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Abstract 

While browsing the internet users are constantly being tracked. Advertising network providers 

track users browsing activities in order to more efficiently provide advertising targeting the 

specific user. Online behavioural advertising (OBA) is advertising based on your previous 

browsing activity. Advertising network providers place a cookie in the browser when the user 

first visits a website associated with the advertising network provider. The cookie allows the 

advertising network provider to track users’ online behaviour within the advertising network. 

Based on the information collected the advertising network provider chooses an advertisement 

specifically for each user. OBA causes issues in relation to the Swedish legal framework 

regarding privacy and data protection – PUL – which is based on the Data Protection 

Directive. The main focus of the thesis is whether the information collected by the advertising 

network provider is to be regarded as personal data according to PUL and the Data Protection 

Directive. When the information collected is regarded to be personal data, these frameworks 

are applicable. The advertising network provider is responsible to make sure the processing of 

data complies with the obligations of PUL and the Data Protection Directive. Though, 

publishers may share some of the responsibility with the advertising network provider as joint 

controllers. The phrases personal data and joint controllers in regard to OBA are analysed in 

relation to the purpose of the legal framework of PUL and the Data Protection Directive.  
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1. Inledning 

1.1 Ämne och bakgrund 

Internetanvändare är i stort sett konstant övervakade vid användning av internet. Aktörer med 

olika syften följer och spårar användares aktivitet på internet och använder den information 

som utläs genom övervakningen på olika sätt. Ett av de syften för vilket övervakning sker är 

beteendebaserad reklam
1
. Genom att övervaka internetanvändares aktivitet på internet skapar 

annonsnätverksföretag, dvs. företag som distribuerar beteendebaserad reklam, profiler med 

information avseende individuella internetanvändare. Profilerna används för att på ett mer 

effektiv sätt leverera annonser riktade direkt till den användare som är knuten till profilen. 

Innehållet i profilerna kan variera men i huvudsak finns det information om varje användares 

presumerade intressen. Utifrån de intressen som finns noterade i en användares profil väljer 

annonsnätverksföretaget vilken annons som ska visas för just den användaren. På detta sätt 

kommer olika användare se olika annonser när de besöker samma webbplats, beroende på 

deras respektive intressen.  

Det finns en rad integritetsrisker med beteendebaserad reklam. Den mest framträdande risken 

är brist på transparens. Brist på transparens vid beteendebaserad reklam innebär i huvudsak att 

det är svårt för användare att få insyn i hela processen som är beteendebaserad reklam. Det 

föreligger brister i den information som användaren erhåller avseende vilka annonsnätverks-

företag som övervakar användaren på internet samt vilken information som respektive 

annonsnätverksföretag samlar, sparar och använder för att försöka påverka användarens 

handlingssätt genom reklam. För svenskt vidkommande finns det ett regelverk som, då det är 

tillämpligt, ställer krav på annonsnätverksföretag att informera internetanvändaren om 

beteendebaserad reklam. Det regelverket är PUL. Uppsatsen avser att undersöka när den 

informationsbehandling som sker vid beteendebaserad reklam faller inom tillämpnings-

området för PUL. Uppsatsen ämnar även undersöka vilken aktör som är personuppgifts-

ansvarig vid beteendebaserad reklam, i de fall då PUL är tillämplig. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att analysera under vilka förutsättningar den informationsbehandling 

som sker vid beteendebaserad reklam utgör personuppgiftsbehandling. Uppsatsen syftar även 

                                                 
1
 Beteendebaserad reklam kan även kallas intressebaserad annonsering. Det engelska namnet på beteendebaserad 

reklam är online behavioural advertising (OBA) eller interest based advertising. 
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till att analysera hur fördelningen av personuppgiftsansvaret ser ut vid beteendebaserad 

reklam. Vidare syftar uppsatsen att analysera om begreppen personuppgift och 

personuppgiftsansvarig har fått en ändamålsenlig utformning i förhållande till 

beteendebaserad reklam. För att uppnå uppsatsens syften ska följande frågeställningar 

besvaras. 

Utgör den informationsbehandling som sker vid beteendebaserad reklam behandling av 

personuppgifter?  

Går det att identifiera faktorer som påverkar bedömningen av när den information som 

behandlas vid beteendebaserad reklam utgör personuppgifter?  

Vilken aktör är personuppgiftsansvarig för personuppgiftbehandling vid beteendebaserad 

reklam? 

Kan flera aktörer vara gemensamt personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandling vid 

beteendebaserad reklam? 

Har begreppen personuppgift och personuppgiftsansvarig fått en utformning som är lämplig 

med hänsyn till regleringens ändamål i förhållande till beteendebaserad reklam? 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet så författas denna uppsats med utgångspunkt i den rättsdogmatiska 

metoden. Den rättsdogmatiska metoden kommer till uttryck genom att frågeställningarna 

besvaras genom en analys av gällande rätt. Analysen tar sin utgångspunkt i de på området 

accepterade rättskällorna samt genom användning av relevanta tolkningsmetoder. 

Karaktäristiskt för den rättsdogmatiska metoden är att sambandet mellan en konkret 

tillämpningssituation och en abstrakt rättsregel analyseras.
2
 Uppsatsen tar sin utgångspunkt i 

ett konkret sammanhang, beteendebaserad reklam, och avser att analysera hur konkreta regler 

ska uppfattas utifrån det sammanhanget.  

Den rättsdogmatiska metoden begränsas inte till att enbart inbegripa fastställande av gällande 

rätt och metoden hindrar inte att man vidgar perspektivet utanför gällande rätt.
3
 En 

grundläggande värdering, såsom det ändamål som ligger till grund för lagstiftning, kan 

                                                 
2
 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, u 1:3, Studentlitteratur, Lund, 2013, [cit.    

Korling och Zamboni] s. 21 och 24 ff.  
3
 Jareborg, Nils, ”Rättsdogmatik som vetenskap”, SvJT, 2004 s. 4. 
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användas som riktmärke vid en rättsdogmatisk tolkning och systematisering.
4
 Den 

rättsdogmatiska metoden kan även användas för att kritisera eller kritiskt granska vad som 

framkommit av en analys av gällande rätt, bland annat genom ändamålsinriktade argument.
5
 

Så ska ske vid författandet av denna uppsats. Utgångspunkten för uppsatsens analys kommer 

alltså vara det ändamål vilket kan antas ligga till grund för den relevanta lagstiftningen.  

Argumentationen i ett rättsvetenskapligt arbete behöver nå upp till vissa grundläggande krav 

på logisk, saklig och intellektuell rationalitet. Det gäller även i förhållande till en analys av 

reglers ändamålsenlighet. Agell använder uttrycket regel- eller begreppsrationalitet för att 

beskriva en analys som med fördel kan användas vid en rättsvetenskaplig undersökning. Med 

regel- eller begreppsrationalitet avser Agell frågor som om en rättsregel eller ett begrepp har 

fått en sådan utformning som är lämplig för att tillgodose de bakomliggande ändamålen. En 

diskussion med utgångspunkt i regel- eller begreppsrationalitet behandlar alltså utformningen 

av rättsregler och begrepp i förhållande till ändamålet. Regel- eller begreppsrationalitet kan ha 

värde som stöd för en analys oavsett om analysen avser de lege lata eller de lege ferenda.
6
 

Uppsatsen avser sammanfattningsvis att, dels analysera gällande rätt såsom följer av ovan 

specificerade frågor, dels att utifrån kriterierna regel- eller begreppsrationalitet vidare 

analysera regleringens ändamålsenlighet.  

Utgångspunkten för besvarande av frågeställningarna kommer vara vad som framgår av 

relevanta rättskällor. Den svenska regleringen på dataskyddets område bygger till stor del på 

EU-rätt, närmare dataskyddsdirektivet, vilket innebär att andra källor än de traditionellt 

svenska rättskällorna har auktoritativ ställning för en analys av gällande rätt. De rättskällor 

som traditionellt använts i svensk rätt är, i hierarkisk ordning, lagtext, förarbeten, prejudikat 

och doktrin.
7
 I och med Sveriges tillträde i EU samt inkorporationen av EKMR i svensk rätt 

har ytterligare rättkällor tillkommit de traditionella. EU-rätten bygger på en kompetens-

föredelning mellan EU och medlemsstaterna. Denna kompetensfördelning kommer till uttryck 

bland annat genom principen om tilldelade befogenheter, artikel 5.2 FEU. Kompentens-

fördelningen får till följd att det inte finns någon given normhierarki som är samma på alla 

rättsområden. Istället bestäms den faktiska kompetensen för medlemsstaterna och EU unikt 

                                                 
4
 Sandgren, Claes, ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?”, Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2006 s. 652 f.  

5
 Korling och Zamboni, s. 35. 

6
 Agell, Anders, ”Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen: Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige, 

SvJT, 2002, s. 245 ff. 
7
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43och Åhman, Karin, Grundläggande rättigheter och juridisk metod, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, [cit. Åhman] s.18.  
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för varje område. Den för uppsatsen relevanta svenska dataskyddslagstiftningen bygger på 

direktiv utfärdade av EU, närmare dataskyddsdirektivet. Dataskyddsdirektivet utgör en i 

princip fullständig harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning.
8
 Det inledande kapitlet i 

varje direktiv, preambeln, innehåller uttalanden som kan vara ledande för hur en bestämmelse 

i direktivet ska tolkas.
9
 För att preambeln ska ha betydelse för tolkningen av en bestämmelse 

så ska det finnas ett samband mellan vad som sägs i ett skäl och bestämmelsen i direktivet.
10

 

Preambeln till ett direktiv är inte juridiskt bindande och kan därför inte åberopas som stöd för 

att göra undantag från bestämmelser i direktivet eller som stöd för en tolkning som uppenbart 

strider mot bestämmelsens lydelse.
11

 

Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsdirektivet att ersättas av den allmänna dataskydds-

förordningen. Uppsatsen kommer i första hand att utgå ifrån nuvarande reglering, men 

relevanta förändringar i den kommande allmänna dataskyddsförordningen kommer att kort 

beskrivas. Enligt artikel 288 FEUF är en EU-rättslig förordning bindande till alla delar och 

direkt tillämplig i medlemsstaterna. För den allmänna dataskyddsförordningen ska bli 

tillämplig krävs det alltså ingen svensk implementering. Direktiv är istället bindande med 

avseende på det resultat som ska uppnås med direktivet, artikel 288 FEUF. De för uppsatsen 

relevanta bestämmelserna i dataskyddsdirektivet har för svenskt vidkommande 

implementerats i PUL. Skyldigheten för medlemsstaterna att implementera direktiv följer av 

artikel 288, direktivet som sådant samt av principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU. I 

enlighet med lojalitetsprincipen ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att direktivets syfte och resultat uppnås. Lojalitetsprincipen tillämpas av EU-

domstolen även för att säkerställa EU-rättens effektiva genomslag och har legat till grund för 

utvecklingen av andra principer, såsom principen om EU-rättens företräde.
 12

 

Även om huvudregeln är att ett direktiv ska implementeras i en medlemsstats rättsordning för 

att bli tillämpligt så kan direktiv ändå få genomslag i nationell rätt genom direkt effekt och 

direktivkonform tolkning. Direkt effekt aktualiseras i fall då staten har underlåtit att införliva 

ett direktiv med nationell rätt eller har införlivat ett direktiv på ett felaktigt sätt. Då en 

bestämmelse är tillräckligt klar, precis och ovillkorlig kan enskilda vid nationella domstolar 

                                                 
8
 Mål C-101/01, Göta hovrätt mot Bodil Lindqvist (”Bodil Lindqvist”), p. 96. 

9
 Korling och Zamboni, s. 125 och Bergström, Carl Fredrik och Hettne, Jörgen, Introduktion till EU-rätten¸ 

Studentlitteratur, Lund, 2014, [cit. Bergström och Hettne] s. 392. 
10

 Bergström och Hettne, s. 392. 
11

 Mål C-136/04, Deutsches Milch-Kontor GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas, p. 32.  
12

Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 

uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011 [cit. Hettne och Otken Eriksson] s. 82 f och 177 ff. 
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åberopa direktivet gentemot staten.  Direktiv kan dock enbart ha vertikal direkt effekt, vilket 

innebär att enskilda kan åberopa direktivet mot staten men inte mot andra enskilda.
13

 

Avseende dataskyddsdirektivet har EU-domstolen konstaterat att artikel 7.f har direkt effekt.
14

 

Direktivkonform tolkning innebär istället att nationella bestämmelser som bygger på direktiv, 

i den utsträckning det är möjligt, ska tolkas mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte 

så att det avsedda resultatet med direktivet uppnås.
15

  

Direktiv ska även tolkas mot bakgrund av EU-rätten i övrigt.
16

 Utgångspunkten för tolkning 

av en EU-rättslig bestämmelse är att man inte enbart ska beakta bestämmelsens lydelse, utan 

även bestämmelsens sammanhang och de syften som ligger bakom den.
17

  Det har givit 

upphov till en rad tolkningsmetoder, såsom språklig, systematisk och teleologisk tolkning.
18

 

Inom EU-rätten är många bestämmelser och rättsakter författade på flera språk. De olika 

språkversionerna har samma giltighet. En språklig tolkning innebär att en bestämmelse tolkas 

genom en jämförelse av bestämmelsens innebörd i olika språkversioner.
19

 Vid systematisk 

tolkning så beaktas rättsordningens systematik och bestämmelsens sammanhang.
20

 Den för 

EU mest karaktäristiska tolkningsmetoden är den teleologiska, vilken utgör en 

ändamålsinriktad tolkning mot bakgrund av en bestämmelses funktion och effekter.
21

 Den 

teleologiska tolkningsmetoden har framförallt tre syften inom EU-rätten, att främja det syfte 

som eftersträvas med en viss bestämmelse, att motverka orimliga konsekvenser till följd av en 

bokstavstrogen tolkning samt att fylla luckor.
22

  

Även annan EU-rätt än det underliggande direktivet kommer vara av intresse vid en analys av 

de svenska lagreglerna i PUL. Utöver förordningar och direktiv utgör primärrätt, EU-

domstolens praxis, EU:s allmänna rättsprinciper, EU-rättsliga förarbeten och eventuellt 

                                                 
13

 Hettne och Otken Eriksson, s. 184 f.  
14

 Mål C-468/10 och C-469/10, Asociación Nacional de Establemientos Financieros de Crédito (468/10) och 

Federacíon de Comercio Electrónico y marketing Directo (469/10) mot Administración del Estado.  
15

 Mål C-14/83 Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen (”von Colson”), p. 26 

och mål C-106/89 Marleasing SA mot Comercial International de Alimentación SA (”Marleasing”), p. 8. 
16

 Hettne och Otken Eriksson, s. 188 f.  
17

 Se Bergström och Hettne, s. 390. Se även mål C-337/82, ST. Nikolaus Brennerei und likörfabrik, Gustav 

Kniepf-Melde Gmbh, Rheinberg mot Hauptzollamt Krefeld, (”Nikolaus Brennerei”) p. 10 och mål C-73/07, 

Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy, p. 51. 
18

 Bergström och Hettne, s. 390. 
19

 Mål C-283/81, Srl CILFIT och Lanifício di Gavardo SpA mot Ministero della sanitá, p. 18. 
20

 Bergström och Hettne, s. 393.  
21

 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och Vogel, 

Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 uppl., Norstedts Juridik Stockholm, 

2014, s. 75. 
22

 Bergström och Hettne, s. 394. 
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relevant soft law rättskällor med auktoritativ ställning inom EU-rätten.
23

 Relevanta bindande 

EU-rättskällor på dataskyddsområdet utgörs framförallt av de grundläggande fördragen, 

rättighetsstadgan samt praxis från EU-domstolen. EU-rättsliga förarbeten, EU-rättslig doktrin 

samt soft law kan ha vägledande relevans för en analys, men de utgör inte bindande källor.
24

 

EU-rättslig soft law utgörs framförallt av olika riktlinjer, vägledningar, koder eller liknande, 

utfärdade av EU-organ, som ska underlätta ett effektivt och uniformt genomslag av EU-rätten 

i medlemsstaterna. EU-organ som utformar vägledningar m.m. samarbetar ofta med nationella 

aktörer vid framtagandet av sådana dokument.
25

 Soft law utgör alltså inte en bindande källa 

inom EU-rätten, men i praktiken kan den få normativ betydelse som tolkningsunderlag och i 

vissa fall kan myndigheter och domstolar vara skyldiga att använda soft law som 

tolkningsunderlag.
26

  

