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Abstract  

Internet and Information Technology today is playing a big and important role in modern 

society, both commercially in terms of business, research, development and critical society 

functions but also in private, including but not limited to entertainment, social interaction, 

information, exchange of opinions and experiences. In some cases, even criminal activity.  

The Internet has opened up a lot of new opportunities but as an unintended side effect 

of IT innovation, legislation is having a difficult time keeping up with new laws and updating 

old laws which needs to reflect modern society, causing ambiguities.  

As of late, protection for personal data has been in the spotlight, mainly because of the 

upcoming General Data Protection Regulation. However, this raises the question; what 

exactly is personal data and how do we protect it?  

A concept which been widely discussed is if a dynamic IP-address is to be seen and 

treated as personal data.  

In Swedish law, for information to be classified as personal data the information needs 

to directly or indirectly refer to an individual. An IP-address is a number combination whose 

purpose is to allow network connectivity for any device that wishes to use internet functions.  

Consequently, IP-information cannot reveal the individual behind the device (which 

could be any device capable of network connectivity) without additional information. 

Complementary information can be obtained by Internet Service Providers who provides the 

service to the individual. In practice, this means when a corporation or an administrative 

authority needs information regarding a subscriber (legal entity behind an IP-address), a 

formal request needs to be inquired to the Internet Service Provider.  

The case of Patrick Breyer directed against Bundesrepublik Deutschland is the starting 

point of this essay. In the Breyer's case against Bundesrepublik Deutschland the term 

dynamic IP-address will be investigated and which prerequisite are required to classify the 

address as personal data. In Patrick Breyer's case, his dynamically assigned IP-address had 

been registered on several websites which belongs to the German state. Breyer wanted to 

invalidate the concept that IP-addresses alone were enough to incriminate an individual. The 
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Court of Justice of the European Union concluded that dynamic IP-addresses can be seen as 

personal data if certain conditions are met. The certain condition being; a dynamically 

assigned IP-address can only be classified as personal data if it can be identified with legal 

methods.  

This definition of personal data is a different from Sweden's broad definition of what 

is classified as personal data, where nearly anything that can directly or indirectly identify a 

person, falls under the concept of personal data.  

From this verdict, we can conclude that the concept of 'personal data', is getting a narrower 

definition and thus as a result, provide more clarity.  

Internet Service Providers will still keep their important role as a third-party capable 

of identifying personal data but with a much clearer definition, more determination and less 

room for interpretation when taking decisions or applying security measures.  
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1. Inledning 

Svenskar använder sig av internet flera gånger per dag, till att söka information, socialt 

umgänge eller för rent nöje. Trots att det är en så stor del av vardagen, är det få som 

reflekterar över vilka spår vi lämnar efter oss. Spår som kan användas till att undersöka 

människors beteende och sökvanor. Ett sådant spår är IP-adresser. Kombinationer av siffror, 

vars funktion är att tekniskt adressera olika enheter på internet, som i sin tur kan användas till 

att koppla uppgifter om ett beteende på internet, till en fysisk person.  I den här uppsatsen 1

avgränsas frågan ytterligare, nämligen vad som gäller för  dynamiska IP-adresser. Kortfattat 

kan dynamiska adresser beskrivas likt en sifferkod som kontinuerligt byts ut. Det har sin 

grund i att det idag finns fler användare av internet än det finns IP-adresser. Eftersom 

IP-adresserna inte räcker till, löser internetleverantörer problemet med att istället dela ut de 

IP-adresser de har när det finns ett behov.  Det innebär att fler personer kan använda sig av 2

samma IP-adress vid olika tillfällen.  

Kopplingen av uppgifter och en person för tankarna vidare till skyddet för 

personuppgifter. Går det att koppla en dynamisk IP-adress till den som faktiskt använt den? 

Vilka hjälpmedel kan behövas för att göra en sådan koppling?  Många frågor uppstår kring 

IP-adresser och personuppgifter. Det är framför allt möjligheten till identifiering, som står i 

fokus för bedömningen om en IP-adress ska ses som en personuppgift och i så fall under vilka 

förutsättningar.  

Frågan om när dynamiska IP-adress ska ses som en personuppgift togs upp i 

EU-domstolen är 2016, i det så kallade Breyer-målet.  Målet handlade om en tysk 3

medborgare, som stämde den tyska staten för att de hade registrerat hans dynamiska 

IP-adresser, efter att han hade besökt ett antal av tyska statens webbplatser. Processen slutade 

med att den tyska federala domstolen begärde ett förhandsavgörande av EU-domstolen. 

EU-domstolen tog ställning angående om dynamiska IP-adresser ska ses som personuppgifter 

1 För mer information om IP-adresser, se kapitel 2.1. 
2 Se kapitel 2.1. för mer information om dynamiska IP-adresser 
3 EU-domstolen mål c-582/14 
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och i så fall, under vilka förutsättningar.   Domen förtydliga begreppet personuppgift i 4

samband med dynamiska IP-adresser, men utmanade samtidigt den svenska definitionen.  

Internetleverantörer är de företag som levererar internettjänster och tilldelar sina 

kunder dynamiska IP-adresser.  Även  om det inte är en verksamhet som folk tänker på i sin 5

vardag, levererar internetleverantörer en tjänst som nästan alla använder sig av - 

internetabonnemang. Det innebär i sin tur att internetleverantörer hanterar en stor mängd 

IP-adresser. Därför har internetleverantörer ett intresse av att veta när IP-adresser ska ses som 

en personuppgift, eftersom de då måste leva upp till regleringarna om skydd för 

personuppgifter. Dessutom innehar internetleverantörer en viktig roll när det kommer till att 

sammankoppla IP-adresser med en viss person. De sitter nämligen på information om vem 

som använt en IP-adress, även dynamiska IP-adresser, vid ett visst tillfälle. Det resulterar i att 

internetleverantören ibland hamnar i en tredje mans situation. När en aktör vill veta vem som 

använt sig av en viss IP-adress vid ett visst tillfälle, kan de alltså vända sig till 

internetleverantören och försöka få frågan besvarad.  Det innebär att en internetleverantör kan 

vara avgörande för om en IP-adress kan identifieras eller inte.  

Om nu dynamiska IP-adresser nu är att se som personuppgifter, är det helt 

problemfritt? Det kan ifrågasättas hur bra det stämmer överens med regleringen om 

datalagring, som till motsats från personuppgiftslagstiftning avser att uppgifter ska lagras. Har 

det någon betydelse att Datalagringsdirektivet har underkänts?  

För att läsaren enkelt ska ha koll på vem som är vem, så är det framförallt tre aktörer 

som kommer stå i fokus i uppsatsen. Abonnenten, internetleverantören och i vissa fall den 

som hanterar en personuppgift. Abonnent, kan även kallas för den registrerade, är den som 

har ett avtal om internetabonnemang till internetleverantören. Det innebär att 

internetleverantören har möjlighet att i vissa fall koppla en IP-adress till abonnenten. 

Internetleverantören är den som tillhandahåller internetabonnemanget. Internetleverantören 

har en viktig roll som någon som hanterar en stor mängd personuppgifter i verksamhet. 

Dessutom får internetleverantören en roll som tredje man för att identifiera dynamiska 

IP-adresser, vilket är en förutsättning för att de ska räknas som personuppgifter. Slutligen är 

det den aktör som i de flesta fall är part gentemot abonnent, genom att ha hanterat en 

dynamisk IP-adress som abonnenten har tilldelats genom sitt abonnemang med 

4 Målet beskrivs i detalj i kapitel 8  
5 Se mer om internetleverantörer i kapitel 2.2.  
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internetleverantören. Den som har hanterat dynamiska IP-adresser behöver få in 

kompletterande uppgifter från internetleverantören för att kunna identifiera personen bakom 

IP-adressen.  

I den här uppsatsen kommer samspelet mellan juridik och teknik att belysas utifrån 

huruvida dynamiska IP-adresser ska ses som personuppgifter och hur det påverkar 

internetleverantörer. 

1.2 Rättsfråga 

Min frågeställning är:  

 

När ses dynamiska IP-adresser som personuppgifter och vilka konsekvenser medför det för 

internetleverantörer? 

 

Som det framgår i frågeställningen ligger fokus på vad konsekvenserna blir för 

internetleverantörer. Frågan kommer att besvaras utifrån de två rollerna en internetleverantör 

kan ikläda sig, i förhållande till frågan. Den ena rollen är internetleverantören som ansvarig 

för att ge ut dynamiska IP-adresser till abonnenter, vilket innebär att de måste hantera en stor 

mängd IP-adresser kopplade till personer på grund av sin verksamhet. Syftet med att 

undersöka konsekvenserna för internetleverantörer som distributör av dynamiska IP-adresser 

är att belysa hur viktigt det blir för näringsidkare att vara medvetna om vilken typ av data de 

hanterar. De slutsatserna kan i de flesta fall även tillämpas på andra typer av näringsidkare 

som hanterar samma typ av data. Internetleverantörer har även en annan viktigt roll, nämligen 

som tredje man för att andra ska ska kunna identifiera vem som innehar en viss IP-adress. I 

det fallet är det intressanta om och hur deras ställning som tredje man kan påverka när en 

dynamisk IP-adress är att se som en personuppgift. En kompletterande frågeställning blir då; 

 

-Kan en internetleverantör på något sätt undgå de höga kraven som medföljer om en 

IP-adress är att se som en personuppgift?  

 

En annan fråga som ska besvaras i uppsatsen, i förhållande till huvudfrågan, är; 
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- vilka utmaningar finns det med att värdera en dynamisk IP-adress som en personuppgift i 

förhållande till regleringen om datalagring? 

 Det är en fråga som berör internetleverantörer, eftersom de även är de som i stor grad 

omfattas av krav på datalagring.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att komma fram till när dynamiska IP-adresser är personuppgifter 

och på så sätt förtydliga på vilket sätt de får hanteras. Eftersom rättsfrågan är inriktad på 

internetleverantörer är syftet främst att klargöra rättsläget angående den aktören, men det 

finns inget som hindrar att liknande resonemang kan appliceras på andra aktörer. Dock är 

syftet bara inriktat på att utreda situationen för internetleverantörer. Syftet kan konkretiseras i 

att dra konsekvenser av Breyer-målet från EU-domstolen och applicera EU-domstolens beslut 

på svensk rätt, för att konkret kunna påvisa hur domen påverkar internetleverantörer i 

Sverige.  

I stort sätt alla internetleverantörer använder sig av dynamiska IP-adresser, så det 

finns ett intresse för både internetleverantörer och allmänheten av att utreda hur dynamiska 

IP-adresser får hanteras.  

1.4 Avgränsning 

Fokus kommer att ligga på svensk rätt och vad konsekvenserna blir för internetleverantörer 

som verkar från och i Sverige. Det innebär att EU-rätt är relevant i förhållande till det svenska 

rättssystemet, men jag kommer inte beakta vad regleringen gett för konsekvenser i andra 

medlemsländer. Den geografiska avgränsningen beror på att det skapar förutsättningar för en 

konkret och fokuserad diskussion, eftersom olika länders rättsregler skiljer sig åt. EU-rätten 

har förvisso som avsikt att harmonisera rättssystemen i vissa rättsliga frågor, men identiska 

regler som appliceras i olika länder med olika förutsättningar och bakgrund tenderar att dra åt 

olika håll. Det kan uppfattas som motsägelsefullt att uppsatsen avgränsas till svensk rätt och 

att sedan utgå från en dom som har sitt ursprung i Tyskland. Viktigt att notera då är att det 

inte är den tyska domen som ska analyseras, utan vad EU-domstolen kommer fram till.  

Som framgått i såväl frågeställningarna som syftet så kommer konsekvenserna för 

internetleverantörer att utredas. Det innebär att uppsatsen inte kommer beakta eventuella 
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konsekvenser för det offentliga, enskilda eller övriga näringsidkare. Avgränsningen motiveras 

av internetleverantörer intar en särställning, eftersom de dels hanterar dynamiska IP-adresser i 

sin verksamhet, dels är den som har möjlighet att identifiera användaren bakom en dynamisk 

IP-adress. 

Som redan framgått så är det dynamiska IP-adresser som kommer att stå i fokus, 

vilket medför att statiska IP-adresserna inte kommer att utredas. Det innebär inte att statiska 

IP-adresser kommer lämnas därhän, utan de kommer att beröras under uppsatsens gång, till 

exempel i förklarande syfte. Däremot kommer statiska IP-adresser inte utredas i större mån än 

vad som är nödvändigt för att förklara de dynamiska IP-adresserna i förhållande till 

personuppgifter. Orsaken till den avgränsningen är att statiska IP-adresser har fastslagits vara 

personuppgifter i svensk rätt  och generellt sett är enklare identifiera på grund av sin statiska 6

karaktär. 

1.5 Metod 

I den här uppsatsen har tre olika metoder tillämpats, rättsdogmatisk metod, komparativ metod 

och proaktiv metod. Den proaktiva metoden är den som har tillämpats övergripande genom 

hela texten, medan den rättsdogmatiska metoden främst har använts i kapitel tre, där de 

juridiska förutsättningarna har presenterats. Den komparativa metoden har använts i ytterst 

liten omfattning, i kapitel 3.2.1, där svenska sättet att se på personuppgifter jämförs med hur 

begreppet tolkas i Irland och Storbritannien.  

För att förstå valet av metod är det viktigt att vara medveten om vad rättsinformatik 

innebär. Rättsinformatik kan enkelt förklaras som den del av juridiken som undersöker 

sambandet mellan juridik och informationssamhället och kommunikationssamhället. Det vill 

säga det är inte lika brett som benämningen IT-rätt som kan omfatta vad som helst som rör 

internet och juridik. Det innebär inte att någon helt ny slags juridik ska utvecklas och 

anpassas till den tekniska utvecklingen, men hur juridiken kan samspela med tekniken.  7

6 Se hovrättens dom i mål 285-07  
7 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl; Lund 2016 s.23 
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1.5.1 Proaktiv metod 

En återkommande problematik för verksamma inom rättsinformatiken, är att det inte finns 

någon självklar rättslig metod att tillämpa. Problemet ligger i att de flesta rättsliga metoderna 

begränsar vilken typ av källor som får användas, till exempel tillåter den rättsdogmatiska 

metoden endast rättskällor. Visserligen är rättskällorna grunden även inom rättsinformatiken, 

men juridiken behöver kombineras med tekniska inslag.  

Att kombinera juridik med teknik är nödvändigt på grund av internets stora betydelse i 

samhället, men det finns en del utmaningar. En klassisk motsättning när det kommer till att 

kombinera juridik med teknik, är att de olika komponenterna utvecklas i olika hastighet. 

Juridiken utvecklas med stor nogrannhet och tar ofta lång tid. Oftast hanteras juridiska 

problem retroaktivt, det vill säga man upptäcker ett problem i samhället och försöker 

förhindra att problemet eller att ett icke önskvärt beteende återupprepas, antingen genom 

lagstiftning eller att prejudikat skapas i Högsta domstolen. Båda dessa förehavande tar ofta 

lång tid. Den tekniska utvecklingen går istället ut på innovation och att snabbt lösa problem. 

Skapande av ny teknik är inte begränsad till en myndighet eller politisk process, utan vem 

som helst med tillräcklig kunskap kan göra detta. Sannolikt skulle det inte heller bli särskilt 

bra om lagar stressades fram eller om tekniken bromsades upp.   8

I och med att tekniken och juridiken utvecklas i olika takt, finns det ett behov av vissa 

futuristiska inslag i den juridiska metoden. Det kan förklaras som att  man kombinerar det 

klassiska retroaktiva synen hur man skapar juridik, med ett proaktivt synsätt. Genom att 

försöka upptäcka problem innan de skett kan de förhindras eller åtminstone begränsas. En 

proaktiv metod medför att den juridiska analysen blir aktuella under en längre tid.  

