pågår i nuläget i syfte att ta fram 
lagrändringsförslag som är i linje med gällande EU-rätt. En mindre omfattande lagring kan 
försvåra de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att tillgå uppgifter som kan 
användas som stödbevisning i fall av sexualbrott mot barn på internet, brott som redan 
präglas av bevissvårigheter. Högsta domstolen har i sina avgöranden påvisat vikten av 
stödbevisning för fällande dom i sådana mål. Situationen reflekterar avvägningen mellan 
rätten till integritet hos en potentiell förövare och statens positiva förpliktelser enligt 
internationell rätt att garantera skydd av barn från övergrepp. 
 
Föreliggande uppsats syftar till att genom en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod redogöra 
för om Digital Rights-domen och efterföljande rättsutveckling inom datalagringsområdet kan 
utgöra ett hinder för Sverige i uppfyllandet av övriga internationella förpliktelser, mer 
specifikt skyldigheten att säkerställa ett effektivt skydd för barn utifrån Europakonventionen 
och barnkonventionen. Detta undersöks primärt i en kontext av svenskt straffrättsligt skydd 
av barn från sexualbrott på internet. Uppsatsen når bland annat slutsatsen att Digital Rights-
domen och efterföljande utveckling på datalagringsområdet i viss mån reflekterar friktionen 
mellan EU:s befogenheter och det nationella självbestämmandet, samt att den minskade 
lagringsomfattningen som nämnda utveckling resulterat i måste anses problematisk ur 
perspektivet barnets rätt till effektivt skydd från övergrepp. Det går däremot inte att med 
bestämdhet konstatera att gällande EU-rätt inom datalagringsområdet utgör ett direkt hinder 
för Sveriges uppfyllande av sina positiva förpliktelser att garantera barnets rätt till skydd 
enligt Europakonventionen och barnkonventionen. Att HD i sin bevisvärdering påvisar värdet 
av stödbevisning, och att möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att säkra 
sådan stödbevisning under förundersökning begränsas måste därtill anses problematiskt när 
det gäller vikten av ansvarsutkrävande i en rättsstat. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 
	
Debatten kring avvägningen mellan den enskildes rätt till integritet och brottsbekämpning har 
pågått länge,1 och fick ny aktualitet i och med EU-domstolens ogiltigförklarande av direktiv 
2006/24/EU2 [datalagringsdirektivet] i domen Digital Rights Ireland3 [Digital Rights] i april 
2014. Datalagringsdirektivet föreskrev, kortfattat, att privata leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster, alltså exempelvis mobiloperatörer, skulle vara skyldiga att lagra 
trafikuppgifter 4  gällande exempelvis vem en abonnent hade kontaktat, och 
lokaliseringsuppgifter5 vid tidpunkten för kontakten. Syftet var att dessa uppgifter skulle 
kunna komma att användas i brottsbekämpningen, och enligt direktivet skulle uppgifterna 
lagras i minst sex månader. Anledningen till ogiltigförklarandet var att direktivet, i EU-
domstolens mening, utgjorde ett oproportionerligt ingrepp i de fri- och rättigheter som 
föreskrivs i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna [rättighetsstadgan], främst rätten 
till privatliv och rätten till skydd av personuppgifter i rättighetsstadgan.  Ogiltigförklarandet 
genererade tolkningssvårigheter på nationell nivå, bland annat i Sverige. Kammarrätten 
begärde ett förhandsavgörande6 i syfte att få ett klargörande i tolkningsfrågan av EU-
domstolen, som i den så kallade Tele2-domen 7  i december 2016 fastslog att svensk 
datalagringslagstiftning har brister som gör intrång på den enskildes fri- och rättigheter. En 
statlig utredning, SOU 2017:75, pågår nu i syfte att anpassa svensk lagstiftning till gällande 
EU-rätt på datalagringsområdet.8 
 
Domarna i Digital Rights och Tele2 utgör enligt vissa en klar begränsning av den svenska 
brottsutredande verksamheten.9 Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet [Brå] blir 
många brott som sker via internet i stora delar i praktiken inte utredningsbara.10 Detta kan 
bero på ett flertal faktorer, exempelvis att det finns en risk att bevismaterial på internet 
raderas innan polisen hinner säkra bevisning och att det därmed blir svårt att exempelvis 

																																																								
1 Se t.ex. Lindberg, s. 15, om de senaste decenniernas debatt gällande avvägningen mellan integritet och 
tvångsmedel i ljuset av brottsbekämpning.  
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 Ltd mot Minister for Communications, 
Marine and Natural Resources m.fl. och Kärtner Landesregierung m.fl. 
4 Trafikuppgifter definieras som alla uppgifter som behandlas i syfte att överföra en kommunikation via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera den. Se artikel 2, direktiv 2002/58/EG.  
5 Lokaliseringsuppgifter definieras som 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. Se artikel 2, direktiv 2002/58/EG.  
6 EU-domstolen ska enligt Artikel 19, punkt 3(b) FEU i enlighet med fördragen meddela förhandsavgöranden 
när en nationell domstol har begärt förhandsavgörande om tolkningen av EU-rätt eller giltigheten av akter som 
antagits av EU:s institutioner. EU-domstolen ges i samma artikel exklusiv kompetens att uttolka rättsakterna. 
7 De förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2 Sverige AB och Secretary of State for the Home 
Department mot Post- och telestyrelsen m.fl.   
8 SOU 2017: 75.  
9 Svenska Dagbladet [www.svd.se/datalagring-kravs-for-att-hitta-grova-brottslingar/om/debatt] hämtad 2017-
10-05. 
10 Brottsförebyggande rådet, Rapport 2015:6, s. 13. 
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säkerställa vem som skickat ett visst meddelande och i förlängningen att identifiera en 
potentiell gärningsman. Om polisen däremot får möjlighet att få fram lagrad data från 
internetföretag och teleoperatörer kan detta underlätta utredning.11  
 
Barn anses på grund av sin skyddslöshet och beroendeställning till vuxna12 vara en särskilt 
skyddsvärd grupp i samhället. Som brottsoffer har barn en stark ställning i lagstiftningen, 
men i praktiken kan deras ställning ändå anses svagare än vuxnas.13 Det finns många 
generella utredningssvårigheter när det gäller brott mot barn,14 vilket i många fall resulterar i 
att åtal inte väcks. Utredningar av sexualbrott mot barn på internet präglas i hög grad av 
hinder, i synnerhet med tanke på att internet på grund av den anonymitet som i många fall 
råder där växer som arena för förövare.15 Begränsade möjligheter till datalagring påverkar 
således de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att utreda sexualbrott mot barn på 
internet. Den generella datalagringen, som enligt EU-domstolen utgör ett ingrepp i den 
enskildes rätt till integritet, är ur brottsbekämpande myndigheters perspektiv en möjlighet att 
hitta förövare. Detta återspeglar komplexiteten i balansen mellan rätten till privatliv enligt 
EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna [EKMR] samt statens skyldighet att skydda barn från sexuella 
övergrepp enligt EKMR och FN:s konvention om barnets rättigheter [barnkonventionen].  

1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för gällande rätt i Sverige på 
datalagringsområdet sedan Digital Rights-domen och Tele2-domen, i ljuset av sexualbrott 
mot barn på internet och barnets rätt till effektivt skydd enligt EKMR och barnkonventionen. 
Uppsatsen ställer den enskildes rätt till integritet, i kontexten integritet hos en potentiell 
förövare på internet, gentemot statens skyldighet att skydda barn från sexuella övergrepp 
enligt internationell rätt.  
 
Syftet kommer att uppfyllas genom svar på, och diskussion kring, följande frågeställningar:  

• Vilka förpliktelser har Sverige enligt EU-rätt och internationell rätt att skydda den 
enskildes rätt till integritet respektive barnets rätt till skydd från sexuella övergrepp? 

• Vad innebär EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet, och 
efterföljande utveckling på datalagringsområdet, för svenska brottsbekämpande 
myndigheters möjlighet att effektivt utreda sexualbrott mot barn på internet?  

• Skulle en konflikt potentiellt kunna föreligga mellan Sveriges förpliktelser på 
datalagringsområdet enligt gällande EU-rätt, och Sveriges förpliktelser att garantera 
barnets rätt till skydd enligt EKMR och barnkonventionen?  
 

																																																								
11 Brottsförebyggande rådet [cit Brå] Rapport 2015:6, s. 13 f, 90 ff; Breyer, s. 365 f.  
12 Asp, s. 77.  
13 Wergens, s. 121.  
14 Se t.ex. diskussion kring brister i utredningsmetodik gällande sexuella övergrepp mot barn i Diesen & Diesen, 
s. 350.  
15 Se SOU 2010:71, s. 114 och Rapport 2008:13, Brå, Våldtäkt mot personer 15 år och äldre – Utvecklingen 
under åren 1995-2006. Jfr Martellozzo, s. 104. 
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1.3 Metod och material 
	
I uppsatsen används huvudsakligen en rättsdogmatisk metod, med syfte att belysa en rättslig 
frågeställning genom tillämpning av de allmänt accepterade rättskällorna. 16  Den 
rättsdogmatiska metoden syftar till att söka svar i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 
relevant litteratur för att återskapa lösningen på ett rättsligt problem genom appliceringen av 
en rättsregel på detta rättsliga problem. Ett kännetecken för den rättsdogmatiska metoden är 
att den nästan alltid utgår ifrån en konkret problemställning,17 vilket denna uppsats också 
syftar till att göra. Föreliggande uppsats inriktning involverar svensk rätt, EU-rätt samt 
internationella traktat så som EKMR och barnkonventionen. Nämnvärt är att 
rättskällehierarkin ser något annorlunda ut inom folkrätten, där internationella 
överenskommelser, internationell sedvänja och erkända rättsgrundsatser värderas högt.18  
 
Tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden i denna uppsats kan inte anses vara strikt då 
material utöver de traditionella rättskällorna, vilka anses vara centrala för den 
rättsdogmatiska metoden, har använts. Exempel på detta är rapporter och tidningsartiklar. 
Dessa källor har inkluderats för att återspegla den problematik på området som företrädare 
för de brottsbekämpande myndigheterna samt civilsamhället med bakgrund av sin respektive 
expertis kan identifiera. Användandet av källor utöver de traditionella rättskällorna syftar 
alltså till att ge en mer heltäckande bild av ämnesområdet. Ämnets aktualitet, och det faktum 
att den statliga utredningen är pågående, utgör ytterligare anledningar till att alternativa källor 
i vissa fall använts i avsaknad av rättsligt erkända källor. Huvudsakligt fokus läggs dock på 
erkända rättskällor och principer, i enlighet med rättskällehierarkin. 
 
Uppsatsen innefattar även element av EU-rättslig metod, det vill säga tillämpning av den EU-
rättsliga rättskällehierarkin. Enligt företrädesprincipen, som etablerades av EU-domstolen i 
Costa mot Enel, 19  ska EU-rätten äga företräde vid eventuell konflikt mellan EU:s 
medlemsstaters nationella lagstiftning och EU-rätten. Detta innebär att medlemsstaterna inte 
får tillämpa nationella rättsregler som går i strid med EU-rätten.20 Av principen om lojalt 
samarbete följer att unionen och medlemsstaterna ska respektera och bistå varandra när de 
fullgör de uppgifter som följer av fördragen, samt att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer av fördragen eller av unionens 
institutioners akter fullgörs.21 Medlemsstaterna ska även hjälpa unionen att fullgöra sina 
uppgifter, samt avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra fullgörandet av unionens mål.22 
Unionen ska endast handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna tilldelat 
den i fördragen.23 Den EU-rättsliga metoden har tillämpats som ett komplement till den 
rättsdogmatiska metoden, som är den huvudsakliga metod som tillämpats. Den EU-rättsliga 

																																																								
16 Kleineman, s. 21.  
17 A.a., s. 23.  
18 Artikel 38 Internationella domstolens stadga.  
19 EU-domstolens dom i målet Costa mot Enel av den 15 juli 1964. 
20 Se Strömholm, s. 227, angående de indirekta konsekvenserna för rättsprövning i svensk rätt som 
medlemskapet i EU kan innebära. 
21 Artikel 4(3) FEU. 
22 A. st. 
23 Artikel 5(2) a.a. 
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metoden kan i föreliggande uppsats därmed betraktas som en kompletterande aspekt till den 
rättsdogmatiska metoden snarare än en självständig metod.  
 
De internationella traktat som inkluderats i uppsatsen är huvudsakligen EKMR och 
barnkonventionen, eftersom dessa reglerar statens skyldighet att erbjuda effektivt skydd av 
rätten till integritet respektive barnets rätt till effektivt skydd från övergrepp. EKMR har varit 
svensk lag sedan 1995 då konventionen inkorporerades genom lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. De grundläggande fri- och rättigheterna i EKMR är dessutom 
skyddade av svensk grundlag. 2 kap. 19§ i kungörelse (1974:152) om beslutad ny 
regeringsform [RF] fastslår att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med 
EKMR. Europadomstolens domar är enligt artikel 46 EKMR bindande för den 
konventionsstat som berörs i ett mål. Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990, vilket 
innebär att konventionen och dess innehåll blir juridiskt bindande för staten. 24 
Barnkonventionen har dock inte status som svensk lag i dagsläget.25  
 
För att undersöka om EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet och 
gällande EU-rätt kan utgöra ett hinder för Sveriges förpliktelser att uppfylla sin skyldighet att 
skydda barn från övergrepp enligt EKMR och barnkonventionen, diskuteras det svenska 
straffrättsliga skyddet för barn från sexualbrott på internet, lagrad data som stödbevisning, 
stödbevisningens ställning inom straffrätten, och de svenska brottsbekämpande 
myndigheternas arbete.  
 
Materialet som använts i föreliggande uppsats består främst av relevant lagtext och 
förarbeten, domstolspraxis från EU-domstolen, Europadomstolen och svenska domstolar 
samt doktrin. Rapporter och utredningar har använts för att presentera bakgrund och fakta om 
brott i it-miljö i allmänhet och sexualbrott mot barn på internet i synnerhet. De rapporter som 
har inkluderats är sammanställda av barnrättsorganisationer såsom bland annat ECPAT och 
Rädda barnen. Dessa organisationer är partipolitiskt och religiöst obundna och väletablerade, 
och den information som presenteras i rapporter från dessa organisationer värderas med 
bakgrund av det som pålitlig. Vissa elektroniska källor, exempelvis debattartiklar, har 
inkluderats för att ge perspektiv på hur EU-domstolens datalagringsdomar mottagits. Alla 
källor som använts i föreliggande uppsats har värderats i enlighet med deras respektive 
ställning inom rättskällehierarkin. Exempel på detta är att lagtext, förarbeten och praxis följt 
av doktrin ägnats huvudsakligt utrymme, och att rapporter och elektroniska källor ägnats mer 
begränsat utrymme. Underrättspraxis som rör sexualbrott mot barn på internet har inkluderats 
dels för att antalet avgöranden från Högsta domstolen [HD] gällande sexualbrott mot barn på 
internet är begränsat, och dels för att se hur underrätterna hanterat bevisvärderingsfrågan vid 
sexualbrott mot barn.  
 

																																																								
24 Prop. 1989/90:107, s. 115.  
25 Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag, och 
lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Sverige har tidigare mottagit kritik från Barnrättskommittén för att 
inte ha inkorporerat konventionen till svensk lag, se t.ex. FN:s kommitté för barnets rättigheter, 
Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport, 
CRC/C/SWE/CO/5 [cit CRC/C/SWE/CO/5] 2015, p 6-8. 
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Gällande forskningsläget för uppsatsens huvudsakliga exakta ämnesområde tycks tidigare 
forskning inte finnas att tillgå. En möjlig förklaring är ämnets aktualitet. Tidigare forskning 
finns dock att tillgå inom respektive område som uppsatsen berör, i synnerhet straffrätt och i 
viss mån barnets rätt till skydd. Exempel på detta är Per Olof Ekelöfs (et. al.) Rättegång III, 
som berör straffprocessuella tvångsmedel, likaså Gunnel Lindbergs Straffprocessuella 
tvångsmedel – när och hur får de användas? Christian Diesens och Eva F. Diesens 
Övergrepp mot kvinnor och barn, behandlar bevissvårigheter gällande sexualbrott mot barn, 
likaså Helena Sutorius och Christian Diesens Bevisprövning vid sexualbrott. Även Anna 
Singers Barnets bästa: om barns rättsliga ställning inom familj och samhälle berör barnets 
rätt till skydd från sexualbrott.  

1.4  Avgränsning 
	
Uppsatsens fokus är juridiskt. Någon djupgående teknisk beskrivning av datalagringen 
kommer således inte att ingå i uppsatsen. Uppsatsens ämnesområde berör flertalet 
rättsområden; EU-rätt, internationell rätt i form av internationella traktat som EKMR och 
barnkonventionen, samt svensk rätt. Rätten till integritet omfattar i föreliggande uppsats 
rätten till privatliv samt rätten till skydd för personuppgifter26. Rätten till integritet behandlas 
i den mån det är relevant i relation till datalagringslagstiftning samt barnets rätt till skydd. 
Rätten till integritet har därmed inte en lika framträdande roll i efterföljande analys som 
barnets rätt till skydd. Med ”barn” åsyftas i uppsatsen, enligt barnkonventionens huvudregel, 
personer under 18 år.27 Svensk straffrätt gör i vissa fall åtskillnad på barn upp till 15 år och 
barn mellan 15-18 år,28 exempelvis i regleringen om sexuell posering i 6 kap. 8§ i brottsbalk 
(1962:700) [BrB], men denna distinktion kommer inte att beröras vidare i denna uppsats. 
Barnets rätt till skydd undersöks enligt EKMR och barnkonventionen. Andra regleringar 
gällande statens skyldighet att garantera skydd för barn från övergrepp omnämns kortfattat. 
 
När datalagringens roll inom brottsbekämpning diskuteras är flertalet brottsrubriceringar av 
relevans, exempelvis mord, grovt narkotikabrott och terroristbrott.29 Dessa brott har dock 
exkluderats från uppsatsens fokusområde. Inte heller sexualbrott mot vuxna på internet eller 
övriga it-relaterade brott, som exempelvis dataintrång, omfattas av uppsatsens fokusområde. 
På datalagringsområdet tar föreliggande uppsats in i beaktande utveckling från direktiv 
2002/58/EG och framåt, men inte tidigare relevant lagstiftning. Direktiv 2002/58/EG berörs 
främst i dess relation till datalagringsdirektiv 2006/24/EG, och någon djupgående beskrivning 
av direktiv 2002/58/EG har därmed inte inkluderats. 
 
De brott som omfattas är sexualbrott i 6 kap. BrB som uttryckligen avser brott mot barn, med 
undantag för så kallade incestbrott i 6 kap. 7§ BrB. Även barnpornografibrott, som regleras i 
16 kap. 10 a § BrB, omfattas av uppsatsens fokusområde. Uppsatsens ämnesområde omfattar 
brott begångna av okända gärningspersoner, och alltså inte närstående, då datalagring rent 

																																																								
26 Personuppgifter definieras enligt 1 § personuppgiftslagen (1998:204) som all sorts information som direkt 
eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 
27 Artikel 1 barnkonventionen.   
28 Bland annat med bakgrund av att barn i Sverige får sexuell självbestämmanderätt först vid 15 års ålder. Se 
t.ex. Singer, s. 252. Se även UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 364 f.  
29 Prop. 2010/11:46, s. 112.  
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generellt inte har samma centrala betydelse för förundersökningar av brott begångna av 
närstående eftersom den potentielle gärningsmannen då redan är identifierad. Det är 
anledningen till att det så kallade incestbrottet som regleras i 6 kap. 7§ BrB har exkluderats. 
De brott som är relevanta för uppsatsens frågeställningar presenteras och diskuteras i viss 
mån, men endast i syfte att ge en bakgrund till brottens utformning och svårigheter i relation 
till bevisning. Någon djupare beskrivning eller analys av brotten eller påföljder enligt svensk 
straffrätt kommer inte att presenteras. 
  