Yttranden från Artikel 29-gruppen utgör sådan soft law som har normativ betydelse på 

dataskyddsområdet.  Artikel 29- gruppen inrättades i enlighet med artikel 29 dataskydds-

direktivet och är ett oberoende rådgivande EU-organ som består av representanter från varje 

medlemsstats tillsynsmyndighet. Artikel 29-gruppen arbetar, bland annat, med att utfärda 

yttranden för att bidra till en mer enhetlig tillämpning av dataskyddsdirektivet hos 

medlemsstaterna, artikel 30 dataskyddsdirektivet. Även om Artikel 29-gruppen enbart har en 

rådgivande kometens är dess yttranden en viktig tolkningskälla på dataskyddets område.
27

 

Artikel 29-gruppens yttranden utgör inte en bindande rättskälla men kan som soft law få en 

normativ betydelse som tolkningsunderlag och därmed ha en vägledande relevans vid en 

analys. Vidare har i svenska förarbeten uttalats att man avstår från att uttala sig närmare hur 

direktivet i olika delar ska tolkas med hänvisning till bland annat att Artikel 29-gruppen givits 

uppgiften att bidra till en enhetlig rättstillämpning i medlemsstaterna.
28

 

Genom EU-rättens genomförande i svensk rätt har svenska förarbeten som rättskälla fått en 

något annorlunda funktion än tidigare.
29

 Svenska förarbeten till lagstiftning som bygger på 

EU-rättsakter har inte samma auktoritet som vid rent inhemsk lagstiftning och uttalanden om 

hur en bestämmelse som har sin grund i ett direktiv ska tolkas i svenska förarbeten kan inte 

                                                 
23

 Korling och Zamboni, s. 125. 
24

 Hettne och Otken Eriksson, s. 40 och 42.   
25

 Korling och Zamboni, s. 127. 
26

 Ibid. Se även mål C-322/88, Salvatore Grimaldi mot Fonds des maladies professionnelles. 
27

 Krisch, Matthew S., ”Do-not-track: Revising the EU’s data protection framework to require meaningful 

consent for behavioural advertising”, XVIII Richmond Journal of Law & Technology 2, [cit. Krisch] s. 8 f. 
28

 Prop. 1997/98:44, s. 38. 
29

 Åhman, s. 20. 
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alltid ses som ett auktoritativt besked om bestämmelsens rätta tolkning.
30

 Det innebär att 

svenska förarbeten där grunden till lagstiftningen är ett direktiv generellt inte kan tjäna till 

ledning för rättstillämpningen på samma sätt som vid rent inhemsk lagstiftning. Gällande 

frågor där staten har givits visst spelrum vid implementeringen av direktivet kan uttalanden i 

förarbetena i och för sig komma att spela större roll. En auktoritativ tolkning av innebörden av 

dataskyddsdirektivets bestämmelser kan dock enbart företas av EU-domstolen.
31

 Svenskt 

tolkningsmaterial bör, då lagstiftningen bygger på direktiv, ge vika då någonting annat följer 

av EU-rättsliga tolkningskällor.
32

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med att ämnet beteendebaserad reklam ytterligare förklaras och 

problematiseras. I samband härmed beskrivs distribueringssystemet för beteendebaserad 

reklam, med fokus på de två aktörerna utgivare och annonsnätverksföretag. Därefter 

analyseras gällande rätt avseende informationsbehandlingen vid beteendebaserad reklam. 

Fokus ligger på frågan om den information som behandlas vid beteendebaserad reklam utgör 

personuppgifter. I samband härmed kommer förändringar i den kommande allmänna 

dataskyddsförordningen presenteras och regleringens ändamålsenlighet att diskuteras. Vidare 

undersöks frågan om personuppgiftsansvaret mellan aktörerna inblandade vid beteende-

baserad reklam. Även i förhållande till denna problematik diskuteras regleringens 

ändamålsenlighet samt förändringar i allmänna dataskyddsförordningen. 

  

                                                 
30

 Prop.1994/95:19 s. 128 f.  
31

 SOU 1997:39 s. 320. 
32

 Korling och Zamboni, s. 125. 
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2. Beteendebaserad reklam  

Reklam på internet är en bransch med hög omsättning. 2009 spenderade annonsörer inom EU 

över 4.4 miljarder euro för att få reklam visad på internet.
33

 I Storbritannien utgjorde samma 

år ungefär en tredjedel av reklamen som visas på internet beteendebaserad reklam.
34

 

Beteendebaserad reklam är en typ av riktad reklam. Riktad reklam innebär egentligen enbart 

att reklam utformas med syfte att nå en viss specifik målgrupp. Riktad reklam på internet har 

blivit mycket populärt då det ämnar öka reklamens effektivitet. Istället för att reklam t.ex. 

riktar sig till alla som läser en viss tidning så erbjuder beteendebaserad reklam ett sätt att på 

individnivå nå den för reklamen avsedda målgruppen.
35

 Nedan följer en beskrivning av vilka 

aktörer som är inblandade vid beteendebaserad reklam och vad de olika aktörerna gör. I kort-

het förklaras även den tekniska utformningen av beteendebaserad reklam i sådan utsträckning 

som är relevant för uppsatsen.  

2.1 Aktörer inblandade vid beteendebaserad reklam 

För att få förståelse för hur beteendebaserad reklam fungerar i praktiken följer här en 

beskrivning av de aktörer som är involverade vid beteendebaserad reklam. Det är framförallt 

fyra aktörer som normalt är inblandade vid beteendebaserad reklam: användare, annonsörer, 

utgivare samt annonsnätverksföretag.
36

  

Användare är internetanvändare. Användaren är den som i slutändan blir mottagare av 

annonser och får reklam riktad till sig.  

Annonsör är någon som gör reklam för sin verksamhet, en produkt eller dylikt.  

Utgivare är den som äger en webbplats. Det är på utgivarens webbplats användaren ser 

annonser genererade genom beteendebaserad reklam. Utgivarens webbplats kan vara t.ex. en 

hemsida eller en blogg. 

Annonsnätverksföretag är ett företag som skapar profiler med presumerade intressen kopplade 

till användare och utifrån profilerna styr vilken reklam som ska riktas till vilken användare.  

De två aktörer vars informationsbehandling denna uppsats kommer fokusera på är utgivaren 

samt annonsnätverksföretaget. 

                                                 
33

 Krisch, s. 18 f.  
34

 Ibid.  
35

 Schlee, Christian, Targeted Advertising Technologies in the ICT Space: A Use Case Driven Analysis, Springer 

Fachmedien Wiesbaden, Darmstadt, 2013, [cit. Schlee] s. 12 ff. och 101.  
36

 Se Artikel 29-arbetsgruppen yttrande 2/2010 om beteendebaserad reklam på internet, [cit. Yttrande 2/2010] s. 

5. Se även Schlee, s. 96 f. 
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2.2 Utgivare 

Annonsnätverksföretaget kan beskrivas som kuggen i hjulet vid beteendebaserad reklam, men 

ändå ska utgivarens delaktighet vid beteendebaserad reklam först korthet beskrivas. Det är 

utgivaren som initierar användning av beteendebaserad reklam på sin webbplats genom att 

vända sig till annonsnätverksföretaget för att bli publicist för annonsnätverksföretaget. När 

utgivaren godkänts som publicist reserverar utgivaren utrymme på sin webbplats för visning 

av annonser åt annonsnätverksföretaget.
 
Det sker genom att utgivaren kodar sin webbsida att 

fungera på det sättet.
 37

 Utgivaren erhåller ekonomisk ersättning från annonsnätverksföretaget 

vilken beräknas utifrån antal visningar eller klick annonserna på webbplatsen genererar.
38

 

Det är när en användare besöker en utgivares webbplats som processen att leverera beteende-

baserad reklam initieras. Då skickas en förfrågan till annonsnätverksföretaget att fylla 

utrymmet på utgivarens webbplats med relevant reklam. Det är annonsnätverksföretaget som 

styr vilken annons som ska visas för användaren och sänder den utvalda annonsen till det 

reserverade utrymmet på utgivarens webbplats. Vilken annons som visas beror på vilken 

användare det är som besöker webbplasten. I det följande ska på ett överskådligt sätt förklaras 

hur detta går till på en teknisk nivå.  

För förståelse beskrivs inledningsvis hur kommunikation på internet ser ut när en användare 

besöker en webbplast som levererar allt innehåll på webbplatsen från sin egen webbserver. 

När en användare besöker en webbplast skickar användarens webbläsare en förfrågan till 

webbplatsens webbserver. Användarens webbläsare mottar sedan ett svar från webbservern 

innehållande datan för webbplasten som ska visas (figur 1). För denna interaktion skapas en 

loggpost hos webbplastens webbserver.
39

  

 

 

 

 

                                                 
37

 Yttrande 2/2010, s. 11 f.  
38

 Müller, Jörg, Alt, Florian och Michelis, Daniel (editors), Pervasive Advertising, Springer-Verlag London 

Limited, London, 2011, [Müller, Alt och Michelis] s. 124 f. Det finns även andra sätt för att beräkna utgivarens 

ersättning, t.ex. per klick som leder till köp. 
39

 Bilderna är omarbetade utefter vad som framgår av Roosendaal, Arnold, Digital Personae and Profiles in 

Law: Protecting Individuals’ Rights to Online Context, Wolf Legal Publishers (WLP), Oisterwijk, 

Nederländerna, 2013, [cit. Roosendaal] s. 108 ff., som i sin tur bygger på bilder ur Conti, Greg, Googling 

Security; How much does Google know about you?, Pearson Education ,Boston, 2009, s. 60-61. 
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Normalt består en webbplats dock av flera olika komponenter, t.ex. bilder eller andra medier. 

Om en webbplats har flera komponenter kommer en förfrågan skickas till webbplatsens 

webbserver och ett svar mottas för varje komponent. Säg att en webbplats har två bilder in-

bäddade, då kommer tre förfrågningar skickas till webbservern och tre svar mottagas (figur 2). 

För denna interaktion kommer tre loggposter skapas hos webbplatsens webbserver.
40

  

 

 

 

 

 

Alla komponenter på en webbplats behöver inte komma ifrån samma webbserver, utan olika 

komponenter kan levereras av olika webbservrar. Så är fallet med annonser vid beteende-

baserad reklam. Förfrågan avseende annonsen går direkt till annonsnätverksföretaget utan att 

utgivarens server är inblandad längre (figur 3).
41

 Utgivaren kodar sin webbplats så att 

förfrågan och svar avseende annonsen automatiskt skickas till och från annonsnätverks-

företagets webbserver.
42

 Vid en sådan interaktion skapas en loggpost hos utgivarens 

webbserver och en loggpost hos annonsnätverksföretagets webbserver.  

 

 

                                                 
40

 Roosendaal, s. 109. 
41

 Roosendaal, s. 110 f. 
42

 Yttrande 2/2010, s. 11 f.  

Logg 

Webbläsare Webbserver 

Förfrågan 

Svar 

1 loggpost 

Logg 

Figur 1: Enkel interaktion med webbplats. 

Förfrågan och svar webbplats 

Webbläsare 

Webbserver 

3 loggposter 
1 2 

Förfrågan och svar bild 1 

Förfrågan och svar bild 2 

Figur 2: Interaktion webbplats med två inbäddade bilder. 
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Loggposterna innehåller information om webbläsaren såsom, vilken webbläsare som används, 

vilket operativsystem som används samt språkinställningar.
43

 En webbserverlogg
44

 är en 

textfil som typiskt sätt innehåller information om användares värdnamn eller IP-adress samt 

information om vilken tid och vilket datum som förfrågan skickades. Vidare hittas i webb-

serverloggen normalt information om användarens dator, närmare operativsystem, webbläsare 

och eventuella plug-ins.
45

  

2.3 Annonsnätverksföretag 

Som nämnts ovan är det annonsnätverksföretaget som är kuggen i hjulet vid beteendebaserad 

reklam. Det är annonsnätverksföretaget som kopplar samman utgivare och annonsörer och 

som därigenom driver distributionen av beteendebaserad reklam.
46

 Det är, som framkommit, 

även annonsnätverksföretaget som sänder annonser till det reserverade utrymmet på 

utgivarens webbplats då användaren besöker webbplatsen. Annonsnätverksföretaget styr även 

över vilken annons som ska sändas till användaren. Vilken annons som sänds beror på vilken 

användare det är som besöker webbplasten. För att avgöra vilken annons som ska sändas till 

vilken användare matchar annonsnätverksföretaget annonsen mot en profil som skapas för 

varje användare. 

Profilen skapar annonsnätverksföretaget genom att individualisera användaren. Den procedur 

som vid riktad reklam i allmänhet används för att individualisera användare ser ut på följande 

sätt. Inledningsvis spåras användaren och data samlas in. Därefter analyseras den data som 

samlats in. Under analysen struktureras informationen, användaren identifieras och tilldelas 

                                                 
43

 Roosendaal, s. 111. 
44

 Beskrivs som “logg” i figur 1-4. 
45

 Roosendaal, s. 112. 
46

 Yttrande 2/2010, s. 5. 

Webbläsare 

Webbserver 

utgivarens 

webbplats 

 

Förfrågan och svar webbplats 

1 loggpost 

Annons Förfrågan och svar annons Webbserver 

annonsnätverks-

företag 
1 loggpost 

Logg 

Logg 

Figur 3: Interaktion webbplats med beteendebaserad reklam. 
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vissa intressen.
47

 För beteendebaserad reklam individualiseras användaren alltså av annons-

nätverksföretaget. Individualiseringen kan ske på lite olika sätt, men annonsnätverksföretaget 

samlar information om användaren framförallt genom användning av cookies.
48

 Annons-

nätverksföretaget placerar en cookie i användarens webbläsare då användaren för första 

gången besöker en webbplats tillhörande en utgivare som ingår i annonsnätverksföretagets 

nätverk. Cookien placeras i användarens webbläsare från annonsnätverksföretagets 

webbserver tillsammans med svaret på förfrågan avseende annonsen på utgivarens webbplats 

(figur 4).
49

  

 

 

 

 

 

 

Cookien utgör en s.k. tredjepartscookie, vilket innebär att det är någon annan än utgivaren 

som placerar cookien i användarens webbläsare då användaren besöker utgivarens webbplats. 

Cookien har ett unikt identifikationsnummer som gör det möjligt för den som placerat 

cookien, dvs. annonsnätverksföretaget, att identifiera när en användare surfar på webbplatser 

tillhörande andra utgivare inom annonsnätverket.
50

 Genom cookien kan annonsnätverks-

företaget således känna igen när en användare besöker och återbesöker webbplatser som ingår 

i dess nätverk.
51

 Annonsnätverksföretaget använder cookien för att samla information om 

användaren då användaren besöker webbplatser inom annonsnätverket. Informationen utgörs 

normalt av vilka webbplatser som användaren besöker, vilka sidor på webbplatserna 

användaren besöker samt hur lång tid som användaren spenderar på varje webbplats och 

                                                 
47

 Schlee, s. 10. 
48

 Se Schlee, s. 101. Se även Tradedoubler Privacy Policy, Part 2 - Interest Based Advertising privacy principles, 

“What is Interest Based Advertising and what services are provided by Tradedoubler?”. 
49

 Roosendaal, s. 113 ff.  
50

 Lynskey, Orla, “Track[ing] changes: an examination of EU Regulation of online behavioural advertising 

through a data protection lens”, European Law Review, 2011, [cit. Lynskey] s. 2. 
51

 Yttrande 2/2010 s. 6. 

Svar annons och utfärdande 

av cookie 

Webbläsare 

Webbserver 

utgivarens 

webbplats 
Förfrågan och svar webbplats 

1 loggpost 

Annons Förfrågan annons 
Webbserver 

annonsnätverks-

företag 1 loggpost 

Logg 

Logg 

Figur 4: Interaktion webbplats med beteendebaserad reklam där annonsnätverksföretaget placerar en cookie. 
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webbsida.
52

 Annonsnätverksföretaget kan även genom cookien hämta information om vilken 

webbläsare som användaren brukar. Även den information som finns i loggarna, som 

behandlats ovan, kan sparas och användas för att individualisera användaren. 