Vanligtvis ser man till vad lagen faktiskt är och vad den borde vara, men när det kommer till 

den proaktiva metoden så undersöker man hur lagen kan komma att bli.   9

Att tillämpa en proaktiv metod är inte helt riskfritt, då metoden kan framstå som 

spekulativ och inte juridiskt underbyggd.  Därför blir det viktigt att den juridiska 10

argumentation är tydlig och baseras på juridiska källor, medan den tekniska information 

främst används som ett komplement och i förklarande syfte.  

8 Magnusson Sjöberg, Cecilia Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl; Lund 2016 s.24 ff  
9 Seipel Peter, Nordic School of Proactive Law Conference, June 2005 Closing Comments, in Wahlgren Peter, A 
Proactive Approach, Scandinavian Studies in Law Volume 49, 2006. s. 360 
10 Seipel Peter, Nordic school of proactive law conference s. 360 
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Den proaktiva metoden kan vara svår att greppa, men en liknelse som tillämpas för att 

förklara begreppet är att likna den proaktiva metoden med en fyr. Fyren lyser upp vattnet för 

att varna sjömän om de faror som kan dölja sig i mörkret. Poängen är att sjömännen ska 

upptäcka eventuella grund innan de kör på dem. På samma sätt har en jurist som tillämpar en 

proaktiv metod, för avsikt att upptäcka eventuella juridiska problem innan de uppstår.   Ett 11

annat sätt att motivera en proaktiv metod är att se till syftet med lagstiftningen. 

Lagstiftningens främsta syfte är att styra människors beteende och motverka rättsliga 

problem. Rättsregler finns för att fungera preventivt för att motverka ett visst beteende eller 

vissa konsekvenser. Ett annat syfte är att visa vad som är rätt och fel, ett slags 

avståndstagande från ett visst beteende. Tredje avsikten med rättsregler är att straffa, det vill 

säga att ett oönskat beteende leder till konsekvenser för förövaren.   Eftersom avsikten med 12

lagen i sig är att styra sociala strukturer så är inte den proaktiva metoden obegriplig, eftersom 

den försöker upptäcka problem innan de inträffat.   13

Proaktiv metod kan ses som en nationsöverskridande språk, som engelska idag 

fungerar som ett gemensamt språk världen över. Proaktiv metod öppnar upp för möjligheten 

att hantera juridik med andra områden som teknik, vilket är en förutsättning den här 

uppsatsen.  Att använda en proaktiv metod innebär att använda sig av både rättsliga och 14

tekniska strategier för att konstruera lösningar och med hjälp av flera strukturer dra  

slutsatser.   15

 Tidigt i uppsatsen, redan i kapitel två förklaras olika tekniska begrepp, för att läsaren 

ska få bättre förståelse för vad en dynamisk IP-adress är och i vilken teknisk kontext den 

återfinns. Avsikten med placering av alla tekniska begrepp i början är att läsaren ska kunna ta 

med sig begreppen genom texten och på ett smidigt sätt tillgodogöra sig innehållet i 

uppsatsen. Det är nämligen ett vanligt problem att det juridiska resonemanget blir lidande till 

följd av bristande tekniska kunskaper när det kommer till rättsinformatik. 

Den juridiska argumentationen bygger givetvis på rättsliga källor, men de kombineras 

även med till exempel en artikel från Lov och data som är skriven av advokater från Delphi. 

Det kan sannolikt inte klassas som en rättskälla, men den proaktiva metoden möjliggör en 

11 Seipel Peter, Nordic school of proactive law conference s. 360 
12 Seipel Peter, Nordic school of proactive law conference s.  360. 
13Stanley Greenstein, Our humanity exposed, predictive modelling in a legal context, 2017  s.32 
14 Seipel Peter, Nordic school of proactive law conference s.359.  
15 Seipel Peter, Nordic school of proactive law conference s. s. 360. 
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viss frihet, eftersom den tillåter flera typer av källor. Viktigt att återigen poängtera är dock att 

de källor som inte klassas rättskällor på egen hand kan utgöra någon grund för ett juridiskt 

resonemang. Syftet med att bredda källorna som beaktas är att ge en sanningsenlig helhetsbild 

helhetsbild.  I analysdelen i kapitel 5 finns ytterligare ett tydligt drag av den proaktiva 16

metoden, nämligen en analys av framtiden. Det är viktigt att vara försiktig med att dra alltför 

långtgående slutsatser som vad som kommer ske, men ska den proaktiva metoden tillämpas 

blir det viktigt att se till hur lagen kan komma att utveckla sig. Det vore onödigt att bygga en 

fyr och sedan låta lampan vara släckt.  

1.5.2 Rättsdogmatisk metod 

En av metoderna som har tillämpats i uppsatsen är den klassiska rättsdogmatiska 

metoden. Det är en metod där man använder gällande rätt för att lösa ett rättsligt problem. 

Typiskt för den rättsdogmatiska metoden är att den vanligtvis utgår från en formulerad 

frågeställning, som sedan ska besvaras.  17

 Analysen utgår från rättskällorna som är lag, förarbeten, praxis och doktrin. Även 

internationella källor som EU:s direktiv och förordningar beaktas. Argumentationen blir av 

stor betydelse och mycket vikt läggs vid att tolka de olika rättskällorna.   18

Den klassiska rättsdogmatiska metoden kommer användas genomgående i de delar av 

uppsatsen som redogör för gällande rätt. Den rättsdogmatiska metoden blir särskilt tydlig i 

kapitel tre som handlar om gällande lagstiftning, både svensk och internationell. I samma 

kapitel tas  även relevant praxis upp, vilket också ses som en rättskälla.  

 Det som rent praktiskt har gjorts är att texten från lagarna har analyserats, med hjälp 

av förarbeten och doktrin. Därefter har slutsatser dragits om vad som ska betraktas som 

gällande rätt. Till exempel så framgår det i PUL att personuppgifter är information som kan 

kopplas till en levande person, antingen direkt eller indirekt. Av det kan man dra slutsatsen att 

en personuppgift inte direkt behöver kunna kopplas till en person, utan att det är möjligt att 

använda sig av hjälpmedel. Det är ett tillfälle då den rättsdogmatiska metoden går bra att 

tillämpa på en rättslig fråga med tekniska inslag. Det finns även tydliga inslag av den 

rättsdogmatiska metoden i analysen i kapitel fem, där slutsatser dras av vad som framkommit 

16 Seipel Peter, Nordic school of proactive law conference s. 360 
17 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, Studentlitteratur: Lund 2013, s.23 
18 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, Studentlitteratur: Lund 2013, s.21 

13 



av gällande rätt, i synnerhet Breyer-domen. Där kombineras metoden med den proaktiva 

metoden, eftersom det även föreligger ett framtidsperspektiv som komplement till det 

gällande rättsläget. 

1.5.3. Komparativ metod 

Slutligen har en komparativ metod tillämpats, dock i mycket liten utsträckning. Trots 

att den används i så pass liten grad, tas den upp bland tillämpade metoder, så det inte ska bli 

några luckor i vilka tillvägagångssätt som används för att analysera rättsfrågan.  

Den komparativa metoden tillämpades endast på ett ställe i texten, nämligen i kapitel 

3.1.2. Där jämfördes hur begreppet personuppgift uppfattas i Sverige i jämförelse med andra 

medlemsstater som Irland och Storbritannien. Jämförelsen görs för att sätta den svenska 

tolkningen av begreppet personuppgift i perspektiv till hur andra länder tolkar begreppet. 

Genom att jämföra de olika synsätten på personuppgift får läsaren en uppfattning om 

begreppet tolkas brett, eller snävt.  

Det är även relevant att veta hur andra medlemsländer i EU valt att tolka begreppet 

personuppgift, eftersom begreppet kommer från det gemensamma datalagringsdirektivet. Det 

visar på att även om regleringarna harmoniseras genom en gemensam lagstiftning, uppstår 

fortfarande skillnader i fråga om tolkning och införande i de nationella rättsordningarna.  

Syftet med att tillämpa en komparativ metod är att jämföra olika länders rättssystem 

och analysera likheterna eller skillnaderna.  Det kan göras  med avsikt att vara rent 19

kunskapssökande, till att förstå olika länders olika sätt att reglera samhället. I det här fallet 

tillämpas en  komparativ metod, för att en jämförelse med andra länders rättssystem, säger 

något om det svenska rättsystemet.   20

1.6 Material 

1.6.1. Tekniska källor 

Som förklarats i metodavsnittet har de klassiska rättskällorna kombinerats med tekniska 

källor för att förklara den tekniska bakgrunden. När det gäller de tekniska källorna som har 

används har de inte legat till grund för några juridiska slutsatser, utan endast klargjort hur 

19 Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, Studentlitteratur: Lund 2013, s.141 
20  Korling och Zamboni, Juridisk metodlära, Studentlitteratur: Lund 2013, s.142 
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begrepp som internet och IP-adresser fungerar. För att bedöma de tekniska källorna har jag 

undersökt om avsändaren är seriös och har tillräckliga tekniska kunskaper. I praktiken innebär 

det att de tekniska källor som använts kommer från kända avsändare som är verksamma på 

området. Det går inte att finna en tekniskt motsvarighet till rättskällorna, eftersom det inte 

finns något tydligt rätt och fel inom tekniken. Teknisk utveckling kan skapas av vem som 

helst och det dyker ständigt upp nya sorters metoder. De källor jag använt mig av är 

framförallt tekniska informationssidor som till exempel www.iis.se och www.microsoft.se, 

som tillhandahåller bland annat internetguider. En hemsida kanske inte räcker som argument 

för ett juridiskt ställningstagande, men syftet med de tekniska inslagen i den här uppsatsen är 

i förklarande syfte och för att innehållet ska bli begripligt för läsaren. Därför bedömer jag 

informationssajter som tillräckliga källor när det kommer till den tekniska delen i kapitel 2.  

 

1.6.2 Juridiska källor 

När det kommer till lagrum diskuteras både den svenska lagstiftningen, med fokus på Lag 

(2003:389) om elektronisk kommunikation och Personuppgiftslag (1998:204), men även den 

EU-rättsliga regleringen bland annat i Dataskyddsdirektivet, Rättighetsstadgan och 

Datalagringsdirektivet. Lagar är en rättskälla och därmed en säker grund att bygga juridiska 

argument på. Eftersom uppsatsen har baserats på gällande rätt har nu gällande regleringar 

tillämpats. Det går dock inte att utreda en fråga om personuppgifter utan att beakta den nya 

“General Data Protection regulation” (dataskyddsförordningen) . Så den kommande 21

regleringen har tagits i beaktning. Eftersom uppsatsen skrivs utifrån en proaktiv metod, så 

vore det dessutom bristfälligt att inte understryka att en annan reglering kommer att träda i 

kraft.  

Ett flertal rättsfall har diskuterats, både från svensk domstol och EU-domstolen. Bland 

annat togs ett hovrättsfall gällande IP-adresser som personuppgift upp.  När fall tas upp från 22

underinstanser är det viktigt att beakta att dessa inte är prejudikat, det vill säga inte 

rättsbildande på samma sätt som domar från Högsta domstolen är. Det innebär inte att 

domarna är utan betydelse. Även om det är möjligt att ifrågasätta vikten av domen med 

21 General data protection regulation, ofta förkortad som GDPR. I Uppsatsen kommer den svenska 
översättningen, dataskyddsförordningen att användas 
22 Hovrättens dom, mål nr. 285-07, se även kapitel 3.7.2 
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argumentationen att det bara är en enskild domstols dom, är det en rättstolkning och säger 

något om hur en domstol kan se på frågan. Sedan hade det givetvis varit önskvärt att ha fler 

domar som tyder på samma trend, men tyvärr verkar det här vara en fråga som inte fått så 

stort utrymme i domstolarna. Den här frågan kommer sannolikt dyka upp mer framöver i 

domstolarna, till följd av att personuppgifter får en viktigare roll  i samband med den 

kommande Dataskyddsförordningen. En del av de rättsfall som tas upp är äldre, till exempel 

RÅ 1999 ref. 18, som tas upp i kapitel 3.4, vilket innebär att man bör vara försiktig med att 

dra allt för långa slutsatser. Eftersom tekniken utvecklas hela tiden, får man vara försiktig när 

det gäller analyser på rättsinformatikens område även när det kommer till praxis. På grund av 

teknikens snabba utveckling kan det innebära att de tekniska förutsättningarna har ändrats.  

EU domstolens dom i Patrick Breyer mot förbundsrepubliken Tyskland  spelar en 23

avgörande roll om när och under vilka förutsättningar som dynamiska IP-adresser ska ses som 

personuppgifter. Trots att hela examensarbetet givetvis inet har baserats på en källa, har 

domen haft stor betydelse för om dynamiska IP-adresser ska ses som personuppgifter och 

under vilka förutsättningar. Eftersom det rör sig om praxis från EU-domstolen gäller domen 

även i Sverige. Det viktiga att ha med sig om förhandsavgörandet, är att det är just ett 

förhandsavgörande om hur artikel två och sju i dataskyddsdirektivet ska tolkas. Det innebär 

att domstolen utgår från dataskyddsdirektivet och inte svenska PUL, när de gör bedömningen. 

Nu är de regleringarna förvisso mycket lika, men det är viktigt att vara medveten om att fallet 

hänvisar till EU-rätt.  

Eftersom det inte finns rättsfall i överflöd eller tydlig reglering i lag, så behöver 

uppsatsen kompletteras med andra källor i form av artiklar och litteratur. Vid den typen av 

källor blir det av stor vikt att se vem som är avsändaren och vad dess avsikter kan vara. Ett 

exempel på artikel jag har använt mig av är en artikel i tidskriften Lov och data  som skrivits 24

av jurister från advokatfirman Delphi. I det fallet bedömer jag artikeln ha ett högt juridiskt 

värde, eftersom artikeln har publicerat i en vedertagen branschtidning och från en 

advokatfirma som är känd för att vara insatta i IT-rättsliga frågor. Ett exempel från 

litteraturvärlden är boken Rättsinformatik av Cecilia Magnusson Sjöberg. Eftersom hon är 

expert på rättsinformatik bedömer jag att den källan är trovärdig.  

 

23 Mål c-582/14 
24   Henrik Bengtsson, Frida Solding, Caroline Sundberg, Lov och data nr. 128 4/2016  
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1.7 Disposition 

Uppsatsen inleds med en sammanfattning på engelska som ska ge läsaren en överblick om 

vad uppsatsen kommer att behandla. Även slutsatserna tas kort upp i den engelska 

sammanfattningen.  

 Därefter följer inledningskapitlet, vars avsikt är att väcka läsarens intresse och 

förklara uppsatsens uppbyggnad. Syftet är att redan från början ge läsaren en uppfattning om 

vad som kommer att tas upp i uppsatsen, men samtidigt motivera fortsatt läsning. Först 

kommer själva rättsfrågan, vilket har en viktig roll som ett slags riktmärke om vad uppsatsen 

ska besvara. Rättsfrågan ska finnas närvarande genom hela uppsatsen och besvaras med fakta 

och analys. Rättsfrågan efterföljs av praktisk information som syfte, avgränsning, metod, 

material och disposition. Dessa underkapitel har till syfte att underlätta läsningen genom att 

sätta upp strukturer för hur uppsatsen kommer att utformas och på vilket sett rättsfrågan 

kommer att hanteras. I de inledande kapitlen besvaras även praktiska frågor, som varför en 

del områden inte belyses i större utsträckning och vad avsikten är med uppsatsen. 

Efter den praktiska information presenteras en sammanfattning av relevanta tekniska 

begrepp. bland annats förklaras hur internet fungerar och vad IP-adresser är. Den tekniska 

faktan placeras tidigt i uppsatsen för att underlätta förståelsen längre fram när de juridiska 

resonemangen tas upp.  

 Det efterföljs av en sammanfattning av hur rättsläget ser för hantering av 

personuppgifter, på både en nationell och internationell nivå. Här tas även andra viktiga 

begrepp upp, som tredje man och personlig integritet. Även relevanta lagrum berörs. Fokus 

kommer ligga på de delar av lagstiftning som särskilt berör IP-adresser som personuppgifter.  

