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Sammanfattning 

Avsikten med denna studie är att undersöka vilka rättsliga grunder som idag finns och 

framledes kommer att finnas, för att användarna av sociala medier ska berättigas att behandla 

personuppgifter. Vi står inför en förändring eftersom den allmänna dataskyddsförordningen 

(GDPR) ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Då upphävs det nu gällande 

dataskyddsdirektivet men också personuppgiftslagen, i vart fall i sitt nuvarande skick.  

En skillnad som dataskyddsförordningen innebär, är det faktum att GDPR är uppbyggd enligt 

en hanteringsreglering medan vi i svensk rätt sedan år 2007 har kunnat använda oss av en mer 

missbruksinriktad modell i den så kallade missbruksregeln (5 a § PuL). Denna gäller dock 

enbart för ostrukturerade personuppgiftsbehandlingar och har till syfte att underlätta vardaglig 

behandling av personuppgifter, till exempel på sociala medier. En missbruksregel kan något 

förenklat sägas tala mer för yttrandefriheten eftersom den generellt tillåter behandling av 

personuppgifter förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda och att inte den registrerades 

personliga integritet kränks. En hanteringsreglering å andra sidan talar mer för 

integritetsskyddet eftersom den uppställer krav på när behandling av personuppgifter 

överhuvudtaget får ske. 

Missbruksregeln har sedan dess införande i princip uteslutande varit den rättsliga grund som 

använts av enskilda, företag och myndigheter vid behandlingar av personuppgifter på sociala 

medier. Eftersom ingen regel likt missbruksregeln finns i GDPR är frågan vilket rättsligt stöd 

som i framtiden kommer att finnas för behandling av personuppgifter på ett socialt medium?  

Det synes som att det i den allmänna dataskyddsförordningen faktiskt tas hänsyn till enskildas 

personuppgiftsbehandling på sociala medier. Även för företag synes GDPR på ett relativt 

enkelt sätt möjliggöra dessa personuppgiftsbehandlingar. För myndigheters vidkommande är 

det mer osäkert. Troligen får den registrerades samtycke en mer betydande roll för att 

myndigheter ska ha rättsligt stöd för att publicera personuppgifter på ett socialt medium. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the current and future legal grounds to, within the 

Personal Data Act (1998:204) handle personal information. We are faced with a change, as 

the General Data Protection Regulation (GDPR) will apply from 25 March 2018. The current 

Data Protection Directive 95/46/EC will then be repealed as will the Personal Data Act, at 

least in its current state. One of the impacts of the regulation concerns the fact that GDPR is 

constructed according to a management regulation whilst in Swedish law a misuse regulation 

can be used called the Rule of Abuse (Personal Data Act, section ( 5 a §). It applies to certain 

types of personal data processing operations and aim to facilitate everyday handling of 

personal information such as personal data on social media. A rule of abuse can, somewhat 

simplified, be said to favor freedom of speech as it generally allows the processing of personal 

data, if certain conditions are met. A management regulation, on the other hand, favors 

integrity protection as it regulates when personal data can be processed at all. 

Since its introduction, the Rule of Abuse practically has been the only legal basis used by 

both individuals, businesses, and public authorities, when it comes to publication of personal 

data on social media. As no such rule, can be found within the GDPR, it is relevant to ask 

which legal basis will be applied when it comes to the treatment of personal data on social 

media. 

It seems like that the General Data Protection Regulation is considering the handling of 

personal data on social media if it is done by individuals. Even companies seem to, relatively 

easily, be able to handle personal data on social media within the GDPR. For public 

authorities concerns, it is more uncertain. Maybe the individuals consent will play a more 

significant role for public authorities to gain legal basis to publish personal information on 

social media. 
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1. Inledning 

1.1 Utgångspunkter 

I oktober 1998 började personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas i Sverige enligt en 

hanteringsreglering vilket innebär att det är behandlingen av personuppgifterna som sådana 

som regleras och det spelar ingen roll om personuppgiftsbehandlingen är strukturerad eller 

inte eller om behandlingen utgörs av vardaglig hantering av personuppgifter eller i storskaliga 

register. 

Under denna tid var Internet inte alls lika utbrett och utvecklat som idag och sociala medium 

som exempelvis Facebook förekom inte. Den svenska regeringen och olika remissinstanser 

framhöll redan 1997 att hanteringsregleringen i EU:s dataskyddsdirektiv1 framstod som 

omodern2. Sverige ville ha en mer missbruksinriktad lagstiftning som tar sikte på att förhindra 

missbruk av personuppgifter, istället för på hanteringen av dem, och som var avsedd att 

underlätta vardaglig hantering av personuppgifter. 1997 ansåg lagstiftaren att det inte fanns 

utrymme i dataskyddsdirektivet att införa en sådan regel.3 I takt med att personuppgiftslagen 

började tillämpas framfördes stark kritik mot en renodlad hanteringsreglering då reglerna 

ansågs svårtillämpade och byråkratiska.4 

År 2005 gjordes en delvis förnyad bedömning om huruvida det är förenligt med 

dataskyddsdirektivet att införa en missbruksregel och regeringen kom fram till ett delvis 

motsatt resultat.5 Det bedömdes då att det vara möjligt att införa en sådan för vissa typer av 

personuppgiftsbehandlingar.  Den 1 januari 2007 trädde missbruksregeln i kraft (5 a § 

personuppgiftslagen).  Regeln är central för användarnas personuppgiftsbehandling på till 

exempel sociala medier och innebär att vi i svensk rätt har möjligheten att använda oss av 

lättnader från de flesta av hanteringsreglerna i personuppgiftslagen. Regeln innebär i korthet 

att i ord- och bildbehandlingar och löpande text, exempelvis för användarna av sociala medier 

som Facebook, så tar lagstiftningen sikte på att stävja missbruk av personuppgifter. Regelns 

tillämplighet är beroende av att personuppgiftsbehandlingen inte är strukturerad för att 

                                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, här efter refererad till som 
dataskyddsdirektivet 
2 Prop. 1997/98:44, Personuppgiftslag, s 36   
3 Prop. 1997/98:44, Personuppgiftslag, s 36 
4 Ds 2001:27, EG-direktivet om personuppgifter-  En offentlig utvärdering, Bilaga 3 och Prop. 2005/06:173 s 17 
5 Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen s 29 ff. 
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påtagligt underlätta sökning och gränsen för vad som då är tillåtet går vid att den inte får 

kränka den enskildes personliga integritet (5 a § 2st) 

Någon regel motsvarande missbruksregeln finns inte med i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning6 som träder i kraft den 25 maj 2018 och som bygger på en 

hanteringsreglering med omfattande skyldigheter för personuppgiftsansvariga. Det finns 

därför anledning att fokusera på vad som träder istället för missbruksregeln och om det finns 

utrymme att i nationell rätt att införa undantag och begränsningar från hanteringsregleringen 

för att på så vis underlätta personuppgiftsbehandling för användarna av ett socialt medium.  