Ytterligare en metod som kan användas för insamling av data är s.k. web bugs.
53

 En web bug 

är en bild som är 1x1 pixel stor, vilken betyder att de är praktiskt taget osynliga för 

användaren. På samma sätt som en cookie kan utfärdas av annonsnätverksföretaget när en 

förfrågan skickas avseende annonsen på utgivarens sida kan en cookie skickas med svaret på 

en förfrågan från webbservern tillhörande den som har placerat en web bug.
54

 Vid användning 

av web bugs är förfarandet ännu mindre synligt för användaren än vid annonser, då web bugs 

är oerhört svåra för användaren att över huvud taget upptäcka.  

Den information som annonsnätverksföretaget samlar in analyserars och ur analysen 

genereras ett antal intressekategorier som knyts till användaren. Vilka kategorier som knyts 

till en användares profil bestäms utifrån den information som samlats in genom cookies och 

loggar. Annonsnätverksföretagen använder sig normalt utav ett antal förutbestämda intresse-

kategorier som man anknyter till användaren. Dessa kategorier kan t.ex. vara djur, business, 

nöje eller försäkring.
55

 Avseende cookies, som är den vanligast förkommande tekniken för 

informationsinsamling, så kan detta illustreras med ett exempel. Om en användare frekvent 

besöker webbsidor om trädgårdsskötsel så är det troligt att användarens profil kommer 

tilldelas intressekategorin trädgård eller liknande. Annonsnätverksföretaget skapar på detta 

sätt en individuell profil som man knyter till användaren. När användaren besöker en webb-

plats som ingår i annonsnätverksföretagets nätverk matchas annonser till användaren utifrån 

den information som framgår av profilen. För att knyta tillbaka till exemplet ovan så kommer 

användaren med trädgård antecknat i sin profil sannolikt få reklam med trädgårdstema riktad 

till sig. På så sätt förväntas reklamen bli mer effektiv eftersom man vet mer om användaren 

och därmed troligen mer precist än annars kan urskilja vilken reklam som användaren kan 

tänkas vara intresserad av.
56

 Den reklam som riktas till användaren baseras alltså på 

användarens eget surfbeteende studerat över tid, därav namnet beteendebaserad reklam.  

                                                 
52

 Rodica Tirtea, Claude, Castelluccia,  Claude och  Ikonomou,  Demosthenes,  "Bittersweet cookies: Some 

security and privacy considerations”, European Network and Information Security Agency, 2011, s. 8.  
53

 Googles tjänst för beteendebaserad reklam, AdSense, använder web bugs för att följa användares beteende på 

nätet. Se Roosendaal, s. 53.  
54

 Roosendaal, s. 119. 
55

 Tradedoubler Privacy Policy, Part 2 - Interest Based Advertising privacy principles, “Information stored on 

cookies”. 
56

 Müller, Alt och Michelis, s. 5. 
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Beroende på vilka webbplatser som användaren besöker samt hur ofta användaren besöker 

webbplatserna förändras också den profil som är knuten till användaren. Användarens profil 

kan även komma att kompletteras av information som härrör från andra källor än de som 

beskrivits ovan. Detta kan ske t.ex. om användaren utnyttjar en tjänst med inloggning eller då 

användaren vid ett tidigare tillfälle har lämnat annan information om sig själv.
57

 

Informationen som användaren lämnar kan naturligtvis variera, men det kan t.ex. vara 

information om namn, adress, personnummer och e-post. Man talar då om s.k. explicita 

profiler, vilket innebär att användarens profil innehåller information som användaren själv har 

lämnat. Till skillnad från explicita profiler kan man även tala om s.k. prediktiva profiler. 

Prediktiva profiler innebär istället att profilerna bygger på observationer och slutsatser utifrån 

användares beteende över tid, såsom beskrivits ovan. Båda typerna av profiler kan användas 

av annonsnätverksföretag och en profil som är prediktiv kan bli explicit om användaren t.ex. 

vid något tillfälle registrerar sig på en webbplats.
58

  

Det är inte heller helt ovanligt att annonsnätverksföretag använder sig av flera olika reklam-

tekniker för att samla in information för att bestämma vilken annons som ska visas för 

användaren. Beteendebaserad reklam kan vara en reklamteknik som kombineras med andra, 

exempelvis nyckelord för den webbplats som användaren besöker eller information om var 

användaren geografiskt befinner sig.
59

 Det är dock enbart på beteendebaserad reklam som 

denna uppsats fokuserar.  

2.4 Integritetsrisker med beteendebaserad reklam 

Som nämns i inledningen till denna uppsats så finns det en rad integritetsrisker med beteende-

baserad reklam. Integritetsriskerna kommer i detta avsnitt att presenteras för att ge läsaren en 

större förståelse avseende vilka problem beteendebaserad reklam kan medföra. Vidare 

kommer integritetsriskerna utgöra utgångspunkt för analysen av ändamålsenligheten i 

utformningen av begreppen personuppgift och personuppgiftsansvarig i förhållande till 

beteendebaserad reklam, avsnitt 3.4 och avsnitt 4.5. Till att börja med följer en kortare 

beskrivning av varför skyddet av privatlivet och den personliga integriteten över huvud taget 

görs gällande i förhållande till beteendebaserad reklam och personuppgiftsbehandling. 

PUL är det svenska reglerverk som i huvudsak aktualiseras vid bedömningen av om det sker 

någon personuppgiftbehandling vid beteendebaserad reklam. PUL har sin grund i EU:s 

                                                 
57

 Schlee, s. 102.  
58

 Yttrande 2/2010 s. 7. 
59

 Müller, Alt och Michelis, s. 124.  
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dataskyddsdirektiv.  Dataskyddsdirektivet har till syfte att skydda fysiska personers grund-

läggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med behandling av 

personuppgifter, artikel 1.1 dataskyddsdirektivet. Det uttrycks likväl i skäl 10 dataskydds-

direktivet att ändamålet med den nationella lagstiftningen avseende behandling av person-

uppgifter är att skydda grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv. 

Ändamålet med dataskyddsdirektivet är således att säkerställa ett effektivt och fullständigt 

skydd för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av 

personuppgifter. Utöver detta syftar dataskyddsdirektivet även till att säkerställa en hög 

skyddsnivå avseende dessa fri- och rättigheter.
60

 Syftet med PUL uttrycks som att skydda 

människor mot kränkningar av personliga integriteten genom behandling av personuppgifter, 

1 § PUL. Skydd för den personliga integriteten stadgas även i 2 kap. 6 § 2 st. RF. Det finns 

ingen enhetlig definition av begreppet personlig integritet och uppfattningen av vad som 

omfattas av begreppet kan variera mellan olika människor. Även om det inte finns någon 

enhetlig definition av vad som avses med personlig integritet så utgör en kränkning av 

detsamma ett intrång i en fredad sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett 

fysiskt eller psykiskt intrång bör kunna avvisas.
61

  

Artikel 29-gruppen har uttalat att beteendebaserad reklam kan utgöra ett intrång i människors 

privatliv.
62

 Artikel 29-gruppen har dock kritiserats för att enbart ha konstaterat att beteende-

baserad reklam innebär ett intrång i människors privatliv, utan att egentligen utveckla 

varför.
63

 Nedan kommer en rad risker och anledningar till varför beteendebaserad reklam kan 

utgöra ett intrång i människors privatliv att identifieras.  

Inledningsvis finns det en integritetsrisk i den brist på transparens som finns vid beteende-

baserad reklam. Bylund identifierar brist på transparens och svårighet att säga nej som de två 

tyngsta argumenten mot användarprofilering
64

 och illustrerar detta med en jämförelse mellan 

internet och det fysiska rummet. Bylund menar att mycket av vad vi gör på internet och i det 

fysiska rummet idag är samma saker, vi umgås med andra människor, handlar varor och 

flanerar eller browsar. Om man skulle översätta situationen på internet till det fysiska rummet 

så skulle vi ständigt följas av ett antal sensorer (personer) som registrerar vad vi gör, vad vi 

tittar på, vem vi talar med och vart vi befinner oss. Sensorerna skulle variera, några skulle 

                                                 
60

 Maximillian Schrems, p 39. 
61

 Prop. 2005/06:173, s. 14 f. 
62

 Yttrande 2/2010, s. 4.  
63

 Artikel 29-arbetsgruppens yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter [cit. Yttrande 4/2007]. Jämför med 

Lynskey, s. 4. 
64

 Observera att Bylund skriver om användareprofilering i allmänhet och inte beteendebaserad reklam i synerhet.  
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återkomma flera gånger vid olika tillfällen under dagen. Vi skulle inte veta vad informationen 

som samlades in skulle användas till, vilka intressen sensorerna representerade eller vilka 

aktörer som informationen skulle kunna komma att skickas vidare till. Bylund menar i 

samband härmed att det finns två viktiga skillnader mellan internet och det fysiska rummet, 

dels så skulle vi i det fysiska rummet märka om vi hela tiden var förföljda av ett antal 

personer, dels så skulle vi med stöd av norm- och regulatoriska system ha möjligheten, 

framförallt i privata miljöer, att säga ”nej, ni får inte följa mig längre”.
65

  

Brist på transparens identifieras även av Lynskey som en integritetsrisk med beteendebaserad 

reklam. Bristen på transparens innebär att det är svårt för användare att undersöka vilken 

information som samlas in vilket gör det svårare att avgöra om den information som insamlas 

skulle kunna leda till skada.
66

 Det är alltså annonsnätverksföretaget som placerar den cookie, 

tredjepartscookie, i användarens webbläsare som används för att skapa profiler för beteende-

baserad reklam. Vad användaren ser är dock normalt begränsat till annonsen och det övriga 

innehållet på utgivarens webbplats. Det som kan vara problematiskt med tredjepartscookies är 

att den som placerar cookien kan göra det utan att användaren egentligen märker någonting, 

om användaren inte får någon information om att cookien placeras.
67

 Eftersom annons-

nätverksföretaget inte har någon, för användare, märkbar kontakt med användaren är det 

genom utgivaren som information får förmedlas till användaren. Det är inte helt ovanligt att 

den information som utgivaren lämnar begränsas till information om att det på webbplatsen 

kan förekomma tredjepartscookies, men inte från vem och i vilket syfte.
 68 

Det innebär även 

att bristen på transparens kan medföra svårigheter för användare att veta till vem man vänder 

sig om den information som samlats in missbrukas.
69

  

Någonting som har ett samband med den bristfälliga information om beteendebaserad reklam 

användare erhåller är att personer ibland är helt ovetande om att beteendebaserad reklam sker. 

Krisch menar att även om åsikter om beteendebaserad reklam kan variera så finns det många 

personer som kan känna sig kränkta enbart genom att få vetskap om att annonsnätverksföretag 

sammanställer och säljer information angående dem utan att varken information om detta 

                                                 
65

 Bylund, Markus, Personlig Integritet på nätet: Från begränsande och förminskande perspektiv till positiva och 

kreativa bilder, Fores, Stockholm, 2013, s. 64 f.  
66

 Lynskey, s. 5. 
67

 Man kan dock se vilka cookies som är placerade i webbläsaren i webbläsarinställningarna. Där kan man även 

radera sparade cookies och ställa in webbläsaren att blockera tredjepartscookies.  
68

 Se exempelvis information angående användningen av cookies http://cookienotice.co/info.html för bloggen 

http://kissies.se som använder sig av annonsnätverksleverantören AdSense. 
69

 Lynskey, s. 5. 
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kommit fram eller samtycke inhämtats av personen i fråga. Krisch tar i samband härmed upp 

ett antal exempel där personer känt sig kränkta av reklam som riktats till dem.
70

 

Krisch identifierar ytterligare ett hot mot enskildas privatliv vid beteendebaserad reklam i det 

anspråk på anonymitet som finns avseende profiler genererade genom beteendebaserad 

reklam. Även om företag hävdar att profilerna är anonyma finns det förfaranden som kan 

”avanonymisera” anonyma profiler. Det kan exempelvis göras genom att koppla anonym 

information i annonsnätverkens profiler till användarens profiler på sociala medier. Genom att 

anonyma profiler kan ”avanonymiseras” ökar risken för identitetsstölder.
71

  

Ytterligare en risk som Lynskey identifierar är risken att de profiler som skapas avseende 

användare inte är korrekta. Detta kan ske t.ex. då flera användare använder en och samma 

dator och får som följd att den profilen som skapas är en mix av alla användarna. De 

eventuella fördelar som beteendebaserad reklam kan tänkas ha för användaren, dvs. att 

användaren utsatts för relevant reklam, går då förlorad. Vidare skulle inkorrekt beteende-

baserad reklam kunna leda till förlägenhet för någon av användarna.
72

 Utöver att användarens 

profil är inkorrekt menar Lynskey att ytterligare en risk med beteendebaserad reklam är att 

profilen kopplad till en användare kan komma att avslöjas. Detta kan hända t.ex. om tekniken 

inte fungerar korrekt eller om annonsnätverksföretaget blir utsatt för dataintrång. Det skulle 

vidare kunna leda till att en användare utsätts för större risker för bedrägeri och identitetsstöld. 

Risken finns även att myndigheter kan komma över den information som samlats i användares 

profiler med följd att risken för ett övervakningssamhälle ökar.
73

  

Sammantaget så finns alltså en rad risker med beteendebaserad reklam ur integritetssynpunkt. 

Riskerna kommer nedan att kommenteras i samband med analysen av de olika begreppens 

ändamålsenlighet, avsnitt 3.4 och avsnitt 4.5. 

  

                                                 
70

 Krisch, s. 24 f. Det första exemplet avser en kvinna som i samband med ett amerikanskt primärval fått 

mängder av reklam riktad till sig där hon uppmanades att donera till en viss republikansk kandidat. Hon hade 

tidigare donerat pengar och var, såsom antogs i reklamen, republikan. Uppgifterna i reklamen baserades på dock 

inte på information som kvinnan frivilligt lämnat till kandidaten eller partiet, utan på information som partiet 

köpt av ett företag som bestämt hennes politiska uppfattning och vilja att donera genom att följa hennes beteende 

på internet. Se Steel, Emily, “What They Know: A Wall Street Journal Investigation: A Web Pioneer Profiles 

Users by Name”, Wall street journal, 2010. Ytterligare ett exempel som Krisch tar upp är en tonårsflicka som fått 

reklam avseende viktminskning riktad till sig efter att ett annonsnätverksföretag identifierat henne som en 

kategori av personer som önskar gå ner i vikt.  
71

 Krisch, s. 25 f.  
72

 Lynskey, s. 5. 
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3. Personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam 

I det följande kommer frågan om den informationsbehandling som sker vid beteendebaserad 

reklam utgör behandling av personuppgifter att behandlas. Större delen av detta kapitel utgör 

en analys avseende om det vid beteendebaserad reklam sker någon behandling av person-

uppgifter och således om PUL är tillämplig. I samband med diskussionen av frågan om 

informationen utgör personuppgifter kommer en rad faktorer identifieras som påverkar 

bedömningen av när den information som behandlas vid beteendebaserad reklam utgör 

personuppgifter. Kapitlet kommer även att behandla ändamålsenligheten med regleringen, 

dvs. om utformningen av begreppet personuppgift är ändamålsenlig i förhållande till 

beteendebaserad reklam.  

3.1 Allmänna utgångspunkter 

Det regelverk som för svenskt vidkommande i huvudsak aktualiseras vid avgörandet av om 

det vid beteendebaserad reklam sker någon personuppgiftsbehandling är PUL. PUL bygger på 

EU:s dataskyddsdirektiv. Bestämmelser i nationell rätt som bygger på direktiv ska som bekant 

tolkas direktivkonformt.
74

 De bestämmelser i PUL som bygger på dataskyddsdirektivet ska 

därför, i den utsträckning det är möjligt, tolkas mot bakgrund av dataskyddsdirektivets 

ordalydelse och syfte så att det avsedda resultatet med direktivet uppnås. Dataskydds-

direktivet syftar till att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt 

rätten till privatliv, i samband med behandling av personuppgifter, artikel 1.1 dataskydds-

direktivet. Rätten till privatliv ska enligt skäl 10 dataskyddsdirektivet tolkas på samma sätt i 

dataskyddsdirektivet som i artikel 8 EKMR och såsom den kommit till uttryck i unionsrättens 

allmänna rättsprinciper. Skyddet för privatlivet genom allmänna rättsprinciper har sedan 

tillkomsten av dataskyddsdirektivet kodifierats i rättighetsstadgans artikel 7 och 8. Syftet med 

PUL är att skydda personer mot kränkningar av den personliga integriteten genom behandling 

av personuppgifter, 1 § PUL.  