Barnpornografibrott har inkluderats trots att det i brottsbalken inte rubriceras som sexualbrott 
utan brott mot allmän ordning. Inom såväl doktrinen som barnrättsorganisationer och 
Barnombudsmannen finns åsikten att barnpornografibrott bör rubriceras som sexualbrott mot 
barn, och därmed flyttas från 16 kap. BrB till 6 kap. BrB, eftersom barn vid producerande av 
barnpornografimaterial utsätts för sexuella övergrepp.30 Utredningar av barnpornografibrott 
påverkas i hög grad av möjligheterna till anonymitet på internet och gällande rättsläge på 
datalagringsområdet. Av nämnda anledningar har brottet inkluderats.  
 
De brottsbekämpande myndigheter som åsyftas i uppsatsen är Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten, och i huvudsak den del av dessa verksamheter som arbetar med 
brottsutredning. Underrättelseverksamhet exkluderas därmed. Lagringsskyldighet diskuteras i 
relation till svenska operatörer. Den pågående dataskyddsreformen och dataskydds-
förordningen GDPR kommer omnämnas i relation till skyddet av personuppgifter, men dess 
innehåll och utformning kommer inte behandlas ingående i denna uppsats. Inte heller den 
svenska personuppgiftslagen (1998:204) [PUL] kommer att omfattas. 
 
Vid redogörelse för rättspraxis har valet av berörda domar gjorts utefter respektive falls 
relevans för de av uppsatsen berörda ämnesområdena. Redogörelsen kring barnets rätt till 
skydd enligt EKMR omfattar exempelvis främst fall där Europadomstolen konstaterat ett 
ingrepp på grundval av statens underlåtenhet att uppfylla sina positiva förpliktelser under 
artikel 3 och för att garantera skydd från övergrepp och under artikel 8 för att garantera 
barnets rätt till integritet. Fall där staten konstaterats skyldig för en överträdelse under 
exempelvis artikel 3 där statstjänstemän kände till, eller borde ha känt till, ett övergrepp har 
exkluderats, eftersom Sveriges förpliktelser diskuteras i relation till en eventuell generell brist 
i skyddet av barn från sexualbrott på internet i allmänhet och inte specifika fall av 
underlåtenhet från statstjänstemän.  
  
Användandet av begreppet ”direktivet” syftar till datalagringsdirektivet. De konsekvenser på 
nationell nivå som omfattas av analysen i kapitel 6 är konsekvenser i svensk rätt för 
integritetsskyddet respektive barnets rätt till skydd från sexualbrott på internet. Andra 
potentiella konsekvenser berörs därmed inte.  

																																																								
30 Sutorius & Diesen, s 162; Barnombudsmannens tilläggsrapport till Sveriges femte periodiska rapport till FN:s 
kommitté för barnets rättigheter, 2014-03-01, s 29; Rädda barnen Sveriges tilläggsrapport till Sveriges femte 
periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2014-07-05, s 5; ECPAT, ECPAT Hotline – En 
rapport om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet, s. 5.  
 



	 7 

1.5  Disposition 
		
Kapitel 1 presenterar en bakgrund till uppsatsens ämne, syfte, utformning, avgränsning, den 
metod som tillämpats, material som använts, tidigare forskning på uppsatsens ämnesområde, 
uppsatsens disposition samt de etiska överväganden som gjorts i samband med författandet 
av uppsatsen.  
 
Kapitel 2 berör sexualbrott mot barn på internet; en introduktion till it-relaterade brott och 
dess kännetecken, relevanta lagrum samt en redogörelse kring de bevissvårigheter som 
sexualbrott mot barn på internet i många fall präglas av.  
 
Kapitel 3 ger inledningsvis en introduktion till Sveriges relation till EU-direktiv. Vidare 
redogörs för det rådande rättsläget gällande datalagring med fokus på EU-domstolens 
uppmärksammade domar i Digital Rights och i Tele2, där EU-domstolen klargjorde att 
varken datalagringsdirektivet eller svensk datalagringslagstiftning är förenlig med EU-
rättsliga bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter. Vidare berörs den pågående statliga 
utredningen SOU 2017:75 och de förslag på lagändringar som presenterades i oktober 2017. 
Detta kapitels syfte är att redogöra för gällande rätt på datalagringsområdet genom en 
beskrivning av EU-domstolens dom och efterföljande rättsutveckling, samt beskriva tolkning 
av Digital Rights-domen och Tele2-domen på nationell nivå.  
 
Kapitel 4 beskriver gällande rätt avseende den enskildes rätt till integritet enligt svensk 
grundlag, EU:s rättighetsstadga såväl som det skydd som återges i EKMR. Rätten till 
integritet omfattar såväl brottsoffer som förövare, men i kapitel 4 berörs rätten till integritet i 
relation till en potentiell förövare av sexualbrott mot barn på internet. Rätten till integritet 
diskuteras i ljuset av datalagring och Digital Rights-domen respektive Tele2-domen. Detta 
kapitel syftar till att beskriva vad rätten till integritet innebär, samt att förklara hur 
datalagringsdirektivet ansågs problematiskt ur integritetssynpunkt.  
 
Kapitel 5 redogör för barnets rätt till skydd och statens skyldighet att skydda barn från 
övergrepp, med fokus på EKMR och barnkonventionen. Övriga dokument som syftar till att 
stärka barnets rätt till skydd omnämns även. Syftet med detta kapitel är att beskriva barnets 
rättigheter enligt EKMR och barnkonventionen.   
 
I kapitel 6 analyseras de potentiella konsekvenser de senaste årens utveckling på området, i 
synnerhet Digital Rights-domen och Tele2-domen, har haft nationell nivå i Sverige avseende 
integritetsskyddet för svenska medborgare respektive påverkan på statens faktiska möjlighet 
att garantera effektivt skydd.  
 
I kapitel 7 ges sammanfattande kommentarer och reflektioner utifrån den analys och de 
reflektioner som presenterats löpande genom uppsatsen samt i kapitel 6.  
 
I den mån ett kapitel berör såväl internationell som svensk rätt redogörs inledningsvis för den 
internationella rätten och därefter för svensk rätt. Analys framförs löpande genom kapitel 2-5 
men ges särskilt utrymme i kapitel 6. De avslutande kommentarerna i kapitel 7 syftar till att 
kortfattat förtydliga tidigare framförd analys.  
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1.6  Etiska överväganden 
 
Föreliggande uppsats innefattar beskrivningar av rättsfall som rör sexualbrott mot barn. 
Dessa beskrivningar kan uppfattas som obehagliga, men har ändå inkluderats eftersom att de 
bidrar till att ge en bild av hur sexualbrott mot barn på internet kan utspela sig rent konkret. 
Detta är viktigt att betona eftersom brott av sexuell natur mot barn på internet kan ha lika, om 
inte mer, traumatiska effekter på barnet som utsätts.31 Detta har dock inte alltid reflekterats i 
den allmänna uppfattningen, varför det är av stor vikt att öka medvetenheten om vad ett 
sådant brott kan innebära för barnet ifråga. 
 
Användandet av uttryck som ”potentiella förövare” och ”påstådda övergrepp” dels i samband 
med diskussion i generella drag och dels i faktiska fall där den tilltalade inte bedömts vara 
skyldig har sin grund i hänsynstagande till oskyldighetspresumtionen. Oskyldighets-
presumtionen stadgas i artikel 6:2 EKMR och är en central rättsprincip inom straffrätten som 
innebär att varje person ska betraktas som oskyldig fram till dess att hans eller hennes skuld 
lagligen har fastställts.  
 
Barnrättsorganisationer, exempelvis ECPAT och Rädda barnen, verkar för att begreppet 
barnpornografi ska ersättas av begrepp som ”dokumenterade sexuella övergrepp mot barn” 
eller ”övergreppsmaterial”.32 Detta eftersom de anser att begreppet barnpornografi ger en 
felaktig bild av vad brottet faktiskt innebär, bland annat genom att antyda delaktighet från 
barnets sida genom begreppets likhet med pornografiskt material som skildrar vuxna. Denna 
åsikt återfinns även inom den rättsvetenskapliga doktrinen. Diesen & Diesen har exempelvis 
uttryckt att ”[i] själva verket handlar barnpornografibrott inte om något annat än övergrepp 
mot barn”.33 Användandet av de tidigare nämnda alternativa benämningarna skulle på ett mer 
korrekt sätt, enligt ECPAT Sverige, signalera brottets innebörd och påvisa att allt 
barnpornografiskt material föranleds av ett sexuellt övergrepp mot ett barn. ECPAT Sverige 
menar även att en flytt av brottet från 16 kap. till 6 kap. skulle ge de barn som skildrats i 
materialet ifråga bättre förutsättningar att betraktas som målsägande och erkänna 
kränkningen av barnet. 34  Att begreppen barnpornografi och barnpornografibrott ändå 
kommer att förekomma i denna uppsats reflekterar inte på något sätt någon motsättning till 
nämnda uppfattningar, utan förklaras enbart med att föreliggande uppsats syfte är att 
behandla gällande rätt, och att den juridiska termen som används i dagsläget fortfarande är 
just barnpornografibrott.  
 
 

																																																								
31 Se vittnesmål med sakkunnig socionom i Uppsala tingsrätt, dom 2017-11-30, mål B 3216-16, s. 20. 
32 ECPAT Hotline – En rapport om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet, 2017, s. 5; Rädda 
Barnen, ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn”, 2016, s. 4.  
33 Diesen & Diesen, s. 200.  
34 ECPAT Sverige En rapport om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet, 2017, 
[www.ecpat.se/uploads/2.PDF/Rapporter/ECPAT-Hotlines-rapport-om-dokumenterade-sexuella-
%C3%B6vergrepp-mot-barn-p%C3%A5-internet-2.pdf]. 
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2  Sexualbrott mot barn på internet 

2.1  Introduktion 
	
Detta kapitel redogör för sexualbrott mot barn enligt svensk rätt, dessa brotts natur och 
bevisrelaterad problematik gällande brott i it-miljö i allmänhet och sexualbrott mot barn på 
internet i synnerhet. Barn som grupp räknas till en av de brottsoffergrupper som anses vara 
särskilt skyddsvärda på grund av gruppens utsatthet och särskilda behov av stöd.35 Barnet står 
på grund av sin bristande erfarenhet och kunskap naturligt i beroendeställning till den vuxna, 
något som förövare ofta utnyttjar i övergreppssituationer.36 Enligt Brå är sexualbrott mot barn 
ett område där statistik över antalet anmälda brott anses vara en ”otillförlitlig indikator” på 
hur många brott som faktiskt sker.37 Många barn avstår från att berätta om att de utsatts för 
övergrepp.38 Enligt en rapport från Statens medieråd talar endast mellan 1-4 % av barn, 
beroende på åldersspann, över huvud taget med sina föräldrar om vad de gör på internet.39 
Vid fall av sexuella övergrepp tillkommer dessutom ofta en känsla av skam och skuld hos 
barnet, vilket gör att många avstår från att berätta om vad de utsatts för. I syfte att stärka det 
straffrättsliga skyddet för barn och förstärka den sexuella integriteten och självbestämmande-
rätten för barn skedde år 2005 en reform av sexualbrottslagstiftningen.40 
 
Bedömningen om huruvida en handling är straffbar har samma utformning i fall med barn 
som brottsoffer som i fall där brottet drabbat en vuxen, och skillnaden är främst att brottsliga 
gärningar mot barn kan medföra strängare straff.41Av 29 kap. 1 § st. 2 BrB följer att 
domstolen vid bedömning av straffvärdet ska ta hänsyn till den skada, kränkning eller fara 
som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de 
avsikter eller motiv som han eller hon har haft. I 29 kap. 2 § BrB anges att försvårande 
omständigheter som ska beaktas särskilt vid bedömning av straffvärdet kan vara exempelvis 
om den tilltalade utnyttjat sin ställning och om den tilltalade förmått någon annan att 
medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, 
oförstånd eller beroendeställning. Sexualbrott mot barn på internet faller i många fall inom 
ramen för dessa försvårande omständigheter.42 

2.2  Om brott i it-miljö 
 
Det finns ingen etablerad definition av vad brott i it-miljö, även kallat brott på internet, 
internetrelaterade brott, it-brott eller brott i digital miljö, innebär.43I fallet med sexualbrott 
mot barn på internet kan det antingen röra sig om ett brott där internet utgör medlet, 
exempelvis att ett socialt forum på internet har använts för att uppmana ett barn till sexuell 
																																																								
35 Asp, s. 77; A mot Förenade Konungariket, 23 september 1998, § 22; E m.fl. mot Förenade Konungariket, 26 
november 2002, § 88; M.C. mot Bulgarien, 3 december 2003, §§ 150, 183.  
36 Rädda barnen, Rapport, 2016, s. 10.  
37 Brå, Rapport 2007:11, s. 21.  
38 Rogland & Christianson, s. 24. 
39 Statens medieråd, Rapport ”Ungar & Medier 2017”, publicerad 1 december 2017. 
40 Prop. 2004/05:45.  
41 Singer, s. 247.  
42 A.a., s. 249.  
43 Brå, Rapport 2016:17, s. 19. 
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posering, eller så kan internet ha beröring med brottet, exempelvis att en gärningsperson har 
lämnat digitala spår som kan användas som bevisning vid brott som begåtts utanför it-miljö.44  
 
Brott som sker på internet är i flera avseenden till sin natur svårutredda, exempelvis då det 
kan vara svårt att styrka att det var den misstänkta som faktiskt skrivit och skickat ett visst 
meddelande. En ”skärmdump” på ett meddelande visar exempelvis inte med tillförlitlighet 
vem som faktiskt skickat ett meddelande.45 Enligt Brå är bevissvårigheter en vanlig anledning 
till att ärenden om brott på internet läggs ner.46 Tillgången till trafikuppgifter är i de flesta fall 
det enda sätt polisen kan komma en misstänkt på spåren när det gäller internetrelaterad 
brottslighet. 47  Uppgifter om elektronisk kommunikation är därmed i många fall helt 
avgörande för att möjliggöra identifiering av en gärningsman i fall av brott i it-miljö.48 Det 
kan exempelvis innefatta fastställande av annan relevant kommunikation som skett från den 
misstänktas mobiltelefon kring den tiden då den brottsliga handlingen ska ha begåtts.49 Även 
uppgifter från anonyma kontantkort kan ha betydelse för kartläggning av en misstänkt 
förövare.50  
 
Vuxna människor har även innan internets utbredning sökt kontakt med barn i sexuella 
syften, men då på offentliga platser eller i andra miljöer där de kommit i kontakt med barn. 
Internet har dock inneburit en ökad möjlighet för gärningspersoner att komma i kontakt med 
ett obegränsat antal barn på ett betydligt enklare och snabbare sätt, och dessutom förbli 
anonyma.51 Tillvägagångssätten för vuxna att försöka få ett barn att gå med på att träffas kan 
skilja sig åt, men kan till exempel vara genom utpressning om barnet tidigare skickat 
komprometterande bilder, att utlova modelluppdrag, pengar för sexuella tjänster eller att få 
barnet att tro att kontakten kommer att leda till en vänskaps- eller kärleksrelation.52 Ett stort 
antal svenska barn och ungdomar har enligt Brå någon gång blivit kontaktade av en vuxen i 
sexuellt syfte, och vid en kartläggning av de sexualbrott mot barn som anmälts till polisen 
framgår att många av dessa barn blivit utsatta för dessa brott av förövare som de kom i 
kontakt med via internet.53 
 
Barn uppvisar samma nivå av posttraumatisk stress efter övergrepp som ägt rum via internet 
som vid övergrepp som skett vid ett fysiskt möte.54 Avgörande för barnets mående efter ett 
övergrepp är inte formen i vilken övergreppet har ägt rum, utan situationen, hotet barnet 
utsatts för samt de handlingar som barnet tvingats utföra.55 Att utsättas för ett övergrepp i 
okänd miljö kan i vissa fall till och med vara lättare för ett utsatt barn att hantera, eftersom 

																																																								
44 Brå, Rapport 2016:17, s. 19. 
45 Brå, Rapport 2015:6, s. 96.  
46 A.a., s. 90.  
47 Prop. 2010/11:46.  
48 SOU 2017:75, s. 121.  
49 Brå, Rapport 2015:6, s. 96.  
50 SOU 2017:75, s. 121.  
51 Prop. 2008/09:149, s. 5 f; Singer, s. 252. 
52 Prop. 2008/09:149, s. 9; Brå, rapport 2007:11, s. 12; Stiftelsen Allmänna Barnhuset, fördjupningsrapport Barn 
utsatta för sexuella övergrepp på nätet, s. 23 f.  
53 Brå, Rapport 2007:11, s. 14. 
54 Se vittnesmål med sakkunnig socionom i Uppsala tingsrätt, dom 2017-11-30, mål B 3216-16, s. 20. 
55 A st. 
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barnet då inte behöver utsättas för att vistas där mer efter övergreppet. Att utsättas för 
övergrepp i den egna hemmiljön kan göra att barnet inte känner sig trygg i sitt hem.56 

2.3  Brottsbalken 
	
2.3.1  Sexualbrott enligt 6 kap. BrB 
 
I brottsbalken återfinns den svenska rättens centrala straffrättsliga bestämmelser.57 De brott 
av sexuell natur mot barn på internet som regleras i 6 kap. BrB, är våldtäkt mot barn enligt 
6:4 BrB, sexuellt utnyttjande av barn enligt 6:5 BrB, sexuellt övergrepp mot barn enligt 6:6 
BrB, utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6:8 BrB, köp av sexuell handling av barn 
enligt 6:9 BrB, sexuellt ofredande enligt 6:10 BrB, kontakt med barn i sexuellt syfte enligt 
6:10a BrB. Dessa straffbestämmelser utökar det straffrättsliga skyddet för barn.58 
 
Straffrätten anpassas allt eftersom till rådande teknik och internetutveckling och det faktum 
att internet blivit något av en ny arena för förövare som syftar till att komma i kontakt med 
barn. Kontakt med barn i sexuellt syfte,59 så kallad grooming, är ett exempel på sexualbrott i 
it-miljö där internet har underlättat för förövare att komma i kontakt med offer. Brottet 
regleras i 6 kap. 10a § BrB och har varit ett brott sedan det tillkom år 2009 genom lag 
(2009:343) om ändring i brottsbalken. Syftet med införandet av denna brottsreglering var att 
stärka det straffrättsliga skyddet för barn mot övergrepp.60 Införandet av detta brott visar hur 
straffrätten anpassas till rådande teknisk utveckling för att kunna ge ett fullgott straffrättsligt 
skydd.  
 