Det är inte svårt att föreställa sig att en renodlad hanteringsreglering skulle kunna göra det 

svårt för enskilda, myndigheter och företag att behandla personuppgifter på ett socialt 

medium om inte personuppgiftslagstiftningen anpassas vissa till under vilka omständigheter 

de utförs; En publicering av enstaka och vardagliga personuppgifter i löpande text på ett 

socialt medium torde vara mindre skyddsvärda ur integritetssynpunkt än exempelvis 

storskalig personuppgiftsbehandling i register. Eftersom en hanteringsreglering inte gör någon 

åtskillnad på vilka personuppgifter som behandlas7är frågan hur exempelvis vardaglig 

hantering av personuppgifter i löpande text på ett socialt medium ska berättigas?  

En viktig del för förståelse av vilka grunder som berättigar personuppgiftsbehandling på ett 

socialt medium är att det i vissa fall kan vara fråga om personuppgiftsbehandling för privat 

bruk eller att det rör sig om ett uteslutande journalistiskt ändamål vilket medför att 

hanteringsreglerna inte tillämpas. Även detta kommer att undersökas i uppsatsen eftersom det 

har betydelse för vilka rättsliga grunder som berättigar personuppgiftsbehandling på sociala 

medium. 

För att konkretisera frågeställningarna kommer rättsreglerna rörande 

personuppgiftsbehandling i ostrukturerat material, åskådliggöras genom att de appliceras på 

det största sociala mediet Facebook. De frågor som tas upp rörande de lagliga grunder som 

finns och kommer finnas för användningen av Facebook för den som inrättar en Facebooksida 

gäller dock generellt för vilket socialt medium som helst 

Ett perspektiv som inte går att förbise gällande uppsatsens ämne är den intressekollision som 

personuppgiftsbehandling på sociala medier aktualiserar: nämligen personuppgiftsskyddet 

                                                                 
6 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. Här 
efter refererad till som datsskyddsdataskyddsförordningen eller den allmänna dataskyddsdataskyddsförordningen. 
7 Prop.2005/06:173 s 11.,  
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som handlar om en rätt för den registrerade till sina personuppgifter, ställd mot rätten till 

information och yttrandefrihet. Vid personuppgiftsbehandling på sociala medium gör sig 

nämligen yttrandefrihets- och informationsfrihetsintressena särskilt gällande, samtidigt som 

personuppgiftslagstiftningen ska tillförsäkra den enskilde rätt till en privat fredad sfär genom 

att tillförsäkra var och en rätt till skydd av sina personuppgifter. Denna intressekollision blir 

till något som kan liknas vid en evig balansgång mellan dessa intressen. En 

hanteringsreglering av personuppgifter innebär detaljerade och omfattande krav avseende när 

personuppgifter får behandlas och kan förenklat sägas tala mer för integritetsskyddet, bland 

annat gällande det faktum att det blir svårare att bedöma om man överhuvudtaget får behandla 

personuppgifter. En missbruksreglering å andra sidan kan något förenklat sägas sätta bland 

annat yttrandefrihets- och informationsfrihetsintressena i förgrunden förutsatt att den 

registrerades personliga integritet inte kränks. Men återigen är det fråga om den 

intresseavvägning som beskrivits.  

1.3  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande ämne är att undersöka vilka lagliga grunder det idag finns inom 

ramen för personuppgiftslagstiftningen för behandling av personuppgifter på ett socialt 

medium, samt jämföra hur dessa påverkas när den allmänna dataskyddsförordningen ska 

tillämpas. En stor skillnad mellan den nuvarande svenska lagstiftningen och 

dataskyddsförordningen är att den senare är uppbyggd enligt en hanteringsreglering medan 

det i idag i svensk rätt är möjligt att tillämpa missbruksregeln för vardaglig hantering av 

personuppgifter, exempelvis på sociala medier när personuppgifterna inte är påtagligt 

strukturerade för att underlätta sökning av personuppgifter exempelvis i register. Att 

missbruksregeln inte finns med i dataskyddsförordningen får konsekvenser i hela samhället 

bland annat för användarna på sociala medier; Vilken eller vilka lagliga grunder i 

personuppgiftslagstiftningen ska berättiga enskildas, företag och myndigheters 

personuppgiftsbehandling?  

För att konkretisera ämnet kommer reglerna appliceras på det största sociala mediet Facebook 

som kommer användas som ett genomgående exempel. I uppsatsen anläggs ett perspektiv som 

beaktar intresseavvägningen mellan rätten till skydd av personuppgifter och rätten till bland 

annat informations-och yttrandefrihet eftersom många av reglerna i personuppgiftslagen, 

dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen präglas av denna intresseavvägning. 
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Rättsfallet ”konfirmandlärarfallet”8 kommer också användas genomgående i uppsatsen då det 

har fått en central betydelse för rättstillämpningen avseende frågor som rör privat behandling, 

proportionalitetsprincipen rörande Internetpubliceringar, journalistiska ändamål men också 

anförts som en av grunderna till varför missbruksregeln var möjlig att införa. Dessa frågor är 

relevanta för fastställande av vad som är, och troligtvis blir, gällande rätt när behandling av 

personuppgifter görs på ett socialt medium. 

För att utreda de nu nämnda måste följande frågor besvaras: 

• Vilket rättsligt stöd finns det idag för personuppgiftsbehandling på sociala medier? 

• Vad motiverade missbruksregelns tillkomst? 

• Vilka blir konsekvenserna vid personuppgiftsbehandling på ett socialt medium att den 

allmänna dataskyddsförordningen bygger på en hanteringsreglering? 

• Lämnar dataskyddsförordningen utrymme för att i svensk rätt införa en regel som tar 

sikte på missbruk av personuppgifter istället för hanteringen av sådana med avseende 

på företags, myndigheters och enskildas personuppgiftsbehandling på sociala 

medium? 

• Finns det ett behov ur ett rättstillämpande perspektiv att fortsatt göra åtskillnad mellan 

strukturerat och ostrukturerat material, det vill säga att ha en förenklad reglering för att 

underlätta vardaglig hantering av personuppgifter exempelvis på ett socialt medium? 