Europarättens genomslag i svensk rätt har givit rättighetsjuridiken en stärkt ställning inom den 

svenska rättsordningen.
75

 Direktiv ska tolkas mot bakgrund av EU-rätten i övrigt, vilket för 

framställningen framförallt innebär EU:s rättighetsstadga som utgör primärrätt och således har 

en överordnad ställning i EU-rättens rättskällehierarki.
76

 EU-domstolen har vidare uttalat att 

eftersom bestämmelserna i dataskyddsdirektivet reglerar behandling av personuppgifter som 
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 von Colson, p. 26 och Marleasing, p. 8. 
75

 Åhman, s. 14. 
76

 Hettne och Otken Eriksson, s. 188 f.  
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kan innebära intrång i de grundläggande friheterna såsom de kommer till uttryck i rättighets-

stadgan, så ska dess bestämmelser tolkas mot bakgrund av vad som framkommer i 

rättighetsstadgan.
77

 Dataskyddsdirektivet och PUL:s bestämmelser ska således tolkas mot 

bakgrund av vad som framkommer av artikel 7 och 8 rättighetsstagdan. 

Artikel 7 rättighetsstadgan behandlar rätten till respekt för privatlivet. Artikel 7 får sin 

relevans för skyddet av personuppgifter på grund av att artikeln är en spegling av artikel 8 

EKMR, vilken omfattar registrering av personuppgifter och behandling av information 

avseende individer.
78

 Det följer av artikel 52.3 rättighetsstadgan att i de fall rättigheter i 

rättighetsstadgan motsvarar rättigheter i EKMR så ska rättigheterna ha samma innebörd och 

räckvidd som i EKMR. Innebörden av rättigheterna i EKMR omfattar även vad som kommit 

till uttryck Europadomstolens praxis.
79

 Artikel 8 rättighetsstadgan föreskriver att var och en 

har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Rätten till skydd för 

personuppgifter är ingen absolut rättighet utan ska förstås utifrån sin funktion i samhället.
80

 

Rättigheternas närmare betydelse har berörts av EU-domstolen och i förhållande till 

behandling av personuppgifter bemöter EU-domstolen ofta de två rättigheter som följer av 

artikel 7 och 8 rättighetsstadgan gemensamt.
81

  

3.2 PUL:s tillämplighet vid beteendebaserad reklam 

PUL är tillämplig för behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad, 5 

§ PUL. För att PUL ska vara tillämplig krävs därmed att uppgifter behandlas, att de uppgifter 

som behandlas är personuppgifter samt vidare att den behandlingen som sker är helt eller 

delvis automatiserad. Dessa rekvisit kommer nedan granskas i förhållande till beteende-

baserad reklam för att avgöra när PUL kan bli tillämplig. 

3.2.1 Personuppgifter  

Det rekvisit som ger upphov till den mest intressanta diskussionen är frågan om de uppgifter 

som används vid beteendebaserad reklam utgör personuppgifter i PUL:s mening. Person-

uppgift definieras i 3 § PUL som ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras 

                                                 
77

 Mål C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario 

Costeja González, (”Google Spain”) p. 68, mål C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních 

údajů, (”František Ryneš”) p. 29 samt mål C-362/14, Maximillian Schrems mot Data Protection Commissioner, 

(”Maximillian Schrems”) p. 38. 
78

 González Fuster, Gloria, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, 

Springer International Publishing, Schweiz, 2014, [cit. González] s. 199. 
79

 Åhman, s. 60. 
80

 Mål 92/09 och 93/09, Volker und Markus Schecke GbR (92/09) och Hartmut Eifert (93/09) mot Land Hessen, 

(”Land Hessen”) p. 48. 
81

 Land Hessen, p. 47 och 52 samt Maximillian Schrems, p. 39 och 66. 
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till en fysisk person som är i livet”. Definitionen är vidsträckt.
82

 Definitionen av begreppet 

personuppgift i 3 § PUL syftar att genomföra definitionen som framkommer i artikel 2.a 

dataskyddsdirektivet.
83

 Begreppet personuppgift ska därför tolkas direktivkonformt.
84

 I artikel 

2.a dataskyddsdirektivet definieras personuppgift som ”varje upplysning som avser en 

identifierad eller identifierbar fysisk person”. Någon skillnad i sak mellan definitionen i PUL 

och dataskyddsdirektivet är inte avsedd.
85

 Anonyma uppgifter, dvs. uppgifter som inte 

möjliggör identifiering av en fysisk person, utgör inte personuppgifter, skäl 26 dataskydds-

direktivet. Om en person är identifierad eller identifierbar beror på förhållanden i varje enskilt 

fall.
86

 I det följande ska dock något sägas om när informationsbehandlingen vid beteende-

baserad reklam kan utgöra personuppgifter på ett mer generellt plan. Annorlunda uttryckt så 

ska några faktorer belysas som kan ha betydelse för bedömningen av när den information som 

behandlas vid beteendebaserad reklam utgör personuppgifter i det enskilda fallet.  

Inledningsvis ska erinras att utgångspunkten för tolkning av en EU-rättslig bestämmelse är att 

man inte enbart ska beakta bestämmelsens lydelse, utan även bestämmelsens sammanhang 

och de syften som ligger bakom den.
87

 I förhållande till dataskyddsdirektivet har EU-

domstolen använt en sådan systematisk och teleologisk tolkning för att komma fram till att en 

rättslig analys kan innehålla personuppgifter, men inte i sig utgör en personuppgift. EU-

domstolen konstaterade detta med hänvisning till definitionen av begreppet personuppgift i 

dataskyddsdirektivet med stöd av syftet med och systematiken i direktivet.
88

 

Det råder det inga tvivel om att uppgifter som direkt identifierar en fysisk person utgör 

personuppgifter. Den vanligast förekommande direkta identifieraren är en persons namn.
89

 

Det ska dock tilläggas att ett namn ofta är tillräckligt för att identifiera en fysisk person, men 

inte alltid. Ett vanligt efternamn kommer inte vara tillräckligt för att identifiera en person 

utifrån hela befolkningen i ett land, men kan vara tillräckligt för att identifiera en person i ett 

klassrum.
90

 EU-domstolen har i flertalet fall ansett att en persons namn i kombination med 

andra faktorer utgjort personuppgifter. Uppgifter om en persons namn i kombination med 
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 Westman, Daniel, ”Personuppgiftslagen och kampen mot piratkopiering”, Lov & Data, nr. 4, 2005, [cit. 
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84

 von Colson, p. 26 och Marleasing, p. 8. 
85
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telefonnummer, arbetsförhållanden eller fritidsintressen utgjorde enligt EU-domstolen 

upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
91

 Detsamma gäller 

uppgifter i ett register avseende en mans namn, födelsedatum, födelseort, medborgarskap, 

civilstånd, kön, in-och utflyttningar i en medlemsstat, uppgifter om antalet pass som utfärdats 

till honom m.m.
92

 Vidare ansåg EU-domstolen att en persons namn och adress utgjorde 

upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och således person-

uppgifter.
93

 Den information som ingick i en ansökan om uppehållstillstånd, närmare 

uppgifter om en persons namn, födelsedata, nationalitet, kön, etnicitet, religion och språk, har 

också av EU-domstolen ansetts utgöra personuppgifter.
94

 En liknande bedömning gjorde EU-

domstolen avseende uppgifter om löner och pensioner som vissa organ utbetalat samt vem 

som uppburit sådan ersättning.
95

 Uppgifter avseende arbetstagares dagliga arbetstid och 

viloperioder, som sammanställts i ett arbetstidsregister, ansågs av EU-domstolen utgöra 

upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och därmed 

personuppgifter.
96

  

I dessa fall har en fysisk person varit direkt identifierad genom sitt namn i kombination med 

olika andra faktorer. I förhållande till beteendebaserad reklam bör annonsnätverksföretag som 

innehar uppgifter om användares namn utgå ifrån att namnet i kombination med den 

ytterligare information som samlats in avseende användaren är en faktor som talar för att 

uppgifterna kan komma att anses utgöra personuppgifter. Är en fysisk person direkt 

identifierad genom uppgifterna så utgör de personuppgifter enligt definitionen i dataskydds-

direktivet. Så kan t.ex. vara fallet då annonsnätverksföretag använder sig av explicita profiler 

där användaren vid registrering på en webbplats lämnat information om sitt namn i 

kombination med adress, e-post eller liknande.
97

 Finns det en sådan direkt koppling mellan ett 

annonsnätverksföretags profil och en fysisk person så bör profilen utgöra personuppgifter i 

enlighet med dataskyddsdirektivet.
98
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 Bodil Lindqvist, p. 24.  
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För att uppgifter ska utgöra personuppgifter enligt definitionen i dataskyddsdirektivet krävs 

dock inte att en fysisk person ska vara identifierad utan det är tillräckligt att en fysisk person 

är identifierbar. Det följer av artikel 2.a dataskyddsdirektivet att ”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”.  

Genom unika kombinationer kan en person alltså vara indirekt identifierbar.
99

 Namnet är 

därmed inte alltid nödvändigt för att identifiera en person.
100

 Det följer vidare av ordlydelsen i 

artikel 2.a dataskyddsdirektivet. En bild på en person som registrerats på en kamera utgör en 

personuppgift, då den gör det möjligt att identifiera den berörda personen.
101

 För indirekta 

uppgifter gäller att informationen måste nå upp till en viss nivå av specialisering så att 

uppgifterna verkligen är utpekande och således går att hänföra till en viss person.
102

 Sådana 

indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och kundnummer kan t.ex. ibland omfattas av 

personuppgiftsbegreppet.
103

 På samma sätt som ett namn ofta, men inte alltid, identifierar en 

fysisk person så är det likadant med andra värden. I en grupp om tio personer där fem 

personer är män och fem personer är kvinnor möjliggör uppgiften ”kön” inte identifiering av 

en fysisk person. I en grupp av tio där en person är man och nio är kvinnor utgör plötsligt 

samma värde, ”kön”, en uppgift som möjliggör identifiering av mannen i gruppen.
104

 På 

samma sätt kan olika kombinationer av information indirekt möjliggöra identifiering av en 

fysisk person.
105

 Det är naturligtvis omöjligt att generellt avgöra i vilka fall olika 

kombinationer av information gör det möjligt att identifiera fysiska personer, men det kan 

vara värt att nämna att i vissa fall kan kanske den information som annonsnätverksföretag 

sparar i en användares profil vara tillräckligt avgränsande för att möjliggöra indirekt 

identifiering av fysiska personer. I så fall skulle uppgifterna som annonsnätverksföretag 

sparar i en profil utgöra personuppgifter. Unika kombinationer av uppgifter bör i vissa fall 

kunna identifiera fysiska personer även i fall där annonsnätverksföretagen varken sparar 

                                                 
99
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cookies eller IP-adresser.
106

 Unika kombinationer av uppgifter som annonsnätverksföretag 

sparar i profiler är således ytterligare en faktor som kan spela in vid avgörandet av om 

informationen utgör personuppgifter. Risken för att en fysisk person kan identifieras utifrån 

uppgifterna som annonsnätverksföretag innehar bör öka ju mer information som samlas in om 

varje unik användare.  

Avseende upplysningar som kan vara indirekt identifierbara så kan unika identifierare, som 

elektroniska identiteter, utgöra personuppgifter då de går att hänföra till en individ.
107

 I 

datorfiler används ofta unika identifierare för att skilja mellan olika personer.
108

 Cookies som 

annonsnätverksföretag använder för att sammanställa profiler avseende användare bör utgöra 

en sådan unik identifierare då cookien har ett unikt identifikationsnummer som gör det möjligt 

för annonsnätverksföretaget att identifiera när en användare surfar på webbplatser tillhörande 

annonsnätverket.
109

 Genom cookien kan annonsnätverksföretaget känna igen när en 

användare besöker och återbesöker webbplatser som ingår i dess nätverk och således särskilja 

användaren ifrån andra användare.
110

 Det krävs dock, för att indirekta identifierare ska utgöra 

personuppgifter, att de når upp till en viss nivå av specialisering så att uppgifterna verkligen 

är utpekande och går att hänföra till en viss person. Det följer av ordalydelsen i artikel 2.a att 

en identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt. Även indirekta 

uppgifter måste således möjliggöra identifiering av en fysisk person. Att användningen av 

cookies möjliggör för annonsnätverksföretag att skilja mellan användare i sitt system bör inte 

i sig innebära att annonsnätverksföretag genom cookien har tillräckligt med information för 

att identifiera en fysisk person.
111

 Cookien i sig bör alltså normalt inte utgöra en person-

uppgift, men cookies är samtidigt det verktyg som möjliggör insamling av information och 

identifiering profilerna emellan vid beteendebaserad reklam. Cookien utgör på så sätt ett 

hjälpmedel för identifiering av fysiska personer i vissa fall. Användning av cookies bör på så 

sätt ändå vara en faktor som i kombination med annan information i vissa fall gör att en profil 

kan knytas till, och således identifiera, en fysisk person.     

Avseende IP-adresser har EU-domstolen ansett att de, då de gör det möjligt att exakt 

identifiera en användare, utgör personuppgifter som omfattas av skyddet i rättighets-
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stadgan.
112

 Rätten till respekt för privatlivet vad avser behandling av personuppgifter omfattar 

enligt EU-domstolen varje uppgift som rör en fysisk person som är namngiven eller som på 

annat sätt kan identifieras.
113

 I enlighet härmed har EU-domstolen konstaterat att på en 

webbplats publicera namn på stödmottagare samt vilka belopp de mottagit utgör ett ingrepp i 

stödmottagarnas privatliv och rätt till skydd av personuppgifter enligt artikel 7 och 8 

rättighetsstadgan.
114

 Det var med utgångspunkt i samma resonemang som EU-domstolen 

ansåg att IP-adresser, då de gör det möjligt att exakt identifiera en användare, utgör 

personuppgifter som omfattas av skyddet i artikel 7 och 8 rättighetsstadgan.
115

 Med bakgrund 

av vad EU-domstolen uttalat avseende IP-adresser och det skydd de kan åtnjuta i 

rättighetsstadgan bör IP-adresser även i förhållande till dataskyddsdirektivet kunna utgöra 

personuppgifter då de gör det möjligt att exakt identifiera en användare. Liksom enligt 

dataskyddsdirektivet definition omfattas uppgifter av artikel 7 och 8 rättighetsstadgan, då de 

rör en fysisk person som kan identifieras.
116

 Detta torde innebära att IP-adresser inte 

uteslutande utgör personuppgifter utan att de utgör personuppgifter då de kan identifiera en 

fysisk person.  

Annonsnätverksföretag kan spara IP-adresser, men har normalt inte uppgifter för att utifrån 

enbart en IP-adress identifiera en fysisk person. Det krävs dock inte att ett annonsnätverks-

företag själv har alla uppgifter som behövs för att identifiera en person för att uppgifterna ska 

anses utgöra personuppgifter, enbart att någon har det.
117

 Enligt dataskyddsdirektivets skäl 26 

så ska vid avgörandet av om en person är identifierbar alla hjälpmedel som i syfte att 

identifiera vederbörande rimligen kan komma att användas antingen av den personuppgifts-

ansvarige eller av någon annan beaktas. Internetleverantörer innehar ofta information som 

kan koppla ihop IP-adresser med fysiska personer.
118

 Frågan är då om det faktum att 

information finns hos en internetleverantör genom vilken IP-adresser hos annonsnätverks-

företaget kan knytas till fysiska personer innebär att en person ska anses vara identifierbar hos 

annonsnätverksföretaget och informationen därmed utgöra personuppgifter. Mycket talar för 

så är fallet. I förareten till PUL uttalas att sådana uppgifter ofta kan hänföras till en individ 
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med hjälp av uppgifter som finns hos användarens internetleverantör.
119

 Även Artikel 29-

gruppen anser att IP-adresser ofta ska anses utgöra uppgifter som avser en identifierbar 

person.
120

 IP-adresser bör dock inte alltid utgöra personuppgifter. Det ska här 

uppmärksammas att uttrycket rimligen i dataskyddsdirektivets skäl 26 torde begränsa vem 

som är en identifierbar person till att i vart fall inte omfatta alla situationer då identifiering är 

faktiskt möjlig.
121

 En hypotetisk möjlighet att identifiera en person bör inte vara tillräckligt 

för att en fysisk person ska anses vara identifierbar.
122

 Det är oklart hur en rimlighets-

bedömning ska ske i praktiken, men mycket talar för att bedömningen av vilka hjälpmedel 

som rimligen kan tänkas användas för att identifiera en person ska göras genom en 

helhetsbedömning. Westman förespråkar en helhetsbedömning där sannolikheten av 

identifiering samt integritetsriskerna med de aktuella uppgifterna och behandling av dem ska 

beaktas.
123

 Artikel 29-gruppen är inne på samma spår men tar upp fler faktorer som kan spela 

in vid en helhetsbedömning. De faktorer som Artikel 29-gruppen anser kunna spela in vid 

helhetsbedömningen är kostnaden för att göra en identifiering, det avsedda ändamålet med 

behandlingen, det sätt som behandlingen är strukturerad på, den fördel som personuppgifts-

ansvarige förväntar sig, de intressen som står på spel för den registrerade samt risken för 

organisatoriska störningar och tekniska problem.
124

 För att avgöra om IP-adresser utgör 

personuppgifter hos ett annonsnätverksföretag bör en sådan rimlighetsbedömning bli 

avgörande. Generellt bör annonsnätverksföretag som sparar uppgifter om användares IP-

adresser i förhållande till profiler för beteendebaserad reklam vara uppmärksamma på att det 

är en faktor som kan tala för att uppgifterna anses utgöra personuppgifter.  