Sedan ska mål c-582/14 Patrick Breyer mot förbundsrepubliken Tyskland, presenteras 

och de för den här uppsatsen viktigaste slutsatserna belysas. När målet har presenterats följer 

en förklaring av hur domen har förtydligat rättsläget. Domen kompletteras av tidigare praxis, 

både från svensk domstol och EU-domstolen.  

Därefter kommer ytterligare lager läggas till rättsfrågan, nämligen hur dynamiska 

IP-adresser som personuppgifter förhåller sig till datalagring.  

Uppsatsen avslutas sedan med en analys och slutsatser. Viktigt att notera är att det 
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pågår en analys genom hela uppsatsen, men det är i slutet som analysen knyts samman och 

sammanfattas. Slutligen finns det en källförteckning där samtliga källor presenteras.  

2. Teknisk bakgrund 

Den tekniken som är i fokus i den här uppsatsen är IP-adresser, men för att förstå IP-adresser 

behöver man även förstå vad internet är. Internet handlar om kommunikation. Ibland sker 

kommunikationen mellan två fysiska personer, men i andra fall sker kommunikationen 

mellan en fysisk person och en teknisk funktion, eller endast mellan olika funktioner. Den 

tekniska lösningen som möjliggör samarbetet är TCP och IP. TCP/IP är ett flertal protokoll 

som styr de grundläggande behoven för att kommunikation över internet ska fungera. Det 

reglerar till exempel vilken väg viss information ska ta, så att rätt kommunikation kommer till 

rätt mottagare. Är det något som inte går som planerat, till exempel att viss information faller 

bort på vägen, kan TCP se till att informationen skickas igen. TCP kan dessutom reglerar 

hastigheten på överföringen, vilket kan vara nödvändigt för att komponenten ska hinna med 

att ta emot datan på bästa sätt. 

Ett protokoll beskrivs enklast som ett typ av språk, som definierar hur enheterna ska 

prata med varandra. Utöver TCP/IP så finns det andra protokoll, som kallas 

applikationsprotokoll. En av den vanligaste är HTTP, som i krypterad form kallas för HTTPS. 

Det protokollet används av webbplatser, som till exempel https://www.su.se. Om man tittar i 

adressfältet när en webbsida är uppe, börjar namnet vanligtvis med HTTP eller HTTPS. Det 

finns även andra typer av protokoll för andra syften, till exempel SMTP för att skicka e-post, 

SIP för internettelefoni och peer to peer eller Bittorrent för fildelning.  25

2.1 Vad är en IP-adress? 

Många filer som ska skickas över internet är för stora att skicka i ett stycke, utan att riskera att 

förlora material, eller att överföringen tar lång tid. Därför används så kallade IP-paket, där 

innehållet delas upp i flera delar och med hjälp av IP-adressen och sekvensnummer skickas 

rätt.  En IP-adress är ett nummer som fungerar som en adress på internet. Första delen av en 26

IP-adress hänvisar till det aktuella nätverket, medan IP-adressen i sin helhet går att koppla till 

25 IIS, Kort om hur internetfungerar, 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/sparrar-och-graddfiler/kort-om-hur-internet-fungerar/ (hämtat 5 september 
2017) 
26 Mål c-582/14 punkt 15  
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en viss dator. Desto närmre sin destination IP-adressen kommer, desto mer detaljer läses av. 

Det fungerar ungefär som ett brev som ska skickas med posten, först sorteras posten efter till 

vilket land breven ska, sedan ser man till vilken stad och först i slutskedet är det relevant för 

brevbäraren att utreda vilken den exakta adressen är.  Varje dator eller apparat, har en unik 27

IP-adress, det vill säga två abonnenter har aldrig samma IP-adress samtidigt. 

IP adresser allokeras oftast i en klunga, kallat IP-adressblock. I samma block är första 

delen av adressen identisk. På så sätt behöver internets centrala routrar inte känna till varenda 

individuell IP-adress, utan de kan koppla vidare till den routern som IP-adressblocket tillhör. 

En router är en apparat som fördelar IP-paket och skickar vidare dessa till rätt 

mottagare, varje internetleverantör har sina egna routrar för att skicka vidare kundernas trafik 

till olika delar av internet. 

Det är en internetleverantör eller en nätverksadministratör som delar ut IP-adresser, 

ofta i form av ett abonnemang. IP-adresserna tas från det lager eller nätblock, som företaget 

eller organisationen har tilldelats av RIPE, som är ett icke-vinstdrivande organ som fått till 

uppgift att administrera IP-adressblock i Europa.   28

En IP-adress kan vara fast allokerad till en specifik dator, så kallad statisk IP-adress. 

Det innebär att användaren behåller samma sifferföljd, oavsett tidsrymd mellan användande 

av internet, eller om man väljer att starta om sin dator eller router. Om en IP-adress istället 

fördelas automatiskt från internetleverantören varje gång man kopplar upp sig, är det en så 

kallad dynamisk IP-adress. Vid användande av dynamiska IP-adress tilldelas användaren en 

ny IP-adress varje gång.   29

IP-adresser ska inte sammanblandas med domännamn. Domännamn är adressen till en 

webbsida, som man skriver in i sökfältet för att komma till en viss webbplats, till exempel 

www.su.se. Domännamnet slås upp genom ett globalt domännamnssystem, i dagligt tal 

benämnt som DNS. Det fungerar så att man tar kontakt med själva domännamnet, till 

exempel skriver in en adress i sökrutan. Därefter kopplas domännamnet till IP-adressen. Det 

27  IIS, Kort om hur internetfungerar, 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/sparrar-och-graddfiler/kort-om-hur-internet-fungerar/ (hämtat 5 september 
2017) 
 
28 Se kapitel 2.2. för mer information om RIPE 
29  IIS, Kort om hur internetfungerar, 
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/sparrar-och-graddfiler/kort-om-hur-internet-fungerar/ (hämtat 5 september 
2017) 
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fungerar även bra att kontakta IP-adressen direkt utan DNS, men det är smidigare att skriva in 

ett namn istället för den långa sifferkombinationen som en IP-adress utgör. Den som ansvarar 

för namnet och den som ansvarar för adressen ska i det fallet ha en tydlig koppling till 

varandra.  30

Internet protocol version 4  är den version av IP-adress som främst används idag. 31

IPv4-systemet har ungefär fyra miljarder olika IP-adresser. Det har lett till att det idag, med 

internets framfart över världen, är brist på IP-adresser. Det är en av orsakerna till att 

dynamiska IP-adresser har fått ett allt större genomslag under senaste åren, eftersom fler då 

kan använda sig av samma IP-adress, så länge man inte använder internet samtidigt. De 

statiska IP-adresserna prioriteras främst för de nätverken som behöver en egen IP-adress, till 

exempel en serverdator. Även företag brukar ha en statisk adress, för att bland annat 

underlätta det interna arbetet.   32

Det finns idag teknik som enkelt möjliggör översättning av en dynamisk IP-adress och 

på så sätt få fram vilken internetleverantör som delat ut den. Därefter krävs det hjälp från 

internetleverantören för att få ut information om vem som är den enskilda användaren av en 

IP-adress, eller åtminstone vem som står på internetabonnemanget .  33

2.2 Vem är internetleverantören? 

Internetleverantör är ett företag som tillhandahåller internet till slutkunder. Det möjliggörs 

genom att koppla ihop kundens anslutning mot internet med hjälp av internetleverantörens nät 

och IP-adresser. De får i sin tur IP-adresser utdelade från en organisation som kallas RIPE 

network coordination center , som är ansvariga för tilldelning av IP-nät i Europa.  Några 34 35

exempel på internetleverantörer som är verksamma i Sverige är Comhem, Tele2, Bahnhof, 

Bredbandsbolaget och Obenetwork.  

I 1 § 2 kap LEK framgår det att det krävs en anmälan för att få tillhandahålla 

allmänheten allmänna kommunikationsnät. Det innebär i praktiken att internetleverantörer är 

skyldiga att anmäla sin verksamhet till den av regeringen utnämnda tillsynsmyndigheten. 

30 https://www.techopedia.com/definition/5367/internet-protocol-version-4-ipv4 Techopedia (17/11-17) 
31 Vanligtvis kallat IPv4, vilket är benämningen jag kommer använda fortsättningsvis.  
32 https://www.techopedia.com/definition/5367/internet-protocol-version-4-ipv4 Techopedia (17/11-17) 
33 SOU 2016:41 s.335  
34 Ofta förkortat till bara RIPE 
35 What we do https://www.ripe.net/about-us/what-we-do hämtat den 26 december 2017 
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Internetleverantören måste även vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder.  För internetleverantörer 36

i Sverige så är det Post och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet och det är till dem man ska 

anmäla sin verksamhet.  37

En internetleverantör får inte lämna ut en IP-adress och dess användare enligt 6 kap 

16 § LEK när uppgiften har sparats för brottsbekämpande ändamål för någon annan än 

brottsbekämpande myndigheter.  

2.4  VPN- och anonymiseringstjänster 

Anonymiseringstjänster, i folkmun kallat VPN-tjänster är en funktion som möjliggör 

anonymitet på internet. VPN står för virtual private network, det vill säga ett virtuellt privat 

nätverk. Huvudsyftet är att möjliggöra säkra anslutningar till datanätverk med bristande 

säkerhet. Det görs genom att det skapas en så kallad tunnel. Det går vanligtvis till så att en 

anslutning görs till en fjärråtkomstserver. Den i sin tur hanterar överföringen av data mellan 

VPN-klienten och organisationens privata nätverk. Därifrån skickas sedan datan vidare över 

ett delat eller offentligt nätverk till själva slutmålet med överföringen. Via den funktionen kan 

data krypteras, då den kapslas in i en krypterad länk, vilket gör att tjänsten används flitigt i 

länder som begränsar yttrandefrihet, eller för att begå brott. Men VPN-tjänster kan även ha 

andra mer praktiska avsikter. Eftersom man kan välja vilket nätverk man vill koppla upp sig 

till, kan man ge intrycket av att vara någon annanstans. Det vill säga, om man t.ex. reser i 

jobbet kan man ändå komma in på de interna system som annars bara nås från kontoret. Eller 

så kan man använda en VPN-tjänst till att få tillgång till saker på nätet, som är geografiskt 

begränsade. Till exempel om man vill använda sig av Netflix i USA, för att få tillgång till 

serier som inte finns på svenska Netflix. 

Autentisering av VPN-anslutningar kan ske genom PPP-autentisering, av IKE-autentisering 

eller genom dataursprung och dataintegritet. PPP-autentisering innebär point to point 

protocol. Då görs en kontroll att användaren har rätt auktorisering, då denna metod sker på 

användarnivå. IKE, som står för internet key exchange. Det är ett protokoll som både servern 

och klienten använder sig av, för att utbyta datorcertifikat eller en nyckel som sedan tidigare 

marknadsförts. Det är en starkare autentiseringsmetod än via PPP-kontroll. Autentisering kan 

36 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl. ;Lund 2016 s.158 
37 Post och telestyrelsen, Anmälningspliktig, 1 december 2012, 
https://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt/Anmalningspliktig/  
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även ske via data integritet och dataursprung. Det är ett sätt att kontrollera att data inte ändras 

under själva förflyttningen av datan. Det förutsätter att både avsändare och mottagare har en 

krypteringsnyckel, som används för att dubbelkolla att all information har förflyttats som den 

ska. Den juridiska problematiken i fråga, blir delen om att en personuppgift ska kunna 

kopplas till en person. Då kan man fråga sig hur långt den definitionen sträcker sig? Det är 

sannolikt enklare att få fram en uppgift från en internetleverantör än en VPN-leverantör, 

eftersom deras funktion ofta är att intyga anonymitet. Det gör att de ofta påstår sig undvika att 

lagra uppgifter. I dessa fall ska kanske dynamiska uppgifter inte ses som personuppgifter? 

Möjliggör det för internetleverantörer att undgå ansvaret som kommer med att lagra 

personuppgifter, om de helt lyckas anonymisera uppgifterna via t.ex. en VPN-tjänst? Det är 

tidigare känt att krypterade, eller anonyma uppgifter inte ses som personuppgifter? Innebär 

det eventuellt en möjlighet för internetleverantörer att undgå hela biten med ansvar för 

personuppgift?  38

En viktig del av VPN är tunnling. Med tunnel menar man den väg som datan går mellan 

avsändare och mottagare. Det går en säker väg, via en tunnel som skyddar mot yttre 

påverkan. På samma sätt kan noder sammankopplas, vilket gör att det ser ut som att de två 

sitter i samma nätverk. Även om datan passerar flera routrar, så ser det ut som det skett som 

en direkt överföring.  

Datakryptering blir såklart också väldigt aktuellt när det gäller VPN, som kan påverka 

IP-adresser. Eftersom datan krypteras och inte kan dekrypteras förens det kommer fram, kan 

man undra hur det går att koppla till personer. Dock måste ju avsändaren och mottagaren, ha 

samma nyckel, vilket kan innebära att det inte blir något problem med identifieringen, så 

kanske kan ändå inte internetleverantörer använda sig av VPN, för att undgå regleringen. 

Samtidigt intygar VPN-tjänsterna att de inte sparar någon personlig information. En privat 

nyckel kan mycket väl användas för autentisering, men det ska ändå inte gå att identifiera en 

person bakom, utan snarare ett alias, som man använder när man registrerar sig för tjänsten. 

Man kan dölja vem man är genom att använda en VPN-tjänst. Det skapas andra 

IP-adresser än den man får från sin internetleverantör, för att dölja varifrån man skriver. Om 

man ska jämföra en IP-adress med ett fingeravtryck, som går att koppla till en viss dator 

istället för en person, ger VPN-tjänster tillgång till massa fingeravtryck som inte är ens egna.

38 Vad är en VPN? Microsoft 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/b97b0b7c-bc97-476f-bef5-aee095d6303d ( hämtat 20 oktober 2017)  
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  Det går alltså att koppla till undantaget för anonymiserade uppgifter i PUL, som även 39 40

återfinns i GDPR.  

 

3. Juridiken- vad är en personuppgift? 

3.1 PUL och dess innehåll 

  Skyddet för personuppgifter återfinns i personuppgiftslagen (1998:204), PUL.  PUL ersatte 41

1998 den tidigare datalagen (1973:289). Datalagen (1973:289) utformades för att skydda 

personuppgifter, när de hanteras genom automatisk databehandling. Det vill säga skapade en 

reglering kring när och under vissa omständigheter en sådan hantering var motiverat.  

Med tiden blev datalagen omodern och behövde ersättas. Behovet av en ny lag 

berodde främst på den tekniska utvecklingen, som ändrat förutsättningarna för både den 

automatiska databehandlingen och spridningen av personuppgifter. Därför infördes PUL.   42

När PUL infördes la lagstiftaren stor vikt vid att lagen inte skulle förhindra utveckling 

i samhället, men den skulle ändå ge ett fullgott skydd för personuppgifter.   43

PUL baseras på ett EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av 

den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer, med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter , mer känt som 44

Dataskyddsdirektivet. Det innebär att utöver att skydda personuppgifter utan att begränsa den 

tekniska utveckling, ska direktivet och de nationellt införda lagarna gynna det fria flödet av 

uppgifter.   4546

PUL tillämpas vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. I 

vissa undantagsfall kan PUL användas vid manuell behandling, se 5 § PUL.  PUL är enligt 2 

§ subsidiär i förhållande till andra lagar, vilket innebär att PUL ger vika om någon annan lag 

säger något annat.  I PUL regleras bland annat ansvarsfördelning, grunder för behandling av 

39  Vad är en VPN, BästaVPN https://www.xn--bstavpn-5wa.se/vad-ar-vpn/ (hämtat 17 oktober 2017)  
40 https://technet.microsoft.com/en-us/library/b97b0b7c-bc97-476f-bef5-aee095d6303d (hämtat 17 oktober 
2017)  
41 Härefter förkortas personuppgiftslagen till PUL  
42 Prop. 1997/98:44 s.29 
43 Prop. 1997/98:44 s.30 
44 Härefter kallat dataskyddsdirektivet  
45 Prop. 1997/98:44 s.29 
46 Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Artikel 1 
punkt a och b.  
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personuppgifter och på vilket sätt olika typer av personuppgifter får behandlas. 