 
1.4  Avgränsningar 

När personuppgifter behandlas på Facebook och andra sociala medier aktualiseras utöver 

personuppgiftslagen även BBS-lagen 9och i vissa fall även brottsbalken om det rör sig om 

olagligt innehåll som till exempel förtal (5 kap 1 § BrB). Då uppsatsens fokus emellertid är att 

analysera de lagliga grunderna inom personuppgiftslagstiftningen10samt missbruksregelns 

förhållande till dessa kommer inte andra författningar beröras om inte det krävs för 

förståelsen av hur rättsläget ser ut idag och framledes för personuppgiftsbehandling på ett 

socialt medium som Facebook. 

Även om Facebook kommer att användas genomgående i uppsatsen som en exemplifiering av 

personuppgiftsbehandling på ett socialt medium och vilka lagliga grunder enligt 

personuppgiftslagstiftningen som där finns, kommer det juridiska förhållandet mellan 

                                                                 
8 Dom den 6 november 2003 i mål C-101/01, REG. 2003 s. I- 12 971. 
9  Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. 
10 Som kommer till uttryck i 10§ PuL, artikel 7 dataskyddsdirektivet samt artikel 6 dataskyddsdataskyddsförordningen. 
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Facebook som tillhandahållare av tjänsten och användaren inte att beröras då det aktualiserar 

andra frågor än vilka lagliga grunder som finns för användarna av ett socialt medium vid 

personuppgiftsbehandlingar. 

Någon genomgång av vad ett socialt medium är kommer inte att göras då förutsätts att läsaren 

redan har inblick i vad exempelvis Facebook är. 

Eftersom uppsatsen handlar om rättslig grund för användarnas personuppgiftsbehandling på 

ett socialt medium kommer inte de resterande bestämmelserna i personuppgiftslagen, 

exempelvis om informationsskyldighet och den registrerades rättigheter att behandlas även 

om sådana rättigheter och skyldigheter också är relevanta för en användare av ett socialt 

medium om hur personuppgiftsbehandlingar får utföras. Inte heller kommer de specifika 

bestämmelser angående känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser eller om 

nationella identifikationsnummer att behandlas dels av utrymmesskäl, dels för att uppsatsen 

handlar om de lagliga grunderna på ett mer generellt plan. 

Det finns ett stort antal registerförfattningar på myndighetsområdet som berör lagligheten av 

myndigheters personuppgiftsbehandling, dessa kommer av utrymmesskäl inte heller att 

behandlas. Dessutom innebär dataskyddsförordningen förmodligen att dessa kommer att 

upphävas eller i vart fall ändras. 

När det kommer till missbruksregelns funktion och tillämpning kommer endast praxis för dess 

tillämpningsområde att behandlas och inte praxis av vad som anses vara en kränkning av den 

personliga integriteten eftersom uppsatsens fokus i denna del är att analysera 

missbruksregelns funktion och tillämpningsområde, inte vad som utgör en kränkning av den 

personliga integriteten. 

Fall som i första hand gäller om ett visst förfarande med personuppgifter är skyddat av 

tryckfrihetsdataskyddsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen kan ha avgörande 

betydelse för om personuppgiftslagen är tillämplig. Dessa fall kommer endast redovisas i den 

del de visar på avgränsningen för personuppgiftslagens tillämpning och endast i förbigående i 

de fall då grundlagarna faktiskt i sig är tillämpliga. Detta eftersom fokus för uppsatsen är att 

fastställa de lagliga grunderna för personuppgiftsbehandling på sociala medier som finns 

inom ramen för personuppgiftslagstiftnigen.   
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1.3  Material och metod 

Uppsatsen har karaktären av att vara en rättsanalytisk studie11 men med rättsinformatoriska 

inslag eftersom jag studerar den digitala miljön, det vill säga sociala medier som Facebook 

där rättsreglerna ska appliceras. Ämnet rättsinformatik är tvärvetenskapligt eftersom det 

aktualiserar en rad rättsområden.12 Detta komplicerar bedömningarna, trots att det ofta är 

samma rättsfrågor som aktualiseras i den digitala miljön som i miljön utanför cybervärlden. 

Däremot har nätmiljön ställt en rad rättsfrågor på sin spets, som exempelvis rätten för den 

enskilde till en privat, fredad sfär samtidigt som informationstekniken närmast obegränsat 

möjliggör spridning av personuppgifter. Detta medför att en intresseavvägning mellan 

motstående intressen hela tiden måste beaktas vid tolkningen av rättsfrågorna i denna uppsats. 

De rättsinformatoriska och rättsanalytiska inslagen består i att även så kallad soft law kan 

användas för tolkningen av vad som är gällande rätt. Att uppsatsen har karaktären av en 

rättsanalytisk studie innebär dels att de fyra rättskällorna används för tolkningen och dels att 

soft law beaktas för att analysera gällande rätt både ur ett de lege lata och de lege ferenda-

perspektiv.13  Uppsatsen är skriven i ett praktiskt, rättstillämpande perspektiv, men när så är 

påkallat anläggs ett externt perspektiv vilket innebär att det analyseras ur medborgarens 

synvinkel eller ur ett lagstiftande perspektiv.14 De lege ferenda perspektivet anläggs när 

uppsatsen behandlar rättsfrågor som berör hur hänsyn bör tas för personuppgiftsbehandlingar 

som sker vid vardaglig hantering av personuppgifter samt vid beaktandet av tryck-och 

yttrandefriheten kontra skydd mot att den personliga integriteten kränks vid 

personuppgifsbehandling. 

Vad avser dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen skall det faktum att EU rättslig 

lagstiftning saknar egentliga förarbeten tas i beaktande avseende uttalanden om tolkningen av 

dessa rättsakter. I de fall där EU-domstolen inte uttalat sig rörande en specifik rättsfråga går 

det alltså inte med säkerhet att uttala sig om huruvida tolkningen är riktig ur ett EU-rättsligt 

perspektiv. I dessa fall innebär soft law ett tolkningsmaterial som i vart fall ger viss ledning 

för hur EU-lagstiftaren tänkt sig att rättsreglerna skall tillämpas.15 Praxis från EU-domstolen 

                                                                 
11 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, upplaga 3, Norstedts Juridik, 2015, s 45ff. 
12Se härom Magnusson Sjöberg, Cecilia, Nordbeck, Peter, Nordén, Anna & Westman, Daniel, Rättsinformatik – inblickar i e-
samhället, e-handel och e-förvaltning, s 17. 
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, upplaga 3, Norstedts Juridik, 2015, s 45ff. 
14 Olsson Lena, ”Rättsvetenskapliga perspektiv”, SvJT 2004 s 105, avsnitt 1.3 
15  Korling, Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk Metodlära, s 127 f. 
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har i de fall det finns en central betydelse för att utröna betydelsen av ett lagrum eller en 

rättsregel. 