Även i domstolsavgöranden kan man se att straffrätten anpassas till att allt fler brott sker på 
internet. HD fastslog i NJA 2015 s. 501 att sexuella övergrepp där förövaren på distans, på 
internet, förmått barnet att utföra sexuella handlingar kan bedömas vara straffbart handlande 
enligt bestämmelsen om sexuellt övergrepp mot barn i 6 kap. 6 § BrB. Flertalet 
hovrättsavgöranden har sedan dess befäst att det inte står i strid med legalitetsprincipen61 att 
döma för sexuellt övergrepp när en gärningsperson förmått barn att utföra sexuella handlingar 
på sig själv i exempelvis webkamera. I Svea hovrätts dom från 8 mars 2017, mål B 6666-16, 
dömdes en man för grovt sexuellt övergrepp mot barn samt försök till sexuellt övergrepp mot 
barn för att ha förmått, och försökt förmå, målsägandena att bland annat föra in ett eller flera 
fingrar, eller i vissa fall en penna, i sitt underliv eller anus och samtidigt fotografera sig själva 
för att sedan skicka bilderna till honom.62  
 
Den 30 november 2017 dömde Uppsala tingsrätt en 41-årig man från Norduppland till 
fängelse i 10 år för sexualbrott mot barn för att via kontakt på internet ha tvingat 27 barn att 
																																																								
56 Se vittnesmål med sakkunnig psykolog i Uppsala tingsrätt, dom 2017-11-30, mål B 3216-16, s. 21. 
57 Friberg, Brottsbalk (1962:700) kommentaren till 1 kap. 1 §, Karnov.  
58 Asp, s. 77.  
59 Från och med 1 januari 2018 ändras lagtexten i 6 kap. 10 a § enligt lagändring till ”kontakt med barn i 
sexuellt syfte” till ”kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte”.  
60 Prop. 2008/09:149, s. 1.  
61 Grundläggande princip som innebär att all offentlig makt utövas under lagarna (1 kap. 1 § tredje stycket RF) 
samt i en straffrättslig kontext att ingen får dömas för brott som inte var belagd med brottspåföljd när den 
begicks (1 kap. 1 § BrB). 
62 Svea hovrätt, dom 2017-03-08, mål B 6666-16, s. 16. 
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under hot begå grova sexuella handlingar.63 Brotten som mannen dömdes för var bland annat 
grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för 
sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Det var i samband med en husrannsakan, 
efter att flera kvinnor anmält mannen för allvarliga hot, som polisen hittade material där unga 
flickor som utförde sexuella handlingar porträtterades. Mannen ska ha bland annat ha tagit 
kontakt med unga flickor på sociala medier och ”omedelbart framställt hot om att deras 
profilbild ska läggas ut på ’porn and rape sites’ tillsammans med en text som uppmanar till 
att hitta flickan, våldta henne och döda hennes familj.”64 Genom dessa hot har mannen 
lyckats få flickorna att antingen skicka bilder där de poserar på ett sexuellt sätt eller fått dem 
att inleda videochatt med dem för att utföra sexuella handlingar. Han har då spelat in 
videochatten. Det uppdagades under utredningens gång att ett fåtal av de utsatta flickorna 
hade polisanmält det som mannen hade utsatt dem för, men att den lokala polisen inte hade 
ansett det vara möjligt att spåra gärningspersonen.65  
 
Domen kan ses som ett framsteg när det gäller möjligheter till ansvarsutkrävande för 
sexualbrott mot barn på internet, vilket är viktigt då allt fler brott sker i denna form.66 Även 
om underrätternas praxis, till skillnad från högsta instans, inte är vägledande för andra 
domstolar är domen intressant då den visar att handlingar som skett enbart på internet, så 
kallade virtuella övergrepp, kan bedömas uppnå allvarlighetsgraden för att anses utgöra grov 
våldtäkt.   
 
2.3.2  Barnpornografibrott enligt 16 kap. 10a§ 
 
Barnpornografibrott rubriceras som brott mot allmän ordning och regleras av 16 kap. 10 a § 
Brottsbalken. Av 16 kap. 10 a § femte stycket BrB följer att bedömningen av huruvida ett fall 
av barnpornografibrott ska anses vara grovt tar polisen särskild hänsyn till om brottet begåtts 
yrkesmässigt eller i vinstsyfte, om brottet utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats 
systematiskt eller i större omfattning och om brottet avsett en särskild stor mängd bilder eller 
att barnet eller barnen på bilderna utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Enligt en rapport 
från 2017 framtagen av ECPAT Sverige finns ett samband mellan barnpornografibrott och 
sexuella övergrepp mot barn, det vill säga att personer som döms för barnpornografibrott i 
många fall även döms för sexualbrott mot barn.67 Brottet är med bakgrund av detta relevant i 
sammanhang där sexualbrott mot barn diskuteras, och brottstypen påverkas i hög grad av 
gällande rätt på datalagringsområdet.  
 
Enligt Polismyndigheten är behovet av långa lagringstider för användare av ip-adresser 
särskilt viktigt i barnpornografiärenden. 68  När det gäller barnpornografibrott möts de 
brottsbekämpande myndigheterna inte enbart av svårigheter när det gäller identifiering av 
potentiella lagöverträdare utan även när det gäller identifiering av de barn som skildras i det 
																																																								
63 Uppsala tingsrätt, dom 2017-11-30, mål B 3216-16.  
64 A.a., s. 17 f. 
65 A. st. 
66 Se t.ex. Hovrätten för Västra Sverige, dom den 2017-05-05, mål B 4801-16, för exempel från hovrätt där en 
man dömdes för sexualbrott på internet.  
67 ECPAT Sverige, Barnpornografibrott: Det straffrättsliga skyddet mot dokumenterade sexuella övergrepp mot 
barn, 2017 [www.ecpat.se/uploads/2.PDF/Rapporter/ECPAT_Barnpornografibrottet_2017.pdf ] hämtad 2017-
11-01. Se även Martellozzo, s. 130.  
68 SOU 2017:75, s. 132.  
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barnpornografiska materialet. Ärenden av misstänkta fall av barnpornografibrott tar ofta lång 
tid att bearbeta, eftersom de ofta involverar flera olika länder och kräver samarbete. Även 
med en lagringstid på sex månader måste enligt uppgift hälften av alla barnpornografiärenden 
som upparbetas utomlands läggas ner.69 

2.4  Bevissvårigheter vid sexualbrott mot barn på internet 
 
Det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i brottmål, och detta anses vara en viktig 
princip i en rättsstat.70 Det i praxis etablerade beviskravet i brottmål är att brottet ska ställas 
”utom rimligt tvivel”.71 Det innebär inte att inga tvivel får föreligga gällande åklagarens tes.72 
Det råder delade meningar inom doktrinen om huruvida den tilltalades inställning har en 
inverkan på beviskravets höjd, det vill säga om beviskravet ställs högre om den tilltalade 
nekat till brott.73 Enligt Diesen & Diesen74lyckas man i andra länder i högre grad än i Sverige 
basera sina åtal för sexuella övergrepp mot barn på erkännande, vilket Diesen & Diesen 
menar visserligen beror på att erkännande ger kraftigare strafflindring, men framförallt att 
man har bättre utredningsstrategier.75 Sexualbrott anses allmänt till sin natur ge upphov till 
bevisvärderingsproblem, eftersom ord står mot ord och eftersom direkta vittnesiakttagelser 
och teknisk bevisning ofta saknas. 76  Att målsägandens uppgifter framstår som mer 
tillförlitliga än den tilltalades räcker inte som bevisning, utan domstolen måste vid en samlad 
bedömning finna att det blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig till vad som 
lagts honom eller henne till last.77 Det innebär alltså att det inte ska kunna finnas rimligt 
tvivel om att det kan ha gått till på något annat sätt än det sätt åklagaren hävdar. Desto 
svårare blir det när brottsoffret är ett barn då barnet, beroende av ålder, inte har samma 
förmåga som vuxna att ta in och förmedla vad han eller hon har utsatts för.78  
 
Det uppskattas att mörkertalet är stort när det gäller sexuella övergrepp mot barn, även om 
det givetvis är svårt att fastställa hur stort. Detta kan exempelvis förklaras med att barn i 
många fall inte berättar om övergrepp som de utsatts för.79 Forskning om brottsoffer visar att 
ett av de huvudsakliga behov som ett brottsoffer har är att få gottgörelse eller upprättelse, 
alltså att rättsväsendet och samhället gör vad det kan för att reparera skadorna som brottet och 
förövaren orsakat offret ifråga. En central del av att som brottsoffer få behovet av upprättelse 
tillgodosett är att gärningspersonen bestraffas.80 Vikten av ansvarsutkrävande betonas även i 
FN:s brottsofferdeklaration.81 Notera dock att deklarationen inte är judiskt bindande för 
konventionsstaterna, utan att det ankommer på konventionsstaterna att själva bedöma i vilken 
grad de vill följa de riktlinjer som följer av dokumentet. 

																																																								
69 SOU 2017:75, s. 132.  
70 Diesen, Bevis 10, Bevisprövning i brottmål [cit Diesen, Bevis 10], s. 122.  
71 NJA 1980, s. 725.  
72 Diesen, Bevis 10, s. 170.  
73 Se t.ex. Diesen, Bevis 10, s. 153, för diskussion kring detta. Jfr. Brå rapport 2015:6, s. 96. 
74 Diesen & Diesen, s. 351.  
75 A.a., s. 351. 
76 Se t.ex. NJA 1980 s. 725. Se även t.ex. NJA 2009 s. 447. 
77 NJA 1992 s. 446.  
78 Sutorius & Diesen, s. 157.  
79 Sutorius & Diesen, s. 151; Diesen & Diesen, s. 157.  
80 Granström & Mannelqvist, s. 13.  
81 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/50/34. 
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Stödbevisning är bevisning som styrker den huvudsakliga bevisningen, som i sexualbrottsmål 
ofta består av målsägandes berättelse. Stödbevisning spelar en viktig roll i brottmål eftersom 
beviskravet i brottmål ställs högre i sådana mål än i tvistemål.82 En av de tillfrågade poliserna 
som ingick i Brå:s rapport 2015:6 menar att det ideala vore om bevisningen kunde säkras 
redan vid anmälningstillfället.83 Stödbevisning är inget processrättsligt krav. Ett sådant krav 
skulle strida mot principen om den fria bevisprövningen, som fastslås i 35 kap. 1 § 
rättegångsbalken (1942:740) [RB].84 Stödbevisning har i praktiken dock en central och viktig 
roll när det gäller brottmål i allmänhet och mål med barn som målsägande i synnerhet.85  
 
HD konstaterade i NJA 2009 s. 447 I att en genomgående trovärdig utsaga från målsäganden 
sammantaget med vad som i övrigt framkommit i målet, exempelvis hur målsäganden betett 
sig efter händelsen, kan vara tillräckligt för fällande dom.86 Däremot ställs som krav att 
målsägandens berättelse, i den utsträckning det är möjligt rent praktiskt, har blivit 
kontrollerad under förundersökningen. Detta innebär dock inte att brister i det avseendet 
nödvändigtvis innebär att åtalet inte anses har blivit styrkt, menar HD. I NJA 2009 s. 447 I 
ansågs målsägandens berättelse ansågs vara ”utförlig, levande och detaljerad och framstår till 
övervägande delar som sammanhängande och följdriktig”. Målsägande hade kort efter 
händelsen i sms till en vän samt i telefonsamtal till SOS Alarm uppgivit att hon blivit 
våldtagen och i efterföljande rättsmedicinsk undersökning bedömdes hon ha ”gett ett adekvat 
intryck och lämnat en trovärdig redogörelse för händelseförloppet”. Det uppgavs även att 
målsäganden var ”påtagligt öm i hårbotten” och uppvisat intensiv smärta vid undersökning av 
anus och yttre delen av ändtarmen.  
 
HD konstaterar i domskälet att det vid en samlad bedömning finns starka skäl som talar för 
att målsäganden blivit utsatt för sexuellt övergrepp av det slag hon uppger, men att 
tveksamheterna kring uppgifterna om eventuellt knivhot och att den tekniska utredningen inte 
har kunnat styrka detta hot innebär att det ”får anses så oklart vad som inträffat i lägenheten” 
att det som åklagaren i övrigt har lagt den tilltalade till last inte kan anses utgöra underlag för 
fällande dom för våldtäkt. HD bedömde utredningen som bristfällig avseende den kniv som 
målsägande hävdade att den tilltalade hade använt. En kniv som återfanns på den tilltalades 
köksbord kort efter att anmälan inkommit skickades på analys, men DNA-spår matchade 
varken den tilltalade eller målsägande. En annan likadan bordskniv som också stämde 
överens med målsägandens beskrivning hade återfunnits i lägenheten, men denna hade inte 
blivit föremål för någon analys. Vittnesmål från lägenhetsinnehavaren till lägenheten där det 
påstådda övergreppet ägde rum inhämtades, men detta gavs lägre bevisvärde då personen är 
nära vän till den tilltalade samt hade talat om händelsen med den tilltalade efter det att 
målsäganden hade lämnat lägenheten.  
 
Domskälet kan tolkas som att en förundersökning måste vara så fullständig som möjligt för 
att beviskravet ska kunna uppnås. Att tolka domskälet som att stödbevisning är ett krav för att 
beviskravet ska kunna uppnås skulle däremot strida mot principen om den fria 
																																																								
82 NJA 1980 s. 725; NJA 1986 s. 470. 
83 A.a., s. 92.  
84 Jfr dock Lundqvist, s. 150 ff, angående bevisförbud i vissa fall.  
85 Diesen & Diesen, s. 153 f; Diesen, Bevis 10, s. 213.  
86 NJA 2009 s. 447.  
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bevisprövningen, som fastslås i 35 kap. 1 § RB.87 Trots att HD konstaterar i att en 
genomgående trovärdig utsaga från målsäganden sammantaget med vad som i övrigt 
framkommit i målet, exempelvis hur målsäganden betett sig efter händelsen samt att 
målsäganden bedöms ha en trovärdig utsaga, att hennes sms, samtal, beteende och 
sinnestillstånd efter händelsen bedömts ha gått i linje med vad hon uppgett att hon utsatts för 
samt att en kniv inte har undersökts frias den tilltalade. Fallet har i hög grad tillämpats som 
referens av tingsrätterna i friande våldtäktsdomar.88 Fallet visar svårigheterna att uppnå 
beviskravet i sexualbrott samt vikten av att säkra stödbevisning. I sexualbrott mot barn på 
internet utgör lagrade datauppgifter den viktigaste stödbevisningen, och att inte kunna tillgå 
den kan därmed vara avgörande för om dessa fall ens ska kunna leda till åtal.  
 
I NJA 1991 s. 83 konstaterade HD att brist på stödbevisning inte hindrar att den huvudsakliga 
bevisningen ändå kan vara tillräcklig för fällande dom. Detta förutsätter dock fortfarande att 
det blivit ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig skyldig till vad som har lagts 
honom till last, vilket innebär att en förundersökning utan stödbevisning av förklarliga skäl 
möter fler hinder än en förundersökning med stöd för den huvudsakliga bevisningen. I NJA 
2005 s. 712 hänvisar HD till tidigare resonemang i NJA 1991 s.83 om att stödbevisning inte 
är ett krav, men betonar därefter att det i NJA 1991 s. 83 fanns stödbevisning bland annat i 
form uppgifter som kvinnan hade lämnat till familjemedlemmar, något som inte fanns i 
förevarande mål. Avsaknaden av stödbevisning ”i förening med den stora vagheten i 
tidsangivelsen för det påstådda brottet” låg till bakgrund för HD:s bedömning att det inte 
kunde anses ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade hade gjort sig skyldig till den påstådda 
våldtäkten.  
 
Trots att stödbevisning inte är ett krav, blir det alltså väsentligt svårare att uppnå kriterierna 
för fällande dom om stödbevisning saknas. HD:s dom i NJA 2005 s. 712 kan tolkas som en 
viss förflyttning mot stödbevisning som ett krav i praktiken.89 Detta reflekteras även i 
underrätternas bevisprövningar, exempelvis i mål nr. B 8127-17 om den uppmärksammade 
påstådda gruppvåldtäkten i Fittja. Södertörns tingsrätt friade de tilltalade då det inte kunde 
anses ställt utom rimligt tvivel att åklagarens beskrivning av den påstådda gärningen stämde. 
I sitt resonemang i bevisprövningen uttryckte domstolen att målsägandens uppgifter har visat 
sig brista i trovärdighet och tillförlitlighet gällande viktiga detaljer, men att ”det är tydligt att 
det finns en kärna i berättelsen som är trovärdig och som vinner visst stöd av övrig utredning, 
samt att målsäganden också har lämnat uppgifter som i efterhand visat sig vara 
korrekta”.90Vidare uttryckte domstolen att det finns rimliga förklaringar till åtminstone vissa 
brister i målsägandens berättelse, och att det saknas anledning att tro annat än att 
målsäganden är övertygad om att hon pekat ut rätt personer, men att dessa utpekanden inte 
framstår som tillförlitliga av domstolen. Bristerna i målsägandens berättelse innebär att det 
måste ställas särskilt höga krav på stödbevisning, resonerade domstolen.  
 

																																																								
87 Se dock Lundqvist, s. 150 ff.  
88 Diesen & Diesen, s. 46.  
89 Vissa menar dock att behovet av stödbevisning endast utlöses vid brister i målsägandeutsagan. Se Lainpelto, 
s. 309 ff, för vidare diskussion om eventuellt krav på stödbevisning i praktiken.   
90 Södertörns tingsrätt, dom 2017-12-19, mål B 8127-17, s. 52 f.  
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3  Datalagringslagstiftning 

3.1  Introduktion 
 
För att utreda vad Sverige har för förpliktelser vad gäller datalagring följer en redogörelse av 
gällande rätt på området, med fokus på utvecklingen sedan EU-domstolens Digital Rights-
dom.  Datalagring, det vill säga lagring av information, kan ha olika syften. 
Datalagringsdirektiv 2006/24/EG omfattade lagring av uppgifter som genererats eller 
behandlats hos leverantörer och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
eller allmänna kommunikationsnät. 91  Exempel på en sådan leverantör kan vara en 
mobiloperatör/teleoperatör. Elektronisk kommunikation omfattar såväl telefoni- som 
internetkommunikation. Gränserna mellan olika former av elektronisk kommunikation 
suddas ut i takt med digitalisering och internets framväxt.92 Numera är det exempelvis vanligt 
att använda internet på tv:n och ringa samtal via internet, vilket gör det svårare att klassificera 
olika former av kommunikation.  

	
När det gäller Sveriges förpliktelser på datalagringsområdet är direktivs ställning inom EU-
rätten av relevans. EU:s lagstiftning delas in i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten 
omfattar fördraget om europeiska unionen (FEU), fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(rättighetsstadgan), internationella avtal och allmänna principer.93 Sekundärrätten omfattar de 
rättsakter som antas av EU-institutionerna; förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer 
och yttranden. Medan rekommendationer och yttranden inte är bindande är förordningar, 
direktiv och beslut bindande rättsakter. Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna när 
det gäller det resultat som direktivet ämnar uppnå, men det är upp till medlemsstaterna att 
bestämma tillvägagångssättet för hur detta resultat ska uppnås.94  
 
Behovet av datalagringsbestämmelser på EU-nivå växte successivt fram i och med internets 
utbredning, som bland annat medförde nya risker för skyddet av rätten till integritet.95 År 
2002 antog EU direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd 
inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EG).96 Syftet med direktivet 
var att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser för att säkerställa ett likvärdigt skydd av 
rätten till integritet när det gäller behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk 
kommunikation.97Direktivet införlivades i svensk rätt i huvudsak genom antagandet av lag 
(2003:389) om elektronisk kommunikation [LEK] år 2003. Enligt LEK är teleoperatörer 
skyldiga att lagra vissa uppgifter för att dessa vid behov skulle kunna begäras ut av relevant 
brottsbekämpande myndighet. Av 16 kap. 16a § LEK framgår att de uppgifter som ska lagras 
av teleoperatörer är sådana uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera 
																																																								
91 Tele2-domen, art 1:1.  
92 SOU 2015:31, s. 70.  
93 Artikel 1-3, 6, FEU. 
94 Artikel 288 FEUF.  
95 Skäl 4-6, direktiv 2002/58/EG.  
96 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.  
97 Artikel 1:1 direktiv 2002/58/EG.  
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kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för 
kommunikationen, typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av 
mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut. 	