Definitionen av personuppgift i dataskyddsdirektivet innehåller, utöver att en person ska vara 

identifierbar, ytterligare en begränsning i vad som kan utgöra personuppgifter. Begränsningen 

ligger i termen ”avser” i dataskyddsdirektivets definition av personuppgifter.
125

 Artikel 29-

gruppen har uttalat att information, bland annat, avser en person när den handlar om denna.
126

 

Westman menar att en uppgift enbart utgör en personuppgift då uppgiften i någon rimlig 

mening tillför någon information om personen, såsom personens egenskaper eller 
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handlande.
127

 I förhållande till beteendebaserad reklam bör denna begränsning generellt inte 

vålla några större problem i och med att den information som annonsnätverksföretag samlar i 

profiler baseras på användares handlande och används för att presumera användares 

egenskaper eller intressen. Informationen som sparas i profilen handlar således om användare 

och ”avser” i den bemärkelsen användaren.  

I detta sammanhang ska även påpekas att känsligheten i den information som annonsnätverks-

företaget sparar i användares profiler bör kunna spela in vid avgörandet av om uppgifterna 

utgör personuppgifter. Känsliga uppgifter är mer integritetskränkande och har således ansetts 

mer skyddsvärda. Det följer av systematiken i PUL där vissa typer av information, såsom 

information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening samt hälsa eller sexualliv, åtnjuter ett starkare skydd 

än andra uppgifter, 13 § PUL. Denna typ av uppgifter är som huvudregel förbjudna att 

behandla. Det är även sådana känsliga uppgifter som Europadomstolen i större omfattning 

ansett omfattas av skyddet för privatlivet i artikel 8 EKMR.
128

 Europadomstolen har 

konstaterat att begreppet privatliv har en vid innebörd men ingen fullständig eller uttömmande 

definition.
129

 Registrering av personuppgifter och behandling av information avseende 

individer kan, beroende på omständigheterna, omfattas av rätten till respekt för privatlivet i 

artikel 8 EKMR.
130

 Uppgifter som av Europadomstolen särskilt ansetts skyddsvärda, och som 

således omfattas av skyddet i artikel 8 EKMR, är bland annat information om politisk 

uppfattning, religionstillhörighet, sexuell läggning, sjukdomar, tidigare brottslighet samt 

missbruk av droger.
131

 Om annonsnätverksföretag skulle använda känsliga uppgifter i sina 

profiler bör det vara mer troligt att uppgifterna anses omfattas av definitionen person-

uppgifter. En sådan tolkning följer av syftet och systematiken i dataskyddsdirektivet. 

Känsligheten i de uppgifter som annonsnätverksföretaget behandlar är således ytterligare en 

faktor som kan påverka bedömningen av om uppgifterna som behandlas utgör 

personuppgifter. 

Som nämnts ovan omfattas inte anonym information, dvs. information genom vilken en fysisk 

person inte kan identifieras, av definitionen av personuppgifter, skäl 26 dataskyddsdirektivet.   

Det bör därmed finnas en möjlighet för annonsnätversföretag att undvika tillämpligheten av 
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dataskyddsdirektivet och PUL. De åtgärder som en personuppgiftsansvarig vidtar för att 

förhindra möjligheten till identifiering av en fysisk person utifrån informationen som används 

kan ha stor betydelse. Att vidta lämpliga åtgärder kan vara vad som gör att uppgifterna inte 

anses vara upplysningar som avser en identifierbar fysisk person och således inte utgör 

personuppgifter.
132

 För att information inte ska omfattas av definitionen personuppgift krävs 

dock att det verkligen inte ska gå att identifiera en fysisk person utifrån informationen. 

Anonyma uppgifter som gör det möjligt att genom s.k. bakvägsidentifikation identifiera en 

fysisk person torde omfattas av definitionen av begreppet personuppgift.
133

 Det följer även av 

definitionen av vad som är en anonym uppgift, dvs. en uppgift som inte omfattas av 

definitionen av vad som är en personuppgift, skäl 26 dataskyddsdirektivet.  

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som kan påverka bedömningen av om den 

information som annonsnätverksföretag innehar vid beteendebaserad reklam utgör 

personuppgifter. Det är dock svårt att generellt säga om informationen utgör personuppgifter 

eller inte utan en bedömning får i slutändan göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.  

3.2.2 Behandling 

PUL är alltså tillämplig för behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 

automatiserad, 5 § PUL. Begreppet behandling definieras i 3 § PUL och 2.b dataskydds-

direktivet som ”varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare 

sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, 

bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom 

översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 

samkörning, blockering, utplåning eller förstöring”. Definitionen i 3 § PUL är liktydig med 

definitionen i artikel 2.b dataskyddsdirektivet och är avsedd att ha samma innebörd.
134

  

Begreppet behandling har en vid innebörd och omfattar all typ av hantering av person-

uppgifter.
135

 Begreppet är inte särskiljande på så sätt att vissa hanteringsformer omfattas och 

andra inte gör det, utan alla former av hantering omfattas.
136

 Innebörden av begreppet 

behandling är så vidsträckt att det är svårt att hitta någon typ av databearbetning som faller 
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utanför definitionen.
137

 EU-domstolen har ansett att sökmotorer genom att söka information 

publicerad på olika websidor, indexera och lagra informationen tillfälligt och slutligen enligt 

en prioriteringslista göra informationen tillgänglig för en användare utgör behandling av 

personuppgifter enligt dataskyddsdirektivets regler.
138

 EU-domstolen har även ansett att 

publicering av information på en websida där personer refereras till med namn, 

telefonnummer och en kort beskrivning av vissa intressen är att anses som behandling av 

personuppgifter.
139

 Redan att lagra personuppgifter lokalt på en dator utgör enligt HD en 

behandling av personuppgifter enligt 3 § PUL.
140

 

I fall då uppgifter hos annonsnätverksföretag utgör personuppgifter, bör den hantering av 

uppgifterna som sker hos annonsnätverksföretaget utgöra behandling i enlighet med 

definitionen i 3 § PUL. Det följer utav ordalydelsen i 3 § PUL och artikel 2.b dataskydds-

direktivet då annonsnätverksföretag normalt utför flera av de åtgärder som är uttryckligen och 

ovillkorligen angivna där. Den information som annonsnätverksföretag samlar in analyserars 

och ur analysen genereras ett antal intressekategorier som knyts till användaren. I detta skede 

insamlas, organiseras, lagras och bearbetas personuppgifter hos annonsnätverksföretaget. 

Det är utifrån användarens individuella profil med presumerade intressen som annons-

nätverksföretaget väljer vilken annons som ska visas för just den användaren. I detta skede 

använder annonsnätverksföretaget personuppgifterna. Beroende på vilka webbplatser som 

användaren besöker samt hur ofta användaren besöker webbplatserna förändras också den 

profil som är knuten till användaren.
141

 Därmed ändrar annonsnätverksföretaget person-

uppgifterna. Det bör sammanfattningsvis med stor sannolikhet ske en behandling av 

personuppgifter hos annonsnätverksföretaget i fall då den information som hanteras utgör 

personuppgifter.  

3.2.3 Helt eller delvis automatiserad 

Det tredje rekvisitet för PUL:s tillämplighet är alltså att behandlingen av personuppgifter ska 

vara helt eller delvis automatiserad, 5 § PUL. Som regel är behandling i datorer av 

personuppgifter i datorformat att anses som automatiserad behandling.
142

 Det torde vara 

tillräckligt att en personuppgift gjorts digital bara för en kort stund för att personuppgifts-
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behandlingen ska anses vara helt eller delvis automatiserad.
143

 Att lägga ut uppgifter på en 

webbsida har av EU-domstolen ansetts vara behandling som görs åtminstone delvis på 

automatiserad väg.
144

 Användning av i princip all modern informations- och 

kommunikationsteknik utgör en helt eller delvis automatiserad behandling.
145

 I förhållande till 

behandling av uppgifter med någon typ av it-stöd är utgångspunkten att kravet på helt eller 

delvis automatiserad behandling är uppfyllt.
146

  

Hela processen med beteendebaserad reklam, från insamlande av information till skapandet 

av profiler och val av annonser sker på automatiserad väg. Det bör inte råda några tvivel om 

att den behandling av personuppgifter som utförs vid beteendebaserad reklam är att anses som 

helt eller delvis automatiserad.  

3.3 Den allmänna dataskyddsförordningen 

Den allmänna dataskyddsförordningen kommer den 25 maj 2018 att ersätta dataskydds-

direktivet. Förordningen för med sig en del ändringar på dataskyddsområdet. Den allmänna 

dataskyddsförordningen kommer dock fortsatt vara tillämplig för ”behandling av 

personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg”, artikel 2.1 allmänna 

dataskyddsförordningen.   

Avseende begreppet personuppgift så behåller begreppet i huvudsak nuvarande definition i 

dataskyddsdirektivet som varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person, artikel 4.1 allmänna dataskyddsförordningen. I förhållande till vem som är en 

identifierbar person har dock ett tillägg gjorts jämfört med dataskyddsdirektivet. Enligt den 

allmänna dataskyddsförordningen är en identifierbar person en person som direkt eller 

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

lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer, artikel 4.1 dataskyddsförordningen. 

Förändringen bör inte innebära några större praktiska förändringar i förhållande till 

beteendebaserad reklam utöver att onlineidentifikatorer nu uttryckligen nämns som en 

identifierare i artikeln. Ytterligare ett tillägg som görs i den allmänna dataskyddsförordningen 

avser vilka hjälpmedel som rimligen kan komma att användas för att identifiera en fysisk 

person, av den personuppgiftsansvarige eller av annan person, i skäl 26 allmänna dataskydds-

förordningen. Tillägget anger att för rimlighetsbedömningen så bör man beakta samtliga 
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objektiva faktorer, såsom kostnader och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl 

tillgänglig teknik vid tidpunkten för behandlingen som den tekniska utvecklingen. I och med 

ikraftträdandet av den allmänna dataskyddsförordningen bör det finnas mer vägledning för 

hur rimlighetsbedömningen ska utföras. Ett i förhållande till beteendebaserad reklam 

välkommet tillägg. Bedömningen kommer dock även fortsättningsvis att få göras med 

utgångspunkt i omständigheterna i varje enskilt fall.  

Definitionen av begreppet behandling kommer att förändras något i den allmänna dataskydds-

förordningen. Enligt artikel 4.2 allmänna dataskyddsförordningen är behandling ”en åtgärd 

eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej”. Såsom i dataskydds-

direktivet följer sedan en rad exempel på vad som kan utgöra behandling enligt allmänna 

dataskyddsförordningen. I förhållande till dataskyddsdirektivet skiljer sig exemplifieringen till 

på så sätt att återvinning, inhämtande, översändande och sammanställning eller samkörning 

har försvunnit och strukturering, framtagning, läsning, justering och begränsning har 

tillkommit. Definitionen av begreppet behandling har såldes förändrats något. Den förändring 

som skett bör dock inte förändra innebörden av begreppet behandling i en speciellt stor 

utsträckning i förhållande till beteendebaserad reklam. Den hantering som sker hos 

annonsnätverksföretaget bör även i fortsättningen anses utgöra behandling i allmänna 

dataskyddsförordningens mening.  

Skillnaden mellan dataskyddsdirektivet och den allmänna dataskyddsförordningen med 

avseende på tillämpningsområdet verkar till synes inte vara så stora. Det sätt på vilket den 

allmänna dataskyddsförordningen kan komma att påverka beteendebaserad reklam verkar inte 

ligga i definitionen av tillämpningsområdet. Därmed inte sagt att den allmänna dataskydds-

förordningen inte kommer att påverka beteendebaserad reklam. Flera förändringar har antagits 

i och med den allmänna dataskyddsförordningen som i viss utsträckning bör påverka 

beteendebaserad reklam. En stor förändring är att begreppet ”profilering” införs och får en 

definition i artikel 4.4 allmänna dataskyddsförordningen. Profilering definieras som ”varje 

form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter 

används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att 

analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, 

hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar”. 

Mycket talar för att annonsnätverksföretags personuppgiftsbehandling faller in under den 

definitionen som en automatisk behandling av personuppgifter som består i att bedöma 



 

 31 

 

personliga egenskaper för att analysera och förutsäga fysiska personers beteende, personliga 

preferenser eller intressen. Med utgångspunkt i definitionen av profilering i den allmänna 

dataskyddsförordningen införs ytterligare förändringar som kan komma att påverka 

beteendebaserad reklam och annonsnätverksföretagens behandling av personuppgifter. Dessa 

förändringar faller dock utanför uppsatsens syfte och kommer därför inte att behandlas 

ytterligare.
147

 Det ska dock tilläggas att det naturligtvis krävs att den allmänna 

dataskyddsförordningen är tillämplig för att bestämmelserna avseende profilering ska 

aktualiseras. 

3.4 Regleringens ändamålsenlighet  

I detta kapitel har PUL:s tillämplighet i förhållande till beteendebaserad reklam diskuterats. 

Den fråga avseende PUL:s tillämpliget som får avgörande betydelse i förhållande till 

beteendebasera reklam är om den information som annonsnätverksföretag behandlar utgör 

personuppgifter. Beteendebaserad reklam sätter definitionen av begreppet personuppgift på 

sin spets och som framgår ovan så bör annonsnätverksföretags informationsbehandling ibland 

omfattas av definitionen och ibland inte. I det följande ska analyseras om utformningen av 

begreppet personuppgift är ändamålsenligt i förhållande till vad som framkommit ovan om 

tillämpligheten vid beteendebaserad reklam. 

Ändamålet med dataskyddsdirektivet är som framkommit att säkerställa ett effektivt och 

fullständigt skydd för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med 

behandling av personuppgifter samt att säkerställa en hög skyddsnivå avseende dessa fri- och 

rättighet. I enlighet härmed har regleringen i PUL som ändamål att skydda personer mot 

kränkningar av personliga integriteten genom behandling av personuppgifter. Frågan som ska 

diskuteras i det följande är huruvida begreppet personuppgift i PUL och dataskyddsdirektivet 

fått en ändamålenlig utformning. Ändamålsenligheten kommer bedömas med utgångspunkt i 

vad som framkommit ovan om PUL och dataskyddsdirektivets tillämplighet vid beteende-

baserad reklam. Eftersom ändamålet med regleringen är att skydda enskildas privatliv och 

personliga integritet så kommer ändamålsenligheten prövas mot de integritetrisker som 

presenterats i avsnitt 2.4.  