Även om dataskyddsdirektivets och dataskyddsförordningens ingresser utgör ett viktigt 

tolkningsmaterial för att påvisa hur rättsakten bör tolkas16 påkallar det viss försiktighet med 

att låta en ståndpunkt vila på det faktum att något enbart står i ingressen och inte kommit till 

uttryck i själva lagtexten eftersom det inte är helt klart vad ett ingressuttalande har för 

normativt värde.17 

Förordningstexten är dessutom svårtillgänglig och omfattande vilket innebär ytterligare 

svårigheter att med klarhet peka ut vad som blir de lege lata efter dataskyddsförordningens 

ikraftträdande. 

Av betydelse i sammanhanget är också att dataskyddsförordningen är en kompromiss efter 

närmare tio års förhandlingar vilket har fått konsekvensen att dataskyddsförordningens 

artiklar i många fall är vaga och otydliga.18  Jag har valt att studera endast den svenska 

språkversionen eftersom det är ur ett svenskt perspektiv denna uppsats är skriven. Dessutom 

finns det inte någon språkversion som är mer officiell än en annan.19 

Av de föregående resonemangen torde en renodlad rättsdogmatisk studie (lag, förarbeten, 

praxis och doktrin) inte vara förstahandsvalet då en förordning som ännu inte trätt i kraft skall 

analyseras. Detta för att endast den antagna lagtexten med dess ingress finns som 

tolkningsmaterial. Avsnitten om dataskyddsförordningen bygger därför till stor del på 

uppsatsförfattarens analys av lagtexten och dess beaktandeskäl. Självklart kan, vid en 

ändamålstolkning20, ledning tas från dataskyddsdirektivet som är grunden för 

dataskyddsförordningen då målsättningarna och principerna är de samma i båda rättsakterna. 

Även doktrin och praxis är relevanta för tolkningen av dataskyddsförordningen men det skall 

understrykas att denna doktrin och praxis rör tillämpningen av dataskyddsdirektivet, vilket 

manar till viss försiktighet vid tolkningen. 

 

                                                                 
16 Korling, Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk Metodlära, s 125. 
17 SOU: 2016:58, Ändrade mediegrundlagar, s 172, se också Kommissionens rättstjänst, Complexity of EU law in the 
domestic implementing process, Bryssel 3 juli 2014 s8 ff. 

18Kommissionens rättstjänst, Complexity of EU law in the domestic implementing process, Bryssel 3 juli 2014 s 6 
19Korling, Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk Metodlära, s 133, se också Kommissionens rättstjänst, Complexity of EU law in 
the domestic implementing process, Bryssel 3 juli 2014, s 8 ff. 

20 Korling, Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk Metodlära s.122 
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1.4  Disposition  

Kapitel 2 avser att ge en grundläggande förståelse över vilket rättsligt stöd som finns för 

behandling av personuppgifter på sociala medier enligt dataskyddsdirektivet och 

personuppgiftslagen. I avsnittet läggs grunden för vad en hanteringsreglering innebär för 

dylika personuppgiftsbehandlingar samt huruvida en användare av Facebook kan åberopa ett 

uteslutande journalistiskt ändamål eller att undantaget för privatbruk är för handen. Den 

kommande dataskyddsförordningen bygger på en hanteringsreglering vilket innebär att de 

nyss nämnda grunderna måste analyseras noggrant. 

I kapitel 3 behandlas missbruksregeln som har möjliggjort undantag från 

hanteringsregleringen. Regeln är central för personuppgiftsbehandlingar och den har 

underlättat att genomföra harmlösa personuppgiftsbehandlingar exempelvis på sociala 

medium. Tanken med kapitlet är att måla upp en klar bild av vilken funktion den är tänkt att 

fylla och vad som möjliggjorde att den svenska lagstiftaren bedömde att det var förenligt med 

dataskyddsdirektivet att införa en sådan. 

I kapitel 4 som avser dataskyddsförordningen målas framtidens rättsliga ram för 

personuppgiftsbehandlingar på sociala medium upp. Kapitlet tar upp konsekvenserna för de 

nu nämnda personuppgiftsbehandlingarna att dataskyddsförordningen bygger på en 

hanteringsreglering samt undersöker om det finns utrymme att i svensk rätt införa en 

missbruksregel. Kapitlet är i första hand tänkt att påvisa förändringarna i rättsläget som det 

kan innebära för behandling av personuppgifter på sociala medium, inte att återigen gå 

igenom de lagliga grunder som behandlas i kapitel 2.  I kapitlet redogörs först för de generella 

undantagen för privat bruk och för journalistiska ändamål, detta avviker från dispositionen i 

avsnitt 2 (om rättsläget idag rörande tillämpningen av dataskyddsdirektivet och 

personuppgiftslagen) och det beror på att det finns skäl att först gå igenom undantagen innan 

dataskyddsförordningens materiella regler gås igenom. Undantagen kan nämligen vara av 

betydande vikt för om hanteringsreglerna i dataskyddsförordningen är tillämpliga 

överhuvudtaget. 

I kapitel 5 undersöks om det finns ett verkligt behov av en förenklad reglering för vissa typer 

av personuppgiftsbehandlingar. Här framförs principiell kritik, men också fördelarna med de 

olika regelmodellerna. Dessa för- och nackdelar är viktiga att ha i åtanke vid övervägande av 

den ena eller andra regleringsmodellen. 
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I kapitel 6 ges en avslutande summering av slutsatserna, detta för att läsaren skall få en 

överblick över frågeställningarna som är komplexa till sin natur. En analys ur ett de lege 

ferenda perspektiv avseende privatpersoners personuppgiftsbehandling avslutar uppsatsen. 

2 Persondataskydd enligt en hanteringsreglering 
2.1   Lagens tillämpningsområde och syfte 

Redogörelsen som följer är inte avsedd att utgöra en uttömmande uppräkning av 

personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser, avsikten är istället att redogöra för de regler 

som är av särskild vikt avseende behandling av personuppgifter på ett socialt nätverk som 

Facebook. 

Syftet med personuppgiftslagen kommer till uttryck i portalparagrafen där det stadgas att 

lagen avser att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling 

av personuppgifter. Lagen är subsidiär (2§) i förhållande till avvikande bestämmelser i annan 

lag eller förordning, vilket innebär att i den mån personuppgiftsbehandlingen är reglerad i 

annan lag eller författning, till exempel registerförfattningar, så skall de bestämmelserna gälla. 