3.2  Datalagringsdirektiv 2006/24/EG  
 
Som ett svar på det ökade behovet av gemensamma åtgärder gällande lagring av elektronisk 
kommunikation i brottsbekämpande syften, bland annat med bakgrund av de terrorattentat 
som i ägde rum ibland annat London under denna tid, antogs år 2006 Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006.98  Datalagringsdirektivets huvudsakliga 
syfte var att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser gällande leverantörers skyldigheter 
att lagra vissa uppgifter ”som de genererat eller behandlat för att säkerställa att uppgifterna är 
tillgängliga för utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott såsom de definieras av varje 
medlemsstat i den nationella lagstiftningen”. 99  Med leverantörer avses leverantörer av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät. 
Elektroniska kommunikationstjänster innebär enligt 1 kap. 7 § LEK tjänster som vanligen 
tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av 
signaler i elektroniska kommunikationsnät.  
 
Uppgifterna som avsågs i direktivet var trafik- och lokaliseringsuppgifter och uppgifter som 
var nödvändiga för att identifiera en abonnent eller avsändare.100 Det omfattar bland annat en 
kommunikationskälla, slutmålet för en kommunikation, datum och tid då kommunikationen 
påbörjades och avslutades, typen av kommunikation, eller den registrerades namn och adress, 
datum och tid för på- respektive avloggning i internetåtkomsttjänsten tillsammans med ip-
adressen, den internettjänst som används och användar-ID, det vill säga ett unikt ID som 
tilldelas personer när de abonnerar på eller registrerar sig på en internetåtkomsttjänst.101 
Syftet var däremot inte att reglera lagring av innehållet i kommunikationen, och av artikel 5 
framgår att sådan lagring inte är tillåten.102 Uppgifterna som berördes av direktivet skulle 
lagras under minst sex månader och högst två år från det datum kommunikationen ägde 
rum. 103  Lagrade uppgifter skulle endast göras tillgängliga för behöriga nationella 
myndigheter.104 Lagrade uppgifter skulle enligt artikel 7 av direktivet förstöras vid slutet av 
lagringstiden, bortsett från de uppgifter för vilka tillgång hade medgetts och som därmed 
hade bevarats. 
 
I direktivet betonades den växande omfattningen av elektronisk kommunikation och dess roll 
som verktyg för att förebygga, utreda, avslöja och åtala brott.105 Direktivet medförde även 
ändringar av direktiv 2002/58/EG. Medlemsstaterna skulle enligt datalagringsdirektivet 

																																																								
98 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, skäl 7-10.  
99 Artikel 1:1 datalagringsdirektivet.  
100 Artikel 2:2a datalagringsdirektivet.  
101 Artikel 2:2d och 5, datalagringsdirektivet. 
102 Prop. 2010/11:46, s. 112 f.  
103 Artikel 6, datalagringsdirektivet. 
104 Artikel 4, a.a. 
105 Skäl 7-10, datalagringsdirektivet.  
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exempelvis anta åtgärder för att säkerställa lagring som avvek från artiklarna 5, 6 och 9 i 
direktiv 2002/58/EG vari en mer restriktiv lagring hade föreskrivits. 106  Enligt direktiv 
2002/58/EG skulle som huvudregel trafikuppgifter om abonnenter och användare som 
behandlats av leverantören utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövdes för sitt 
syfte att överföra en kommunikation. 107  Undantag från den restriktiva lagringen som 
föreskrevs i direktiv 2002/58/EG kunde endast tillåtas om abonnenten eller användaren hade 
gett samtycke.108 Omfattningen av den lagring som föreskrevs av direktiv 2006/24/EG skiljde 
sig alltså markant från den lagring som föreskrevs av direktiv 2002/58/EG. Den främsta 
skillnaden var just gällande lagringstiden.109 
 
Möjligheten att lagra trafikuppgifter som följde av direktiv 2006/24/EG innebar att de 
elektroniska spår som förövaren lämnat efter sig nu kunde användas för att utreda brottet 
ifråga. 110  Med hjälp av lagrad trafikdata kunde bland annat samband mellan personer 
klargöras och personer kunde knytas till specifika platser. 
 
Direktivet skulle införlivas av medlemsstaterna senast den 15 september 2007.111  Om 
kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt 
fördragen, vilket införlivande av direktiv är,112 kan kommissionen i enlighet med Artikel 258 
FEUF avge ett yttrande angående detta. Om den berörda staten ändå inte rättar sig efter 
yttrandet går ärendet vidare till EU-domstolen.113 EU-domstolen fastslog i februari 2010 att 
Sverige hade brustit i sina förpliktelser under EU-rätten genom att inte implementera 
direktivet inom utsatt tid.114Som skäl till varför direktivet inte införlivats inom godtagbar tid 
angav Sverige att införlivandet varit förknippat med svårigheter gällande såväl 
lagstiftningens utformning som den svåra avvägningen mellan den enskildes rätt till integritet 
och effektiv brottsbekämpning.115 Direktivet implementerades därefter, bland annat genom 
ändring av LEK där en av ändringarna var att tjänsteleverantörer nu skulle vara skyldiga att 
lagra uppgifter i sex månader.116Från och med den 1 maj 2012, då datalagringsdirektivet 
införlivades i svensk lag, var svenska teleoperatörer skyldiga att lagra datauppgifter från 
kunder. 117  Enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet får uppgifter 
hämtas in om inhämtandet sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka grov 
brottslighet och om syftet med inhämtandet står i proportion till det intrång inhämtandet 
innebär för den som åtgärden riktar sig mot, alltså abonnenten eller mottagaren.118 

																																																								
106 Artikel 3:1 direktiv 2002/58/EG.  
107 Artikel 6, direktiv 2002/58/EG.  
108 Artikel 5:1, 6:3, 9:1, 10(b), 12:3 och 13:3, direktiv 2002/58/EG.  
109 Artikel 6, direktiv 2006/24/EG.  
110 SOU 2007:76, s. 136.  
111 Artikel 15(1) datalagringsdirektivet. 
112 Artikel 288 FEUF. 
113 Artikel 258 FEUF.  
114 Mål C-185/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (sjätte avdelningen) dom den 4 februari 
2010; Mål C-270/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (fjärde avdelningen) dom den 30 maj 
2013. 
115 Mål C-270/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (fjärde avdelningen) dom den 30 maj 
2013, § 33. 
116 Prop. 2010/11:46, s. 6-10.  
117 Brå, Rapport 2015:6, s. 92.  
118 SFS 2012:278, 2 §.  
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I den statliga trafikuppgiftsutredningen SOU 2007:76 som utfördes i syfte att lämna förslag 
till hur datalagringsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt framfördes gällande lagring av 
trafikdata och denna lagrings innebörd för brottsutredningen att:119 
 

Teknikutvecklingen och internationaliseringen innebär hela tiden nya 
möjligheter för dem som begår brott. Brotten kan planeras och utföras mer 
anonymt och utan direkt kontakt mellan dem som är inblandande. Tekniken 
och internationaliseringen utnyttjas också för att dölja brotten och försvåra 
upptäckt. Olika slags lösningar för elektronisk kommunikation kan därmed 
användas direkt som ett brottsverktyg och som en del i brottsplanen. 

 
Utredarna i SOU 2007:76 angav även att användandet av trafikuppgifterna skulle leda till ett 
säkrare underlag i förundersökning och vid åtal, och till att utredningen ”kan inriktas på det 
som är intressant och snabbt avföra både misstankar och misstänkta som inte ska omfattas av 
utredningen”.120Vidare hade utredarna bett de brottsbekämpande myndigheterna att ”utifrån 
verkliga händelser komma med exempel på vilken information trafikuppgifter kan ge i 
utredningar”.121 Ett exempel som omnämndes i detta avseende om datalagringens betydelse 
våldtäktsutredningar, gällde en minderårig målsägande som kunde ange att gärningsmannen 
under övergreppet som skedde i en bil hade fått två samtal till sin mobiltelefon utan att 
besvara dessa samtal. Genom tillgång till de uppgifterna kunde gärningsmannen ifråga 
identifieras, och dessutom bindas till andra brott som hade begåtts tidigare.122 
 
 
3.3  EU-domstolens praxis 
	
3.3.1  Introduktion  
 
EU-domstolens roll är att tolka tillämpningen av EU-rätt. EU-domstolens domar kan inte 
överklagas, men den nationella domstol som begärt förhandsavgörandet har möjlighet att 
framföra ytterligare en fråga för att förtydliga den domstolens svar på tidigare ställd fråga.123 
Domstolens förhandsavgörande angående tolkningen eller giltigheten av en rättsakt har inter 
partes effekt, det vill säga att det är bindande för den nationella domstol som begärde 
förhandsavgörandet i avgörandet av det aktuella målet.124Det är även bindande för andra 
nationella domstolars tolkning av EU-rätt i identiska frågor. Om den nationella domstolen 
som begärt förhandsavgörandet anser att det fortfarande föreligger oklarheter finns möjlighet 
att på nytt hänskjuta en tolkningsfråga till domstolen.125 
 
 
 
 
																																																								
119 SOU 2007:76, s. 136.  
120 A.st. 
121 A. a., s. 133.  
122 A. st.  
123 Mål 14/86, Pretore di Salò mot X, §12. 
124 Mål 69/85, Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co. mot Tyskland, §13.  
125 De förenade målen 28-30/62 Da Costa, s. 177.  
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3.3.2  Digital Rights-domen  
 
EU-domstolen har exklusiv kompetens att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och 
tillämpning av fördragen. Om en nationell domstol har begärt ett förhandsavgörande av EU-
domstolen för att exempelvis klargöra hur EU-rätten ska tolkas i en viss fråga är det EU-
domstolens uppgift att meddela ett sådant förhandsavgörande.126 
 
Datalagringsdirektivet hade bemötts med kritik från flertalet medlemsländer och slutligen 
begärde nationella domstolar i Österrike respektive Irland ett förtydligande från EU-
domstolen gällande huruvida direktivet verkligen kan anses försvarbart ur perspektivet av de 
grundläggande rättigheterna. I Digital Rights förklarade EU-domstolen den 8 april 2014 
datalagringsdirektivet ogiltigt.127 
 
Domstolens resonemang var att de uppgifter som enligt direktivet skulle lagras sammantaget 
kunde göra det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om enskildas privatliv, bland annat 
vanor i vardagslivet, dagliga förflyttningar och sociala relationer. Lagringsskyldigheten 
utgjorde enligt EU-domstolen ett ingrepp i de rättigheter som skyddas av artikel 7 och 8 av 
rättighetsstadgan. Direktivet konstaterades medföra ett långtgående och synnerligen allvarligt 
ingrepp i rätten till privatliv och skyddet av personuppgifter.128Vidare ställde sig domstolen 
kritisk till det faktum att lagringsskyldigheten omfattade i princip all kommunikation, alla 
kommunikationsmedel, alla trafikuppgifter och alla personer, samt att direktivet inte 
reglerade kriterier för att avgränsa medlemsstaternas tillgång till de lagrade uppgifterna utan 
att medlemsstaterna fick utgå ifrån sin egen bedömning av vad som utgör allvarlig 
brottslighet.129 De flesta av de brott som omfattats av tillämpningsområdet för hemlig 
övervakning av elektronisk kommunikation i Sverige har ett minimistraff på fängelse i minst 
sex månader. Undantag gjordes dock för ett antal brott med minimistraff som var lägre än 
fängelse i sex månader, exempelvis barnpornografi, med motivering att tillgången till 
trafikuppgifter kan vara helt avgörande för att det över huvud taget ska gå att utreda samt 
lagföra fall av barnpornografibrott.130 
 
Angående huruvida den lagringsskyldigheten som följde av datalagringsdirektivet var 
nödvändig anförde domstolen att: 
 

[…] bekämpandet av grov brottslighet och särskilt av organiserad 
brottslighet och terrorism visserligen är av största betydelse för att garantera 
allmän säkerhet och att dess effektivitet i stor utsträckning kan bero på 
användningen av moderna utredningstekniker. Ett sådant mål av allmänt 
samhällsintresse kan emellertid inte, trots dess grundläggande betydelse, i 
sig ensamt motivera att en sådan lagringsåtgärd som den genom direktiv 
2006/24 införda ska anses vara nödvändig för nämnda bekämpande.131 

 

																																																								
126 Artikel 19 FEU.  
127 Digital Rights, § 69.  
128 A.a. §§ 27, 34, 36.  
129 A.a. § 56. 
130 SOU 2017:75, s. 147.  
131 A.a. § 51. 
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Med bakgrund av detta fann domstolen att EU:s lagstiftare hade överskridit sina befogenheter 
vid antagandet av direktivet eftersom det inte ansågs leva upp till proportionalitetsprincipen 
avseende artiklarna 7, 8 och 52.1132 rättighetsstadgan.133 Direktivet förklarades ogiltigt.134 
 
Dåvarande rikskriminalens chef Per Wadhed var en av dem som uttryckte kritik mot EU-
domstolens dom, och menade att ogiltigförklarandet skulle försvåra utredningar av brott i it-
miljö, exempelvis barnpornografibrott.135 
 
3.3.3  Tele2-domen 
 
Som en följd av Digital Rights meddelade Tele2 Sverige AB (Tele2) att bolaget inte längre 
skulle lagra uppgifter samt radera tidigare lagrade uppgifter. Rikspolisen anmälde då Tele2 
till PTS för att Tele2 hade upphört att lagra information, som de enligt LEK fortfarande hade 
en skyldighet att lagra. Den 29 april 2014 tillsatte regeringen en särskild utredare i syfte att 
granska den svenska lagstiftningens tillämplighet i ljuset av Digital Rights-domen.136 Av 
utredningen framgick att utredarnas samlade bedömning var att svensk 
datalagringslagstiftning inte stred mot unionsrätten. Utredarna hänvisade bland annat till att 
svensk datalagringslagstiftning, till skillnad från datalagringsdirektivet, innehöll ”en 
omfattande reglering av när och hur de brottsbekämpande myndigheterna kan få tillgång till 
uppgifter som lagras enligt 6 kap. 16-af §§ LEK”.137 Vidare framfördes att det visserligen 
förelåg viss tvekan kring huruvida den tillgång till uppgifter som föreskrevs av 
inhämtningslagen, uppgifter som inhämtades utan någon föregående kontroll, kunde anses 
godtagbar enligt unionsrätten. Utredningen bedömde dock att den svenska regleringen, bland 
annat med hänsyn till att de uppgifter som omfattas bara lämnades ut när det kunde anses 
nödvändigt, ändå höll tillräckligt hög nivå för att det skulle anses proportionerligt enligt 
unionsrätten.138 PTS förelade Tele2 att även vidare lagra trafikuppgifter i brottsbekämpande 
syfte i enlighet med LEK och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation, med 
motiveringen att ogiltigförklarandet inte per automatik medfört att nationell lagstiftning blir 
ogiltig.139  
 
Beslutet överklagades av Tele2, och fallet gick till kammarrätten, som den 29 april 2015 
beslutade att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att få ett förtydligande 
kring hur Digital Rights-domen skulle tolkas i ljuset av svensk datalagringslagstiftning.140 
Detta resulterade i EU-domstolens dom i de förenade målen C-203/15 och C-698/15, Tele2-
domen, vari domstolen klargjorde att svensk datalagringslagstiftning inte är förenlig med 
rätten till privatliv eller skyddet för personuppgifter i EU:s rättighetsstadga. Domstolen 
konstaterade att svensk datalagringslagstiftning föreskriver lagring av uppgifter som 

																																																								
132 Artikel 52 i rättighetsstadgan reglerar rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning.  
133 Digital Rights, § 69. 
134 A.a. § 71. 
135 Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2014/04/chefen-rikskriminalen-till-angrepp-mot-eu-
domstolens-beslut-om-datalagringsdirektivet].  
136 Ds 2014:23.  
137 A.a., s. 99.  
138 A.a., s. 100. 
139 PTS Beslut Dnr: 14-4175. 
140 Mål nr 7280-14, Kammarrätten, s. 7. 
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huvudregel, trots att lagring enligt 2002/58/EG141 kräver att sådan lagring endast ska vara ett 
undantagsfall. 142  Domstolen kritiserade även den föreskrivna lagringens generella och 
allomfattande natur som leder till att lagringen är tillämplig även på personer ”beträffande 
vilka det inte föreligger något indicium som ger anledning att tro att deras beteende ens kan 
ha ett indirekt eller avlägset samband med grov brottslighet”.143 Vidare konstaterades att 
lagringen inte ställer krav på ett samband med de lagrade uppgifterna och eventuella hot mot 
den allmänna säkerheten, och att lagringen inte är begränsad till att gälla vissa specifika 
uppgifter eller en specifik krets av människor.144 Slutligen konstaterade domstolen att den 
svenska lagstiftningen överskrider gränserna för vad som är strängt nödvändigt och inte kan 
anses motiverad i ett demokratiskt samhälle.145 Med bakgrund av att EU-domstolen bedömt 
att de svenska bestämmelserna inte är förenliga med unionsrätt, i synnerhet avseende rätten 
till respekt för privatliv, skydd av personuppgifter och yttrandefrihet, meddelade 
Kammarrätten formellt den 7 mars 2017 att det inte längre finns en skyldighet för 
teleoperatörer att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.146 
 
Domen har tagits emot med en del negativa reaktioner. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 
28 december 2016 kritiseras EU-domstolens dom av kammaråklagare Jerker Asplund, Jonas 
Svanfeldt, Daniel Larson och Thomas Bälter Nordenman, den sistnämnda specialiserad på 
IT-relaterad brottslighet.147 I inlägget beskrivs domen som ”en katastrof för bekämpningen av 
allvarliga brott som sexbrott mot barn på nätet […]”, och författarna menar att EU-rätten 
genom domen begränsar svensk brottsbekämpning. Författarna betonar att det är en 
”försvinnande liten del” av de svenska medborgarna som blir misstänkta för ett brott av den 
digniteten att det skulle kunna ge myndigheter rätt att ta del av lagrade trafikuppgifter. ”Att 
den lilla skarans integritet ska väga tyngre än intresset av att bekämpa den grövsta och mest 
integritetskränkande brottsligheten är en avvägning som är allt annat än rimlig”, menar 
kammaråklagarna.  
 
Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg, 
uttryckte i en debattartikel148 i början av 2017 stark kritik mot domstolens resonemang. 
Ahlstrand ställer sig bland annat kritisk mot domstolens konstaterande att lagringen som 
föreskrivs av svensk datalagringslagstiftning ”[…] kan ge de berörda personerna en känsla av 
att deras privatliv står under ständig övervakning[…]”149. Detta uttalande avfärdas av 
Ahlstrand som ren spekulation. Enligt Ahlstrand finns inte någon grund för ett sådant 
uttalande. Ahlstrand ställer sig även kritisk mot domstolens uttalande om att lagstiftningen är 
generell och att den inte föreskriver lagring som tillämpas på exempelvis en specifik 
personkrets i syfte att utreda brott. 150  Att avgränsa en sådan personkrets kan bli 

																																																								
141 Som efter ogiltigförklarandet av direktiv 2004/24/EG utgör gällande reglering.   
142 Tele2, § 104.  
143 A.a. § 105.  
144 A.a. § 106.  
145 A.a. § 107.  
146 Mål nr 7280-14, Kammarrätten, s 3-5; PTS, [https://pts.se/sv/Nyheter/Internet/2017/Regler-om-datalagring-
ska-inte-tillampas] 2017-09-28.   
147 Svenska Dagbladet [www.svd.se/datalagring-kravs-for-att-hitta-grova-brottslingar/om/debatt]. 
148 Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se/2017/01/domen-om-datalagring-ar-ett-tyckande-grundat-i-egna-
asikter-inte-en-tolkning-av-gallande-rat]. 
149 Tele2, § 100. 
150 A.a. §§ 110-111.  
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problematiskt, menar Ahlstrand. Domen beskrivs slutligen som ”[e]n väldigt märklig dom 
som, dessvärre, bygger rätt mycket på känslomässig argumentation utan stöd vare sig i 
tidigare praxis eller i konventioner”.151  

3.4  SOU 2017:75 
Regeringen initierade152 med bakgrund av EU-domstolens förhandsavgörande i Tele2-domen 
en statlig utredning som i skrivande stund ännu pågår. Den 11 oktober 2017 presenterades 
delbetänkandet i datalagringsutredningen ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet” 
(SOU 2017:75) gällande hur den svenska lagstiftningen ska anpassas till EU-rätten men ändå 
möjliggöra för brottsbekämpande myndigheter att utreda brott. Utredningen omfattar förslag 
till ändring i LEK, förslag till ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om 
elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 
och förslag om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
Förändringarna föreslås träda i kraft i december 2018, med undantag för den del som kräver 
av operatörer att de alltid ska kunna identifiera abonnenten vid internetåtkomst som föreslås 
träda i kraft 1 april 2019. 
 
Utredaren kommer i ett senare betänkande presentera sina slutsatser gällande mekanismerna 
som ska skydda den personliga integriteten när hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig 
brottslighet används.153 Utredningen föreslår huvudsakligen att operatörer återigen ska bli 
skyldiga att lagra trafikuppgifter, men i mindre omfattning än innan EU-domstolens 
ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet, samt att lagringstiderna ska differentieras. 
 
En ändring som föreslås är att beslut om inhämtning av uppgifter, som enligt nuvarande 
lagtext fattas av myndigheten som begär ut uppgifterna, istället ska fattas av åklagare efter 
ansökan av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket. 154  Detta är givetvis 
fördelaktigt för skyddet för den personliga integriteten och rätten till privatliv, men kan i 
praktiken innebära att polisen inte har möjlighet att snabbt säkra bevisning. Utredningen 
anger även att en ytterligare begränsning av kretsen av behöriga åklagare skulle kunna göras, 
exempelvis till att endast gälla åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.155  
 
Andra ändringar som föreslås är bland annat att lagringstiderna ska differentieras, det vill 
säga att olika lång lagringstid ska gälla för olika sorters uppgifter. De aktuella lagringstiderna 
ska bestämmas efter vad som anses vara proportionerligt och inte vara längre än vad som är 
”strängt nödvändigt”. Hänsyn ska enligt utredningen tas till hur stort behovet för 
myndigheten som kräver uppgifterna är, hur stor nytta myndigheten kommer ha av uppgiften 
samt hur integritetskänslig den är.156 Utredningen föreslår även att bestämmelserna avseende 
datalagring görs teknikneutrala. Det innebär att teleoperatörers användning av så kallad 
NAT-teknik, en teknik som möjliggör för flera abonnenter att dela på samma publik ip-

																																																								
151 Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se/2017/01/domen-om-datalagring-ar-ett-tyckande-grundat-i-egna-
asikter-inte-en-tolkning-av-gallande-rat] 2017-10-05.  
152 Kommittédirektiv Dir. 2017:16. 
153 SOU 2017:75, förord.  
154 A.a., s. 48. 
155 A.a., s. 48, 308.  
156 A.a., s. 50, 307, 309. 
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adress, inte ska påverka möjligheten att identifiera en viss abonnent.157 Gällande EU-
domstolens invändning att direktivet lämnade det upp till medlemsstaterna att avgöra vad 
som utgör allvarliga brott och vad som därmed kan omfattas av tillämpningsområdet, 
konstaterades i SOU 2017:75 att det i Sverige huvudsakligen rört sig om brott med 
minimistraffet sex månaders fängelse. Därtill har även ett antal brott med lägre minimistraff, 
bland annat barnpornografibrott, omfattats eftersom trafikuppgifter är av särskilt värde och 
ibland avgörande för denna typ av brott.158Vidare konstaterades att regleringar i svensk rätt 
gällande när och hur straffprocessuella tvångsmedel får användas innebär att möjligheterna 
till övervakning ytterligare begränsas.159 
 
Huruvida ip-adresser ska anses omfattas av EU-domstolens domar står inte helt klart av 
Tele2-domen. Om ip-adresser ska anses omfattas av domen skulle domstolsprövning behöva 
föregå eventuell tillgång till lagrad information om ip-adress. Tillgång till information om ip-
adress skulle därutöver endast godkännas vid grova brott.160 Utredningens tolkning är att EU-
domstolens avgörande inte omfattar abonnemangsuppgifter, utan enbart trafik- och 
lokaliseringsuppgifter, samt att man gör bedömningen att IMSI-nummer och ip-adresser bör 
räknas till abonnemangsuppgifter.161 Utredarna bedömer även att nyttan av uppgifter från 
elektronisk kommunikation är av så stor vikt för de brottsbekämpande myndigheterna att det 
finns skäl att behålla någon form av preventiv lagring, men att denna lagring måste vara 
mindre omfattande än den varit tidigare.162I utredningen anges att ”[f]örslaget om en ändrad 
lagringsskyldighet kommer möjligen att innebära att de brottsbekämpande myndigheternas 
förmåga att bekämpa brottslighet försämras i någon mån men torde inte innebära att 
brottsligheten kommer att öka”.163 
 
Anders Thornberg, chef för säkerhetspolisen, anser att den begränsade lagringsskyldigheten 
som föreslås är ett bekymmer för många underrättelsetjänster, och att ”[d]et är katastrof för 
vår verksamhet att vi i princip blir blinda”. 164 Breyer å andra sidan menar att 
brottsbekämpande syften ofta kan omnämnas som ett svepskäl för att generera skräck bland 
allmänheten och på så sätt motivera användandet av integritetsingripande åtgärder.165 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
157 SOU 2017:75, s. 26, 96, 125. 
158 A.a., s. 147.  
159 A. st.  
160 A.a., s. 23. 
161 A.a., s. 335. 
162 A.a., s. 208. 
163 A.a., s. 30. 
164 Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se/2017/10/en-katastrof-var-verksamhet-sapo-chefen-sagar-forslag-om-
att-begransa-datalagring] hämtad 2017-10-23.  
165 Breyer, s. 366.  
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4  Den enskildes rätt till integritet  

4.1  Introduktion 
 
För att undersöka vad Sveriges förpliktelser att garantera skyddet för rätten till privatliv och 
rätten till skydd för personuppgifter följer en redogörelse för integritetsskyddet enligt EU:s 
rättighetsstadga, Europakonventionen. Därtill diskuteras integritet enligt svensk rätt. Detta 
görs i ljuset av datalagring och EU-domstolens domar i Digital Rights och Tele2 för att få en 
förståelse för domstolens invändningar mot datalagringsdirektivet och svensk 
datalagringslagstiftning.  
 
Värnandet av rätten till integritet, i form av rätten till privatliv och rätten till skydd av 
personuppgifter, var det primära skälet till EU-domstolens ogiltigförklarande av 
datalagringsdirektivet. I takt med den tekniska utvecklingen har diskussionen kring risker 
med övervakningssamhället och den personliga integriteten tagit fart. Någon allmängiltig 
definition av vad personlig integritet är återfinns dock varken inom svensk eller internationell 
rätt.166 En orsak till avsaknaden av definition kan vara att begreppet är av sådan art att det 
hela tiden är i förändring, bland annat på grund av den snabba teknikutvecklingen. Detta 
återspeglas bland annat i att vad som längre bak i tiden skulle ses som tydliga övertramp på 
den personliga integriteten, exempelvis kameraövervakning vid vissa offentliga platser, 
numera kan uppfattas som mer normaliserat. En mer utbredd lagring av personuppgifter har 
också möjliggjorts tack vare eller på grund av teknikens utveckling. Teknikutvecklingen har 
dessutom möjliggjort för ett mer systematiskt lagrande av personuppgifter. Detta ökar även 
behovet av bestämmelser som säkerställer att personuppgifter lagras på rätt sätt och i rätt 
syften, för att förhindra att uppgifterna missbrukas och att den enskildes personliga integritet 
kränks.167  

4.2  EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna  
	
	
4.2.1  Introduktion 
 
Tillämpningsområdet för EU:s rättighetsstadga omfattar enligt artikel 51 av stadgan 
situationer där EU-institutioner eller medlemsstater tillämpar EU-rätt. Artikel 7 av 
rättighetsstadgan fastställer den enskildes rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin 
bostad och sina kommunikationer.		
	
I den mån som rättighetsstadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 
EKMR ska dessa rättigheter, enligt Artikel 51:3 av rättighetsstadgan, ha samma innebörd och 
räckvidd som i EKMR. Det hindrar inte EU-rätten från att tillförsäkra ett mer långtgående 
skydd. EU-domstolen började tidigt, innan antagandet av rättighetsstadgan, i vissa domar 
beröra skyddet för mänskliga rättigheter inom EU. Ett exempel på detta är EU-domstolens 

																																																								
166 SOU 2015:31, s. 51; SOU 2017:75, s 59.  
167 SOU 2016:65, s. 34-36. 
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dom i Internationale Handelsgesellschaft,168 där domstolen fastslog att iakttagandet av de 
grundläggande rättigheterna utgör en integrerad del av de allmänna rättsprinciper vars 
upprätthållande domstolen skall säkerställa.169 
	
	
4.2.2  Artikel 7 
 
Artikel 7 fastställer att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin 
bostad och sina kommunikationer.  
 
Artikelns innehåll motsvarar Artikel 8 i EKMR, med skillnad att artikel 7 av 
rättighetsstadgan stadgar en rätt till respekt för privatliv, familjeliv, bostad och 
kommunikationer, medan formuleringen i artikel 8 EKMR istället syftar till korrespondens.  
 
Vid en bedömning av huruvida domstolen anser att en inskränkning av en grundläggande fri 
och rättighet kan konstateras bedömer domstolen i ett första steg om en begränsning av en 
viss frihet eller rättighet kan konstateras och i ett andra skede om denna begränsning kan 
rättfärdigas. Av artikel 52.1 av rättighetsstadgan följer att varje inskränkning i de fri- och 
rättigheter som erkänns av stadgan måste vara föreskriven i lag och förenlig med dess 
väsentliga innehåll. Begränsningar får göras med beaktande av proportionalitetsprincipen om 
dessa begränsningar är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 
som erkänns av unionen eller av behovet av skydd för andra människors rättigheter och 
friheter.  
 
I Digital Rights-domen betonade EU-domstolen att datalagringsdirektivet, främst avseende 
artikel 3 av direktivet, var tvivelaktigt med hänsyn till bland annat artikel 7 i 
rättighetsstadgan.170Den lagring som föreskrevs av direktivet, främst lagring i syfte att 
eventuellt göra lagrad data tillgänglig för behöriga nationella myndigheter, avsåg enligt 
domstolen privatlivet som följer av artikel 7 i stadgan på ett ”direkt och specifikt 
sätt”.171Domstolen påpekar, med hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande, att 
datalagringsdirektivet avviker från tidigare inrättade system för skydd av rätten till respekt 
för privatlivet vid behandling av personuppgifter inom sektorn för elektronisk 
kommunikation. Ett exempel är direktiv 2002/58, vari ett mer långtgående skydd för 
konfidentialitet vid kommunikation föreskrevs (se avsnitt 3.2).  
 
Vidare betonade domstolen att det vid bedömningen av huruvida ett ingrepp i den 
grundläggande rättigheten till respekt för privatlivet inte har någon särskild betydelse om de 
uppgifter som avser privatlivet är av känslig art eller om de som uppgifterna gäller fått utstå 
eventuella olägenheter på grund av ingreppet.172 Det är alltså inte effekten av en eventuell 
inskränkning av den rättighet som följer av artikel 7 som strider mot de grundläggande fri- 
och rättigheterna utan själva inskränkningen som sådan. Domstolen nådde även slutsatsen att 
																																																								
168 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr – und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel, av den 17 december 1970. 
169 Internationale Handelsgesellschaft mbH, § 4.  
170 Digital Rights, § 25.  
171 A.a. § 29. 
172 A.a. § 33. 
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de behöriga myndigheternas tillgång till uppgifterna ifråga, som reglerat av 
datalagringsdirektivet, utgjorde ytterligare ett ingrepp i denna grundläggande rättighet. 
Domstolen hänvisade i detta avseende till Europadomstolens praxis beträffande artikel 8 
EKMR, bland annat till domen i Rotaru mot Rumänien173, vari Europadomstolen poängterade 
att en offentlig myndighets lagring såväl som användande av uppgifter relaterade till en 
individs privatliv kan utgöra en inskränkning av rätten till privatliv.174EU-domstolen kunde 
med bakgrund av detta konstatera att datalagringsdirektivet utgjorde ett ingrepp i de 
rättigheter som är garanterade genom artikel 7 av rättighetsstadgan.175Vid bedömningen av 
huruvida det konstaterade ingreppet kunde anses motiverat, ansåg domstolen att ingreppet 
ifråga var långtgående och att det måste anses som synnerligen allvarligt, i synnerhet i 
relation till det faktum att lagring och användning av uppgifter sker utan abonnentens 
vetskap. Detta kan enligt domstolens mening resultera i att medborgare får en känsla av att 
deras privatliv ständigt övervakas.176 
 
Även om den lagring som föreskrevs av direktivet utgjorde ett synnerligen allvarligt ingrepp i 
de rättigheter som fastställs av artikel 7 kunde de inte, enligt domstolens mening, anses 
”kränka dess väsentliga innehåll” eftersom det enligt direktivet inte var tillåtet att ta del av 
själva innehållet i kommunikationen.177 Med bakgrund av detta, samt med hänsyn till att 
elektronisk kommunikation ökat avsevärt och att lagring därför utgör ett viktigt 
brottsbekämpande verktyg, konstaterade domstolen att lagringen som föreskrevs av direktivet 
svarade mot ett allmänt samhällsintresse. Vid bedömningen av huruvida den föreskrivna 
lagringen ansågs proportionerlig bedömde däremot domstolen att lagringen var ägnad att 
uppnå det mål som eftersträvades med direktivet, men att bekämpandet av grov brottslighet, 
organiserad brottslighet och terrorism inte ensamt kan motivera en sådan omfattande 
lagringsåtgärd som direktivet föreskrev.178Domstolens slutsats var att lagringens omfattning 
inte kunde anses nödvändig och därmed inte proportionerlig.179 
 
4.2.3  Artikel 8 
 
Artikel 8 fastställer att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom 
eller henne, samt att dessa ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av 
den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. EU-domstolen 
har uttalat vikten av tydliga och precisa bestämmelser i unionslagstiftningen på 
datalagringsområdet för att de personer vilkas uppgifter har lagrats har tillräckliga garantier 
som möjliggör effektivt skydd av deras personuppgifter och minimerar riskerna för otillbörlig 
tillgång eller användning.180 
 

																																																								
173 Rotaru mot Rumänien, 4 maj 2000.  
174 Digital Rights, § 35.  
175 A. st. 
176 A.a. § 37. 
177 A.a. § 39. 
178 A.a. § 51.  
179 A.a. §§ 54-57.  
180 A.a. § 3.  
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Eftersom datalagringsdirektivet föreskrev behandling av personuppgifter omfattades även 
artikel 8 av Digital Rights-domen.181 Domstolen betonade att skyddet för personuppgifter 
som stadgas i artikel 8, är av särskild betydelse av rätten till respekt för privatlivet i artikel 
7.182 De två rättigheterna är alltså nära sammanlänkade. Domstolen konstaterade i Digital 
Rights att lagringen som föreskrevs av datalagringsdirektivet inte kunde anses kränka det 
väsentliga innehållet i rätten till skydd för personuppgifter i artikel 8 av rättighetsstadgan. I 
detta avseende hänvisar domstolen till artikel 7 av direktivet som föreskrev skydd för 
personuppgifter och som i förlängningen krävde att medlemsstaterna skulle säkerställa 
antagandet av tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig 
förstöring och oavsiktlig förlust eller ändring av uppgifterna.183 

4.3  Europakonventionen  
 
4.3.1  Introduktion 
 
Europakonventionen införlivades i svensk lag år 1995 genom lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, vilket innebär att dess ställning är likvärdig svensk lag. 2 kap. 19 § 
RF fastställer att lagar och föreskrifter som antas inte får strida mot Sveriges åtaganden att 
säkerställa det skydd som återfinns i EKMR. Konventionsstater har i enlighet med artikel 1 
EKMR en skyldighet att garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de 
fri- och rättigheter som konventionen skyddar.  
 
Rätten till integritet behandlas av Europadomstolen främst i relation till artikel 8. Enligt 
artikel 8 EKMR har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens. Vidare anger artikeln att offentliga myndigheter endast får inskränka 
åtnjutandet av denna rättighet om det finns stöd för det i lag, 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.  
 
4.3.2  Artikel 8 
 
Rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens skyddas av artikel 8 
EKMR. Artikeln slår fast att offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutandet av de 
rättigheter som omfattas av artikel 8 annat än med stöd av lag, och om det är nödvändigt i ett 
demokratiskt samhälle med hänsyn till ett antal i artikeln konstaterade värden, bland annat 
förebyggande av oordning eller brott.  Det huvudsakliga syftet av artikel 8 EKMR är alltså att 
skydda den enskilde mot godtyckligt inskränkande av statliga myndigheter. 184 
Europadomstolen har dock uttryckt att det därtill kan finnas positiva förpliktelser för 

																																																								
181 Digital Rights, § 36.  
182 A.a. § 53.  
183 A.a. § 40. 
184 Söderman mot Sverige, 12 november 2013, § 78.  
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konventionsstater att skydda de värden som omfattas av artikel 8.185Domstolen tar hänsyn till 
de specifika omständigheterna i varje fall, exempelvis varaktighet och syfte av ingreppet 
ifråga.186 
 
Europadomstolen har i sin praxis utarbetat ett tvåstegstest som tillämpas vid bedömningen 
om huruvida en inskränkning av artikel 8 EKMR kan konstateras. I det första steget bedöms 
om frågan faller inom ramen för tillämpningsområdet för artikel 8. I det andra steget bedöms 
om någon inskränkning av artikel 8 har ägt rum, och i sådant fall om denna inskränkning 
varit föreskriven i lag,187 haft ett legitimt syfte188 och varit nödvändig i ett demokratiskt 
samhälle189. 
 