En viktig regel är kravet på informationssäkerhet som framgår i 31§ PUL. Lagen 

reglerar inte bara till vad, eller på vilka villkor personuppgifter får användas, utan även vilket 

skydd personuppgifter ska ges. Det blir såklart viktigt för internetleverantören eller andra som 

tillhandahåller IP-adresser. rent konkret ska personuppgifter behandlas med hänsyn till 

konfidaliet, spårbarhet och riktighet. Den som hanterar personuppgifter ska vidta både 

organisatoriska och tekniska åtgärder.   47

Dataskyddsdirektivet gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som utgör 

ett led i en verksamhet som inte omfattas av gemenskapsrätten, t.ex. behandlingar som rör 

allmän säkerhet, försvar, statens säkerhet och statens verksamhet på straffrättens område. På 

dessa områden finns det dock annan EU-rättslig reglering om dataskydd, t.ex. det s.k. 

dataskyddsrambeslutet (2008/977/RIF).  48

3.1.1. Personuppgiftsbegreppet 

  I 3 §  PUL definieras personuppgift som all typ av information som kan kopplas till 

en levande fysisk person, antingen direkt eller indirekt. Det innebär att många olika sorters 

uppgifter kan passa in under definitionen. Varken lag eller någon annan rättskälla innehåller 

en uttömmande lista. Det resulterar i en del gränsdragningsproblem, men möjliggör samtidigt 

att lagen kan tillämpas på nya områden som inte beaktades vid lagens utformning.   49

Den svenska definitionen av personuppgift baseras på definitionen i 

dataskyddsdirektivet, där en personuppgift definieras som en upplysning som direkt, eller 

indirekt går att koppla till en person som är antingen identifierad eller identifierbar, se artikel 

2 a i Dataskyddsdirektivet. En identifierad person är uppenbarligen någon som går att koppla 

direkt till en viss uppgift. En identifierbar person innebär en person som går att identifiera, 

antingen direkt eller indirekt, med olika hjälpmedel eller information som till exempel ett 

identifikationsnummer.Ibland kan personer identifieras genom kompletterande faktorer som 

den ekonomiska, kulturella, sociala eller fysiologiska identiteten.  Ett annat sätt att 50

identifiera en personuppgift på, är genom så kallad bakvägsidentifikation. 

47 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl ; Lund 2016 s. 93. 
48 David Törngren, lagkommentar till personuppgiftslagen på Karnov 
49 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a upplagan ;Lund 2016 s.177 ff 
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter Artikel 2 punkt a  
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Bakvägsidentifikation tillämpas när en aktör på egen hand inte kan identifiera en 

personuppgift. Då är det i vissa fall möjligt att få en “nyckel”, alltså en uppgift som möjliggör 

en identifiering, från en tredje part.  Det används ofta för att identifiera en IP-adress, då det 51

är möjligt att få ut information om vem som innehar en IP-adress från dem.  

 Personuppgifter delas upp i två kategorier i PUL. Känsliga uppgifter och inte känsliga 

uppgifter. Några exempel på personuppgifter som inte är känsliga är namn, adress, arbetstitel. 

Känslig information kan vara religiös tillhörighet, sexualitet eller politisk tillhörighet.  För 52

uppgifter som är känsliga finns en hårdare reglering, eftersom ett missbruk av den typen av 

uppgifter skulle kunna få allvarligare konsekvenser för den registrerade.  Som huvudregel är 53

det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter enligt 13 § PUL. Det finns dock några 

undantag i 14-19 §§ PUL. IP-adresser, varken statiska eller dynamiska är med på den 

uttömmande listan i 1 § PUL på känsliga personuppgifter.  

Trots att alla EU-medlemsstaternas reglering av personuppgifter baseras på 

dataskyddsdirektivet, så har direktivet implementerats i varierande tolkningar. Det är en 

naturlig konsekvens av att direktiv införs genom nationell lagstiftning i medlemsländerna, 

vilket medför att regleringen påverkas av både kulturella, sociala och politiska aspekter. Hur 

bred definition personuppgift har kan därför variera mellan olika länder. Till exempel så ser 

Irland och Storbritannien personuppgift som ett relativt begrepp. Att personuppgift ses som 

ett relativt begrepp innebär en mycket snävare syn än den Sverige har och en uppgift anses 

bara vara en personuppgift, om den personuppgiftsansvarige själv har tillgång till tillräckliga 

hjälpmedel för att identifiera uppgiften, alternativt sannolikt kan få tillgång till den typen av 

uppgifter.  54

I Sverige kan man inte äga sina personuppgifter, vilket innebär att det inte krävs något 

tillstånd eller samtycke för att andra ska få använda någons personuppgifter, till exempel 

citera ett citat och hänvisa till någons namn eller ta reda på någons adress.  Däremot får 55

uppgifterna inte behandlas hur som helst, utan det finns begränsningar i lag. Det är i PUL 

reglering av behandling av personuppgifter återfinns.   56

51 Se Datainspektionens ärende dnr 811-2011 
52 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a upplagan ;Lund 2016 s.177 ff 
53 Prop. 1997/98:44 s.2 
54 Henrik Bengtsson, Frida Solding, Caroline Sundberg, Lov och data nr. 128 4/2016 s.18.  
55 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a upplagan ;Lund 2016 s. 178 
56 Lagens syfte är att reglera behandling av personuppgifter, se 1§ PUL 
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3.1.2 Behandling av personuppgift 

Personuppgifter får endast behandlas efter att den personen som uppgifterna rör, har 

gett sitt samtycke, om det är nödvändigt eller om det är motiverat efter en intresseavvägning, 

se 10 § PUL. Huruvida något kan anses vara en nödvändig behandling framgår i 10 § i PUL. 

Själva intresseavvägningen görs utifrån 10 § punkt f i PUL, där den registrerades intresse av 

att inte få sina personuppgifter behandlas, måste överträffas av den som ska behandla 

uppgifternas intresse av göra behandlingen. det är viktigt att komma ihåg att man inte heller 

får behandla fler personuppgifter än vad som behövs.  

Vid hantering av personuppgifter i relation till PUL, så finns det många krav som ska 

beaktas, bland annat god sed, ändamålet med behandlingen av uppgifterna och datakvalite. 

När det gäller personuppgifter som kan ses om känsliga, till exempel religion och sexuell 

läggning, så ställs ännu högre krav på behandlingen, till exempel i form av säkerhetsaspekter, 

se 13-19§§ PUL. Som nämnts får inte personuppgifter behandlas hur som helst, utan det finns 

vissa krav som måste uppfyllas.  

En av de säkraste grunderna för hantering av en personuppgift är om personen vars 

uppgifter ska behandlas har gett sitt samtycke till hanteringen. Notera dock att ett samtycke 

kan återkallas enligt 12 §.  Nästa grund för hantering av personuppgifter är om behandlingen 

är nödvändig för att fullfölja ett avtal, ett typiskt exempel skulle kunna vara att man måste få 

spara personuppgifter i form av en adress om man ska leverera en vara hem till någon. 

Ytterligare en grund är om en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna fullföljas. Det är 

också motiverat att behandla en personuppgift om det krävs för att den 

personuppgiftsansvarige, eller en tredje man behöver uppgiften i sambands med 

myndighetsutövning, vilket bland annat innefattar brottsbekämpning. Sista grunden är om 

syftet med behandlingen rör ett berättigat intresse hos personuppgiftsansvarige, eller hos en 

tredje man. Dock måste intresset för personuppgiftsansvarig, eller tredje man att få uppgiften 

överväga den registrerade, intresse av skydd mot kränkning och skydd av personlig integritet, 

enligt 10 § PUL. 

3.1.3. Tredjeman 

 I PUL 3 § definieras tredje man som “Någon annan än den registrerade, den 

personuppgiftsansvarige, personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer 
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som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdes direkta ansvar har 

befogenhet att behandla personuppgifter”. Det kan sammanfattas som en juridisk eller fysisk 

person som på något sätt påverkas av ett rättsligt spel rörande personuppgifter, utan att vara 

part i själva behandlingen. Tredje man tas upp i artikel 2 f i Dataskyddsdirektivet och där 

definieras det som en myndighet, institution, juridisk person, eller en fysisk person, eller 

annat organ än den som är ansvarig för registreringen, eller den vars personuppgifter har 

blivit registrerade. Det vill säga snarlikt  i jämförelse med formuleringen i PUL.  57

Det innebär att ifråga om det krävs hjälp från en internetleverantör för att dynamiska 

IP-adresser ska kopplas till en fysisk person, så ska internetleverantören inte ses som direkt 

part, utan faller in under begreppet tredje man. Det gäller såklart inte om det är 

internetleverantören som för egen del vill koppla en IP-adress till en viss fysisk person. 

3.2. Personlig integritet 

När personuppgifter diskuteras kopplas det ofta samman med begreppet personlig integritet. 

Det finns inte någon rättslig fastställd definition av personlig integritet. Ibland benämns det 

som rätten till en personlig sfär, vilket konkret skulle kunna förklaras som rätten till att bli 

lämnad ifred, eller rätten till att bli glömd.  Rätten till personlig integritet är 58

grundlagsskyddad genom 2 kap. 6§ i Regeringsformen, RF.  59

Skyddet för den personliga integriteten återfinns även i artikel 8 i Europeiska 

konventionen, angående de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, mer 

känt som EKMR.  I artikel 8 EKMR, fastslås rätten till respekt för privatliv, hem, familjeliv 60

och korrespondens. “Privatliv” är ett brett begrepp som innefattar både den sociala identiteten 

och skydd för privatliv rent fysiskt, till exempel att myndigheterna inte får övervaka individer 

i smyg. Artikel 8, omfattar personuppgifter, som namn och alltså även dynamiska IP-adresser 

när de går att identifiera på laglig väg. Förutom rena personuppgifter gäller artikeln även rent 

fysiska saker som vävnadsprover, e-post och telefonsamtal. Det spelar ingen roll hur 

informationen har tagits, eller vad det ska användas till, för att omfattas av skyddet. Vad som 

omfattas av artikel 8  är inte helt klarlagt, men det kan konstateras att begreppet har en bred 

betydelse och kan innefatta mycket. Det är bara tillåtet att göra intrång i privatlivet, om det 

57  
58 Seipel, Peter Juridik och IT, Norstedts juridik, 2001, s. 251  
59 Härefter kallad RF  
60 Härefter kallad EKMR 
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finns lagstöd som har viss kvalite angående förutsägbarhet eller om agerandet är att tillgodose 

vissa legitima ändamål när det är nödvändigt för ett demokratiskt samhälle. De legitima 

ändamålen kan till exempel vara att motverka oordning och den allmänna säkerheten och 

nationens ekonomi.   61

Personlig integritet är nära sammankopplad med personuppgifter, eftersom skyddet 

för personuppgifter har för avsikt att skydda den personliga integriteten. Det vill säga skyddet 

till privatliv. 

3.3 LEK och dess innehåll 

Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ofta förkortad till LEK , reglerar den 62

teknisk infrastrukturen i bland annat telenät och bredbandsnät. Viktigt att ha i åtanke är att 

med teknisk infrastruktur menas de tekniska funktionerna och inte innehållet. LEK tar upp 

hur innehållet får hanteras utifrån den tekniska strukturen, inte vad innehållet i sig ska bestå 

av eller hur det specifikt får behandlas.  Den typen av frågor regleras i annan lagstiftning, 63

till exempel regleras personlig data i PUL.  

LEK är en omfattande lagstiftning som reglerar många olika frågor. I 1 § 2 kap LEK 

ställs det ett krav på att alla internetleverantörer ska anmäla sin verksamhet till 

tillsynsmyndigheten, vilket i det här fallet är post- och telestyrelsen.  64

Skyddet för integritet hanteras i 6 kap. I kapitlet framgår det hur innehållet i de 

tekniska infrastrukturerna får hanteras.  I 6 kap 3 § framgår det att internetleverantörernas är 65

skyldig att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att de uppgifter som behöver hanteras för att 

leverera internet, hanteras på ett säkert sätt.  

LEK innehåller även reglering av datalagring. Det framgår i 6 kap 5 § LEK att de som 

är anmälningspliktiga enligt 2 kap 1 §, det vill säga internetleverantörer, i vissa fall ska lagra 

trafikuppgifter. Annars är huvudregeln att den typen av uppgifter ska raderas så fort de inte 

längre behövs.  Undantagen som tillåter datalagring är uppgifter som är nödvändiga för 

betalning av avgifter och fakturering tills att det är betalt eller att preskription har inträtt. Det 

61  Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl ; Lund 2016, s.168  
62 Härefter kallad LEK  
63 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl. ;Lund 2016 s.158 
64 https://www.pts.se/sv/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt/Anmalningspliktig/ Post och telestyrelsen 1 
december 2012 
65 Magnusson Sjöberg, Rättsinformatik, Studentlitteratur, 2:a uppl. ;Lund 2016 s.158 
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kan även vara tillåtet att lagra och identifiera störande samtal enligt 6 kap 13 § eller enligt 6 

kap 16 § för att förebygga brott. 

 

 

3.4 Mänskliga rättigheter 

Frågan om dynamiska IP-adresser som personuppgifter kan sammankopplas med Europeiska 

konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, EKMR.   Det är framförallt artikel 8 som berör rätt till skydd för 66 67

privat - och familjeliv, som kan appliceras på skyddet för personuppgifter. Artikeln stipulerar 

att alla har rätt till skydd för sitt privat liv och att det offentliga inte får inkräkta i den privat 

sfären om det inte är motiverat ur ett demokratiskt perspektiv, för att till exempel förhindra 

brott.  

Parallellt till EKMR finns den så kallade Rättighetsstadgan, Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna.  Rättighetsstadgan är begränsad till att appliceras 68

när unionsrätt tillämpas inom dess medlemsstater, se artikel 5.1. i Rättighetsstadgan. 

Rättighetsstadgan har också en mycket stark ställning då den är primärrätt, se artikel 6 i FEU. 

I Rättighetsstadgan finns i artikel 7 en snarlik bestämmelse som i artikel 8 i EKMR, nämligen 

en rätt till skydd för privatliv. I rättighetsstadgan artikel 7 innefattas även kommunikation 

uttryckligen, vilket framför allt aktualiseras vid frågan om datalagring. Den omfattande 

Rättighetsstadgan innehåller även ett skydd för personuppgifter, i artikel 8. Där framgår det 

att personuppgifter ska behandlas med stöd i lag, genom samtycke eller annan laglig grund.  

Det faktum att det finns grund för skydd av integritet och personuppgifter i den 

mänskliga rättigheterna på överstatlig nivå, visar på hur högt dessa frågor värderas. Det 

innebär dessutom att det krävs mycket för att inskränka de rättigheterna. 

66 Härefter kallad EKMR  
67 Viktigt att notera är att EKMR även gäller direkt som lag i Sverige, genom Lag (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
 
68 Härefter benämnd som rättighetsstadgan  
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3.5 Dataskyddsförordningen - Skyddet för personuppgifter förstärks 

Ingen verksam jurist på rättsinformatikens område kan ha missat kommande 

Europaparlamentets och rådets förordning 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, mer känt som 

Dataskyddsförordningen.  Regleringen träder i kraft 25 maj 2018.  Eftersom 69 70

Dataskyddsförordningen är en förordning, blir den direkt gällande i Sverige, som om den vore 

nationell lag.  Det innebär att PUL kommer att försvinna, eftersom att det byggde på det 71

tidigare dataskyddsdirektivet.  Avsikten är dessutom att ytterligare harmonisera reglering av 72

personuppgifter, enligt artikel 3 i Dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsförordningen har många likheter med nuvarande Dataskyddsdirektivet, 

men några förändringar kommer ske för att stärka skyddet för personuppgifter. De 

huvudsakliga skillnaderna med Dataskyddsförordningen blir att det ställs ännu större krav på 

öppenhet, den registrerades rättigheter förstärks och kraven på dokumentation ökar. 