Det ska noteras att vi i svensk rätt genom personuppgiftslagen har ett mer långtgående 

tillämpningsområde än vad dataskyddsdirektivet har. Lagen omfattar således myndigheters, 

företags och enskilda enskildas behandling av personuppgifter även på de områden som faller 

utanför EU-rätten. 

2.1.1   Personlig integritet 

Begreppet personlig integritet är inget entydigt begrepp; trots att begreppet används i många 

sammanhang har lagstiftaren vare sig i Sverige eller inom EU funnit en exakt innebörd av 

begreppet. 21  Det råder dock enighet om att varje människa bör vara tillförsäkrad en fredad 

sfär och där intrång bör kunna avvisas. Den personliga integriteten är dock ingen absolut 

rättighet utan är den s.k. ”prima-facie rättighet” vilket kan beskrivas som att det är en giltig 

och berättigad rättighet som i en konkret situation kan åsidosättas om den kommer i konflikt 

med en annan välgrundad rättighet som i den aktuella situationen väger tyngre. 

2.1.2 Vad är en personuppgift? 

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person 

som är vid liv (3 §). Även uppgifter på ett socialt medium kan vara en personuppgift såvida 

                                                                 
21 För resonemangen i detta stycke och en redogörelse av begreppet personlig integritet hänvisas till SOU 2016:7 ”Integritet 
och straffskydd”, s 63 ff.  
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det går att knyta uppgifterna till en person. Här omfattas till exempel omnämnande av olika 

personer med namn eller på annat sätt på en hemsida på Internet.22  

2.1.3 Personuppgiftsansvar 

Den eller de som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen är 

personuppgiftsansvarig (3 § PuL, art 3 d dataskyddsdirektivet - registeransvarig). Om två eller 

flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de personuppgiftsansvariga 

tillsammans. På Facebook anses det innebära att en myndighet eller ett företag är ansvarigt 

dels för det som dess företrädare skriver, dels för det andra skriver eftersom det är företaget 

eller myndigheten som anses bestämma ändamålen med behandlingen men också har 

möjlighet att ta bort kränkande kommentarer.23 Något generaliserande kan man säga att om en 

anställd på en myndighet uttalar sig i tjänsten är myndigheten ansvarig för det den skrivit och 

uttalar sig den anställde privat är den personen själv ansvarig för det. En bedömning måste 

dock ske i det enskilda fallet. Det kan inte uteslutas att även Facebook som organisation kan 

bli ansvarig.24 En privatperson har personuppgiftsansvar för det den skriver på ett socialt 

medium.  

2.2 Hanteringsreglerna 
Den följande genomgången gäller främst rättsläget för publicering av personuppgifter på 

Internet före 2007 då missbruksregeln (5a § PuL) infördes i svensk lag. Missbruksregeln 

innebär att hanteringsreglerna inte behöver tillämpas vid vissa typer av 

personuppgiftsbehandlingar som till exempel på ett socialt medium. Hanteringsreglerna är 

dock fortfarande relevanta eftersom dataskyddsdirektivet och den kommande 

dataskyddsförordningen bygger på dessa samt att reglerna redan i dag gäller för sådan 

verksamhet som är strukturerad på ett sådant sätt att missbruksregeln inte kan tillämpas. Det 

är exempelvis när personuppgiftsbehandling är påtagligt strukturerad för att underlätta 

sökning av personuppgifter. Ofta är det register och dylikt som omfattas. I avsnitt 3 förklaras 

missbruksregeln mer ingående.  

                                                                 
22 Se t.ex. EU-domstolens avgörande den 6 november 2003 i mål C-101/01 

23 För ett mer ingående resonemang kring personuppgiftsansvar på sociala medier se: Datainspektionens beslut 2010-07-
02, om Katrineholms kommuns användning av sociala medier dnr 685–2010, Datainspektionens beslut 2010-07-02 
Arbetsmiljöverkets användning av sociala medier, dnr 686–2010 och Datainspektionens beslut 2010-07-02 Aktiebolaget 
Gröna Lunds Tivolis användning av Facebook, dnr 687–2010. Jämför dock personuppgiftsansvaret på Twitter: 
Datainspektionens beslut 2010-07-02, dnr 685–2010, 686 och 687–2010. Angående personuppgiftsansvar se även 
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/personuppgiftsansvarig/, besökt 17-03-02 
24 Datainspektionens beslut 2010-07-02, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Aktiebolaget Gröna Lunds Tivolis 
användning av Facebook. 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/personuppgiftsansvarig/
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En hanteringsreglering innebär att reglerna tar sikte på hanteringen av personuppgifter. Vad 

som omfattas av personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet är i princip all typ av 

behandling av personuppgifter oberoende av om hanteringen innebär en risk för missbruk 

eller ej.25 Det kan till exempel vara ord- och textbehandling, publicering på Internet, att skriva 

ett e-postmeddelande, eller personuppgiftsbehandling i register. Det är svårt att hitta ett 

område som inte omfattas av hanteringsreglerna om inte något av undantagen från 

tillämpningsområdet är för handen. 

Här är på sin plats att påminna om att detta avsnitt inte avser att ge en uttömmande 

redogörelse av hanteringsreglerna; här beaktas istället de hanteringsregler som är av relevans 

för att fastställa de lagliga grunderna för personuppgiftsbehandling på sociala medier. Vid 

behandling av personuppgifter på Internet innebär det att hanteringsreglerna ska tillämpas 

förutsatt att behandlingen inte kan hänföras till ett uteslutande journalistiskt ändamål (7 § 2 

st.) eller omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen eller tryckfrihetsdataskyddsförordningen (7 § 

1 st.).  I avsnitt 2.3 och 2.4 undersöks förutsättningarna för enskilda, företag och myndigheter 

att åberopa sådana ändamål. 

2.2.1 De grundläggande kraven i personuppgiftslagen 

De grundläggande principerna i 9 §26 skall vara uppfyllda vid alla former av 

personuppgiftsbehandlingar. I paragrafen uppräknas att den personuppgiftsansvarige ska se 

till att personuppgifterna  a) bara behandlas om det är lagligt, b) behandlas på ett korrekt sätt 

och i enlighet med god sed, c) samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål (ändamålsbestämning), d) inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med 

det för vilket uppgifterna samlades in (finalitetsprincipen), e) de uppgifter som behandlas är 

adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen, f) inte fler 

personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen, g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och , om det är nödvändigt, 

aktuella, h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana 

personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen, och i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen […]  

                                                                 
25 Prop. 2005/06:173 s 11. 
26 Motsvaras av art 6, Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
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De nu uppräknade principerna måste alltid vara uppfyllda men undantag och restriktioner från 

dessa kan ske på nationell nivå om det sker genom lagstiftning och har ett berättigat syfte och 

är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.27  

2.2.2 När behandling är laglig 10 § personuppgiftslagen 

Utöver de grundläggande kraven i 9 § ska även minst en av de lagliga grunderna (10 §) vara 

uppfylld. Det faktum att både 9 och 10 §§ ska tillämpas kumulativt innebär att även om en 

laglig grund enligt den senare paragrafen finns så befrias den personuppgiftsansvarige inte 

från kraven i 9 § om bland annat rättvisa, laglighet, nödvändighet och proportionalitet samt 

uppgifternas kvalitet. 