Konventionsstater åtnjuter i sin bedömning om huruvida en handling är förenlig med Artikel 
8 EKMR en viss margin of appreciation, ett eget tolkningsutrymme. Anledningen till detta är 
att ge utrymme för de olika konventionsstaternas respektive förutsättningar och rådande 
rättskultur.190 Denna margin of appreciation tas in i beaktande vid domstolens bedömning om 
huruvida ett ingrepp av artikel 8 föreligger. Detta innebär dock inte att konventionsstaterna 
åtnjuter obegränsat tolkningsutrymme. Det är Europadomstolens uppgift att göra den slutliga 
bedömningen av huruvida en inskränkning av artikel 8 kan anses rättfärdigad.  
 
Lagring av data som rör den enskildes privatliv faller inom tillämpningsområdet för artikel 8. 
Europadomstolen har betonat att privatliv i detta avseende inte ska tolkas restriktivt.191 
Skyddet för privatliv och kommunikation som återfinns i artikel 8 omfattar kommunikation 
genom post, telefon, e-post och övriga former av kommunikation.192 Att lagra uppgifter om 
vilka telefonnummer en person har ringt kan, beroende på syftet, anses vara en inskränkning 
av artikel 8.193 
 
Skydd av personuppgifter är enligt Europadomstolen av fundamental vikt för att rätten till 
privatliv enligt artikel 8 ska anses tillgodosedd.194 Domstolen har betonat vikten av att 
nationell lagstiftning säkerställer skyddet av personuppgifter för att till fullo garantera 
åtnjutandet av de rättigheter som återfinns i artikel 8 EKMR. Domstolen har även betonat 
vikten av att eventuella inskränkningar i de rättigheter som återfinns i artikel 8 är 
proportionerliga till syftet och att eventuell lagring av uppgifter inte sker längre än 
nödvändigt för detta syfte.195 Användandet av information relaterad till datum och längd av 
telefonkonversationer, i synnerhet uppringda nummer, kan enligt domstolen stå i konflikt 

																																																								
185 Se t.ex. Airey mot Irland, 9 oktober 1979, § 32; X och Y mot Nederländerna, 26 mars 1985, § 23; Kroon m.fl. 
mot Nederländerna, 27 oktober 1994, § 31, von Hannover mot Tyskland, 24 juni 2004, § 57. 
186 Klass m.fl. mot Tyskland, 6 september 1978, § 50; SOU 2007:22, s. 172 ff. 
187 Se t.ex. Silver m.fl. mot Förenade Konungariket, 25 mars 1983, § 87; Halford mot Förenade Konungariket, 
25 juni 1997, §49 och Shimovolos mot Ryssland, 21 juni 2011, § 68. 
188 Se t.ex. Hatton m.fl. mot Förenade Konungariket, 8 juli 2003, §§121-122.  
189 Se t.ex. Dudgeon mot Förenade Konungariket, 22 oktober 1981 §§ 50-53. 
190Se Handyside mot Förenade Konungariket, 7 december 1976, §§ 48-49. 
191 Leander mot Sverige, 26 mars 1987, §48; Amann mot Schweiz, 16 februari 2000, § 65. 
192 Se t.ex. Liberty m.fl. mot Förenade Konungariket, 1 juli 2008, § 56 och Weber och Saravia mot Tyskland 
(beslut) 29 juni 2006, § 77; Copland mot Förenade Konungariket, § 42.  
193 Malone mot Förenade Konungariket, 2 augusti 1984, §§ 83-84; P.G och J.H mot Förenade Konungariket, 25 
september 2001, § 42.  
194 S. och Marper mot Förenade Konungariket, 4 december 2008, § 103. 
195 A. st. 
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med artikel 8 eftersom sådan information anses utgöra ett väsentligt element när det gäller 
kommunikation via telefon. Det gäller enligt domstolen även för e-mail och 
internetanvändning.196  
 
I S och Marper mot Förenade konungariket uttryckte Europadomstolen att de fann det vara 
obestritt att kampen mot brottslighet197 till stor del är beroende av användandet av moderna 
vetenskapliga utrednings- och identifikationstekniker. 198  Domstolen betonade vidare att 
Europarådet erkände tekniker för DNA-analys som fördelaktiga för brottsutredning, och att 
dessa tekniker har inneburit fördelar för konventionsstaternas straffrättsliga system.199 Detta 
medför dock inte, enligt domstolens mening, att användandet av modern teknik kan ske till 
vilket pris som helst, eftersom detta skulle innebära en oacceptabel försvagning av det skydd 
som återfinns i artikel 8 EKMR.200 Istället bör de eventuella fördelarna av att använda sådan 
teknik noggrant balanseras mot det viktiga samhälleliga intresset för skydd av privatliv.201  
 
Domstolen har även uttalat att även om användare av telekommunikationstjänster och 
internettjänster måste få sin rätt till privatliv och yttrandefrihet tillgodosedd är detta ingen 
absolut rättighet, och måste i vissa fall få ge vika för viktigare ändamål, exempelvis 
brottsbekämpande verksamhet.202 
 
Detta berördes bland annat i Europadomstolens dom K.U. mot Finland från 2 december 2008, 
där domstolen fann att Finland hade brustit i sina positiva förpliktelser att erbjuda skydd i 
enlighet med artikel 8 EKMR. Fallet rörde en annons som en okänd person publicerat i en då 
12-årig pojkes namn på en dejtingsida på internet utan pojkens samtycke eller vetskap. 
Annonsen angav pojkens ålder, födelseår, beskrev detaljerat hans fysik och innehöll en länk 
till pojkens webbsida där bland annat hans bild gick att hitta. I annonsen angavs även att 
pojken sökte en intim relation med någon pojke i sin egen ålder eller en äldre. Pojken fick 
vetskap om annonsen först när han mottog ett mejl från en man som svar på annonsen.  
 
Tjänsteleverantören ifråga vägrade lämna ut ip-adressen till polisen med hänvisning till 
gällande sekretessbestämmelser. Även tingsrätten vägrade döma tjänsteleverantören skyldig 
att lämna ut uppgifterna, med resonemanget att polisen i undantagsfall visserligen hade rätt 
att ta del av information i utredningen av vissa brott, men att detta brott inte utgjorde ett 
sådant undantagsfall.203 Domstolen fastslog att publicerandet av annonsen var en olaglig 
handling och att denna handling hade exponerat en minderårig pojke för pedofiler. Finland 
ansågs ha brustit i att hitta en balans och ett samspel mellan sekretess och skydd av 
personuppgifter och förebyggandet av brott och andras, i synnerhet barns, fri- och 
rättigheter.204  
	

																																																								
196 Malone, § 84; Copland mot Förenade Konungariket, 3 april 2007, §§ 43-44. 
197 Dock främst gällande organiserad brottslighet och terrorism, enligt domstolens formulering.  
198 S och Marper, § 106.  
199 A.a. § 105. 
200 A.a. § 112. 
201 A. st.  
202 K.U. mot Finland, 2 december 2008, § 49.  
203 A.a. §§ 7-9, 11. 
204 A.a. § 49. 
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Trabajo Rueda mot Spanien205 gällde en klagande som ansåg att hans rätt till integritet under 
artikel 8 hade blivit kränkt då polisen vid misstanke om innehav av barnpornografiskt 
innehåll beslagtog hans dator. Domstolen noterade att inskränkningen visserligen hade haft 
stöd i lagstiftning och hade ett legitimt syfte, det vill säga brottsförebyggande och skydd av 
andras rättigheter, och betonade även de djupgående negativa effekterna av denna typ av 
brott på brottsoffret ifråga. Däremot var omständigheterna i fallet, enligt domstolens 
bedömning, inte så brådskande att ett skyndsamt beslagtagande utan tillstånd från domstol 
kunde anses proportionerligt i relation till inskränkningen det innebar.206 

4.4  Rätten till integritet enligt svensk rätt 
 
Enligt 2 kap. 6 § första stycket RF är var och en gentemot det allmänna skyddad mot hemlig 
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Enligt 
paragrafens andra stycke är var och en även skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 
enskildes personliga förhållanden. Rätten till privatliv är i detta avseende nära sammanlänkad 
med rätten till skydd av personuppgifter som regleras i PUL. På EU-nivå syftar den pågående 
dataskyddsreformen, i form av utarbetandet av dataskyddsförordningen GDPR som kommer 
att gälla som lag i EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018, till att stärka skyddet för 
EU-medborgares rätt till skydd av personuppgifter och skydd av den personliga integriteten 
genom tydligare regleringar.207 Förordningen kommer då att ersätta PUL.  
 
Rätten till integritet är inte absolut, utan kan alltså begränsas. Förutsättningarna för 
begränsningar av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna, bland annat rätten till skydd 
mot intrång i förtroliga försändelser i 2 kap. 6 § RF, återfinns i 2 kap. 20-25 §§ RF. 
Begränsningar får ske dessa begränsningar är i enlighet med lag och i syfte att tillgodose 
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får därtill, enligt 2 
kap. 21 § RF, aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamålet med 
begränsningen ifråga. 
 
När det gäller den enskildes rätt till integritet i en straffrättslig kontext är regleringar gällande 
användandet av så kallade tvångsmedel av relevans. Regleringar gällande straffprocessuella 
tvångsmedel återfinns i rättegångsbalken, men någon definition av ett sådant tvångsmedel 
finns inte där. Tvångsmedel kan definieras som en myndighets ingrepp mot en individs 
rättssfär, personliga frihet och integritet eller individens förfoganderätt över sin egendom.208 
Straffprocessuella tvångsmedel kan förklaras som en åtgärd genom vilken en individs fri- och 
rättigheter begränsas, och som sker i brottsutredande syfte.209 Användningen av tvångsmedel 
sker alltså för att brottsbekämpande myndigheter ska ha möjlighet att genomföra utredning 
om brott och i förlängningen kan man alltså se tvångsmedel som en förutsättning för att 

																																																								
205 Trabajo Rueda mot Spanien, 30 maj 2017. 
206 A.a. §§ 35, 42. 
207 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG. 
208 Bylund, 2006; Lindberg, s. 5. 
209 Bylund, 2006.  
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lagföring ska kunna säkerställas.210 De tvångsmedel som är av relevans när det gäller 
datalagring är hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, 211  som regleras i 
rättegångsbalken. 
 
Vid bedömningen av hur en avvägning mellan brottsbekämpning och integritetsskydd och när 
ett tvångsmedel anses rättfärdigat tas grundläggande principer så som legalitetsprincipen, 
ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen in i beaktande.212 
 
Åtgärder vidtas på nationell nivå för att stärka integritetsskyddet. Våren 2014 tillsatte 
regeringen en parlamentarisk kommitté, Integritetskommittén, i syfte att utreda skyddet för 
den personliga integriteten och identifiera potentiella problem i integritetsskyddet i 
Sverige.213 Slutbetänkandet presenterades den 7 juni 2017 och nådde bland annat slutsatsen 
att forskning om integritet och digitalisering, i synnerhet tvärvetenskaplig sådan, saknas och 
bör främjas.214 Integritetsskyddande teknik omnämns som en möjlighet att ”uppnå en mer 
fördelaktig jämvikt i avvägningen mellan nyttoeffekter och risker för den personliga 
integriteten”.  
 
Utformningen av integritetsskyddet i svensk rätt liknar därmed till stor del det skydd som 
återfinns i såväl EKMR som EU:s rättighetsstadga, bland annat i form av att eventuella 
ingrepp på integritetsskydd ska begränsas till vad som är absolut nödvändigt och att 
begränsningar som görs ska vara föreskrivna i lag. Såväl svensk rätt som EKMR och EU:s 
rättighetsstadga präglas av svårigheten att balansera brottsbekämpning och skyddet för den 
enskildes rätt till integritet, i synnerhet i ljuset av internets utbredning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
210 Lindberg, s. 6.  
211 SOU 2017:75, s. 18.  
212 Se t.ex. Lindberg, s. 20-33, för vidare diskussion kring nämnda principer samt andra principer som tas in i 
beaktande vid användande av tvångsmedel.  
213 Dir. 2014:65.  
214 SOU 2017:52, s. 60, 213 ff. 
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5  Barnets rätt till skydd  

5.1  Introduktion 
 
För att diskutera hur rätten till integritet hos en potentiell förövare balanseras mot barnets rätt 
till skydd kommer detta kapitel att behandla Sveriges förpliktelser att garantera barnets rätt 
till skydd enligt EKMR respektive barnkonventionen. Barn som grupp räknas till en av de 
brottsoffergrupper som anses vara särskilt skyddsvärda på grund av gruppens utsatthet och 
särskilda behov av stöd.215 Barnet står på grund av sin bristande kunskap och erfarenhet 
naturligt i beroendeställning till den vuxna, något som förövare ofta utnyttjar i 
övergreppssituationer.216  
 
Barnets rätt till skydd till stor del av barnets rätt utifrån internationella konventioner och 
förpliktelser, främst EKMR och barnkonventionen. Dessa dokument utgör därför 
huvudsakligt fokus för detta kapitel. Viktigt att betona är dock att stärkandet av barnets rätt 
till skydd signaleras utöver det även i form av andra dokument. Exempel på detta är att artikel 
24 av rättighetsstadgan uttryckligen berör barnets rättigheter. Artikeln anger bland annat att 
”[b]arn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd”. Därtill 
antogs Europarådet 2007 den så kallade Lanzarotekonventionen om skydd för barn mot 
sexuell exploatering och sexuella övergrepp, och denna ratificerades av Sverige 2013.  
 
EU-direktiv 2011/93/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi samt ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF 
syftar också till att stärka barnets rätt till skydd.217 Som skäl till antagandet av direktivet 
anges bland annat att sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn 
underlättats av internet och kommunikationsteknik som möjliggör för kontakt med barn via 
exempelvis sociala medier i sexuella syften.218 Vidare betonar direktivet vikten av lagföring 
av gärningsmän vid sexuell exploatering av barn,219 och att sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering av barn för omfattas av effektiva och avskräckande påföljder, i synnerhet när det 
gäller övergrepp och exploatering som ”underlättas genom användningen av informations- 
och kommunikationsteknik, exempelvis då kontakt sökes med barn i sexuella syften via 
sociala medier.”220 Detta direktiv är, likt alla direktiv, bindande för Sverige när det gäller det 
resultat som direktivet ämnar uppnå, nämligen att fastställande av brottsrekvisit och påföljder 
på området sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, barnpornografi och 
kontaktsökning med barn för sexuella ändamål.221  

																																																								
215 A mot Förenade Konungariket, 23 september 1998, § 22; E m.fl. mot Förenade Konungariket, 26 november 
2002, § 88; M.C. mot Bulgarien, 3 december 2003, §§ 150, 183. 
216 Rädda barnen, Rapport, 2016, s. 10.  
217 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 
2004/68/RIF; Ds 2012:45. 
218 Direktiv 2011/93/EU.  
219 Skäl 6 direktiv 2011/93/EG.  
220 Skäl 12 direktiv 2011/93/EG.  
221 Artikel 288 FEUF.  
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5.2  Europakonventionen 
 
5.2.1  Artikel 3 
 
Det ankommer i första hand på lagstiftaren att löpande säkerställa att den svenska rätten är i 
enlighet med Europakonventionens bestämmelser.222 Barn betraktas av Europadomstolen 
som en sårbar grupp, likaså brottsoffer. 223 Europadomstolen har konstaterat att 
konventionsstater har en skyldighet enligt artikel 3 och 8 EKMR att skydda barn från 
sexuella övergrepp. Artikel 3 EKMR fastslår förbudet mot tortyr och omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning.  
 
Domstolen har fastslagit konventionsstaters positiva förpliktelse att säkerställa skydd från 
fysisk skada för var och en som befinner sig under deras jurisdiktion, i synnerhet barn, när 
sådan fysisk skada uppfyller rekvisiten för att anses vara tortyr eller omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning enligt artikel 3 EKMR.224 En konventionsstat kan 
alltså anses skyldig för ett ingrepp av artikel 3 om staten ifråga inte har vidtagit 
tillfredsställande åtgärder för förebyggande av exempelvis ett sexuellt övergrepp mot ett 
barn. En skadas allvarlighetsgrad, och därmed huruvida ett ingrepp kan anses konstaterat 
under artikel 3, bedöms med hänsyn till de specifika omständigheterna i varje fall, bland 
annat med hänsyn till offrets ålder. 225  Andra faktorer som spelar in är exempelvis 
handlingens omfattning och de mentala konsekvenser som handlingen orsakat offret.226  
 
I M.C. mot Bulgarien konstaterade Europadomstolen ett ingrepp under artikel 3 och artikel 8 
för Bulgariens underlåtenhet att garantera en minderårigs rätt till skydd.227Fallet rörde en vid 
tidpunkten för handlingen 14-årig flicka som uppgav att hon hade blivit våldtagen av två män 
vid två tillfällen.228 Enligt flickan hade Bulgarien brustit i sina positiva förpliktelser att 
garantera effektivt skydd mot våldtäkt och sexuella övergrepp, eftersom åtal endast väcktes i 
fall där offret ifråga hade gjort aktivt motstånd.229 Den bulgariska staten å sin sida hävdade 
att staten inte kunde anses skyldig till ett konventionsbrott eftersom bevis på fysiskt motstånd 
var ett rekvisit för våldtäkt enligt bulgarisk lag, samt att våldtäkt endast ansågs möjlig mellan 
främlingar, och att flickan kände de två männen ifråga.230   
 
Domstolen uttryckte att konventionsstaterna visserligen har en bred margin of appreciation 
när det gäller tillvägagångssätt och val av vidtagna åtgärder för att säkerställa skydd mot 
våldtäkt, men att denna begränsas av konventionens innehåll.231Vidare uttalade domstolen att 

																																																								
222 Prop. 1993/94:117.  
223 Şandru mot Rumänien, 15 oktober 2013, § 61. 
224 A mot Förenade Konungariket, 23 september 1998, § 22.  
225 Irland mot Förenade Konungariket, 18 januari 1978, serie A nr. 25, § 162; Costello-Roberts mot Förenade 
Konungariket, 25 mars 1993, § 30; A mot Förenade Konungariket, § 20;  
226 A. st. 
227 M.C. mot Bulgarien, 4 december 2003, §§ 153, 187.  
228 A.a. § 10.  
229 A.a. § 109.  
230 A.a. § 122.  
231 A.a. §§ 150, 154-155.  
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effektiva straffrättsliga bestämmelser krävs för att avskräcka från grava brott som våldtäkt, 
där fundamentala värden och aspekter av privatlivet står på spel.232  
 
5.2.2  Artikel 8 
 
Domstolen har fastslagit att artikel 8 EKMR främst syftar till att skydda en enskildes 
integritet från statliga ingrepp, men att staten även har positiva förpliktelser att säkerställa 
respekten för privat- och familjeliv i konventionsstaten. Dessa positiva förpliktelser under 
artikel 8 innebär bland annat att staten har en skyldighet att garantera rätt till effektivt skydd 
för artikel 8.233  
 
I Söderman mot Sverige konstaterade domstolen till exempel ett ingrepp av artikel 8 trots att 
fallet rörde en privatperson som hade filmat sin styvdotter i duschen, och integritetsingreppet 
alltså inte utfördes av staten i sig.234 Domstolen konstaterade att Sverige hade brustit i sina 
förpliktelser att garantera flickan ifråga ett tillräckligt skydd för rätten till privatliv eftersom 
det vid tidpunkten för händelsen inte fanns något förbud mot kränkande fotografering eller 
filmning av enskild person i svensk straffrätt.235Domen kan primärt tolkas som en stärkning 
av integritetsskyddet och inte en stärkning av barnets rätt till skydd i sig, men utgör ändå ett 
exempel på en situation där Sverige brustit i sina förpliktelser enligt EKMR att säkerställa 
straffrättsligt skydd för en konventionsskyddad rättighet. 
 