En av de mest uppmärksammade skillnaderna är att möjligheterna till skadestånd höjs 

markant, upp till 20 miljoner eller 4 procent av företagets omsättning.   73

En annan skillnad är att det i och med Dataskyddsförordningen ställs tydligare krav på 

konsekvensbedömningar, det vill säga, man måste utreda konsekvenserna av en riskabel 

hantering av personuppgifterna och försöka motverka riskerna. Den som hanterar 

personuppgifter ska dessutom ha tillräckliga rutiner för att kunna hantera 

personuppgiftsincidenter. Det ska finnas tillräckliga rutiner för att kunna utreda och 

rapportera incidenten till tillsynsmyndigheten, i Sveriges fall Datainspektionen, inom 72 

timmar. Om det är en allvarlig incident, ska även den registrerade informeras.  Det finns inte 74

möjlighet att gå in på alla skillnader i den här uppsatsen, men kortfattat så stärks skyddet för 

69 Härefter benämnd som dataskyddsförordningen 
70 Dataskyddsinspektionen, Dataskyddsreformen http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ inhämtat 
från Datainspektionens webbsida  den 19 september 2017 
71 SOU 2017:39 s. 78 
72 Dataskyddsinspektionen, Dataskyddsreformen http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ inhämtat 
från Datainspektionens webbsida  den 19 september 2017  
73 Dataskyddsinspektionen, Förberedelser öfr personuppgiftsansvariga, 
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-personuppgiftsansvarig
a/ Inhämtat från Datainspektionens webbsida den 19 september 2017  
74http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/forberedelser-for-personuppgiftsansvar
iga/ Inhämtat från Datainspektionens webbsida den 19 september 2017  
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personuppgifter på flera plan. 

När det kommer till att utreda vad som ses som personuppgifter, i synnerhet 

dynamiska IP-adresser, är inte skillnaden på begreppet så stor. I artikel 4 punkt 1 i 

Dataskyddsförordningen definieras personuppgift som: 

 

“ Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad 

en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt 

kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,”.  

 

 Det vill säga, det måste gå att på något sätt få fram vilken person det rör sig om, 

precis som i dagens reglering. Det gäller alltså även om personuppgifter är pseudonymiserade 

enligt skäl 26 till Dataskyddsförordningen om det med hjälp av kompletterande uppgifter går 

att få fram vem det rör sig om. För att bedöma ifall någon är möjlig att identifiera ska alla 

eventuella hjälpmedel beaktas. Man ska bedöma om hjälpmedel rimligen kommer att kunna 

användas med hänsyn till kostnad, tid, och vad som är tekniskt möjligt. Sedan påpekas det att 

förordningen inte gäller anonyma uppgifter, som alltså inte går att koppla uppgifter till 

personen, eller om de är så anonymiserade att det inte går, se skäl 26 

Dataskyddsförordningen. I punkt 28, konstateras det att om man väljer att använda sig av 

pseudonymiserade uppgifter, så minskar riskerna för att en person ska kunna identifieras. Det 

utesluter inte andra metoder, som finns för att se till att personuppgifter ges ett fullgott skydd. 

För internetleverantörer som redan nu följer PUL och Dataskyddsdirektivet till punkt 

och pricka behöver inte Dataskyddsförordningen bli någon större chock. Möjligtvis kan det 

innebära att internetleverantörer behöver utveckla vissa IT-system och ändra vissa rutiner. 

Dock blir det viktigt att få klarhet i när dynamiska IP-adresser ska ses som personuppgift, i 

synnerhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett förslag är att som internetleverantör ta fram en 

dataskyddspolicy för att strukturera upp hanteringen av personuppgifter. Osäkerheten runt 
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dynamiska IP-adresser, indikerar att det kan vara värt att alltid ha höga säkerhetskrav när det 

gäller hantering av personuppgifter.  75

3.5.1 Nya dataskyddslagen 

Det har skrivits en utredning om en ny dataskyddslag, i SOU 2017:39. Utredningen kallas för 

Dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Lagen ska 

fungera som ett komplement till dataskyddsförordningen.  Syftet med lagen är att säkerställa 76

en balans mellan den enskildes intresse av att få sina personuppgifter skyddade och 

näringsidkare, enskildas och det offentligas intresse av att hantera dessa uppgifter.  77

Datainspektionen gick ut den 8 september 2017, med att de ställer sig positiva till en 

dataskyddslag som komplement till dataskyddsförordningen. De poängterar att det är viktigt 

att visa hur lagen står i förhållande till förordningen, så inga motsägelsefulla regleringar ska 

ställa till med problem. De tycker det är viktigt att det framgår att lagen endast kommer vara 

ett komplement till dataskyddsförordningen.  78

3.6 Breyer mot förbundsrepubliken Tyskland 

Det fall som kom att avgöra om och i så fall när, dynamiska IP-adresser ska ses som 

personuppgifter är målet Breyer mot förbundsrepubliken Tyskland. Eftersom målet avgjordes 

i EU-domstolen, så tillämpas regleringar i direktiv /95/46/EG , mer känt som 79

dataskyddsdirektivet, inte svenska PUL. Därför hänvisas det i målet till artiklar i 

dataskyddsdirektivet.  

 

3.6.1. Bakgrunden 

 

Bakgrunden till Breyer-målet var att den tyska piratpartisten Patrik Breyer hade inlett 

en domstolsprocess mot tyska staten, då han ansåg att de olovligen hade lagrat hans 

personuppgifter. Det hade gått till så att Breyer hade besökt flera olika webbsidor, som 

75 http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsdagen/ (18 oktober 
2017) 
76 SOU 2017:39 s. 19 
77 SOU 2017:39 s. 77 
78 Dataisnpektionen, Dataskyddsreformen, http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ (inhämtat den 
20 oktober 2017)  
79 Härefter kallad för dataskyddsdirektivet  
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tillhörde den tyska staten. Vid besöken hade hans IP-adress lagrats på webbsidorna. 

Sparandet av IP-adresserna kombinerades med information om vilken webbsida som hade 

besökts och när.  Breyer ville få till ett förbud för den tyska staten, som förhindrade dem att 80

lagra uppgifter om hans IP-adress, utöver sådan lagring som är nödvändig för att få 

webbsidan att fungera. Förbudet skulle enligt Breyer både gälla hantering av uppgifterna 

direkt, eller via tredje man. I det aktuella fallet hade Breyer använt sig av så kallade 

dynamiska IP-adresser.  Orsaken som den tyska staten angav till att det hade beslutats om att 81

det på statens webbplatser skulle sparas och registreras IP-adresser från alla som hade besökt 

sidan, var att kunna förhindra och lagföra hackare. Det som sparades i samband med 

IP-adressen var namnet på hemsidan, sökord, klockslag, om åtkomsten lyckades och 

mängden data överföring.   82

Tvisten gick hela vägen upp till den tyska federala högsta domstolen. I Tyskland kom 

domstolen fram till att dynamiska IP-adresserna kan ge information om vilka åtgärder som 

vidtagits från en viss dynamisk IP-adress. Den dynamiska IP-adressen kan kopplas till en 

identifierad person. Dock går det inte att direkt fastställa en persons identitet bara med hjälp 

av en dynamisk IP-adress, utan ett samarbete med internetleverantören krävs. Domstolen 

kände sig då rådvilla inför om och i så fall när dynamiska IP-adresser, skulle ses som 

personuppgifter. Därför ställde den tyska federala domstolen en begäran om 

förhandsavgörande till EU-domstolen.  

Artiklarna i dataskyddsdirektivet som blev föremål för EU-domstolens 

förhandsavgörande var artikel 2 och 7 f . I artikel 2 punkt a återfinns definitionen av 

personuppgift. Den lyder som följande:  

“personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

(den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller 

indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera 

faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller 

sociala identitet”  83

80 Mål c-582/14 punkt 2  
81 Mål c-582/14 punkt 17 
82 Mål c-582/14 punkt 14  
83 Citering av artikel 2 punkt a i direktiv 95/46/EG 
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En av frågetecknena i det här fallet är uttrycket identifierbar person, eftersom en IP-adress i 

sig bara är en sifferkombination som oftast bara går att direkt koppla till en internetleverantör. 

Därför blir formuleringen att uppgiften ska gå att koppla till en person direkt, eller indirekt av 

stor betydelse. 

I artikel 7 f framgår det att behandling av personuppgifter villkoras av vissa krav, se 

artikelns formulering:  

“Medlemsstaterna skall föreskriva att personuppgifter får behandlas endast om 

(...) 

f) behandlingen är nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den 

registeransvarige eller hos den eller de tredje män till vilka uppgifterna har lämnats ut, utom 

när sådana intressen uppvägs av den registrerades intressen eller dennes grundläggande fri- 

och rättigheter som kräver skydd under artikel 1.1.”  84

Artikel 7 togs upp i målet för att en bedömning skulle göras av om behandlingen av de 

dynamiska IP-adresserna var laglig. Om dynamiska IP-adresser skulle ses som en 

personuppgift, så skulle hänsyn tagits till om det förelåg någon grund för behandling av 

personuppgifter. 

 

3.6.2. EU-domstolens bedömning 

 

Domstolen började med att kommentera skäl 26 i Dataskyddsdirektivet där det 

framgår att skyddet för personuppgifter omfattar alla uppgifter som går att sammankoppla till 

en identifierbar person. Alla möjligheter och hjälpmedel som kan användas av 

registreringsansvarig eller någon annan ska tas med i beaktning när man bedömer 

möjligheterna till identifiering. Anonymiserade uppgifter omfattas alltså inte, de då inte kan 

användas till att identifiera någon.  Enligt domstolens bedömning skulle alla möjliga 85

hjälpmedel beaktas vid en bedömning av hur brett och långtgående som regleringen skulle 

tolkas.  

Den tyska domstolen ställde följande frågor; För det första undrade de om art. 2 a i 

84 Citering av artikel 7 i direktiv 95/46/EG 
85 Mål c-582/14 punkt 3  
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direktiv 95/46 skulle tolkas som att en dynamisk IP-adress utgör en personuppgift när den 

används för att besöka en webbsida, om personen bakom IP-adressen bara kan identifieras av 

en tredje man.  Domstolen besvarade den första frågan med att en personuppgift är enligt 86

artikel 2 a i direktiv 95/46 en uppgift som går att koppla till en identifierad, eller identifierbar 

fysisk person, antingen direkt eller indirekt. De tar även upp definitionen som finns i samma 

artikel, nämligen att det gäller en person som är möjlig att identifiera, genom framför allt 

identifikationsnummer och andra omständigheter som går att koppla till personen, hans 

kulturella, sociala, ekonomiska, fysiska, fysiologiska eller psykiska identitet.   87

Det som skiljde den här domen från tidigare är att det inte handlade om               

internetleverantören som samlar in uppgiften, utan leverantören av elektroniska informations-          

eller kommunikationstjänster. Konsekvensen av det blev att det inte är möjligt att identifiera             

någon bara med den dynamiska IP-adressen, om inte användaren uppger andra           

personuppgifter vid varje uppkoppling. Alternativt att den dynamiska IP-adressen kan          

identifieras med hjälp av internetleverantören. Med en statisk IP-adress kan man åtminstone            

använda lagrad information för att sammankoppla med en person. En dynamisk IP-adress i              88

sig kan inte utgöra en personuppgift, utan kompletterande uppgifter, eftersom den inte går att              

sammanföra med någon specifik person.  89

Eftersom det framgår att personuppgift kan identifieras indirekt i artikel 2 a i direktiv              

95/46, så ansåg domstolen att det inte krävs att uppgiften i sig ska vara tillräcklig för att                 

koppla till en fysisk person. Skäl 26 till direktivet stipulerar dessutom att man ska beakta               

samtliga hjälpmedel som rimligen kan användas, för att sammankoppla en uppgift till en             

person, både av registeransvarig eller någon annan. Domstolen tolkade det som att flera parter              

kan sammanfoga sina uppgifter och därmed tillsammans identifiera någon. I det här fallet             

behövde hjälp tas av en tredje man, internetleverantören. Därmed kan dynamiska IP-adresser            

utgöra personuppgifter när de går att identifiera med hjälp av en tredje man.   90

Fastslagandet följdes av frågan om domstolen kunde bedöma det som ett rimligt            

hjälpmedel, att använda sig av internetleverantören för att identifiera personen. Domstolen           

ansåg att det skulle vara orimligt om det var olagligt att använda sig av              

86 Mål c-582/14  punkt 31  
87 Mål c-582/14  punkt 32 
88 Mål c-582/14  punkt 35-36 
89  Mål c-582/14  punkt 38 
90  Mål c-582/14  punkt 40-44 
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internetleverantören.Domstolen konstaterade också att om processen för att identifiera någon          

skulle vara så omständigt att det i praktiken var omöjligt, t.ex. på grund av kostnader,               

arbetsinsats eller tid. I det aktuella fallet tillåter inte tysk rätt att man överför uppgifter från                91

internetleverantören, men det finns ett kryphål vid IT-attacker. Då kan leverantören av            

elektroniska informations- eller kommunikationstjänster vända sig till ansvarig myndighet,         

som i sin tur kan kräva uppgifterna från internetleverantören. Därmed drar domstolen            

slutsatsen att det finns rimliga hjälpmedel och dynamiska IP-adresser kan vara en            

personuppgift.   92

Den andra frågan som domstolen ska utreda är huruvida artikel 7 i direktiv 95/46              

innebär ett hinder för reglering, som innebär att det inte krävs samtycke för att samla               

uppgifterna för till exempel. fakturering, då inte syftet att se till att sidan fungerar gäller efter                

att personen lämnat sidan. För det första konstaterade domstolen att dynamiska IP-adresser            93

omfattas av undantaget i artikel 3.2 som innebär att ett att undantag för statens verksamhet på                

straffrättens område. I det här fallet agerar staten som enskilt rättssubjekt och inte som statens               

verksamhetsområde på straffrätts-området. Därmed gäller inte undantaget i det här fallet.   94

Domstolen konstaterade att det krävdes ett berättigat intresse hos         

registreringsansvarig, eller tredje man för att behandla uppgifter och det får inte överskuggas             

av den registrerades intresse av att inte registreras eller av grundläggande fri - och rättigheter               

enligt artikel 1:1. Domstolen konstaterade att det i artikel 7 finns en uttömmande lista på när                

det är tillåtet att behandla personuppgifter, och det får varken vidgas eller begränsas mer av               

medlemsstaterna på nationell nivå. Nationell lag kan alltså inte begränsa eller bredda            95

begreppet berättigat intresse. Domstolen konstaterar att artikel 7 ska tolkas på så sätt att              96

medlemsstaterna inte får utöka grunderna för hantering av personuppgifter.  97

 

91  Mål c-582/14  punkt 45 
92 Mål c-582/14  punkt 46-48 
93 Mål c-582/14  punkt 50 
94 Mål c-582/14  punkt 51-53 
95 Mål c-582/14  punkt 56-57 
96 Mål c-582/14  punkt 61 
97 Mål c-582/14  punkt 64 
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3.6.3 Konsekvenser av Breyer-domen 

 

Vad blir då konsekvenserna av EU-domstolens förhandsavgörande i Sverige? Dels är det ett             

tydliggörande vad som gäller när det kommer till begreppet dynamiska IP-adresser. Det            

underlättar i förståelsen angående hur man ska se på hanteringen av dynamiska            

IP-adresserna i förhållande till personuppgiftsreglerna, i Sverige i synnerhet PUL. Särskilt           

med kommande GDPR så blir det viktigt att kunna bedöma vad som är personuppgifter eller               

inte, eftersom så stora bötesbelopp kan bli aktuella. Då är det givetvis viktigt med en stark                

grund att stå på, 

Dataskyddsdirektivet, artikel 2 a, ska tolkas på så sätt att man i vissa fall kan se                

dynamiska IP-adresser som personuppgifter och aktuella personuppgiftsregleringar måste        

efterföljas. Bara för att det är en tredje part som innehar den information som behövs för att                 

identifiera personen bakom IP-adressen, innebär det inte att det inte är att se som en               

personuppgift. Det krävs dock inte alltid en tredje part för att identifiera en IP-adress, i vissa                

fall kanske användandet kombineras med t.ex. inloggningsuppgifter, som går att koppla till en             

viss person.  98

Det resulterar i att informationsleverantörer, eller kommunikationsleverantörer inte får         

samla in människors IP-adresser utan samtycke, eller annan grund för att behandla och spara              

personuppgifter. Dock kan det vara nödvändigt och finnas en grund i 10§ PUL, till exempel               

för att kunna skicka ut en faktura, eller fullfölja avtalet och då gäller samma regler som för                 

andra personuppgifter, det vill säga att det kan vara helt i sin ordning.  