Vid behandling av personuppgifter är det i första hand ett krav att den registrerades samtycke 

erhållits eller att någon annan av de situationer som uppräknas i paragrafen är aktuell. Med 

samtycke avses varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring om att den 

registrerade efter att ha blivit informerad, godtar att personuppgifter om honom eller henne 

registreras (3§). När samtycke inte finns ställs ett krav på att behandlingen skall vara 

nödvändig för något av de uppräknade fallen. De grunder som anges är a) för att ett avtal med 

den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna 

vidtas innan ett avtal träffas, eller b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en 

rättslig skyldighet, c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, eller d) en 

arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, e) den personuppgiftsansvarige eller en 

tredje  till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband 

med myndighetsutövning, eller f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut 

skall kunna tillgodoses, om detta intresse inte väger tyngre än den registrerades intresse av 

skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 

Om personuppgiftsbehandlingen inte kan hänföras till någon av de situationer som anges är 

behandlingen inte tillåten.                                                                                                 

Personuppgiftslagen gör dessutom skillnad på vilken typ av personuppgifter som behandlas. 

För känsliga personuppgifter krävs antingen uttryckligt samtycke eller att den registrerade på 

ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna eller att något annat undantag från förbudet att 

behandla känsliga personuppgifter är för handen (13 - 20 §§). Uppgifter om lagöverträdelser 

                                                                 
27 Se Konvention 108, artikel 9 2, dataskyddsdirektivet, artikel 13 och artikel 9.2. Se också: Handbok om den europeiska 
lagstiftningen om skydd av personuppgifter, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 2014 Europarådet, s 
64 
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och personnummer anses behöva särskilt skydd varför särskilt stöd i lagen krävs även för 

dessa behandlingar (21 - 22 §§). 

Behandling av personuppgifter på Internet som har sin grund i en hanteringsreglering innebär 

relativt omfattande krav på den personuppgiftsansvarige när det kommer till att bedöma den 

lagliga grunden eftersom den personuppgiftsansvarige många gånger måste göra en 

intresseavvägning mellan rätten till en privat fredad sfär för den registrerade och ett berättigat 

intresse hos den personuppgiftsansvarige vilket kan vara intrikat att bedöma. Inte heller de 

andra grunderna i paragrafen är klara. I den följande texten kommer motsvarande rättsliga 

grunder i dataskyddsdirektivet behandlas eftersom det är dessa som ligger till grund för 

personuppgiftslagen och som således ska påvisa hur tolkningen av den skall ske. Här nedan 

följer de rekvisit som är av särskild betydelse för behandling av personuppgifter på Internet. 

2.2.3 Krav på nödvändighet 

Som nämnts krävs alltså vid personuppgiftsbehandlingen att den registrerades samtycke har 

inhämtats, om så inte är fallet ska behandlingen vara nödvändig för någon av de situationerna 

som uppräknas i 10 §. I praxis från EU-domstolen28 och i doktrinen29 har 

nödvändighetskravet diskuterats. Det har inte enbart ansetts att det skall vara ett krav att 

ändamålet inte kan utföras om inte personuppgiftsbehandlingen tillåts utan även situationer 

där personuppgiftsbehandlingen innebär en påtaglig förenkling för den 

personuppgiftsansvarige torde räcka för att nödvändighetskravet ska vara uppfyllt. Om 

däremot en arbetsuppgift kan utföras lika enkelt och billigt på ett annat sätt torde 

nödvändighetskravet inte vara uppfyllt. När en registrerad gett sitt samtycke till 

personuppgiftsbehandling ställs inget krav på nödvändighet vilket framgår av 10§. 

 

2.2.4 Kan det utgöra en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter på Facebook? 

Rättsläget är inte helt klart för hur långt rekvisitet rättslig skyldighet (10 b§) sträcker sig men 

det är ostridigt att en personuppgiftsbehandling som sker enligt en författningsreglerad grund 

är en sådan.30 Artikel 29 gruppen31 har uttalat sig angående rättslig förpliktelse i artikel 7 c) 

dataskyddsdirektivet och gav som exempel på vad som kan utgöra en sådan då arbetsgivaren 

måste rapportera löneuppgifter om sina anställda till andra myndigheter eller när finansinstitut 

                                                                 
28 EU-domstolens dom 16 december 2008 mål C-524/06, REG 2008 s. I-9705 (”Huber”). 
29 Öhman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, kommentar till 10 §, Zeteo 2016-12-20 
30 Prop.1997/98:44 s 35. 
31 Artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende arbetsgrupp som består av representanter från alla EU:s 
medlemsstater. Gruppen är avsedd att ge råd och vägledningar samt utreda frågor som rör tillämpningen av EU:s 
dataskyddsdirektiv 95/46.  
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är skyldiga att anmäla misstänkta transaktioner till andra myndigheter.32 Tillämpningsområdet 

för led c) (10 b § PuL) är enligt artikel 29 gruppen strikt begränsat. I uttalandet uttrycks att för 

att led c) om rättslig förpliktelse ska vara tillämpligt ska kravet införas med stöd av lag och 

denna lag måste uppfylla alla kraven som personuppgiftslagstiftningen kräver, detta kommer 

till uttryck i direktivets ingresspunkt 22 och 30. Den personuppgiftsansvarige får inte ha något 

annat val än att fullgöra förpliktelsen. 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter utgav 2014 en handbok om den 

europeiska lagstiftningen om skydd för personuppgifter 33 där anges att rekvisitet ”rättslig 

skyldighet ”är ämnad för privata organs personuppgiftsbehandling och inte för myndigheter 

eftersom myndigheters personuppgiftsbehandling faller in under led e) om nödvändig för en 

arbetsuppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning. 

Frågan är då om dörren är stängd för om en myndighet kan hävda att det är en rättslig 

skyldighet att behandla personuppgifter på Facebook? 