I K.U. mot Finland, där en person publicerade en kontaktannons av sexuell natur som rörde 
en minderårig pojke som var omedveten om annonsen, balanserade Europadomstolen barnets 
rätt till skydd mot den enskildes rätt till integritetsskydd.236 Domstolen konstaterade att 
Finland var skyldig till ett ingrepp under artikel 8 för statens underlåtenhet att skydda barnets 
rätt till skydd av privatliv.237 Domstolen uttryckte vidare att staters positiva förpliktelser 
måste tolkas på sådant sätt att de inte innebär en omöjligt eller oproportionerlig börda för 
konventionsstaterna, men avfärdade ändå finska statens att eventuella brister bör ses i ljuset 
av den sociala kontext som rådde vid tidpunkten för händelsen som behandlas i fallet. Detta 
eftersom händelsen ifråga i detta fall ägde rum år 1999, vilket enligt domstolen var en tid då 
det var väl känt att internet just på grund av anonymiteten som råder där kunde användas i 
kriminella syften, samt att problematiken kring sexualbrott mot barn även hade blivit välkänt 
under föregående decennium.238 Europadomstolen tog i sin bedömning därtill hänsyn till 
problematiken kring sexualbrott mot barn också i hög grad hade uppmärksammats under 
föregående decennium.239 
 
När det gäller barnpornografi är Europadomstolens praxis begränsad. I Trabajo Rueda mot 
Spanien240(se avsnitt 4.3.2) konstaterade domstolen ett ingrepp under artikel 8 då en klagande 
som ansåg att hans rätt till integritet under artikel 8 hade blivit kränkt då polisen vid 
																																																								
232 M.C. mot Bulgarien, § 150.  
233 A.a. § 150.  
234 Söderman mot Sverige, 12 november 2013, §§ 105-107. 
235 Notera dock att brottet kränkande fotografering, 6 a § 4 kap. BrB, därefter har införts i brottsbalken. 
236 K.U. mot Finland, 2 december 2008, §§ 40-51. 
237 A.a. § 50. 
238 A.a. § 48.  
239 A. st. 
240 Trabajo Rueda mot Spanien, 30 maj 2017. 
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misstanke om innehav av barnpornografiskt innehåll beslagtog hans dator. Domstolen 
noterade att inskränkningen visserligen hade haft stöd i lagstiftning och hade ett legitimt 
syfte, det vill säga brottsförebyggande och skydd av andras rättigheter, och betonade även de 
djupgående negativa effekterna av denna typ av brott på brottsoffret ifråga. Däremot var 
omständigheterna i fallet, enligt domstolens bedömning, inte så brådskande att ett skyndsamt 
beslagtagande utan tillstånd från domstol kunde anses proportionerligt i relation till 
inskränkningen det innebar.241 

5.3  Barnkonventionen 
	
Sverige var i juni 1990 ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen.242 
Konventionen trädde i kraft i september samma år efter att den hade ratificerats av tjugo 
stater. Statens skyldighet att skydda sina medborgare är en förutsättning för att garantera 
invånarnas rättigheter i praktiken. Staten har en skyldighet gentemot dess invånare att erbjuda 
skydd från brott samt upprättelse för de som utsatts för brott. Detta innebär alltså att alla 
invånare, i synnerhet barn då de utgör en särskilt sårbar grupp, har rätt till skydd från våld 
och andra övergrepp.243 Detta är ett av barnkonventionens övergripande mål.244  
 
Sverige har tidigare kritiserats för att barnkonventionen inte har inkorporerats i svensk lag, 
vilket har inneburit att konventionen inte har samma rättsliga status som de nationella 
lagarna. 245  Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att göra 
barnkonventionen till svensk lag, och lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2020,246 vilket 
kommer innebära en förstärkning av de rättigheter som återfinns i konventionen. Enligt FN:s 
barnrättskommitté är ett formellt erkännande av barnkonventionen som svensk lag 
nödvändigt för att Sverige på ett tillfredsställande sätt ska fullgöra sina förpliktelser i enlighet 
med konventionen.247 
 
Konventionsstaterna är enligt artikel 19 av konventionen skyldiga att vidta alla lämpliga 
lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att 
skydda barnet mot alla former av våld, skada eller övergrepp. Detta innefattar psykiskt våld 
och sexuella övergrepp. Enligt artikel 34 åtar sig konventionsstaterna att skydda barn från 
alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Detta medför att 
konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder 
för att förhindra att ett barn förmås eller tvingas delta i olaglig sexuell handling, att ett barn 
utnyttjas för prostitution eller utnyttjas i pornografiska föreställningar eller pornografiskt 
material.248 
 
Alla konventionsstater har en skyldighet enligt artikel 44 av konventionen att avge rapporter 
till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) inom två år efter 
																																																								
241 Trabajo Rueda mot Spanien, §§ 35, 42. 
242 Prop 1989/90:107.  
243 Singer, s. 246 f.  
244 Wergens, s. 109 ff.  
245 CRC/C/SWE/CO/5, p. 6-8.  
246 SOU 2016:19.  
247 CRC/C/SWE/CO/5, p. 6-10. 
248 Artikel 34(a)-(c) barnkonventionen.  
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konventionens ikraftträdande och därefter vart femte år. I dessa rapporter redogörs för vilka 
åtgärder som vidtagits av staten för att säkerställa åtnjutandet av de rättigheter som 
konventionen erkänner. Sverige presenterade sin femte och senaste periodiska rapport till 
barnrättskommittén om barnkonventionens genomförande under 2015. 249 I sina 
sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende rapporten rekommenderade 
barnrättskommittén Sverige att stärka mekanismer för granskning och åtal av ingrepp i 
barnets rättigheter relaterade till informations- och kommunikationsteknik. 250 
Barnrättskommittén uppmanade även Sverige att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa 
tidigare rekommendationer från kommitténs granskning år 2009251 Dessa inkluderade bland 
annat att utöka åtgärderna för att övervaka och förutse nya och framväxande risksituationer 
för sexuell exploatering av barn, stärka åtgärderna för att skydda barn som är offer för sexuell 
exploatering, samt att ställa förövare som utsatt barn för sexuellt utnyttjande och exploatering 
inför rätta.252  
 
De tre fakultativa protokollen till barnkonventionen syftar till att stärka och fördjupa skyddet 
för de åtaganden som konventionen medför på respektive område. Att protokollen är 
fakultativa innebär att de stater som ratificerat barnkonventionen har ingen skyldighet att 
även ratificera protokollen. Sverige ratificerade det fakultativa protokollet till 
barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi 
(tilläggsprotokoll II) år 2006.253  
 
Barnrättskommittén har påtalat vikten av statens förpliktelser enligt artikel 19 och 34 av 
barnkonventionen att garantera skydd för barn, och konstaterat en slags nolltolerans mot våld 
mot barn.254Det är dock svårt att utröna vad statens positiva förpliktelser att vidta alla 
lämpliga lagstiftningsåtgärder innebär. Några av kommitténs övergripande 
rekommendationer i detta avseende innefattar exempelvis; stärkande av engagemanget och 
arbetet nationellt och lokalt, förbud mot allt våld mot barn, främjande av icke-våld och 
medvetandehöjning.255Den något vaga formuleringen av vilka åtgärder som bör vidtagas gör 
det möjligt för staten att påvisa åtgärder som kan falla inom ramen för dessa 
rekommendationer, även om brister eventuellt kan finnas på andra områden.  
 
 
 
 
 

																																																								
249 CRC/C/SWE/CO/5, p. 1. 
250 Uttryckligen ”ICT-related violations of children rights”,  
251 CRC/C/SWE/CO/5, p. 6; FN:s kommitté för barnets rättigheter, Sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer avseende Sveriges fjärde periodiska rapport, CRC/C/SWE/CO/4 [cit CRC/C/SWE/CO/4]. 
252 CRC/C/SWE/CO/4, p. 67(b)-(c). 
253 Prop. 1989/90:107, s. 116.  
254 UNICEF Sverige, Handbok om barnkonventionen, s. 188 f.  
255 A. st.  
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6  EU-domstolens ogiltigförklarande och konsekvenser 
på nationell nivå: en analys 

6.1  Gällande integritetsskyddet 
	
Generell lagring av data som omfattar samtliga personer är givetvis inte optimalt ur ett 
integritetsperspektiv. Domstolens invändningar256 gällande den omfattning av data som 
föreskrevs i datalagringsdirektivet är därför i stora drag rimlig. Dock tycks den primära 
bristen i datalagringsdirektivet vara avsaknad av skydd från otillbörlig tillgång till 
uppgifterna snarare än själva lagringen i sig. Rätten till integritet är inte en absolut rättighet, 
utan måste kunna begränsas om begränsningen varit föreskriven i lag, haft ett legitimt syfte 
och varit nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 257  Enligt EU-domstolen kunde den 
lagringsskyldighet som föreskrevs i datalagringsdirektivet inte anses nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle, bland annat med bakgrund av den stora omfattning av trafikuppgifter 
som direktivet innebär. Även Europadomstolen har betonat vikten av att upprätthålla 
integritetsskyddet vid användande av modern teknik i brottsbekämpande syfte.258  
 
Den lagring som föreskrevs i datalagringsdirektiv 2006/24/EG var betydligt mer omfattande 
än den som hade föreskrivits i direktiv 2002/58/EG, vari trafikuppgifter i regel skulle 
utplånas så fort som möjligt, med undantag från om samtycke fanns från abonnenten ifråga. 
Som skäl till den ökade omfattningen nämndes internets utbredning och det ökade behovet av 
samarbete inom EU gällande brottsbekämpning, bland annat med bakgrund av 
terrorattentaten som ägde rum i Europa i början och mitten av 00-talet. Datalagringsdirektivet 
tillät inte lagring av innehållet i kommunikation, vilket vid en första anblick kan framstå en 
förmildrande omständighet som sänker integritetsingreppets allvarsgrad. Viktigt att notera är 
dock att lagring av omfattande mängder av ”rena” trafikuppgifter, det vill säga trafik- och 
lokaliseringsuppgifter men inte innehållet i kommunikationen som avses, enligt vissa kan 
underlätta bearbetning och analysering och kartläggning avsevärt.259 Lagring av trafik- och 
lokaliseringsuppgifter skulle därför kunna anses vara minst lika, om inte mer, 
integritetskränkande som lagring av innehåll i kommunikation.260  
 
Redan vid antagandet av datalagringsdirektivet påtalades de eventuella risker antagandet 
kunde innebära avseende integritetsskyddet för EU:s medborgare. Det faktum att Sverige 
bötfälldes av EU-domstolen261 för att inte ha införlivat datalagringsdirektivet inom utsatt tid 
tycks i ljuset av det senare ogiltigförklarandet lite ironiskt med tanke på att anledningen till 
det försenade införlivandet var just svårigheten avseende intressekonflikten mellan 

																																																								
256 Digital Rights, §§ 57-62. 
257 Se t.ex. Silver m.fl. mot Förenade Konungariket, 25 mars 1983, § 87; Halford mot Förenade Konungariket, 
25 juni 1997, § 49 och Shimovolos mot Ryssland, 21 juni 2011, § 68; Hatton m.fl. mot Förenade Konungariket, 
8 juli 2003, §§ 121-122. 
258 S och Marper mot Förenade Konungariket, § 112.  
259 Breyer, s. 370.  
260 A.a., s. 370.  
261 Mål C-185/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (sjätte avdelningen) dom den 4 februari 
2010; Mål C-270/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (fjärde avdelningen) dom den 30 maj 
2013. 
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integritetsskyddet och brottsbekämpningen.262 I denna kontext framstår EU-institutionernas 
lagstiftningsförfarande som påskyndat, vilket väcker frågor om rättssäkerheten som värde 
inom EU. Att en medlemsstat dröjer med införlivandet av ett EU-direktiv med hänvisning till 
att införlivandet innebär svårigheter att utforma lagstiftning samt att på ett rättssäkert sätt 
balansera integritetsskyddet gentemot intresset av brottsbekämpning – och att denna 
medlemsstat då blir bötfälld av samma EU-institution som några år senare inser att 
integritetsingreppet som direktivet medför inte kan anses proportionerligt måste ses som 
anmärkningsvärt. Det innebär alltså att Sverige, även om staten skulle anse att direktivet inte 
kunde införlivas utan att det skulle innebära ett oproportionerligt ingrepp på 
integritetsskyddet ändå enligt EU-rätten skulle vara skyldig att ”rätta sig efter ledet”. 
Situationen kan ses som ett exempel på vad som skulle kunna tolkas som viss friktion mellan 
principen om lojalt samarbete263 och det nationella självbestämmandet. Samtidigt måste det 
påpekas att motsättningar mellan EU:s institutioner, när sådana motsättningar har legitim 
grund, är ett sundhetstecken ur ett demokratiperspektiv då det reflekterar EU:s system av 
maktfördelning med checks and balances, det vill säga den interna kontroll och balanserade 
motkraft EU-institutionerna emellan, vilket är en viktig pelare för hela EU-systemet.264  
 
Vidare finns anledning att ifrågasätta EU-domstolens resonemang i Tele2, primärt i relation 
till uttalandet om att lagring som är riktad mot exempelvis en specifik personkrets skulle vara 
att föredra framför en generell lagring som omfattar alla.265 Detta eftersom en generell 
lagring som omfattar alla inkluderar personer där det inte finns något som helst indicium på 
koppling till grov brottslighet. Enligt EU-domstolen ska lagstiftningen grunda sig på 
objektiva omständigheter som gör det möjligt att ta sikte på ” en personkrets vars uppgifter 
kan avslöja en, åtminstone indirekt, koppling till grov brottslighet och på ett eller annat sätt 
kan bidra till att bekämpa grov brottslighet.”266 En avgränsning av vad en sådan personkrets 
kan innebära kan komma att präglas av problematik, 267 i synnerhet då den vaga 
formuleringen lämnar utrymme för godtycklig bedömning. Vad innebär det att någon har en 
indirekt koppling till grov brottslighet?  
 
I detta avseende, med bakgrund av att domstolen resonerat kring EU-medborgarnas upplevda 
känsla av ständig övervakning, kan man fråga sig vad gemene EU-medborgare skulle 
uppfatta som mest kränkande när det kommer till skydd av de grundläggande fri- och 
rättigheterna; att ens trafikuppgifter liksom alla andras trafikuppgifter är föremål för generell 
och helomfattande lagring, eller att på oklara grunder ingå i en personkrets som någon 
bedömt som relevant för riktad lagring? Detta lämnar onekligen många obesvarade frågor 
gällande vem som kan tänkas ingå i en sådan grupp, och huruvida detta riskerar att lämna 
utrymme för potentiellt ogrundade bedömningar. Det vore i sådant fall ett allvarligt hot mot 
rättssäkerheten.  

																																																								
262 Mål C-270/11 Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (fjärde avdelningen) dom den 30 maj 
2013 § 33.  
263 Artikel 4:3 FEU.  
264 Se t.ex. Moravcsik, Andrew, In Defence of the ’Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the 
European Union, JCMS 2002, s. 603, på s. 609.  
265 Tele2, §§ 110-111. 
266 A.a. § 111. 
267 Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se/2017/01/domen-om-datalagring-ar-ett-tyckande-grundat-i-egna-
asikter-inte-en-tolkning-av-gallande-rat] 2017-10-05. 
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EU-domstolens dom och efterföljande rättsutveckling på datalagringsområdet har inneburit 
att Sverige i viss mån måste, och planerar att, begränsa omfattningen av lagringen av 
datauppgifter.268 Detta innebär en viss stärkning av skyddet för den enskildes rätt till 
integritet. Ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet innebär vid en helhetsbedömning som 
en stärkning av skyddet för den enskildes rätt till integritet. Den lagring som föreslås i SOU 
2017:75 är mindre omfattande än lagringsskyldigheten under datalagringsdirektivet. Därtill 
föreslås skärpta säkerhetsåtgärder för att förhindra otillbörlig tillgång till de uppgifter som 
lagras. Detta måste anses positivt ur integritetssynpunkt. EU-domstolens invändning, samt 
efterföljande lagändringsförslag i SOU 2017:75, gällande att de brottsbekämpande 
myndigheternas tillgång till lagrad trafikdata måste föranledas av åklagarprövning är klart 
positiv för skyddet av den enskildes rätt till integritet. Åtgärden skärper tillsynen och 
förhindrar på ett mer tillfredsställande sätt otillbörlig tillgång. Viktigt att komma ihåg är dock 
att lagring av information inte per se är samma sak som att använda information, även om 
EU-domstolens resonemang i viss mån likställer dessa två saker.269 Visserligen kan lagringen 
i sig som konstaterat vara integritetskränkande även om de lagrade uppgifterna inte begärs ut 
av brottsbekämpande myndigheter, men då primärt i relation till risken för otillbörlig rätten 
till skydd för personuppgifter. Den skärpta tillsynen som föreslås i SOU 2017:75 torde 
således anses utgöra en lösning på problematiken i detta avseende.  

6.3  Gällande statens skyldighet att säkerställa skydd av barn från 
sexuella övergrepp 
 
EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet i Digital Rights samt kritiken mot 
svenska datalagringsbestämmelser i Tele2 kommer innebära att lagringen av trafikuppgifter i 
någon mån kommer att begränsas. Detta innebär som tidigare konstaterat att skyddet för 
rätten till privatliv och rätten till skydd för personuppgifter ökar. Samtidigt innebär 
begränsningen av datalagringen troligtvis att svenska brottsbekämpande myndigheter i vissa 
fall kommer att få begränsade möjligheter att tillgå stödbevisning i form av lagrade uppgifter 
om misstänkta förövare.  
 
Brott utförs inte på samma sätt som tidigare. Ny teknik har möjliggjort för en hel rad nya och 
innovativa tillvägagångssätt och brottsmetoder. Internets utveckling och expansion har skapat 
nya utrymmen för vuxna att kontakta barn i sexuella syften.270 Utbredningen av internet har 
gett gärningspersoner en helt ny, till stor del anonymiserad, arena att vistas på. De 
brottsutredande myndigheternas verksamhet måste anpassas till detta. Detta behov 
poängterades av svenska myndigheter i den statliga trafikdatautredning som genomfördes när 
Sverige införlivade EU:s datalagringsdirektiv.271 I Prop. 2010/11:46 angavs att tillgången till 
trafikuppgifter är polisens enda möjlighet att komma förövare på spåren när det gäller 
internetrelaterad brottslighet.272 Tillgång till lagrad data är även av stor vikt med tanke på 

																																																								
268 SOU 2017:75, s. 25.  
269 Tele2, § 100; Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se/2017/01/domen-om-datalagring-ar-ett-tyckande-
grundat-i-egna-asikter-inte-en-tolkning-av-gallande-rat] hämtad 2017-10-05. 
270 Brå, Rapport 2007:11, s. 23.  
271 SOU 2007:86, s. 130.  
272 Prop. 2010/11:46, s. 112.  
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stödbevisningens värde i bevisprövningen (se avsnitt 2.4). Att HD:s dom i NJA 2005 s. 712 
kan tolkas som en viss förflyttning mot stödbevisning som ett krav i praktiken,273 kan i 
relation till minskad omfattning av lagringsskyldigheten sammantaget bidra till en 
försvagning av skyddet av barn från sexuella övergrepp på internet.  
 