Inledningsvis ska dock någonting kort sägas om regleringens förutsebarhet. Som framkommer 

ovan är det svårt att med säkerhet säga i vilka fall som PUL är tillämplig i förhållande till 
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beteendebaserad reklam. Den dynamiska utformning personuppgiftsbegreppet fått kan i 

förhållande till beteendebaserad reklam te sig något problematisk då den medför viss 

osäkerhet kring PUL:s tillämplighet. De krav som följer av PUL:s tillämplighet är tämligen 

omfattande och av förutsebarhetsskäl så bör det lämpligen tydligare framgå när lagen är 

tillämplig. Framförallt för att den som är personuppgiftsansvarig med större säkerhet ska veta 

när regleringen är tillämplig och kunna anpassa sitt beteende i enlighet härmed. Det ska i 

samband härmed tilläggas att utifrån de förutsättningar som följer ovan bör en 

personuppgiftsansvarig med större säkerhet kunna avgöra om den verksamhet som bedrivs 

faktiskt faller inom PUL:s tillämpningsområde eller inte. Den personuppgiftsansvarige 

innehar förhoppningsvis exakta uppgifter om vilken information som samlas in och sparas 

och i vilken utsträckning som den informationen kan användas för att identifiera en fysisk 

person. Är den personuppgiftsansvarige själv osäker så kan en rekommendation vara att utgå 

ifrån att alla profiler utgör personuppgifter och således omfattas av PUL:s tillämpnings-

område.  

En integritetsrisk som identifierats med beteendebaserad reklam är att användares profiler kan 

komma att avslöjas, t.ex. vid datorintrång, och att riskerna för bedrägeri eller identitetstöld 

därigenom ökar. I förhållande till definitionen av begreppet personuppgift så torde nuvarande 

reglering på ett lämpligt sätt tillvarata denna integritetsrisk. Om profilerna innehåller 

tillräckligt med information för att en fysisk person ska vara identifierbar, vilket måste anses 

vara en förutsättning för att bedrägeri eller identitetsstöd ska kunna förekomma, så omfattas 

profilerna av PUL. Då finns det krav på den personuppgiftsansvarige att vidta lämpliga 

tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.
148

 Om 

annonsnätverksföretaget följer reglerna och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder bör risken för 

att obehöriga får tillgång till informationen rimligen minska. Definitionen av personuppgift 

får i detta hänseende anses skydda fysiska personers privatliv och personliga integritet på ett 

ändamålsenligt och lämpligt sätt.  

Detsamma gäller det hot mot enskildas personliga integritet vid beteendebaserad reklam som 

innebär att det finns ett anspråk på anonymitet avseende de profiler som genereras genom 

beteendebaserad reklam. Såsom regleringen ser ut så omfattas uppgifter som innebär att en 

fysisk person är identifierbar av begreppet personuppgift. Det går inte att hävda att profilerna 

är anonyma om de inte är det och därigenom undvika PUL:s tillämplighet. Även information 
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som möjliggör s.k. bakvägsidentifiering omfattas av PUL. Anonym information är enbart 

anonym om fysiska personer inte är identifierbara genom informationen. Definitionen av 

begreppet personuppgift får även i detta hänseende på ett ändamålsenligt sätt anses tillvarata 

fysiska personers rätt till skydd av privatliv och personlig integritet. Huruvida den reglering 

som finns är effektiv är en annan fråga, som dessvärre inte kommer besvaras i denna uppsats 

då det faller utanför uppsatsens syfte. 

Det finns vidare två integritetsrisker med beteendebaserad reklam för vilka ändamåls-

enligheten behövs diskuteras lite mer ingående. Båda dessa integritetsrisker kan i teorin 

avhjälpas eller lindras genom PUL:s tillämplighet. Det kan därför vid en första anblick verka 

tilldragande att argumentera för att utvidga definitionen av begreppet personuppgift så att all 

informationsbehandling vid beteendebaserad reklam omfattas för att på ett tillfredställande 

sätt tillvarata användares rätt till privatliv och personlig integritet. Den första av dessa två 

integritetsrisker som i teorin avhjälps då PUL är tillämplig är risken att de profiler som skapas 

avseende användare inte är korrekta.
149

 Då informationen som finns i en användares profil 

utgör personuppgifter är det möjligt att enligt PUL kräva att uppgifterna ska vara riktiga och 

korrekta. Det kan dock hända, och är kanske mer troligt, att den profil som är kopplad till en 

användares webbläsare är inkorrekt i fall då profilen inte uppfyller kraven för att utgöra 

personuppgifter. Annonser utvalda utifrån en inkorrekt profil kan skickas till en användare 

även i fall då ett annonsnätverksföretags informationsbehandling inte utgör personuppgifts-

behandling. Skillnaden är att då har användaren ingen rätt att kräva att profilen ska vara 

korrekt. I det avseendet tillvaratar den nuvarande definitionen av begreppet personuppgifter 

alltså inte användarens rätt till privatliv och personlig integritet som har konkretiserats i dessa 

integritetsrisker. För att även sådana fall skulle omfattas av regleringen skulle 

personuppgiftsbegreppet behöva utvidgas.  

Detsamma gäller för den mest omfattande integritetsrisken med beteendebaserad reklam, 

bristen på transparens. Att annonsnätverksföretag följer användares rörelse på internet och 

samlar in information samt skapar profiler avseende användarna är någonting som kan ske i 

princip utan användarens vetskap. Det är inte enkelt för användaren att undersöka vem som 

sparat cookies för vilka ändamål för varje webbplats som användaren besöker. Vidare kan 

annonsnätverkföretag få tillgång till IP-adresser som en konsekvens av hur internet fungerar. 

                                                 
149

 9 § g PUL stadgar att uppgifter som behandlas ska vara riktiga och korrekta. Om personuppgiftsansvarige 

ändå behandlaruppgifter som är oriktiga så stadgar 9 § h PUL att den personuppgiftsansvarige ska vidta alla 

rimliga åtgärder för att rätta, blockera eller utplåna felaktiga uppgifter. 



 

 34 

 

Det är nästan helt omöjligt att veta vem som sparar sådana uppgifter. I teorin är bristen på 

transparens vid beteendebaserad reklam någonting som kunde avhjälpas, eller i vart fall 

lindras, då PUL är tillämplig eftersom lagen innehåller omfattande informationskrav.
150

 Det 

ställs bland annat krav på den personuppgiftsansvarige att lämna information om sin identitet 

samt annan information som användaren kan behöva för att kunna tillvarata sina rättigheter i 

samband med behandlingen. Det finns även en möjlighet för den registrerade, vis 

beteendebaserad reklam användaren, att efter ansökan hos den personuppgiftsansvarige få 

ytterligare information om vilka uppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter har 

hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats ut. 

För att kunna avhjälpa bristen på transparens vid beteendebaserad reklam kan det verka 

önskvärt att vidga personuppgiftsbegreppet så att all informationsbehandling som annons-

nätverksföretag utför vid beteendebaserad reklam omfattas av definitionen. Då skulle, 

förutsatt att alla aktörer tillgodoser att lagens krav är uppfyllda, information på ett mer 

tillfredställande sätt komma fram till användaren och användarens integritet i mindre 

omfattning kränkas. Detsamma gäller, som framkommit ovan, för inkorrekta profiler. Igen 

skulle, för att omfatta alla fall av beteendebaserad reklam och minska integritetsrisken, 

definitionen av personuppgiftsbegreppet behöva utvidgas. 

Definitionen av begreppet personuppgift har dock redan för närvarande en vidsträckt innebörd 

enligt vilken en användare kan anses identifierbar även i fall där annonsnätverksföretag i 

realiteten inte har någon aning om vem uppgifterna identifierar då den information som krävs 

för identifiering finns hos någon annan. Om man fortsätter att vidga personuppgiftsbegreppet 

så kommer någonstans kopplingen mellan uppgift och fysisk person helt att försvinna. Som 

beskrivs ovan så är en person redan identifierbar i vissa fall när information som finns hos 

någon annan gör det möjligt att identifiera en fysisk person. Vad skulle nästa steg vara? I 

samband härmed ska uppmärksammas att regleringens ändamål inte är att skydda privatlivet 

och den personliga integriteten på internet, eller överallt, istället är regleringen till för att 

skydda personer mot kränkningar av privatlivet och den personliga integriteten i förhållande 

till behandling av personuppgifter. Lämpligen bör en sådan reglering ställa krav på någon 

koppling till fysiska personer. Kravet på koppling mellan information och fysisk person är 

med dagens reglering redan långtgående, dvs. det krävs inte att kopplingen är direkt utan det 

räcker att den är indirekt och till och med att det är möjligt att göra en koppling genom 

information som den personuppgiftsansvarige inte själv innehar. Omvänt så skulle det inte 
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vara rimligt att ha en reglering där begreppet personuppgift även innefattade information som 

inte går att koppla till en fysisk person. Att vidga PUL:s tillämpningsområde så att även 

information utan koppling till fysiska personer omfattas skulle vidga tillämpningsområdet på 

ett sätt som inte skulle vara förenligt med dess syfte. Sammantaget bör därmed den nuvarande 

utformningen av begreppet personuppgift vara ändamålsenlig. 

Därmed inte sagt att det inte kan vara integritetskränkande att utan vetskap bli förföljd på 

internet, oaktat om det sen går att koppla informationen till en fysisk person. Min uppfattning 

är att det kan vara kränkande att spåra användares beteende på internet, att följa personer utan 

att lämna information om sin identitet och utan att användaren vet vilken information som 

samlas in och i vilket syfte. Det finns alltid en person på andra sidan den dator man följer, så 

kopplingen till en fysisk person är inte helt obefintlig. Dessutom lever vi stora delar av våra 

liv på internet. Jag anser det därför inte orimligt att önska större möjligheter att få information 

om vem som följer en på internet, för vilket syfte och en möjlighet att motsätta sig sådan 

behandling, även i fall där uppgifterna som samlas inte utgör personuppgifter enligt 

definitionen i PUL. Jag kommer i samband härmed inte förorda en lösning på denna 

problematik, då det faller utanför uppsatsen syfte, men någoting ska ändock kort sägas om 

saken inom ramen för denna analys. Regleringen avseende personuppgifter är inte 

nödvändigtvis den enda möjligheten att angripa problemet avseende spårning. Man skulle 

kanske kunna tänka sig en reglering som direkt riktar sig mot spårning på internet. Det skulle 

dock kunna ge upphov till problematik med hänsyn till teknikneutraliteten. En annan variant i 

förhållande till beteendebaserad reklam skulle kanske vara att angripa problemet genom 

marknadsföringslagstiftning. Det skulle dock vara problematiskt i fall där spårning sker för ett 

annat syfte än reklam. I samband härmed ska uppmärksammas att det mest effektiva sättet att 

öka användares insyn avseende spårning inte nödvändigtvis är genom lagstiftning. Såsom 

Lessig anför så kan man angripa detta integritetsproblem på andra sätt än genom 

lagstiftning.
151

 Andra åtgärder än lagstiftning som kan påverka denna integritetsproblematik 

är tekniska, normativa och marknadsmässiga förändringar. Tekniska förändringar skulle 

kunna påverka möjligheten olika aktörer har att spåra. Tekniska förändringar skulle även 

kunna påverka vilken information användare tillhandahåller och på vilket sätt den 

informationen kommer användarna tillhanda vid spårning. Normativa förändringar skulle 

kunna påverka hur användare generellt ser på spårning och i sin tur utsträckningen enligt 
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vilken den accepteras. Kanske finns det åtgärder som på ett bättre sätt än, eller i kombination 

med, lagstiftning kan komma till rätta med spårningsproblematiken.  
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4. Personuppgiftsansvar vid beteendebaserad reklam 

I det föregående har noterats att det under vissa förutsättningar kan förekomma person-

uppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam. I det följande ska analyseras vilken aktör 

som, i de fall personuppgiftsbehandling förekommer, är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen. Vidare ska frågan om flera aktörer kan vara gemensamt personuppgifts-

ansvariga vid beteendebaserad reklam analyseras. Den som är personuppgiftsansvarig 

ansvarar för efterlevnaden av reglerna i dataskyddsdirektivet och PUL.
152

 Det är således ett 

begrepp av stor betydelse som i förhållande till beteendebaserad reklam förtjänar att belysas 

närmare. Inledningsvis kommer annonsnätverksföretagets ansvar som personuppgiftsansvarig 

att undersökas. Fokus i analysen ligger emellertid på utgivarens eventuella ansvar för 

personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam. I samband härmed behandlas även 

innebörden av personuppgiftsansvaret, dvs. vad det egentligen innebär att vara 

personuppgiftsansvarig.   

4.1 Ansvar för behandling av personuppgifter 

Den som ansvarar för behandling av personuppgifter benämns i PUL som personuppgifts-

ansvarig. Begreppet definieras i 3 § PUL som ”den som ensam eller tillsammans med andra 

bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter”. Definitionen i 

PUL syftar till att genomföra dataskyddsdirektivets begrepp registeransvarig
153

 och ska 

följaktligen tolkas direktivkonformt.
154

 I artikel 2.d dataskyddsdirektivet definieras 

personuppgiftsansvarig som ”den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den 

institution eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter”. Personuppgiftsansvaret innehas 

företrädelsevis av juridiska personer, inte de fysiska personer som står bakom den juridiska 

personen.
155

 Det innebär att arbetstagare som behandlar personuppgifter inom ramen för 

arbetsgivarens verksamhet inte bör anses som personuppgiftsansvarige, utan det ansvaret bör 

ligga på arbetsgivaren.
156

 Det förekommer dock att fysiska personer är personuppgifts-
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ansvariga. I förhållande till beteendebaserad reklam är kanske de fysiska personer som i störst 

utsträckning riskerar att bli personuppgiftsansvariga bloggare.
157

  

Enligt artikel 1 dataskyddsdirektivet är dess syfte att skydda fysiska personers grundläggande 

fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv samt att möjliggöra fri rörlighet för dessa 

uppgifter mellan medlemsstaterna.
158

 Syftet med artikel 2.d dataskyddsdirektivet är enligt EU-

domstolen att genom en vid definition av begreppet personuppgiftsansvarig säkerställa ett 

effektivt och komplett skydd för av dataskyddsdirektivet berörda personer.
159

 

När det förekommer personuppgiftsbehandling så är det alltid någon som är ansvarig för 

behandlingen. Utgångspunken är att det den som faktiskt bestämt över behandlingen av 

personuppgifter som är personuppgiftsansvarig.
160

 Det innebär att det är genom en analys av 

de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet som personuppgiftsansvaret får 

bestämmas.
161

 Det saknas dessvärre tydlig vägledning i PUL, dess förarbeten eller data-

skyddsdirektivet avseende hur en avgränsning av personuppgiftsansvaret ska göras.
162

 

Avseende personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam bör personuppgiftsansvaret 

bestämmas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. I det följande ska dock ändå något 

sägas om personuppgiftsansvaret generellt vid beteendebaserad reklam. 

4.2 Annonsnätverksföretags ansvar 

Det är följaktligen den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 

medlen för behandling av personuppgifter som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

Vem det är som bestämmer ändamålet med och medlen för behandlingen kan fastställas 

genom att besvara frågorna ”Varför?” och ”Hur?”.
163

 Avgörande för bedömningen av vem det 

är som bestämmer ändamålen med behandlingen är varför behandlingen utförs samt vem som 

är initiativtagare till behandlingen.
164

 Vid avgörandet av vem det är som bestämmer medlen 

för behandlingen är det istället frågan hur som ska besvaras. För besvarande av frågan hur 

behandlingen förekommer så bör beaktas vem som bestämmer vilka tekniska metoder som 
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används, vilka uppgifter som behandlas, vilka tredje män som ska få tillgång till uppgifterna 

samt när uppgifter ska raderas.
165

  

När det kommer till annonsnätverksföretag är det utifrån en bedömning av de omständigheter 

som normalt föreligger vid beteendebaserad reklam relativt klart att annonsnätverksföretag 

bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter. Som framkommit 

ovan behandlar annonsnätverksföretaget under vissa omständigheter personuppgifter när de 

samlar in, registrerar, organiserar, lagrar, bearbetar och använder informationen som finns i 

användarnas profiler. Annonsnätverksföretaget bestämmer varför behandlingen utförs, 

nämligen för att kunna leverera reklam som är anpassad efter varje användare. 

Annonsnätverksföretaget bestämmer även hur behandlingen ska gå till. Annonsnätverks-

företgaten bestämmer vilka tekniska metoder som ska användas vid behandlingen, vilka 

uppgifter som behandlas, vilka tredje män som ska få tillgång till uppgifterna samt när 

uppgifterna ska raderas. Det är alltså tämligen tydligt att annonsnätverksföretaget bestämmer 

ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter vid beteendebaserad reklam och 

således är personuppgiftsansvarig för den behandlingen.  