Det som gör domen särskilt aktuell är omständigheten att Dataskyddsförordningen          

snart börjar gälla. Det kan skapa problem för företag som även måste se över sin hantering av                 

IP-adresser, framför allt med hänsyn om ökade sanktioner, vilket såklart särskilt drabbar            

internetleverantörer.  99

En fråga som kvarstår efter domen är huruvida den personuppgiftsansvarige ska ha en             

faktisk möjlighet att identifiera uppgiften med hjälpmedel, eller om det är tillräckligt att bara              

98 WhiteCase, Court confirms IP adresses are personal data in some cases 
https://www.whitecase.com/publications/alert/court-confirms-ip-addresses-are-personal-data-some-cases 
(inhämtat den 27/9-17) 
99 WhiteCase, Court confirms IP adresses are personal data in some cases 
https://www.whitecase.com/publications/alert/court-confirms-ip-addresses-are-personal-data-some-cases(inhäm
at  den 27/9-17) 
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ha en teoretisk möjlighet att komma åt uppgifterna. Med största sannolikhet ska det vara              100

faktiskt möjligt, annars blir begreppet extremt brett och ihåligt. Det mesta kan identifieras i              

teorin, men det hjälper inte om de praktiska förutsättningarna inte finns.  

Dessutom ska det enligt EU-domstolen finnas en laglig möjlighet för          

personuppgiftsansvarige att begära ut kompletterande uppgifter från internetleverantören, för         

att identifiera en personuppgift. Det innebär i svensk rätt att kraven i 6 kap 16 § LEK måste                  

vara uppfyllda, eftersom rätten till att begära ut uppgifter från en internetleverantör regleras             

där. Uppgifter som samlats in i brottsbekämpande ändamål får bara lämnas ut till             

brottsbekämpande myndighet. Däremot är det möjligt genom 6 kap 20 a § att lämna ut               

uppgifter som sparats med ändamål som fakturering och säkerhet. Det krävs dock att en              

domstol beslutar om edition eller ett informationsföreläggande   101

Den som hanterar personuppgifterna behöver faktiskt inte begära ut några uppgifter.           

Förutsättningarna för att komma åt uppgifter varierar från medlemsstat till medlemsstat. Vissa            

har hårdare sekretessregler och processregler, medan vissa andra länder har mycket           

generösare regleringar.  102

EU-domstolens dom i Breyer-målet avgränsar den breda svenska tolkningen av          

begreppet personuppgift, där nästan vad som helst kan vara en personuppgift. 

Det domstolen kommer fram till, som får konsekvenser för svensk rätt, är alltså att              

dynamiska IP-adresser kan ses som en personuppgift, när det finns en laglig grund             

föridentifiering.  

3.7 Svensk praxis om IP-adresser som personuppgift 

Även i svenska domstolar har frågan om identifierbara uppgifter och IP-adresser som 

personuppgift tagits upp, om än för många år sedan. Det fallet som rör identifierbara 

uppgifter är så gammalt som från slutet av 90-talet, därav är det viktigt att ha i åtanke att den 

tekniska utvecklingen har tagit stora kliv sen dess. 

100 Advokat Henrik Bengtsson (Delphi), Power point: När utgör dynamiska IP-adresser personuppgifter? 1 juni 
2017 slide 28. 
101 Bengtsson, Henrik, Solding, Frida, Sundberg,Caroline Principiell dom rörande tolkning av 
personuppgiftsbegreppet från EU-domstolen Lov och data nr. 128 4/2016  
102 Henrik Bengtsson, Frida Solding, Caroline Sundberg, Lov och data nr. 128 4/2016 s.18 
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3.7.1 Göteborgs kommun och historik-filerna - vad är en identifierbar uppgift?  

Bakgrunden till fallet var att en person vända sig till Göteborgs kommun och begärde ut en 

kommunanställds alla historikfiler. Fallet handlade därför till stor del  om 

offentlighetsprincipen och utlämnande av handlingar, men i den här kontexten kommer fokus 

bara läggas på den del som rör bedömningen om en uppgift går att koppla till en viss person. 

Fallet rör dessutom historikfiler och inte IP-adresser, men själva resonemanget om vad som 

går att koppla till en viss person på en dator påminner om varandra.  

 Historikfiler är ett verktyg på datorn som möjliggör att se vilka webbsidor som en 

person har besökt på internet. Regeringsrätten konstaterade angående kopplingen mellan en 

historikfil och en viss person, att det inte är möjligt med full säkerhet. Det vill säga, det går 

inte att koppla en historikfil med all säkerhet till en viss fysisk person. För att kunna 

säkerställa att viss person använt en viss dator vid ett visst tillfälle, så krävs det 

kompletterande uppgifter om vem som använde sig av IT-utrustningen vid den tidpunkten. 

Till exempel vittnen om vem som använt datorn, eller om det har krävts ett personligt 

lösenord för att använda datorn. Det vill säga, även om man vet vem som är innehavare av en 

dator, kan någon annan ha använt den.  Det påminner om resonemanget som fördes i 103

Breyer-domen, om att det måste var möjligt att kunna identifiera en uppgift. Skillnaden är att 

när det kommer till IP-adresser kan de kopplas till en abonnent, vilket inte historikfiler kan. 

Dock bör det beaktas att det här uttalandet kom för nästan 20 år sedan, då det kanske inte 

fanns samma tekniska möjligheter som idag för att identifiera personer över internet. Faktum 

kvarstår dock och uttalandet sätter ord på en viktig fråga, går det verkligen att koppla 

handlande på internet till en viss person? Särskilt om datorn som i fallet stod på en plats där 

fler har tillgång till den?  

 

3.7.2 Svenska Antipiratbyrån mot Datainspektionen 

Ännu har inte Högsta Domstolen kommit med något prejudikat rörande hur IP-adresser ska 

behandlas utifrån PUL, men det finns ett tio år gammalt fall från hovrätten som tar upp 

frågan. 

103 Regeringsrättens dom RÅ 1999 ref. 18 del I punkt 6 
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Tvisten var mellan Svenska antipiratbyrån ekonomiska förening och 

Datainspektionen. Bakgrunden var att Antipiratbyrån använde sig av IP-adresser för att kunna 

spåra upp människor som olovligt fildelat upphovsrättsskyddat material. Genom att spara ner 

och använda sig av IP-adresser, som av Datainspektionen ansågs vara personuppgifter, bröt 

Antipiratbyrån enligt Datainspektionen mot PUL. Datainspektionen hade därför utdelat ett 

föreläggande mot Antipiratbyrån om att de skulle sluta med den olovliga behandling av 

personuppgifter genom deras hantering av IP-adresser. 

Antipiratbyrån motsatte sig påstående om att IP-adresser ska ses som personuppgifter, 

eftersom de inte med hjälp av endast IP-adressen kan identifiera någon. De påpekade att det i 

26:e beaktandesatser i Dataskyddsdirektivet , som låg till grund för PUL, framgår att 104

regleringen inte gäller anonymiserade uppgifter. Enligt Antipiratbyrån innebär det att 

IP-adresser, som enligt dem måste ses som anonymiserade uppgifter, inte kan ses som 

personuppgifter.Antipiratbyrån har ingen möjlighet att på egen hand koppla uppgifter om 

IP-adresser till en viss person, utan de behöver ta hjälp av en internetleverantör.  

Kammarrätten började med att granska artikel 2 a i dataskyddsdirektivet, där det 

framgår att en personuppgift är en upplysning som tillhör en identifierad, eller identifierbar 

person. Det gäller både om personen går att identifieras direkt eller indirekt. Principen gäller 

enlig den 26:e betänkandesatsen i dataskyddsdirektivet all typ av information, både mer eller 

mindre känslig. Alla möjliga hjälpmedel som kan komma att användas för att identifiera en 

person ska beaktas för att bedöma om en uppgift är möjlig att identifiera. Det innebär alltså 

att både information från den som registrerats, eller från någon annan, tredje man i form av 

till exempel en internetleverantör, kan bli relevant. Domstolen konstaterar att 

skyddsprinciperna inte omfattar anonymiserade uppgifter som omöjliggör ett identifierande, 

eftersom det då inte kan ses som en personuppgift.  

Domstolen konstaterar att IP-adresser tillsammans med uppgifter som finns hos 

internetleverantören gemensamt kan användas till att identifiera åtminstone 

internetabonnenten. Det är däremot inte möjligt att visa vem som faktiskt använder 

internetabonnemanget. Det är möjligt att det bor fler personer i samma hushåll och alla har 

tillgång till datorn.  

Antipiratbyrån ansåg dessutom att de inte kan få IP-adresserna identifierade då 

104 Direktivet 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det ha flödet av sådana uppgifter  
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internetleverantören är rättsligt förhindrad att lämna ut uppgifterna som behövs för att koppla 

uppgiften till en viss person. Domstolen konstaterar angående det enskilda fallet att 

Antipiratbyrån använder IP-adresserna till att göra polisanmälningar och informera 

internetleverantörer om lagöverträdelser. Uppgifterna används alltså till att identifiera 

personer. Därför handlar det enligt hovrättens tolkning, inte om helt anonyma uppgifter, 

eftersom de kan identifieras.  

Domstolen kom fram till att IP-adresser i vissa fall utgör personuppgifter och därför 

ska personuppgiftslagen, som baseras på dataskyddsdirektivet följas. För att en IP-adress ska 

ses som en personuppgift måste den var identifierbar.  105

I fallet mellan Antipiratbyrån och Datainspektionen konstaterades det att det enligt 

svensk rätt var möjligt att se en IP-adress som personuppgift. Kravet var att IP-adressen ska 

gå att identifiera. Domstolens resonemang påminner mycket om Breyer-domen, till exempel 

med hänsyn till att uppgiften ska kunna identifieras. Antipiratbyrån tog även upp 

omständigheten om laglig grund, som sedan skulle få stor betydelse i Breyer-domen. 

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att det inte är en prejudicerande dom, 

vilket innebär att man kan ifrågasätta hur långa slutsatser som kan dras av fallet. Det är en 

intressant dom som visar vad som skedde i det enskilda fallet, men tyvärr kan det inte 

användas som någon allmän vägledning om hur begreppet personuppgift ska tolkas i 

förhållande till IP-adresser. Däremot visar rättsfallet på att osäkerheten kring begrepp inte är 

något nytt och att behovet att beslut från EU-nivå, eller överinstans varit efterfrågat länge.  

3.8 EU-domstolen: Scarlet mot SABAM 

Frågan om IP-adresser ska hanteras som personuppgifter har tidigare tagits upp i 

EU-domstolen, dock utan att gälla dynamiska IP-adresser specifikt. I fallet Scarlet mot 

SABAM, så konstaterade EU-domstolen IP-adressens ställning som en personuppgift.  

Företaget Scarlet var en internetleverantör i Belgien, som ställdes mot SABAM som 

var en upphovsrättsorganisation som företräder upphovsrättsinnehavare. SABAM 

uppmärksammade under 2004 att användare av Scarlets internettjänster olovlig laddade ner 

upphovsskyddat material.  SABAM väckte därför talan mot Scarlet i domstolen i Belgien 106

105Hovrättens dom i mål 285-07 nr. 2 
106 Mål c-70/10 Scarlet Extended SA mor Societe belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 
Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video), Belgian Entertainment Association Music ASBL 
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och ansåg att Scarlet i egenskap av internetleverantör är den som har störst möjlighet att 

förhindra de olagliga nedladdningarna.  Den belgiska domstolen förelade slutligen Scarlet 107

att vidta åtgärder för att förhindra nedladdning av upphovsrättsskyddat material.   108

Målet handlade alltså i huvudsak om olovlig nedladdning av upphovsskyddat material, 

men eftersom det inte är det som den har uppsatsen ska utreda så bortser ses i fortsättningen 

från bedömningen om de nedladdade filerna. Det som är relevant för det här fallet är istället 

att Scarlet inte bara motsatte sig blockering och förhindrande av bl.a peer och peer med 

hänsyn till det fria flödet av uppgifter på nätet, utan de påtalade även att IP-adresser var 

personuppgifter. Scarlet ansåg att om de skulle tvingas att filtrerar allt vad deras användare 

gjorde, så skulle det bryta mot skyddet för personuppgifter och konfidalitet vid 

kommunikation.   109

EU-domstolen slår fast att ett föreläggande för en internetleverantör att införa ett 

filtreringssystem, skulle resultera i att internetleverantörer måste undersöka allt innehåll och 

identifiera IP-adresser och användare. IP-adresserna konstateras av domstolen vara skyddade 

personuppgifter. IP-adresserna kan användas till att exakt identifiera en användare av en 

internettjänst.  I fallet Scarlet mot SABAM kom EU-domstolen fram till att skyddet för 110

personuppgifter tillsammans med informationsfrihet förhindrade en generell filtrering av allt 

material.   111

Så Breyer-domen är inte första gången frågan om IP-adresser som personuppgifter tas 

upp till domstolen. I fallet Scarlet mot SABAM togs inte frågan om dynamiska IP-adresser 

upp specifikt, utan IP-adresserna bedömdes generellt. Problemet med det är att statiska och 

dynamiska IP-adresser är olika till sin karaktär, eftersom statiska IP-adresser till sin karaktär 

oftast är enklare att identifiera. Däremot är det faktum att EU-domstolen har stått fast vid 

bedömningen att IP-adresser är personuppgifter i över tio år talar att bedömningen har högt 

rättsligt status.  

(BEA Music), Internet Service Provider Association ASBL (ISPA), från den 24 november 2011 Punk 15-17, 
härefter förkortad som Mål c-70/10  
107 Mål c-70/10 punkt 18.  
108 Mål c-70/10 Punkt 23 
109 Mål c-70/10 Punkt 26  
110 Mål c-70/10  punkt 51  
111 Mål c-70/10 Punkt 56  
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Kapitel 4 - datalagring 

4.1 Bakgrund och kritik  

Den tredje maj 2006 trädde 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 i kraft, oftast  

  benämnt som Datalagringsdirektivet . Direktivet skulle implementerats i medlemsländerna 112

senast den 15 september 2007 enligt artikel 16 i Dataskyddsdirektivet, men i Sverige dröjde 

det till år 2012 innan regleringen implementerades i LEK.  113

Syftet med direktivet var att motverka brott, i synnerhet terrorbrott.   Det var en 114

konsekvens av att flera terrorbrott skett i Europa de senaste åren.  Direktivet stärkte statens 115

möjlighet att övervaka människor i syfte att förhindra brott. I praktiken gick 

datalagringsdirektivet ut på att företag som sysslade med telekommunikation eller 

kommunikation över telenät, var tvungna att lagra kommunikationen. Genom att harmonisera 

vad som skulle lagras underlättas brottsutredningar, även över landsgränser.  Det var många 116

typer av fakta som skulle sparas, bland annat namnet på den juridiska, eller den fysiska 

personen, vad kommunikationen innehöll, hur länge kommunikationen pågick och var 

personerna befann sig, se artikel 5 i datalagringsdirektivet.  