Svårigheter för brottsbekämpande myndigheter att effektivt utreda brott kan leda till 
svårigheter att väcka åtal. Det måste därtill anses problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
att skyddet för integriteten såväl som de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att 
tillgå lagrade trafikuppgifter ständigt varierar. Eftersom sannolikheten att relevanta uppgifter 
raderats ökar ju längre tid som går, och då dessa uppgifter i vissa fall kanske inte går att 
återskapa, är det av stor vikt att polisen kan tillgå uppgifter snabbt efter anmälningstillfället. 
En problematisk aspekt avseende sexualbrott mot barn på internet är att minimistraffet för 
många av dessa brott i de flesta fall är för lågt för att de över huvud taget ska omfattas av 
lagringsbestämmelserna. Denna problematik härleds dock inte till datalagringsbestämmelser 
på EU-nivå, utan snarare de påföljder som ingår de svenska straffskalorna. Sverige har fått 
kritik från FN:s barnrättskommitté för att böter enligt svenska straffrättsliga bestämmelser är 
en möjlig påföljd för sexualbrott mot barn, då detta inte anses vara ett proportionerligt straff 
för sexualbrott mot barn och då det inte heller motsvarar Sveriges förpliktelser enligt 
tilläggsprotokollet till barnkonventionen om sexuell exploatering av barn, handel med barn, 
barnprostitution och barnpornografibrott.274 
 
Stärkningar av skyddet för barnets rätt till skydd från övergrepp har pågått och pågår på 
många olika håll. Bland annat genom antagandet av direktiv 2011/92/EU om bekämpande av 
sexuella övergrepp mot barn m.m. samt Lanzarotekonventionen.275 Den svenska straffrätten 
anpassas sakta men säkert för att kunna spegla dagens brottslighet och den roll som internet 
har kommit att spela som verktyg för sexualbrott mot barn. Denna anpassning, som 
reflekterades i domen från Uppsala tingsrätt där en 41-årige mannen nyligen dömdes för 
bland annat grov våldtäkt för handlingar som skedde enbart via internet, är givetvis viktig. 
Det ska dock betonas att den 41-årigemannen redan tidigare hade anmälts, men att han inte 
kunde identifieras förrän han hade anmälts för andra brott. Det signalerar att de framsteg som 
den straffrättsliga utvecklingen innebär avseende barnets rätt till skydd inte kan anses utgöra 
effektivt skydd om det inte finns någon praktisk möjlighet för brottsbekämpande myndigheter 
att säkra stödbevisning i form av trafik- och lokaliseringsuppgifter. Att de straffrättsliga 
bestämmelserna och domstolarnas bedömningar anpassas till brottslighetens rådande natur 
kan alltså inte anses tillräckligt för att tillgodose barnets rätt till skydd, om det inte också 
finns möjlighet för de brottsutredande myndigheterna att identifiera gärningsmän. Det 
straffrättsliga skyddet urholkas om det inte finns någon reell möjlighet att väcka åtal.  
 

																																																								
273 Vissa menar dock att behovet av stödbevisning endast utlöses vid brister i målsägandeutsagan. Se Lainpelto, 
s. 309 ff, för vidare diskussion om eventuellt krav på stödbevisning i praktiken.   
274 FN:s barnrättskommitté, observation utifrån tilläggsprotokollet om sexuell exploatering av barn, handel med 
barn, barnprostitution och barnpornografibrott, CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, 23 januari 2012, § 26.  
275 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 
2004/68/RIF; Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.  



	 42 

EU-domstolens Tele2-dom har fått kritik från vissa som anser att domen var ogrundad och att 
den avsevärt begränsar de svenska brottsbekämpande myndigheterna.276 Nämnvärt är att EU-
domstolen tidigare kritiserats för att överskrida sin kompetens, bland annat i sin dom i fallet 
Mangold,277samt att domstolen enligt vissa ägnar sig åt så kallad domstolsaktivism, det vill 
säga en rättsskapande verksamhet som egentligen är förbehållen lagstiftaren.278Samtidigt är 
möjligheten för medlemsstater att begära förhandsavgöranden av stor vikt för korrekt 
tillämpning av EU-rätt.279 
 
Varje barn har rätt till ett särskilt effektivt skydd mot att utsättas för sexuella övergrepp. I 
SOU 2017:75 anges, som tidigare nämnts (se avsnitt 3.4), att lagändringarna möjligtvis kan 
komma att begränsa brottsbekämpande myndigheternas förmåga att bekämpa brottslighet, 
men att detta inte innebär att brottsligheten kommer att öka. Att brottsligheten inte kommer 
att öka innebär dock inte att staten på ett tillfredsställande sätt har fullföljt sina internationella 
förpliktelser att erbjuda skydd, eftersom varje barn har rätt till skydd från övergrepp enligt 
internationell rätt. Detta uttalande i utredningen kan i det avseendet tyckas något konstigt. 
Om Sverige skulle brista i sina positiva förpliktelser gällande att garantera barnets rätt till 
skydd från övergrepp enligt EKMR och barnkonventionen skulle det faktum att 
brottsstatistiken åtminstone inte har ökat till följd av den mer begränsade datalagringen 
troligtvis inte godtas som ett legitimt rättfärdigande. Forskning om brottsoffer visar att ett av 
de huvudsakliga behov som ett brottsoffer har är att få gottgörelse eller upprättelse, alltså att 
rättsväsendet och samhället gör vad det kan för att reparera skadorna som brottet och 
förövaren orsakat offret ifråga.280Varje outrett sexuellt övergrepp på internet kan alltså för ett 
utsatt barn innebära ett dubbelt svek, i första hand i form av själva övergreppet och i andra 
hand om möjligheten till ansvarsutkrävande inte finns och gärningsmannen inte kan 
identifieras. Konventionsstaterna är enligt artikel 34 av barnkonventionen skyldiga att vidta 
alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra att ett barn 
förmås eller tvingas delta i olaglig sexuell handling, att ett barn utnyttjas för prostitution eller 
utnyttjas i pornografiska föreställningar eller pornografiskt material.281 
 
I K.U. mot Finland nådde Europadomstolen slutsatsen att barnets rätt till skydd måste 
värderas högre än gärningsmannens rätt till integritet. Söderman mot Sverige kan tolkas som 
ett exempel på ett fall där Europadomstolen har konstaterat att Sverige har brustit i sina 
förpliktelser enligt EKMR på grund av bristande straffrättsliga bestämmelser.282 När det 
gäller sexualbrott mot barn på internet rör problematiken dock inte avsaknaden av 
straffrättsliga bestämmelser, utan snarare svårigheten att uppnå det beviskrav som ställs. En 
försämrad förmåga att bekämpa brottslighet som ett resultat av EU-domstolens 
ogiltigförklarande kan resultera i ett svagare skydd för barn som utsätts för sexualbrott på 
internet. När ett barn väl utsatts för ett övergrepp på internet och detta anmälts kan polisen, 

																																																								
276 Dagens Juridik [www.dagensjuridik.se/2017/01/domen-om-datalagring-ar-ett-tyckande-grundat-i-egna-
asikter-inte-en-tolkning-av-gallande-rat] 2017-10-05. 
277 Domstolens dom (stora avdelningen) i C-144/04, Werner Mangold mot Rüdiger Helm, av den 22 november 
2005. 
278 Se t.ex. Reichel, s. 130 ff, för vidare diskussion kring domstolens påstådda judicial activism. 
279 British Institute of International Comparative Law, s. 87.  
280 Granström & Mannelqvist, s. 13.  
281 Artikel 34(a)-(c) barnkonventionen.  
282 Söderman mot Sverige, 12 november 2013, §§ 105-107. 



	 43 

endast om bedömningen är att det rör sig om ett grovt brott, begära av relevant teleoperatör 
att lagra data från den misstänkta gärningspersonen. En viktig del av anpassningen till dessa 
nya brottsmetoder är att de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrad data som 
kan fungera som kan spela en viktig roll som stödbevisning i en förundersökning. 
Stödbevisning är i teorin inte ett krav för att beviskravet i sexualbrott ska anses uppnått. Att 
ställa ett sådant krav skulle strida mot den fria bevisprövningen.283 I praktiken är en välgjord 
förundersökning med stödbevisning dock i princip ett krav, vilket vi bland annat har sett i 
NJA 2009 s. 447 I. Om möjligheten att inhämta relevant stödbevisning inte finns försvåras 
möjligheten att genomföra förundersökningar som är av sådan kvalitet att de håller för åtal. 
 
HD:s dom i NJA 2015 s 501 (se avsnitt 2.2.1) har bekräftat att sexualbrott mot barn inte 
längre anses vara ett egenhändigt brott, det vill säga att gärningspersoner som via internet 
förmått barn att utföra sexuella övergrepp på sig själva kan dömas för sexualbrott även då all 
kontakt skett via internet och då gärningsperson och brottsoffer aldrig fysiskt träffats. Denna 
praxis visar ett behov av att anpassa straffrätten till rådande teknisk utveckling, samt efter hur 
och var brott äger rum. Utvecklingen kan även tolkas som ett erkännande av 
internetrelaterade brotts allvar och de förödande effekter sådana brott kan ha på brottsoffer, i 
synnerhet om brottsoffret är ett barn och i synnerhet när det gäller barn som utsatts för 
sexualbrott på internet eftersom att utsättas för övergrepp i hemmiljö kan upplevas jobbigare 
då man fortsatt måste vistas i övergreppsmiljön som tidigare varit barnets trygga punkt.284 Att 
utsättas för övergrepp är i sig en integritetskränkning för barnet, och om möjlighet till 
ansvarsutkrävande inte finns innebär det ytterligare en integritetskränkning för barnet. 
Ansvarsutkrävande och brottsutredning är centrala värden i en rättsstat. Utöver en kränkning 
av barnets rätt till skydd kan alltså en avsaknad av möjlighet att utreda brott även ses som ett 
hot mot rättssäkerheten och demokratin i stort. 
 
Huruvida utredningen på ett tillfredsställande sätt bemöter de invändningar som EU-
domstolen haft gällande datalagringsdirektivet i allmänhet och svensk 
datalagringslagstiftning i synnerhet återstår att se. Vad som däremot står klart är att den 
framtida lagringsskyldigheten kommer vara mindre omfattande. Detta kan, i synnerhet 
gällande som redan är svårutredda och där många brott inte når kravnivån för att anses utgöra 
grovt brott, ha allvarliga effekter för möjligheterna till utredning av brott. Europadomstolen 
har vid flertalet tillfällen betonat vikten av att skydda rätten till integritet. Det vore med 
bakgrund av detta felaktigt att hävda att den EU-domstolens dom och efterföljande 
utveckling på datalagringsområdet direkt kränker de rättigheter som återfinns i EKMR. 
Gällande barnkonventionen skulle datalagringsutvecklingen kunna innebära en så omfattande 
och generell systematisk problematik att ett fullgott skydd av barnets rätt till skydd inte kan 
garanteras. Det går dock inte heller att hävda med bestämdhet. 
	
En begränsning av lagringsskyldighetens omfattning har negativ effekt på utredningar av 
sexualbrott mot barn på internet oavsett hur stor denna begränsning är. Detta eftersom brotten 
ifråga redan innan EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet var svåra och i 
vissa fall omöjliga att utreda, då gärningsmännen inte kunde identifieras. Att en stats 
möjlighet att säkerställa förutsättningar för ansvarsutkrävande försämras är givetvis allvarligt. 
																																																								
283 Diesen & Diesen, s. 46.  
284 Se vittnesmål med sakkunnig psykolog i Uppsala tingsrätt, dom 2017-11-30, mål B 3216-16, s. 21. 
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I synnerhet när det gäller en form av brott som blir allt vanligare, och där barn är särskilt 
utsatta för potentiella förövare eftersom föräldrar ofta inte vet vad som pågår, och eftersom 
potentiella förövare på internet har större tillgång till anonymitet. Med det inte sagt att 
lagändringsförslagen som presenteras i delbetänkandet till SOU 2017:75 är genomgående 
negativa för barnets rätt till skydd. Att bestämmelserna avseende datalagring görs 
teknikneutrala för att användandet av så kallade NAT-teknik inte ska utgöra ett hinder i 
identifieringen av en gärningsman (se avsnitt 3.4) är ett tydligt framsteg. NAT-teknik har 
kritiserats av bland andra Europol eftersom tekniken möjliggör för anonymitet och försvårar 
identifiering av gärningsmän.285  
 
Det går med bakgrund av det anförda inte att med bestämdhet hävda att Sveriges förpliktelser 
på datalagringsområdet enligt EU-rätt står i konflikt med Sveriges förpliktelser att garantera 
barnets rätt till skydd från sexuella övergrepp enligt EKMR och barnkonventionen. 
Europadomstolen har vid flertalet tillfällen betonat att allvarliga ingrepp i rätten till privatliv 
inte alltid kan rättfärdigas ens om syftet är av erkänt samhälleligt intresse. Europadomstolens 
dom i K.U. mot Finland skulle eventuellt kunna tala för att den mindre omfattade lagringen 
står i konflikt med Sveriges positiva förpliktelser enligt artikel 8 EKMR. I K.U. mot Finland 
konstaterade domstolen ett ingrepp av artikel 8 på grund av den finska statens underlåtenhet 
att garantera barnets rätt till skydd. Bedömningen gjordes med hänsyn till att händelsen ägde 
rum 1999, vilket enligt domstolen var en tid då det var väl känt att anonymiteten på internet 
kan användas i kriminella syften. Även problematiken kring utbredningen av sexualbrott mot 
barn var enligt domstolen väl känd vid denna tidpunkt. Det gick därmed inte att hävda att den 
finska staten inte hade haft möjlighet att inrätta ett system som skyddade barn från brott på 
internet.286Om domstolen ansåg att Finland år 1999 borde ha haft tillräcklig kännedom om 
kriminellas användande av internet som verktyg och problematiken kring sexualbrott mot 
barn på internet finns det inga ursäkter för andra konventionsstater att inte inrätta ett sådant 
system då kännedomen om nämnda områden rimligtvis borde vara större 18 år senare.  
 
När det gäller barnkonventionen har Sverige visserligen en skyldighet enligt artikel 19 och 
artikel 34 av barnkonventionen att vidta åtgärder för att säkerställa effektivt skydd för barnet 
från fysiskt eller psykiskt våld eller sexuellt övergrepp samt mot att utnyttjas i prostitution 
och pornografi. Barnrättskommittén har inte specifikt berört problematiken gällande barnets 
skydd från sexualbrott mot barn på internet i senaste granskningen av Sveriges femte 
periodiska rapport 2015. Problematiken berörs inte heller av barnrättsorganisationernas 
tilläggsrapporter till nämnda rapport. Det kan dock konstateras att gällande rätt på 
datalagringsområdet enligt EU-rätt, i synnerhet att datalagringen till följd av Digital Rights-
domen och Tele2-domen kommer att begränsas, försvårar de brottsbekämpande 
myndigheternas möjlighet att utreda brott. Detta måste anses klart negativt när det gäller 
barnets rätt till effektivt skydd, då det försvårar utredning av ett brott som präglades av 
utrednings- och bevissvårigheter redan när datalagringsdirektivet var gällande. Att HD i sin 
bevisvärdering i flera fall påvisat värdet av stödbevisning, och att möjligheterna för de 
brottsbekämpande myndigheterna att säkra sådan stödbevisning begränsats måste dock anses 
tvivelaktigt när det gäller vikten av ansvarsutkrävande i en rättsstat. 
																																																								
285 Europol, Are you sharing the same IP address as a criminal? Law enforcement call for the end of carrier 
grade NAT (CGN) to increase accountability online, 2017-10-17. 
286 K.U. mot Finland, § 48.  
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7  Avslutande kommentarer 
	
	
Syftet med denna uppsats har varit att genom en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod 
redogöra för Sveriges förpliktelser under EU-rätt på datalagringsområdet, samt statens 
skyldighet att garantera den enskildas rätt till integritet och barnets rätt till övergrepp enligt 
EKMR samt barnkonventionen. Detta i ljuset av den utveckling på datalagringsområdet som 
följde efter Digital Rights-domen. Datalagringen har behandlats i ljuset av avvägningen 
mellan integritetsskyddet hos en potentiell förövare och barnets rätt till skydd i egenskap av 
brottsoffer. Inom ramen för detta syfte har EU-domstolens ogiltigförklarande och dess effekt 
avseende den enskildes integritetsskydd samt svenska brottsbekämpande myndigheters 
möjlighet att utreda sexualbrott mot barn på internet, med bakgrund av de särskilda 
bevissvårigheter som föreligger vid sexualbrott mot barn på internet. Därtill har det 
diskuterats huruvida Sveriges förpliktelser enligt gällande EU-rätt på datalagringsområdet 
kan stå i strid mot Sveriges förpliktelser att garantera barnets rätt till skydd enligt EKMR och 
barnkonventionen.  
 
Slutsatser som kan dras är att det straffrättsliga skyddet i Sverige i viss mån anpassats till 
internets utbredning som verktyg för sexualbrott, bland annat genom sexualbrottsreformen 
2005287 NJA 2015 s 501. Detta kan tolkas som en stärkning av barnets rätt till skydd från 
sexualbrott på internet. Operatörer kommer enligt utredningens förslag återigen bli skyldiga 
att lagra information. Att utredningen föreslår att bestämmelserna avseende datalagring görs 
teknikneutrala är ett tydligt framsteg avseende barnets rätt till skydd.  
 
Att lagringsskyldigheten till följd av EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagrings-
direktivet och lagändringsförslagen i SOU 2017:75 blir mindre omfattande än under 
datalagringsdirektivet kan dock innebära att de brottsbekämpande myndigheternas förmåga 
att bekämpa brottslighet försämras.288 En mindre omfattande lagringsskyldighet, oavsett hur 
mycket mindre omfattande den är, måste i detta avseende därför anses klart negativt när det 
gäller sexualbrott mot barn på internet och i förlängningen barnets rätt till skydd från 
övergrepp. Ansvarsutkrävande och brottsutredning är centrala värden i en rättsstat och 
avsaknad av möjlighet att utreda brott kan därför ses som ett hot mot rättsstatsbegreppet och 
rättssäkerheten. Barnrättskommittén har påtalat vikten av att Sverige stärker skyddet för barn 
från sexuell exploatering samt att ställa förövare av sådan exploatering inför rätta. 
 
Anpassning av de straffrättsliga bestämmelserna till rådande utveckling bör inte ensamt anses 
tillfredsställande när det gäller statens positiva förpliktelser att garantera barnets rätt till 
skydd enligt barnkonventionen. Ansvarsutkrävande är ett centralt värde i en rättsstat. 
Möjlighet till lagföring måste föreligga i en rättsstat, och denna möjlighet begränsas 
exempelvis om brottsbekämpande myndigheter inte har praktisk möjlighet att arbeta fram 
förundersökningar som är av sådan kaliber att de kan utgöra grund för åtal.  
 
 
 
																																																								
287 Prop. 2004/05:45.  
288 SOU 2017:75, s. 30.  
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