Detta har inte varit föremål för prövning. Även i den svenska doktrinen34 har rättslig 

skyldighet ansetts innebära att det är sådana skyldigheter som har sin grund i 

författningsbestämmelser eller myndighetsbeslut i enskilda fall, att det framförallt är sådana 

skyldigheter som avses. Samt att personuppgiftsbehandling i samband med 

myndighetsutövning skall omfattas av led e).  

Frågan kvarstår dock fortfarande: I de fall där en myndighets personuppgiftsbehandling inte 

kan hänföras till led e) för att det inte rör sig om myndighetsutövning eller en 

personuppgiftsbehandling nödvändig för en arbetsuppgift av allmänt intresse, kan den då 

härleda sin befogenhet ur begreppet rättslig skyldighet? 

Det torde inte vara helt osannolikt att en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter 

aktualiseras när myndigheter behandlar personuppgifter på Facebook. Ett exempel härpå är 

om ett ärende kommer in i myndighetens Facebookflöde. Då måste myndigheten agera 

eftersom inlägget blir en inkommen, allmän handling (2 kap 6 § och 2 kap 3 § TF) och 

förvaltningslagens (1986:223) regler aktualiseras. Den rättsliga skyldigheten skulle i så fall 

bestå av det faktum att myndigheten har en skyldighet att svara på meddelandet. Däremot är 

                                                                 
32 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 20 
33 Handbok om den europeiska lagstiftningen om skydd av personuppgifter, Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter, 2014 Europarådet, 2014, s 84. 
34 Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen, Öhman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en 
kommentar, kommentar till 10 §, Zeteo 2016-12-20, se också E-delegationens riktlinjer ”Myndigheter användning av sociala 
medier”, s 9. 
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det inte säkert att nödvändighetskravet i led c) skulle vara uppfyllt i denna del. Hur domstolen 

skulle ställa sig till att en myndighet hävdar att det är en rättslig skyldighet att få behandla 

personuppgifter på ett socialt medium som Facebook går således inte att med klarhet besvara. 

Det ska också påpekas att myndigheter inte ska bedriva ärendehandläggning på sociala medier 

utan istället styra om till andra kanaler.35 Led e) som innefattar arbetsuppgift i samband med 

myndighetsutövning torde dock inte tillämpas när myndigheter publicerar personuppgifter på 

Facebook eftersom de inte ska bedriva myndighetsutövning36 på Facebook samt att 

Facebookaktiviteten torde falla utanför myndighetens egentliga verksamhet. 

Vid en sammantagen bedömning förefaller det dock ytterst tveksamt om rekvisitet nödvändig 

för en rättslig skyldighet som åvilar myndigheten är uppfyllt avseende 

personuppgiftsbehandlingar på Facebook, i vart fall enligt nu gällande rätt. Detta synsätt kan 

stödjas genom artikel 29 gruppens yttrande, genom dataskyddsstyrelsens handbok, samt av 

beslut från Datainspektionen där tillsynsmyndigheten istället använt led f) om 

intresseavvägning som stöd för laglig behandling när myndighet har publicerat 

personuppgifter på Internet. Detta skulle kunna tyda att annan laglig grund i 10 § inte 

förelegat.  Det är en myndighets egna val att etablera sig på Facebook och ingen lag som 

kräver att myndigheten ska vara etablerad på sociala medier. Begreppet rättslig skyldighet 

kommer fortsättningsvis att ha en stor relevans för privata organ men kanske också för 

myndigheter vilket kommer att belysas i avsnitt 5 om dataskyddsförordningen. 

Det faktum att det inte finns en skyldighet för vare sig privata subjekt som företag eller för 

myndigheter att etablera sig på Facebook kan möjligtvis påverka bedömningen av vad som 

utgör en rättslig skyldighet i detta sammanhang.  

En annan sak är teknikens utveckling samt att sociala medier och dess kommunikation och 

information på Facebook idag är så utbredd och allmänt accepterad att det skulle kunna vara 

möjligt att även denna sorts kommunikation i framtiden inbegrips i myndighetens egentliga 

verksamhet så att det inkluderas i en myndighets serviceskyldighet (4 § FL).  Även detta 

resonemang kan dock ifrågasättas eftersom Facebook troligtvis inte utgör ett bestående 

element utan säkerligen kommer vara ersatt av något annat i framtiden samt att alla människor 

                                                                 
35 E-delegationens riktlinjer ”Myndigheter användning av sociala medier”, s 16. 
36 Med myndighetsutövning avses utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 
disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande, se: Sjöberg, Personuppgiftslag (1998:204) 10 §, Lexino 
2016-07-01. 
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inte har Facebook. Därför kan det verka orimligt att inbegripa en viss teknikbunden sajt i en 

skyldighet för myndigheter att vara etablerad där. 

 

2.2.5 En arbetsuppgift av allmänt intresse 

Att som myndighet etablera sig på Facebook torde både ha ett allmänt intresse i vid 

bemärkelse och vara en serviceinsats och viktig informationskanal från myndighetens sida. 

Frågan om personuppgiftsbehandlingen kan vara nödvändig för en arbetsuppgift av allmänt 

intresse som avses i (10 § punkt d) PuL skall härefter behandlas. Artikel 7 e) som är 

motsvarigheten i dataskyddsdirektivet har potentiellt ett mycket brett tillämpningsområde, 

vilket talar för en strikt tolkning och en klar identifiering i varje enskilt fall av det 

allmänintresse som står på spel. 37 I ingressen (30) till dataskyddsdirektivet står det, till 

skillnad från i personuppgiftslagen, att personuppgiftsbehandlingen skall fordras enligt 

lagstiftning vid utförandet av något som är i det allmännas intresse. Detta krav finns inte i 

personuppgiftslagen och är inte med i den motsvarande artikeln (7e) i dataskyddsdirektivet. I 

den svenska doktrinen 38 så har detta tolkats som att det inte föreligger något reellt krav på 

lagstiftning som grund för att berättiga en arbetsuppgift nödvändig för ett allmänt intresse. I 

dataskyddsdirektivets ingresspunkt 32 anges att det ankommer på den nationella 

lagstiftningen att avgöra om den som ansvarar för en behandling som utförs i det allmännas 

intresse eller vid myndighetsutövning skall vara en myndighet eller något annat 

offentligrättsligt eller civilrättsligt subjekt, såsom exempelvis en yrkesorganisation. 

Avgörande för bedömningen av om en arbetsuppgift är att betrakta som en arbetsuppgift av 

allmänt intresse är vilket syfte behandlingen har.39 I förarbetena till personuppgiftslagen 

framställs att ett allmänt intresse kan vara forskning, statistikframställning, 

kreditupplysningsverksamhet, fastighetsregistrering och opinionsundersökningar avseende en 

samhällsfråga. 