Direktivet möttes av motstånd, kritiken bestod främst i att staten bevakade allt och alla 

utan någon brottsmisstanke. Risken fanns att informationen skulle användas till något annat 

än vad direktivet avser, eller i värsta fall att informationen skulle komma i fel händer. 

Direktivet ställde på så sätt frågan om personlig integritet på sin spets. Direktivet ansågs 

strida mot artikel 7, artikel 8 och artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de 

112 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 kommer 
fortsättningsvis kallas datalagringsdirektivet.  
113 Prop. 2010/11:46, bet. 2011/12: JuU28. Rskr. 2011/12:166.  
114 Ju2014/3010/P, Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet 
115 Se skäl 10 till Datalagringsdirektivet  
116 Se skäl 6 till Datalagringsdirektivet  
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grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) . Artikel 7, reglerar respekt för privatliv och 117

familjeliv, vilket innebär att människor har rätt till en egen sfär, som inte ska kartläggas eller 

övervakas. Det framgår i artikel 7 att “var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och 

familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer”. I artikel 8 tas rätten för skydd av 

personuppgifter upp. Artikel 8 fastslår personuppgiftsbehandling kräver lagstöd, samtycke 

eller någon annan legitim grund. Slutligen ansågs artikel 11 i Rättighetsstadgan, som 

ytterligare ett exempel på varför datalagringsdirektivet strider mot den personliga integriteten. 

I artikel 11 så konstateras yttrandefrihet, vilket innebär att en rätt att ha vilken åsikt man vill 

och sprida och motta åsikter utan att någon offentlig myndighet blandar sig i. Det fanns en 

risk att datalagringsdirektivet skulle kunna komma att användas till åsiktsregistrering.   118

 

4.2 Digital Rights-domen 

Datalagringsdirektivet hade bara vara giltigt några år när den så kallade Digital Rights-domen 

satte allt på ändan. Bakgrunden till målet var att en rättighetsorganisation i Irland, som 

kallade sig Digital Rights Ireland, inte ansåg att det var proportionerligt att det offentliga hade 

rätt att spara all mobilinformation, även om det var för att motverka brott. Organisationen 

ansåg att direktivet bröt mot rättighetsstadgan.  Fallet sammanslogs med ett flertal liknande 119

Österrikiska mål. Bland annat hade 11 130 personer skrivit på en protest med att 

datalagringsdirektivet införts i Österrikes lag. Det resulterade i  en begäran om 

förhandsavgörande från EU-domstolen.   120

EU-domstolen konstaterade i förhandsavgörande att det var möjligt att få ut en stor 

mängd information, utifrån den information som kan lagras med stöd i Datalagringsdirektivet
  Domstolen kom fram till att det var ett ingrepp i rätten till privatliv i artikel 7 i 121

Rättighetsstadgan.   EU-domstolen kom fram till att utöver att det var ett ingrepp att bara ha 122

tillgång till all information, den behövde inte ens hanteras på något sätt för att bedömas som 

117 Europeiska unionens stadga för de grundläggande friheterna (2010/C 83/02), även kallad för 
Rättighetsstadgan, innehåller mänskliga rättigheter. Den började först gälla som lag den 1 december 2009 genom 
Lissabonfördraget. Fortsättningsvis refereras den som Rättighetsstadgan 
118 Ds 2014:23, s. 10 
119 Mål c-293/12 punkt 17  
120 Mål C‑594/12 punkt 18 
121 Mål C‑594/12 punkt 35  
122 Mål C‑594/12 punkt 35  
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en personuppgift. Eftersom det gäller behandling av personuppgifter blir även artikel 8 i 

Rättighetsstadgan relevant. EU-domstolen skulle utreda om det ställdes tillräckliga 

säkerhetskrav på hanteringen av personuppgifter i Datalagringsdirektivet. I det fallet kom 

EU-domstolen fram till att det redan förelåg tillräckliga krav på säkerheten, för att säkerställa 

att personuppgifter behandlas säkert. Säkerheten regleras i artikel 7 i datalagringsdirektivet. 

  123

 Trots de nämnda inskränkningarna i Rättighetsstadgan, kom domstolen fram till att 

rättighetsstadgans innehåll inte väsentligt kränkts. Det motiverade EU-domstolen direktivet 

inte gav någon rätt att skaffa sig kännedom om innehållet i kommunikationen.  Det förelåg 124

dessutom redan tillräckliga krav på säkerheten, för att säkerställa att personuppgifter 

behandlas säkert.  Lagringen ansågs vara motiverad utifrån det brottsbekämpande syftet 125

med lagen, vilket är ett allmänt samhällsintresse.    126

Slutligen fastslog EU-domstolen att ett inskränkande av en rättighet i 

Rättighetsstadgan ska vara proportionerlig. EU-domstolen kommer fram till att 

datalagringens omfattning i Datalagringsdirektivet är för långtgående. Det fanns ingen 

avgränsning om hur och när myndigheter får använda uppgifterna.  Allt skulle lagras i 6 127

månader, oavsett typ av personuppgift.   Det fanns inte heller någon säkerhet, reglering eller 128

krav på att uppgifterna verkligen togs bort efter 6 månader.    129

De sammanslagna domarna, gemensamt ofta benämnt som Digital Rights-domen. 

slutade med att EU-domstolen väljer att ogiltighetsförklara direktiv 2006/24, då den breda 

regleringen inte stod i proportion till inskränkningarna i Rättighetsstadgan. 

Datalagringsdirektivet ogiltighetsförklaras därmed i det så kallade Digital Rights domen.   130

Efter Digital Rights domen beslutade  justitieministern i Sverige att en utredning 

skulle göras om den svenska lagen var förenlig med Digital Rights-domen,  och att en 

123  Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 40 
124 Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 36 
125  Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 40 
126 Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 42 
127 Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 60-62  
128 Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 63 
129 Mål C‑594/12 och c-293/12 punkt 67-68 
130 EU-domstolen mål C-293/12  
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utredare skulle tillsättas för att utreda  Utredningen gällde 6 kap 16 a-f §§ i LEK. I 131

utredningen konstateras att den svenska lagstiftningen förvisso är generell formulerad, men 

att det i sig inte innebär att den är oproportionerlig. Dessutom konstaterar domstolen att ett 

underkännande av de svenska reglerna i LEK, skulle slå hårt mot brottsbekämpningen.  132

Slutligen kom utredningen till den slutsatsen att den svenska regleringen inte stred mot 

EU-rätten, trots att Datalagringsdirektivet hade underkänts.  133

4.3. Tele2-domen 

4.3.1. Bakgrund 

Efter att Datalagringsdirektivet underkändes i Digital Rights-domen valde vissa 

internetleverantörer att sluta lagra uppgifterna, trots den utredning som justitieministern hade 

beslutat om. En av de företagen var Tele2. Tele2 ansåg att eftersom Datalagringsdirektivet 

hade förklarats som ogiltigt så fanns det ingen grund för att de skulle lagra IP-adresser längre 

än nödvändigt, med hänsyn till fakturering. Det resulterade i att Rikspolisstyrelsen anmälde 

Tele2 till Post och telestyrelsen, för att Tele2 slutat leverera uppgifter till polisen.  Post och 134

telestyrelsen utdelade då ett föreläggande gentemot Tele2, som innebar att Tele2 återigen 

skulle börja lagra uppgifter i minst sex månader.  

Tele2 motsatte sig föreläggandet och överklagade till förvaltningsdomstolen. Fallet 

gick upp till kammarrätten som valde att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  135

Förhandsavgörande ställde frågan om ett generellt krav på att lagra samtliga personers 

trafikuppgifter bryter mot artikel 15.1 I så fall undrar kammarrätten om lagringen ändå kan 

vara laglig om myndigheters tillgång till de begränsas genom lag, om det finns krav på 

säkerhet i enlighet med svensk lagstiftning och om lagringen är begränsad till sex månader.  136

131 Se Ds 2014:23 för utredningen  
132  Se Ds 2014:23 för utredningen s.99 
133 Se Ds 2014:23 för utredningen s.101 
134 Mål c-203/15 och mål c-698/15 punkt 44-45.  
135 Kammarrättens mål l nr 7380-14 s.7 ff 
136 Mål c-203/15 och mål c-698/15 punkt 46-48 och 51.  
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4.3.2. EU-domstolens förhandsavgörande 

Förhandsavgörandet i Tele2-domen togs upp i de förenade målen c-203/15 och c-698/15, men 

i Sverige är målet mest känt som Tele2-domen.   137

I fokus stod Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 

om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 

kommunikation, ofta kallat för Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation.   138

Frågan gällde ifall att artikel 15.1 i Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 

tillsammans med artiklarna 7, 8 och 52.1, i Rättighetsstadgan anses förhindra en nationell 

lagstiftning som tillåter generell datalagring för att förhindra brott. Artikel 15 i Direktiv om 

integritet och elektronisk kommunikation lyder: 

 

“Tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 95/46/EG 

1. Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av de 

rättigheter och skyldigheter som anges i artikel 5, artikel 6, artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 och 

artikel 9 i detta direktiv när en sådan begränsning i ett demokratiskt samhälle är nödvändig, 

lämplig och proportionell för att skydda nationell säkerhet (dvs. statens säkerhet), försvaret 

och allmän säkerhet samt för förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott 

eller vid obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 i 

direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna får för detta ändamål bland annat vidta 

lagstiftningsåtgärder som innebär att uppgifter får bevaras under en begränsad period som 

motiveras av de skäl som fastställs i denna punkt. Alla åtgärder som avses i denna punkt skall 

vara i enlighet med de allmänna principerna i gemenskapslagstiftningen, inklusive 

principerna i artikel 6.1 och 6.2 i Fördraget om Europeiska unionen.” 

 

Artikel 7 i Rättighetsstadgan reglerar skyddet för privatliv och artikel 8 reglerar skyddet för 

personuppgifter. Artikel fastslår bland annat rätten till skydd för personuppgifter och att de 

ska behandlas med laglig grund. Artikel 52.1 reglerar hur rättigheterna ska tolkas och vilken 

137 Därför kommer förhandsavgörandet i de förenade målen c-203/15 och c-698/15, i fortsättningen benämnas 
som Tele2-domen 
138 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation kommer i fortsättningen hänvisas till som 
direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 
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räckvidd de har. Det innebär att en begränsning av rättigheter som återfinns i 

rättighetsstadgan kräver stöd i lag. Eventuella begränsningar av rättigheterna ska vara förenlig 

med det väsentliga innehållet i Rättighetsstadgan och dessutom vara föreskrivet i lag. 

Begränsningar måste göras med hänsyn till proportionalitetsprincipen och om de är är 

nödvändiga och är i linje med det allmänna samhällsintresset.  

EU-domstolen kom fram till att det första stycket i artikel 15.1 i Direktiv om integritet 

och elektronisk kommunikation föreskriver en rätt för medlemsstater att avvika från principen 

om konfidentialitet vid kommunikation. De kan därför lagra uppgifter så länge det kan anses 

vara proportionerligt, nödvändigt och lämpligt med hänsyn till ett demokratiskt samhälle. 

Åtgärden måste i de fall stå i strikt proportion   i förhållande till syftet med hanteringen. 139

Uppgifterna får bara lagras under begränsad tid.   140

Den svenska lagstiftningen är inte definierad och mycket generell i sin utformning 

enligt EU-domstolen. Det svenska kravet på vad internetleverantörer ska lagra omfattar alla 

abonnenter och all trafik, oavsett något konkret misstanke om brott. Eftersom mycket 

uppgifter sparas om abonnenterna, är det enkelt att identifiera en användare av en IP-adress 

och vem denna kommunicerat med. Det innebär att dessa uppgifter tillsammans kan avslöja 

mycket om en abonnentens privatliv.   141

EU-domstolen anser att den svenska lagstiftningen inskränker på rätten till privatliv. 

Det kan resultera i att svenska medborgare känner sig övervakade. EU-domstolen 

uppmärksammar att det enligt svensk lagstiftning inte finns någon skyldighet att lagra 

innehållet i kommunikationen, men anser ändå att regleringen med generell lagring kan 

påverka medborgares användande av internet. Därför är det endast motiverat att bedriva den 

här typen av lagring när det handlar om att bekämpa grov brottslighet enligt EU-domstolen. 

Trots att det är möjligt att använda den insamlade informationen till att lösa allvarlig 

brottslighet, så är det inte tillräckligt för att förespråka en generell lagring av allas aktivitet på 

internet.  Den svenska lagstiftningen anses gå över gränsen för vad som är strängt 142

nödvändigt.   143

Däremot har EU-domstolen ingen invändningen mot om medlemsstater har en 

139 Proportionalitetsprincipen tillämpas vid inskränkningar av mänskliga rättigheter, i det här fallet handlar det 
om artikel 8 om rätten till respekt för privatliv, se till exempel artikel 52 i Rättighetsstadgan  
140 Mål c-203/15 och mål c-698/15 punkt 95 
141 Mål c-203/15 och mål c-698/15 punkt 97-99 
142  Mål c-203/15 och mål c-698/15 punkt 100-103 
143 Mål c-203/15 och mål c-698/15 pun  t 107 
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lagstiftning som är riktad i att lagra uppgifter för bekämpa grov brottslighet. Då ska den 

nationella lagstiftningen vara mer precist utformad och bara rikta sig mot dem som möjligtvis 

kan ha en koppling till grov kriminell verksamhet.   144

 

4.4. Konsekvenser av att Datalagringsdirektivet ogiltighetsförklaras 

Vad blir då konsekvenserna av att Datalagringsdirektivet ogiltighetsförklaras i förhållande till 

personuppgifter? En motsättning som uppstått mellan datalagring och personuppgifter är att 

de drar åt helt olika håll med anledning av på vilket sätt uppgifter ska behandlas. 

Personuppgiftslagstiftningen förutsätter at det finns en rättslig grund för hantering av 

personuppgifter enligt 10§ i PUL, som till exempel samtycke. Det innebär att det alltid 

behöver finnas en orsak till varför en personuppgift behandlas, till exempel för att kunna 

skicka en faktura eller för att det ska vara rent tekniskt genomförbart. Eftersom en behandling 

av personuppgift i 3 § PUL kan definieras som bland annat lagring, registrering och 

insamling, så omfattar det all hantering av personuppgifter. Det innebär att lagen motiverar 

till att spara så få uppgifter som möjligt. Därför blir enklast för någon som hanterar 

dynamiska IP-adresser, till exempel en internetleverantör att alltid utgå från att spara så lite 

uppgifter som möjligt.  

Det kan ställas i kontrast till det numera ogiltighetsförklarade Datalagringsdirektivet 

och tillhörande reglering i LEK. Där var avsikten att istället allt skulle lagras. Då fanns det 

alltså två lagstiftningar som på ett tydligt sätt går emot varandra. Eftersom PUL är subsidiär 

enligt 2 § hade den fram till Datalagringsdirektivets underkännande fått ge vika för 

regleringen i LEK Problemet kvarstår dock med skyddet i de mänskliga rättigheterna, i 

synnerhet i artikel 8 i Rättighetsstadgan. Vilket bland annat var det som fick 

Datalagringsdirektivet på fall. Men det kan konstateras att internetleverantörer och även andra 

som hanterar dynamiska IP-adresser satt i en svår situation med det tidigare 

Datalagringsdirektivet, på grunda av motsättningarna.  

När domen om när dynamiska IP-adresser ska ses som personuppgifter kom genom 

Breyer-domen, gällde fortfarande de Datalagringsdirektivet inspirerade bestämmelserna i 

LEK i Sverige, men själva Dataskyddsdirektivet hade ogiltigförklaras av EU-domstolen i 

144  Mål c-203/15 och mål c-698/15 punkt 108-109 och 111 
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Digital Rights domen. Eftersom Breyer-domen innebar att dynamiska IP-adresser inte alltid 

ses som personuppgifter, så innebär det att i praktiken skulle dynamiska uppgifter i vissa fall 

kunna lagras. Dock har den möjligheten begränsats i och med att EU-domstolen har 

underkänt av Datalagringsdirektivet.  