4.3 Utgivares ansvar 

Även om ett annonsnätverksföretag är personuppgiftsansvarig enligt vad som framkommer 

ovan så utesluter inte det att de kan dela personuppgiftsansvaret med en annan aktör. Det 

följer av ordalydelsen i artikel 2.b dataskyddsdirektivet där det anges att personuppgifts-

ansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålet med och 

medlen med personuppgiftsbehandlingen.
166

 Personuppgiftsansvaret behöver alltså inte 

innehas av en person utan är ett ansvar som kan delas mellan olika personer eller aktörer.
167

 

Ett sådant ansvar benämns gemensamt personuppgiftsansvar. Det finns i varken PUL eller 

dataskyddsdirektivet någon närmare beskrivning av hur en bedömning av ett gemensamt 

personuppgiftsansvar ska göras, utan en bedömning får även i detta avseende göras utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet.
168

 Det innebär naturligtvis ytterligare svårigheter att 

uttala någonting generellt om utgivarens personuppgiftsansvar vid beteendebaserad reklam. 

Några faktorer som kan påverka bedömningen av om utgivaren kan vara personuppgifts-

ansvarig för personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam ska dock lyftas fram i det 

följande.  
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Inledningsvis ska erinras att även för det gemensamma personuppgiftsansavret är 

utgångspunkten att det den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 

och medlen för behandling av personuppgifter som är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen. För att utgivaren ska vara personuppgiftsansvarig krävs alltså att utgivaren 

bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter vid beteendebaserad 

reklam. I vissa fall kan det vara så att utgivaren själv, för egna ändamål, samlar information 

om användarna som besöker utgivarens webbplats. Så kan t.ex. vara fallet om utgivaren har 

en login-tjänst genom vilken användaren kan lämna information om sig själv. I ett fall där 

utgivaren behandlar personuppgifter för egna ändamål och medel kommer utgivaren vara 

personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Även i fall där utgivaren samlar in och överför 

personuppgifter rörande besökarna till annonsnätverksföretaget bör de anses som 

personuppgiftsansvariga för den behandlingen och således vara bundna av skyldigheterna 

enligt dataskyddsdirektivet.
169

 Det är dock inte alltid som så är fallet. Det är inte helt ovanligt 

att utgivaren enbart reserverar utrymme på sin webbplats för visning av annonser åt 

annonsnätverksföretaget, genom att koda sin sida till att fungera på det sättet. Utgivaren 

överför då inte uppgifter till annonsnätverksföretaget utan all kommunikation mellan 

användaren och annonsnätverksföretaget sker via annonsnätverksföretagets webbserver. När 

utgivaren inte överför personuppgifter till annonsnätverksföretaget utan enbart sätter igång 

överföringen av information till annonsnätverksföretget genom att koda sin webbplats att 

fungera på det sättet är utgivarens personuppgiftsansvar mer oklart.  

Utgångspunkten för bestämmande av personuppgiftsansvaret att det är de faktiska 

förhållandena som ska vara avgörande, inte formella förhållande såsom avtal. Ett avtal kan 

dock vara en faktor att beakta vid bestämmande av personuppgiftsapansvaret.
170

 I förhållande 

till beteendebaserad reklam och ett gemensamt personuppgiftsansvar så kan ett avtal mellan 

utgivare och annonsnätverksföretag få en avgörande betydelse för bestämmandet av 

personuppgiftsansvaret i det enskilda fallet. Frågan om utgivaren och annonsnätverksföretaget 

har ett gemensamt personuppgiftsansvar kan bli avhängig sammarbetsvillkoren parterna 

emellan.
171

 Beroende på villkoren i samarbetet mellan utgivaren och annonsnätverksföretaget 

så skulle de kunna vara gemensamt personuppgiftsansvariga.
172

 Det är dock svårt att vidare 

uttala någonting generellt avseende avtalsvillkoren, mer än att personuppgiftsansvaret kan 
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vara avhängigt ett sådant avtal. Avtal mellan utgivaren och annonsnätverksföretaget är således 

en faktor att beakta vid bestämmande av det gemensamma personuppgiftsansvaret i det 

enskilda fallet. 

I tveksamma fall kan annan information än avtalsvillkor vara avgörande för att identifiera en 

personuppgiftsansvarig. Då kan även den uppfattning som användarna får av vem som är 

personuppgiftsansvarig och de rimliga förväntningar som användarna kan få av den bilden 

spela roll vid avgörandet av vem som anses bestämma ändamålet och medlet med 

behandlingen.
173

 I förhållande till beteendebaserad reklam ska här framhävas att stor del av 

annonsnätverksföretagens personuppgiftsbehandling kan, om information inte lämnas, ske 

nästan utan användarens vetskap. Eftersom användaren har för avsikt att besöka utgivarens 

webbplats och där ser innehållet på webbplatsen och annonser tillsammans är det inte 

omöjligt att användaren, vid besök på utgivarens webbplats, får uppfattningen att det är 

utgivaren som levererar allt innehåll på webbplatsen. Användaren har vanligen inte heller, vid 

besök på utgivarens webbplats, för avsikt att skapa kontakt med annonsnätverksföretagets 

webbserver, vilken möjliggör insamling av information för beteendebaserad reklam. Utan 

utgivaren så får inte annonsnätverksföretaget kontakt med användaren. Det vore inte orimligt 

att användaren uppfattade utgivaren som ansvarig för personuppgiftsbehandling som sker 

genom ett besök på utgivarens webbplats. Användares uppfattning och rimliga förväntningar 

avseende personuppgiftsansvaret är således en faktor som kan få betydelse för fördelningen 

av personuppgiftsansvaret. Denna faktor bör vid beteendebaserad reklam tala för att en 

utgivare ibland skulle kunna vara gemensamt personuppgiftsansvarig med ett annonsnätverks-

företag. 

Särskilt avseende ett gemensamt personuppgiftsansvar har Artikel 29-gruppen uttalat att 

hänsyn bör tas till dels behovet av att garantera fullständig efterlevnad av dataskydds-

direktivets bestämmelser, dels att ett gemensamt personuppgiftsansvar kan leda till bristande 

tydlighet i fråga om ansvarsfördelningen.
174

 Angående det förra så ligger Artikel 29-gruppens 

uttalande i linje med vad EU-domstolen har uttalat angående syftet med artikel 2.b 

dataskyddsdirektivet, dvs. att genom en vid definition av begreppet personuppgiftsansvarig 

säkerställa ett effektivt och komplett skydd för av dataskyddsdirektivet berörda personer.
175

 I 

förhållande härtill ska uppmärksammas att annonsnätverksföretaget normalt har begränsade 
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möjligheter att fullgöra de informationskrav som följer av PUL och dataskyddsdirektivet. Den 

möjlighet till kommunikation som användare och annonsnätverksföretag har går genom 

utgivaren och annonserna som visas på utgivarens webbplats. Utgivaren har det avseendet 

lättare att fullgöra informationskraven som följer av PUL och dataskyddsdirektivet då det är 

utgivaren som ensam bestämmer över webbplatsens utformning. Utgivaren bör således på ett 

mer effektivt sätt ha möjlighet att informera användaren eftersom utgivaren utgör användarens 

främsta kontaktpunkt.
176

  Om utgivaren vore ansvarig som personuppgiftsansvarig skulle det 

vidare innebära ett incitament för utgivaren att fullgöra informationskraven. Det faktum att 

man inte kan uppfylla alla skyldigheter som åligger en personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsdirektivet eller PUL utesluter inte ett gemensamt personuppgiftsansvar.
177

 

Sammantaget är behovet av att garantera fullständig efterlevnad av PUL och dataskydds-

direktivets bestämmelser en faktor som talar för ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan 

utgivare och annonsnätverksföretag. I samband härmed så ska tilläggas att det vid oklara fall 

inte vore otänkbart att föreställa sig att en tolkning som är förenlig med syftet med 

bestämmelsen får företräde framför en tolkning som inte är det.  

Som framgår ovan är kan vem som bestämmer ändamålet med och medlen för behandlingen 

fastställas genom att besvara frågorna ”Varför?” och ”Hur?”.
178

 Avseende varför 

behandlingen sker vid beteendebaserad reklam och vem som är initiativtagare till 

behandlingen är det utgivaren bestämmer hur webbplatsen ska se ut och avgör var på 

webbplatsen annonserna ska visas. Det är även utgivaren som tar initiativ till att använda 

beteendebaserad reklam på sin webbplats genom att bli publicist för annonsnätverksföretaget. 

Vidare sätter utgivaren igång överföringen av information till annonsnätverksföretaget, 

genom att koda sin webbplats så att så sker när en användare besöker webbplatsen, vilket 

möjliggör för annonsnätverksföretaget att samla IP-adresser och placera cookies i användares 

terminalutrustning. Artikel 29-gruppen anser att utgivaren, i denna del, är med och bestämmer 

ändamålet med behandlingen, vilket identifieras som att tillhandahålla skräddarsydd reklam 

till användarna. En sådan tolkning innebär att utgivaren i vissa fall har ett visst ansvar som 

personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsdirektivet.
179

 

För svenskt vidkommande har HFD har ansett Försäkringskassan, i förhållande till en 

infratjänst myndigheten erbjuder, personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter 
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som skedde innan uppgifterna blev tillgängliga för kassan.
180

 Personuppgiftsansvaret 

avseende behandlingen som skedde innan uppgifterna blev tillgängliga för Försäkringskassan 

begränsades dock till att avse en risk och sårbarhetsanalys. Det ska i samband härmed 

tilläggas att HFD även uttalade att för ett sådant ansvar så krävs att den som bestämmer 

ändamålet med och medlet för behandlingen även vidtar åtgärder som innefattar behandling 

enligt 3 § PUL eller att sådana åtgärder utförs för dennes räkning.
181

 Förmodligen uppnår inte 

de åtgärder som utgivaren vidtar gränsen för vad som utgör behandling enligt 3 § PUL. 

Utgivaren har ingen tillgång till uppgifterna hos annonsnätverksföretaget och överför inte 

heller uppgifterna till annonsnätverksföretaget. Utgivaren är visserligen den som tar initiativ 

till att använda beteendebaserad reklam på sin webbplats, genom att bli publicist för 

annonsnätverksföretaget, men om det är tillräckligt för att behandlingen av personuppgifterna 

ska anses vidtas för utgivarens räkning får anses oklart. 

Sammantaget finns det faktorer som talar för och emot att utgivaren ska anses vara 

personuppgiftsansvarig då behandling av personuppgifter sker vid beteendebaserad reklam. 

Utgivarens personuppgiftsansvar måste avgöras för varje enskilt fall och framförallt med 

utgångspunkt i avtal mellan utgivare och annonsnätverksföretag. Utgivaren bör vara 

uppmärksam på att det kan finnas situationer där annonsnätverksföretaget och utgivaren har 

ett gemensamt personuppgiftsansvar. Vad det personuppgiftsansvaret innebär ska utvecklas 

nedan.  

Även om utgivaren delar personuppgiftsansvaret med annonsnätverksföretaget innebär inte 

det att annonsnätverksföretaget fråntas sitt ansvar. EU-domstolen har ansett en 

sökmotorleverantör vara den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av 

personuppgifter när sökmotorn lokaliserade redan på internet publicerad information, 

indexerade, lagrade och tillfälligt ställde informationen till förfogande för en 

internetanvändare enligt en viss prioriteringsordning. Domstolen uttalade i samband med detta 

att även om en annan part tillsammans med sökmotorleverantören bestämmer medlen för 

behandlingen så betyder inte det att sökmotorleverantören fråntas sitt ansvar.
182

  

HFD har, såsom nämnts ovan, ansett Försäkringskassan personuppgiftsansvariga för 

behandling av personuppgifter som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.
 183
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Westman har i en kommentar till rättsfallet uttalat att för att konsekvenserna av en extensiv 

tolkning av personuppgiftsansvaret inte ska bli orimliga kan en sådan tolkning behöva 

kombineras med en särskild syn på vad personuppgiftsansvaret innebär.
184

 Personuppgifts-

ansvaret avseende behandlingen som skedde innan uppgifterna blev tillgängliga för 

Försäkringskassan begränsades enligt HFD till att avse en risk- och sårbarhetsanalys.
185

 Det är 

inte säkert att HFD skulle anse det rimligt att i det avseendet ålägga Försäkringskassan alla 

skyldigheter som följer utav PUL och dataskyddsdirektivet.
186

 Att vara personuppgifts-

ansvarig bör alltså inte alltid innebära ett ansvar att tillgodose efterlevandet av alla 

bestämmelser i PUL och dataskyddsdirektivet. Innebörden av personuppgiftsansvaret bör 

kunna variera och får i det avseendet bestämmas enskilt utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall. 

Artikel 29-gruppen förespråkar en sådan pragmatisk inställning till innebörden av 

personuppgiftsansvaret. Beroende på parternas delaktighet i bestämmandet av ändamål och 

medel för behandlingen kan enligt Artikel 29-gruppen ett gemensamt personuppgiftsansvar se 

olika ut och måste inte delas lika. Olika grader av kontroll kan innebära olika grader av 

ansvar. Vidare kan, vid komplexa system, olika rättigheter som garanteras enligt dataskydds-

direktivet säkerställas av olika aktörer i olika nivåer.
187

 Innebörden av personuppgiftsansvaret 

vid beteendebaserad reklam, då utgivaren är gemensamt personuppgiftsansvarig med 

annonsnätverksföretaget, bör bestämmas utifrån dessa förutsättningar.  Det ansvar som 

utgivaren har i förhållande till beteendebaserad reklam bör enligt Artikel 29-gruppen inte 

omfatta alla skyldigheter som följer av dataskyddsdirektivet. Eftersom utgivaren inte innehar 

några personuppgifter vore det naturligtvis inte rimligt att utgivaren skulle ansvara för att 

tillgodose rätten till tillgång.
188

 I fall då utgivaren och annonsnätverksföretaget i förhållande 

till beteendebaserad reklam har ett gemensamt personuppgiftsansvar bör utgivarens 

personuppgiftsansvar begränsas till att avse de informationskrav som följer av PUL och 

dataskyddsdirektivet. Ansvaret bör även enligt Artikel 29-gruppen begränsas till information 

om den inledande överföringen av information till annonsnätverksföretaget. Utgivarens 

                                                 
184

 Westman, (2011), s. 15. 
185

 HFD 2012 ref. 21. 
186

 Westman, (2011), s. 15. 
187

 Yttrande 1/2010, s. 32. 
188

 Yttrande 2/2010, s. 12. 



 

 45 

 

informationsskyldighet bör inte sträcka sig till att omfatta den behandling som sker enbart hos 

annonsnätverksföretaget, dvs. framtagande av profiler m.m.
189

  

Sammanfattningsvis bör utgivare, under vissa omständigheter, kunna vara gemensamt 

personuppgiftsansvariga tillsammans med annonsnätverksföretag för personuppgifts-

behandling vid beteendebaserad reklam. När en utgivare är personuppgiftsansvarig får 

bestämmas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. I de fall utgivare anses vara 

gemensamt personuppgiftsansvarig med annonsnätverksföretag bör det finnas en begränsning 

i omfattningen av personuppgiftsansvaret som tillfaller utgivaren. Personuppgiftsansvaret bör 

i förhållande till utgivare begränsas till att avse vissa av de informationskrav som följer av 

PUL och dataskyddsdirektivet. I övrigt är annonsnätverksföretag personuppgiftsansvariga vid 

beteendebaserad reklam och således ansvariga för att tillgodose att övriga krav enligt PUL 

och dataskyddsdirektivet efterlevs.  

4.4 Den allmänna dataskyddsförordningen 

Den allmänna dataskyddsförordningen innehåller, såsom dataskyddsdirektivet, en definition 

av begreppet personuppgiftsansvarig. Som framkommit ovan definieras personuppgifts-

ansvarig i artikel 2.d dataskyddsförordningen som den som ensamt eller tillsammans med 

andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den 

definitionen kommer att behållas i artikel 4.7 allmänna dataskyddsförordningen.  

En nyhet som införs i artikel 26 allmänna dataskyddsförordningen är en bestämmelse som 

behandlar gemensamt personuppgiftsansvar. Artikel 26.1 allmänna dataskyddsförordningen 

stadgar att gemensamt personuppgiftsansvariga under öppna former ska fastställa sina 

respektive ansvar för fullgörandet av skyldigheterna enligt förordningen, särskilt avseende de 

informationskrav som följer av artikel 13 och 14. Fastställandet av ansvar ska göras 

tillgängligt för den registrerade och på ett lämpligt sätt spegla de personuppgiftsansvarigas 

roller och förhållanden gentemot den registrerade, artikel 26.2 allmänna dataskydds-

förordningen. Avslutningsvis stadgas i artikel 26.3 allmänna dataskyddsförordningen att 

oavsett ansvarsfördelningen enligt punkt 1 så får den registrerade utöva sina rättigheter enligt 

förordningen med avseende på och emot var och en av de personuppgiftsansvariga.  

Att formerna för det gemensamma personuppgiftsansvaret klargörs något i den allmänna 

dataskyddsförordningen bör vara positivt i förhållande till beteendebaserad reklam. Som 
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framgår ovan är det just avseende informationskraven i dataskyddsdirektivet som 

personuppgiftsansvaret i vissa fall kan vara gemensamt mellan utgivare och 

annonsnätverksföretag vid beteendebaserad reklam. Att ansvarsfördelningen tydligare måste 

fastställas bör förhoppningsvis avhjälpa en del av de brister avseende information som för 

närvarande föreligger vid beteendebaserad reklam.  

4.5 Regleringens ändamålsenlighet  

Såsom framkommit är ändamålet med dataskyddsdirektivet att säkerställa ett effektivt och 

fullständigt skydd för fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med 

behandling av personuppgifter samt att säkerställa en hög skyddsnivå avseende dessa fri- och 

rättighet. I tillägg härtill är ändamålet med artikel 2.d dataskyddsdirektivet enligt EU-

domstolen att genom en vid definition av begreppet personuppgiftsansvarig säkerställa ett 

effektivt och komplett skydd för av dataskyddsdirektivet berörda personer.
190

 I följande 

analys diskuteras personuppgiftsansvarets ändamålsenlighet i förhållande till beteendebaserad 

reklam. Fokus ligger även i denna del på utforningen och fördelningen av det gemensamma 

personuppgiftsansvaret.  

Den aktör som i huvudsak vid beteendebaserad reklam ansvarar för fullgörandet av kraven 

som följer av PUL är annonsnätverksföretaget. I enlighet med vad som framkommit ovan bör 

det dock finnas situationer där utgivare riskerar att dela annonsnätverksföretags ansvar för 

personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam som gemensamt personuppgifts-

ansvarig. Det ansvar som i ett sådant fall åläggs utgivare bör normalt begränsas till att avse 

vissa informationskrav.  

I förhållande till det gemensamma personuppgiftsansvaret så bör återigen förutsebarheten för 

aktörerna, i huvudsak utgivare, i detta sammanhang behandlas. Det måste anses vara något 

problematiskt ur förutsebarhetssynpunkt att utgivaren i vissa fall kan bli gemensamt ansvarig 

för fullgörande av vissa krav enligt PUL, även när behandlingen av personuppgifter sker 

uteslutande hos en annan aktör. Hur vet utgivare när information hos annonsnätverksföretag 

är av sådan karaktär att de utgör personuppgifter? Det är, som framgår ovan, inte tydligt när 

information som annonsnätverksföretag innehar vid beteendebaserad reklam utgör 

personuppgifter. Det finns vidare dåligt med vägledning avseende vart gränserna för ett 

gemensamt personuppgiftsansvar går, vilket kan göra det svårt för utgivaren i det enskilda 

fallet att avgöra vilka krav som ska tillgodoses. I förhållande härtill kan i det kortaste nämnas 
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att formerna och kraven för ett gemensamt personuppgiftsansvar tydliggörs i den allmänna 

dataskyddsförordningen förhoppningsvis kan öka förutsebarheten för utgivaren i det 

avseendet. En rekommendation till inblandade parter är att försöka reglera förutsättningarna 

för personuppgiftsansvaret i ett avtal då detta tycks kunna få en avgörande påverkan vid 

bestämmandet av personuppgiftsansvaret vid beteendebaserad reklam i det enskilda fallet. 

Sammantaget kan sägas att förutsebarheten få träda lite åt sidan för en pragmatisk lösning 

som tillåter en uppdelning av ansvaret baserad på omständigheterna i det enskilda fallet. När 

de exakta gränserna för ett gemensamt personuppgiftsansvar får bestämmas för varje enskilt 

fall ger det regleringen större flexibilitet. Flexibiliteten i sin tur gör det möjligt att ta hänsyn 

till de olika intressen som gör sig gällande i det enskilda fallet, vilket för användaren innebär 

att det är möjligt att se till att användares skydd av privatliv och personliga integritet 

tillvaratas i det enskilda fallet.  

Liksom begreppet personuppgift så har begreppet personuppgiftsansvarig fått en vid 

utformning. Sker det personuppgiftsbehandling är någon personuppgiftsansvarig för 

behandlingen. Genom att ge begreppet personuppgiftsansvarig en vid innebörd bör av 

dataskyddsdirektivet berörda personer, vilket i förhållande till beteendebaserad reklam är 

användaren, garanteras ett effektivt och komplett skydd av privatlivet och den personliga 

integriteten. När det sker personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam är, minst, 

annonsnätverksföretag ansvariga för att tillgodose användares rättigheter enligt PUL. En vid 

definition av begreppet personuppgiftsansvarig bör vara en bra utgångspunkt för att tillgodose 

de registrerades skydd för privatlivet och den personliga integriteten. I det avseendet bör 

utformningen av begreppet personuppgiftsansvarig vara ändamålsenlig. 

Det har sina fördelar för användaren att låta personuppgiftsansvaret har en sådan pragmatisk 

utformning som framgår ovan. Den integritetsrisk avseende bristen på transparens vid 

beteendebaserad reklam som har diskuterats i tidigare skede gör sig även gällande vid en 

bedömning av ändmålsenligheten avseende personuppgiftsansvaret. Bristen på transparens vid 

beteendebaserad reklam innebär svårigheter för användare att veta till vem man ska vända sig 

för att tillvarata sina rättigheter, om t.ex. information missbrukas. Det som användaren ser på 

sin skärm vid besök på utgivares webbplatser är till största delen innehållet på webbplasten 

och i samband härmed en annons. Det framgår inte alltid med önskvärd tydlighet att annonsen 

kommer från en annan aktör eller på vilket sätt som annonsen har valts ut. Klickar användaren 

på annonsen så förflyttas användaren normalt inte till ett annonsnätverksföretagets webbplats 

utan till annonsörens. Med bakgrund häri så ter det sig förenligt med ändamålet att inta ett 
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sådant pragmatiskt förhållningsätt till det gemensamma personuppgiftsansvaret som 

framkommer i ovan analys. Den huvudsakliga anledningen till att dela upp ansvaret mellan 

annonsnätverksföretag och utgivare är just för att det på ett bättre sätt garanterar att 

användarens rätt till information tillgodoses på ett effektivt sätt. Det bör således anses 

lämpligt i förhållande till ändamålet med regleringen att låta utgivare och annonsnätverks-

företag vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Är utgivaren ansvarig för fullgörandet av 

informationskraven i PUL så bör det vidare ge ett incitament till utgivaren att på ett bättre sätt 

föra fram information om beteendebaserad reklam, inkluderat vem som lämnar cookies i 

användarens webbläsare och varför vid besök på utgivarens webbplats. Vidare är det 

dessutom uteslutande genom besök på utgivares webbplatser som användaren och annons-

nätverksföretaget har någon typ av kommunikation. Genom att låta utgivaren vara ansvarig 

för vissa delar av fullgörandet av PUL:s reglering säkerställs således ett mer effektivt och 

fullständigt skydd för användarnas privatliv och personliga integritet. I detta avseende bör 

utformningen av det gemensamma personuppgiftsansvaret i förhållande till beteendebaserad 

reklam anses vara ändamålsenligt.  

Det gemensamma personuppgiftsansvaret vid beteendebaserad reklam ämnar tillgodose att 

informationskraven enligt PUL och dataskyddsdirektivet på ett mer effektivt sätt upprätthålls. 

Genom att tillförsäkra att viktig information når fram till användarna bör även andra 

integritetsrisker med beteendebaserad reklam indirekt behandlas. Om information på ett mer 

tillfredställande sätt når användarna bör medvetenheten hos användare avseende förekomsten 

av beteendebaserad reklam öka. Ökad medvetenhet bör i sin tur minska risken att användare 

blir kränkta enbart genom insikten att det finns profiler med intressen kopplade till deras 

webbläsare samt öka möjligheterna att motsätta sig sådan behandling. I samband härmed är 

det av vikt att tydliggöra att det som diskuteras är de fall där informationen som annons-

nätverksföretagen samlar in når upp till kraven för personuppgifter, sker ingen 

personuppgiftsbehandling är inte heller någon personuppgiftsansvarig. Större medvetenhet 

hos användare om förekomsten av beteendebaserad reklam bör även medföra att användare i 

större utsträckning kan ta sina rättigheter i anspråk då det förhoppningsvis även medför större 

medveten om användarens rättigheter. Är användaren mer medveten om sina rättigheter 

avseende personuppgiftsbehandlingen vid beteendebaserad reklam är det större chans att man 

mottsätter sig behandling av profiler om verkar vara inkorrekta. Även i förhållande härtill bör 

regleringen av det gemensamma personuppgiftsansvaret i förhållande till beteendebaserad 

reklam anses vara ändamålsenlig. 
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Sammanfattningsvis bör utformningen av personuppgiftsansvaret anses vara ändamålsenlig i 

förhållande till beteendebaserad reklam då den säkerställer en hög skyddsnivå för 

användarnas privatliv och personliga integritet. Därmed inte sagt att utformningen av 

personuppgiftsansvaret, inkluderat det gemensamma personuppgiftsansvaret, helt avhjälper 

alla integritetsrisker avseende beteendebaserad reklam. Det ska i detta sammanhang, liksom 

gjordes avseende begreppet personuppgift, påpekas att lagstiftning inte är det enda som kan 

avhjälpa praktiska problem. Kreativitet i tillvägagångssättet för att uppfylla informations-

kraven uppmuntras. Det är inte säkert att ”integritetspolicys” eller informationssidor på 

utgivares webbplatser om förekomsten av cookies är det effektivaste sättet att nå ut med 

information till användare. Sannolikt så är det inte det. Rimligen kan det finnas smarta 

tekniska lösningar som på ett mer effektivt sätt tillvaratar enskildas rätt till skydd av privatliv 

och personlig integritet. I övrigt så skulle kanske förändrade normer inom området 

beteendebaserad reklam ytterligare avhjälpa de integritetsproblem som identifierats. Den 

lösningen som på absolut bästa sätt tillvaratar användares rättigheter i förhållande till 

beteendebaserad reklam är förmodligen en kombination av alla tillvägagångssätt.   
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5. Avslutande sammanfattning 

Sammantaget råder det en ganska stor osäkerhet kring frågeställningarna avseende beteende-

baserad reklam och PUL som diskuterats i det föregående. Både avseende PUL:s tillämplighet 

och fördelningen av personuppgiftsansvaret beror bedömningen i slutändan på 

omständigheterna i varje enskilt fall. 

I förhållande till beteendebaserad reklam så ställs definitionen av begreppet personuppgift på 

sin spets. Definitionen är mycket vidsträckt. Det har framkommit att det är svårt att generellt 

avgöra om den information som annonsnätverksföretag innehar utgör personuppgifter enligt 

definitionen i PUL och dataskyddsdirektivet. Frågan får avgöras genom en bedömning utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall. En rad faktorer har dock identifierats som kan påverka 

bedömningen. När det genom uppgifterna som annonsnätverksföretaget innehar direkt går att 

identifiera en fysisk person bör det inte råda några tvivel om att uppgifterna utgör 

personuppgifter. Information kan även utgöra personuppgifter hos annonsnätverksföretaget då 

unika kombinationer av information i användares profiler gör att fysiska personer indirekt är 

identifierbara. Avseende cookies så är de unika identifierare som möjliggör särskiljande 

mellan olika profiler hos annonsnätverksföretag, men cookien i sig utgör inte en 

personuppgift. IP-adresser kan ibland utgöra personuppgifter. Avgörande för bedömningen av 

om IP-adresser utgör personuppgifter i förhållande till beteendebaserad reklam är en 

helhetsbedömning av vilka hjälpmedel hos andra än annonsnätverksföretag som rimligen kan 

tänkas användas för att identifiera en fysisk person. Avslutningsvis är känsligheten i den 

information som annonsnätverksföretag innehar en faktor som kan spela roll vid bedömningen 

av om informationsbehandlingen som sker hos annonsnätverksföretag vid beteendebaserad 

reklam utgör personuppgiftsbehandling. Det bör finnas vissa möjligheter för annonsnätverks-

företag att genom tekniska och organisatoriska åtgärder påverka risken att omfattas av 

regleringen i PUL och dataskyddsdirektivet. Om informationen som annonsnätverksföretag 

innehar är anonym, dvs. inte möjliggör identifiering av en fysisk person, utgör den inte 

personuppgifter och PUL blir inte tillämplig. Avseende rekvisiten behandling och helt eller 

delvis automatiserad så bör de i förhållande till beteendebaserad reklam inte vålla några större 

tillämpningsproblem, utan rekvisiten bör i princip uteslutande anses uppfyllda. 

Annonsnätverksföretaget är i huvudsak den aktör som är personuppgiftsansvarig för 

personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam. Under vissa omständigheter bör dock 

utgivaren kunna dela ansvaret med annonsnätverksföretaget som gemensamt personuppgifts-

ansvarig. Avgörande för bedömningen av det gemensamma personuppgiftsansvaret vid 
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beteendebaserad reklam är omständigheterna i varje enskilt fall. Några faktorer har dock 

belysts som kan påverka bedömningen av om utgivaren är gemensamt personuppgiftsansvarig 

med annonsnätverksföretaget. Det är som utgångspunkt de faktiska omständigheterna som ska 

vara avgörande för fördelningen av personuppgiftsansvaret. I svåra fall kan dock ett avtal 

mellan utgivare och annonsnätverksföretag få en avgörande betydelse för bedömningen av 

utgivarens ansvar. Andra faktorer som kan spela in vid bedömningen av utgivarens 

personuppgiftsansvar är den uppfattning som användarna får av vem som är personuppgifts-

ansvarig och de rimliga förväntningar användarna kan få härav. Vidare är en faktor som kan 

ha betydelse behovet av att garantera fullständig efterlevnad av PUL och dataskydds-

direktivets bestämmelser. I de fall där utgivare anses gemensamt personuppgiftsansvarig med 

ett annonsnätverksföretag för personuppgiftsbehandling vid beteendebaserad reklam bör 

omfattningen av utgivarens ansvar begränsas till att avse vissa informationskrav. 

Även om det finns en rad integritetsrisker förknippade med beteendebaserad reklam bör 

definitionen av begreppet personuppgift anses ändamålsenlig. Detsamma gäller utformningen 

av personuppgiftsansvaret. Avseende det förra så är definitionen redan oerhört långtgående 

och det ter sig svårt att vidga begreppet på ett sätt som gör att all spårning och informations-

insamling genom cookies omfattas. En sådan utvidgning av definitionen torde inte vara 

förenlig med regleringens ändamål. Därmed inte sagt att den behandling av information vid 

beteendebaserad reklam som faller utanför PUL:s tillämpningsområde inte är integritets-

kränkande. Förmodligen har enbart personuppgiftslagstiftningen sträckts så långt som det är 

möjligt och ändamålsenligt med regleringen i förhållande till beteendebaserad reklam. 

Personligen så anser jag dock att det finns integritetskränkande element vid beteendebaserad 

reklam som faller utanför PUL:s tillämpningsområde och som kanske skulle åtgärdas. Det 

finns dock inga begränsningar i att förändringen måste ligga i personuppgiftslagstiftningen. 

Angående det gemensamma personuppgiftsansvaret är de skäl som talar för en tolkning som 

innebär att utgivaren i vissa fall kan dela ansvaret med annonsnätverksföretaget starkt 

ändamålsbetonade. Genom att utgivaren tillsammans med annonsnätverksföretaget är 

gemensamt personuppgiftsansvariga så ska användarens rätt till information avseende 

beteendebaserad reklam på ett effektivare sätt tillvaratas. Även utformningen av det 

gemensamma personuppgiftsansvaret bör anses vara ändamålsenlig. 
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