Tele2-domen har fått en del kritik för att den har försvårat en del brottsutredningar, 

främst när det kommer till internetrelaterade brott som fildelning av upphovsskyddat material 

och barnpornografibrott. Det grundar sig i att Datalagringsdirektivet möjliggjorde att alla 

uppgifter redan fanns sparade när brottsbekämpande myndighet upptäckte att en person skulle 

utredas. De resulterade dels i att de sparade in på resurser i form av övervakningsarbete, dels 

stärkte det förutsättningarna för ett gott bevisläge.  Men EU-domstolens beslut har även gett 145

ett starkare skydd för den personliga integritet och försvårat för offentliga myndigheter att 

övervaka sina medborgare. Regleringen har även möjliggjort för internetleverantörer att 

slippa lagra uppgifter, vilket innebär att de inte behöver spara mer uppgifter än vad som är 

nödvändigt för till exempel drift och fakturering. 

 Regleringen öppnar dessutom upp för en möjlighet att slippa ta ansvar för 

personuppgifter under så lång tid, bland annat dynamiska IP-adresser. Sparas inte 

uppgifterna, behandlas de inte och till exempel  internetleverantörer behöver inte oroa sig för 

dataskyddsförordningen i lika stor grad. Givetvis är det omöjligt att helt frångå hantering av 

personuppgifter, men det är åtminstone möjligt att begränsa sitt ansvar och de risker som kan 

uppstå, genom att hantera uppgifterna under så kort tid som möjligt.  

Det kan få konsekvenser för möjligheten till att identifiera uppgifter, eftersom det blir 

omöjligt att identifiera IP-adresser om man inte har några lagrade uppgifter att jämföra med. 

Alltså så kan internetleverantörer utnyttja det faktum att de inte behöver lagra uppgifter till att 

att i stor grad som möjligt slippa undan de ökade kraven på skydd för personuppgifter, där 

speciellt de dynamiska IP-adresserna blir en stor del för aktörerna. Men viss lagring behövs 

oftast för att ens få kommunikationen att fungera.  

145 TTs nyhetsarkiv genom SVT, Polisen nekas datatrafik i hälften av fallen, 20 februari 2017  
 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-nekas-datatrafik-i-halften-av-fallen , källan hämtad den 5 december 
2017 
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4.4 Vad händer om internetleverantörer slutar lagra IP-adresser?  

En följd av digital rights domen och framför allt Tele2-domen är att allt fler 

internetleverantörer väljer att sluta lagra IP-adresser, med avsikt att de inte ska lämnas ut till 

advokater och organisationer som framförallt utreder brottslighet kring fildelning. En av de 

mest kända företagen som går i bräschen för att inte lagra IP-adresser är Bahnhof.  Dessa 146

typer av företag använder sig nästan alltid av dynamiska IP-adresser, eftersom IP-adresser 

endast finns i ett begränsat antal. Att dessa raderas mycket snabbt innebär att det blir svårt att 

hinna koppla en person till en IP-adress. Frågan är då om uppgifterna i form av dynamiska 

IP-adresser fortfarande kan ses som identifierbara? Om uppgifterna endast lagrats något dygn 

kan det bli svårt att hinna begära ut uppgifter om IP-adresser. Om IP-adresser då skulle anses 

omöjliga att hinna koppla till en person, skulle det kunna innebära att uppgiften inte längre 

omfattas av personuppgiftsskyddet genom PUL och i framtiden Dataskyddsförordningen? 

 Det kan i och för sig vara möjligt att det nu, eller åtminstone i framtiden genom 

välutvecklad teknik, skulle gå att återställa uppgifterna. Det föreligger en risk att det blir så 

vansinnigt dyrt och tidskrävande att det inte går att motivera fullt ut. Domen säger trots allt att 

dynamiska IP-adresser i vissa fall är att se som personuppgifter, men det ställer bland annat 

krav på att det ska gå att sammankoppla IP-adressen med en specifik person, 

internetabonnenten.  

Konsekvenserna av dataskyddslagen blir på flera områden, ett av dem är fildelning. 

Under slutet av 2016 uppmärksammades satsningen Spridningskollen, som hotade med att 

skicka ut kravbrev till fysiska personer som begått fildelningsbrott. Gothia Law, som låg 

bakom idén avbröt kampanjen efter att de konstaterat att lagen och opinionen i samhället 

stretade åt olika håll. I det fallet var det IP-adresser som hade begärts ut för att komma åt de 

som fildelat.  Idén var då född och under 2017 har en dansk advokatbyrå, Njord Lawfirm, 147

gått ut med att göra något likande. De sökte ett informationsföreläggande i början av 2017, 

hos Patent och Marknadsdomstolen.  Syftet med ett informationsföreläggande är att ålägga 148

146 Bahnof, Banhof minskar lagringstiden för IP-adresser, 
https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2017/02/24/bahnhof-minskar-lagringstiden-for-ip-adresser-annu-m
er (inhämtat 23 oktober 2017) 
147 Spridningskollen, Spridningskollen  http://www.spridningskollen.se/ (9 december 2017)  
148 https://www.breakit.se/artikel/6600/ny-rad-mot-svenska-fildelare-tusentals-pirater-riskerar-kravbrev (9 
december 2017)  
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internetleverantörer att lämna ut uppgifter om IP-adresser. Dessa föreläggande måste gå 

väldigt snabbt, just på grund av att många internetleverantörer inte sparar uppgifter om 

IP-adresser under någon längre tid. Alltså påverkar upphävandet av datalagring vissa 

internetleverantörer i en sådan riktning att de väljer att inte spara IP-adresser längre än 

nödvändigt. Det leder till ett ökat skydd för personuppgifter, till bekostnad av att vissa 

internetrelaterade brott blir svårare att utreda.  

 

5.  Analys och slutsats 

5.1. När ska dynamiska IP-adresser ses som en personuppgift?  

Det går att dra flera olika slutsatser om dynamiska IP-adresser som personuppgifter. Utifrån 

domstolen i Breyer-domens resonemang kan dynamiska IP-adresser bara ses som 

personuppgifter när de är möjliga att identifiera på laglig väg. Vilket i Sveriges fall innebär 

att det måste finnas en grund i 6 kap 16 § LEK om det gäller ett brottsbekämpande ändamål 

och genom 6 kap 20 a § om internetleverantören ska lämna ut uppgifter som sparats med 

syften som bland annat som fakturering och säkerhet. Det krävs dock att en domstol beslutar 

om edition eller ett informationsföreläggande    Det innebär en begränsning av den breda 149

definitionen som svensk rätt har på begreppet personuppgift, men samtidigt ett förtydligande. 

För en så bred definition som svensk rätt har tillämpat av personuppgiftsbegreppet har 

fördelen att den kan anpassa sig till att nya personuppgifter kan uppstå, genom till exempel 

den tekniska utvecklingen. Samtidigt är det problematiskt när begreppet är så brett eftersom 

det kan bli svårt att tillämpa. Så Breyer-domen har bidragit till ett förtydligande av begreppet. 

Samtidigt öppnar domen upp för en del problem i framtiden, eftersom definition av att kunna 

identifieras på laglig väg kan resultera i en del gränsdragningsproblem, till exempel om de 

lagliga grunderna är otydliga eller om det trots lagstöd uppstår tekniska svårigheter att 

identifiera en uppgift.  

I Breyer-domen fastslogs även att det var tillräckligt att kunna koppla en dynamisk 

IP-adress till en abonnenten. Det innebär att det alltså räcker att IP-adressen kan kopplas till 

den som har ett abonnemang som kan sammanföras med den dynamiska IP-adressen. Det är 

149 Bengtsson, Henrik, Solding, Frida, Sundberg,Caroline Principiell dom rörande tolkning av 
personuppgiftsbegreppet från EU-domstolen Lov och data nr. 128 4/2016  

52 



en rimlig avgränsning, eftersom det är mycket svårare att koppla IP-adressen till den som 

faktiskt har använt den. Det är inte heller nödvändigt att dra kraven på begreppet så långt, 

eftersom skydd för personuppgifter är en rättighet och det skulle sannolikt vara svårt att 

motivera ett begränsande. Det kan sättas i kontrast till om det handlat om straffrätt, då hade 

det sannolikt inte varit tillräckligt att bara utgå från att det är just abonnenten som har utfört 

en viss handling. Skillnaden är att hade definitionen använts inom straffrätt så hade det 

handlat om en skyldighet, inte en rättighet. Så i fall när det gäller dynamiska IP-adresser som 

personuppgifter är Breyer-domens beslut om att det räcker med att den dynamiska 

IP-adressen kan kopplas till en abonnent inte speciellt provocerande.  

5.2. Hur påverkar det internetleverantörer att dynamiska IP-adresser ses som 

personuppgifter när de kan identifieras på laglig grund? 

5.2.1. I sin roll som tredje man? 

Fastställande av när en IP-adress ska ses som en personuppgift påverkar inte 

internetleverantörens ställning som tredje man. Internetleverantören har kvar rollen som den 

som kan identifiera en IP-adress. Att dynamiska IP-adresser endast ska ses som 

personuppgifter när de kan identifieras på laglig väg påverkar inte rollen, eftersom det även 

innan fanns lagliga grunder för när de får samla in och ge ut uppgifter.  

Ett problem som kan uppstå för internetleverantörer när de ska identifiera dynamiska 

IP-adresser, är om abonnenten använder sig av en VPN-tjänst. VPN-tjänster fungerar så att 

VPN-tjänsten ställer upp som en mellanhand mellan slutanvändaren och internetleverantören. 

IP-adressen som då syns på internet är en anonym adress från VPN-tjänsten, vilket gör att 

internetleverantöres adress aldrig syns utåt, och någon begäran om uppgifter från 

internetleverantören knappast blir aktuell längre. Den enda part som faktiskt ser den 

dynamiska IP-adressen till slutanvändaren är VPN-tjänsten, som om de skulle välja att 

samarbeta med en myndighet, vilket är högst osannolikt eftersom det går emot deras 

affärsidé, kan lämna ifrån sig informationen till förfrågande part. Så VPN-tjänster påverkar 

inte internetleverantörens förhållande till dynamiska IP-adresser direkt och inte heller de 

dynamiska IP-adressernas ställning som personuppgift. Uppgifter kommer alltså inte ses som 

anonymiserade utifrån 3 § PUL. Däremot blir syftet urholkat.  
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5.2.2. I sin roll som som internetleverantör som hanterar uppgifter? 

Det är givetvis viktigt för internetleverantören att veta om IP-adresser ska ses som 

personuppgifter eller inte. Det är sen innan i svensk rätt fastslagit att statiska IP-adresser är att 

se som personuppgifter, men dynamiska har det rått viss tvekan om. Men eftersom det 

svenska personuppgiftsbegreppet är så pass brett så innefattas sannolikt dynamiska 

IP-adresser i alla situationer, även när de inte går att identifiera med laglig grund. Så 

Breyer-domen begränsar snarare tillfällena som dynamiska IP-adresser ska ses som 

personuppgifter. Fast frågan är om det kommer resultera i att internetleverantörerna kommer 

hantera olika dynamiska IP-adresser på olika sätt? Sannolikt inte. Det enklaste för 

internetleverantören blir att utgå från att IP-adresser, såväl statiska som dynamiska alltid ska 

ses som personuppgifter. Det internetleverantörer konkret kan göra är att se till att försöka 

hantera personuppgifterna i så liten grad som möjligt och radera uppgifterna så fort det är 

möjligt. 

5.3 Hur påverkas dynamiska IP-adresser av regleringen om datalagring? 

Som konstaterat i kapitel 4 så har ogiltighetsförklarandet av datalagringsdirektivet minskat 

motsättningen mellan att personuppgifter ska raderas så fort som möjligt och å andra sidan att 

data ska lagras. Det konkreta problem som kan uppstå för internetleverantörer är snarare i 

deras roll som tredje man om de ska identifiera IP-adresser. Det blir praktiskt omöjligt om de 

inte har lagrat någon data som de kan utgå ifrån. Om en dynamisk IP-adress inte går att 

identifiera blir inte personuppgiften indirekt eller direkt identifierbar vilken resulterar i att 

dynamiska IP-adresser i de fallen inte kan ses som en personuppgift.  

Det är möjligt att det i framtiden utvecklas ännu mer effektiva sätt att hantera 

faktureringsuppgifter och säkerhetsåtgärder på. Vilket kan innebära att IP-adresser sparas en 

ännu kortare tid. Det kan sätta käppar i hjulet när IP-adresser ska kopplas till en viss person 

och på så sätt urholka dynamiska IP-adresser, som en indirekt personuppgift när den kan 

identifieras på laglig väg. För att säkerställa ens en möjlighet att identifiera personuppgifter i 

form av IP-adresser behöver uppgifterna lagras på något sätt.  
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5.4 Framtiden 

 Eftersom det i denna uppsats till stor del har tillämpats en proaktiv metod, är det möjligt att 

slutligen blicka framåt och analysera vad framtiden har att erbjuda dynamiska IP-adresser 

som personuppgifter. 

Personuppgiftsförordningen har redan nu, innan den trätt i kraft väckt mycket 

uppmärksamhet, kring frågor som rör personuppgifter. Även om förordningen i sig framför 

allt stärker nuvarande personuppgiftsregleringen, så gör uppmärksamheten att flera 

personuppgiftsrelaterade frågor kommer upp till ljuset. Sannolikt kommer IP-adresser och 

andra indirekta personuppgifter utredas ytterligare i framtiden. 

En slutsats är att personuppgifterna kommer att behålla sitt starka skydd, eftersom 

personuppgiftsskyddet har sitt ursprung i mänskliga rättigheter i såväl EKMR och 

Rättighetsstadgan. Genom Dataskyddsförordningen stärks dessutom skyddet ytterligare. 

Ett problem med förordningar är att de ofta är väldigt allmänt hållna eftersom de ska 

kunna användas i flera länder, därför är det viktigt för svenska internetleverantörer att det 

kommer en svensk lag som komplement till dataskyddsförordningen, så att det blir en tydlig 

reglering i Sverige.  

Ur personuppgiftsskyddande perspektiv finns inget intresse av att införa högra krav på 

datalagring igen. Det bästa skyddet för personuppgifter är helt enkelt att inte ha dem lagrade 

alls. Det är av uppenbara skäl omöjligt i praktiken, men man bör sträva att i så stor 

utsträckning som möjligt begränsa datalagringen.  

Debatten om datalagring kommer sannolikt inte dö ut inom de närmsta året. Det är 

viktigt att komma ihåg att det trots allt finns ett motsatt intresse, nämligen att underlätta 

förebyggande och upplösning av kriminalitet. I utredningsarbeten underlättar det självklart 

om all information redan är lagrad på förhand. I och med Tele2-domen så måste det numera 

finnas en konkret misstanke om grov brottslighet, vilket avsevärt försvårar arbetet. Därför 

skulle det inte vara osannolikt om det i framtiden kommer en reglering om datalagring. Det 

går inte att gå runt EU-rätten helt, men det är möjligt att det görs försök på att införa ett något 

mildare krav på datalagring. Då kommer återigen problematiken med motsättningar mellan 

personuppgifter och datalagring uppstå igen.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att domen Breyer-domen, medförde ett 

förtydligande på rättsinformatikens område av begreppet dynamisk IP-adress som 

personuppgift. Tydligheten är framför allt till fördel för internetleverantören, vars agerande 

underlättas av tydliga rättsregler.  
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6. Källor  

Lagtext 

Personuppgiftslag (1998:204)  

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation  

 

EU-förordningar 

 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  

 Offentliga tryck  

Propositioner  

Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag  

Prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande 

av direktiv 2006/24/EG 

 

Statens offentliga utredningar 

 SOU 2017:39 Ny dataskyddslag Kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning  

 

Departementsserien  

Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt 

 

Justitiedepartementets utredningar  

Ju2014/3010/P, Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet 

den 29 april 2014 

 

Betänkande  

bet. 2011/12: JuU28. Rskr. 2011/12:166.  

 

Offentliga tryck från EU 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter  

 

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