Det torde inte vara helt orimligt att en myndighets närvaro och kommunikation på Facebook 

är en arbetsuppgift i det allmännas intresse eftersom syftet med en myndighets närvaro på 

sociala medium är att vara en informations och kommunikationskanal.40 Det kan möjligen 

                                                                 
37 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 23. 
38 Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, kommentar till 10 §, Zeteo 2016-12-20. 
39 Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, kommentar till 10 §, Zeteo 2016-12-20 som 
hänvisar till Prop. 2000/01:105 s 36 – 37. 
40 Se t.ex. E-delegationens riktlinjer ”Myndigheters användning av sociala medier”, s. 17, Datainspektionens beslut 
”Arbetsmiljöverkets användning av Facebook”,2010-07-02, Dnr 686–2010, se även Datainspektionens beslut ” Katrineholms 
kommuns användning av sociala medier”, 2010-07-02, Dnr 685–2010. 
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också vara nödvändigt att få behandla personuppgifter, till exempel i form av att tagga 

personens namn, i syftet är att besvara en allmän fråga från en enskild.  

Att det i den svenska doktrinen ansetts att det allmänintresse som ska fastställas inte är 

förbundet med att det krävs enligt lag, torde inte spegla rättsläget framledes eftersom det 

enligt dataskyddsförordningen art. 6.2 och 6.3 krävs lagstiftning för att fastställa den rättsliga 

grunden avseende allmänt intresse. Detta rekvisit kommer troligen att få stor betydelse för 

myndigheters personuppgiftsbehandling, även på sociala medier. Detta kommer att belysas i 

avsnitt 5 om dataskyddsförordningen. 

 

2.2.6 Intresseavvägning och proportionalitetsprincipen 

Inledningsvis skall sägas att det är denna lagliga grund som givit missbruksregeln legitimitet 

vilket kommer att fördjupas i avsnitt 3.1. 

10 § f) personuppgiftslagen motsvaras av artikel 7 f) dataskyddsdirektivet. Det är framförallt 

denna som har använts som grund vid Internetpublicering av personuppgifter och det gäller 

alla samhällets aktörer. Generalklausulen i led f) avser en intresseavvägning mellan rätten till 

privatliv och ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige. Nödvändighetskravet 

skall vara uppfyllt även för denna grund vilket betyder att personuppgiftsbehandlingen skall 

vara nödvändig för ett berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige.  

Kommissionen har genomfört flera översyner av dataskyddsdirektivet41 och funnit att det 

saknas en enhetlig tolkning av artikel 7 f) mellan medlemsstaterna. Artikel 29 gruppen 

konstaterade i ett yttrande rörande tillämpningen av 7 f) och de registeransvarigas 

(personuppgiftsansvarigas) berättigade intressen42 att eftersom en enhetlig tolkning av 

klausulen om intresseavvägning saknas har den i vissa medlemsstater felaktigt använts som en 

”öppen dörr” att berättiga varje behandling som inte passar in i de andra rättsliga grunderna i 

artikel 7. Vidare uttalades att artikel 7 f ) inte ska vara ett enkelt sätt för 

personuppgiftsansvariga att slippa dataskyddslagstiftningen. Artikeln skall vare sig vara en 

                                                                 
41 Den 25 januari 2012 antog Europeiska kommissionen ett paket för att reformera EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. Paketet 
omfattar i) ett ”meddelande” (COM(2012)9 final), ii) ett förslag till en allmän ”uppgiftsskyddsförordning” (nedan kallad den 
föreslagna dataskyddsförordningen) (COM(2012)11 final), och iii) ett förslag till ”direktiv” om uppgiftsskydd på 
brottsbekämpningsområdet (COM(2012)10 final). Den åtföljande ”konsekvensbedömningen”, som innehåller 10 bilagor, 
återfinns i kommissionens arbetsdokument (SEC (2012)72 final). Se särskilt studien ”Evaluation of the implementation of 
the Data Protection Directive” (utvärdering av genomförandet av uppgiftsskyddsdirektivet) i bilaga 2 till den 
konsekvensbedömning som åtföljer Europeiska kommissionens reformpaket om uppgiftsskydd. 
42 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 5. 
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sista utväg för att berättiga en personuppgiftsbehandling som inte kvalificerar in under någon 

annan laglig grund i artikel 7, och inte heller vara det prioriterade alternativet.43 

Begreppet ”intresse” skall enligt Artikel 29 gruppen tolkas som att det avser ett bredare 

intresse44 som den personuppgiftsansvarige kan ha av behandlingen eller det intresse som den 

personuppgiftsansvarige, eller samhället, kan ha av behandlingen.  Intressen som är vaga eller 

spekulativa är inte att betrakta som ett viktigt allmänt intresse. Tvärtom krävs det krävs alltså 

att intresset är preciserat och formulerat och grundat på ett faktiskt intresse eftersom det 

annars inte går att göra en riktig intresseavvägning.45 Exempel på berättigade intressen är 

enligt Artikel 29 gruppen ”utövandet av rätten till yttrandefrihet eller information, inklusive 

medier och kultur”. Detta säger emellertid inget om hur intresseavvägningen kommer att 

utfalla i det enskilda fallet. För att intresset ska vara berättigat krävs också att detta lagenligt 

det vill säga förenligt med EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning. 

Tillämpningen av led f) på personuppgiftsbehandlingar vid Internetpublikationer ska härefter 

belysas. Vanligtvis anses inte led f) ha en självständig betydelse vid myndigheters behandling 

av personuppgifter46 men när myndigheter har behandlat personuppgifter på Internet har 

generalklausulen använts för att bedöma tillåtligheten av Internetpubliceringen.47 Detta kan 

eventuellt innebära att någon annan laglig grund (i 10 §) inte funnits. Vad avser en 

myndighets personuppgiftsbehandling på ett socialt medium som Facebook, där myndigheten 

vanligtvis torde använda plattformen till information och kommunikation i första hand, 

händer det ibland att myndigheten måste behandla personuppgifter. Det kan till exempel vara 

om en person ställer en fråga till myndigheten i dess Facebookflöde. I detta fall kan det 

diskuteras om ett samtycke från den registrerade inte redan föreligger? I detta ligger ju 

nämligen att om myndigheten ska svara på frågan, och på så vis behandlas personuppgifter, så 

tål det att fundera över om inte samtycket sänds iväg redan i det att personen ställer frågan.48 

Alldeles oavsett svaret på denna fråga, har led f) använts för att legitimera myndigheters 

personuppgiftsbehandlingar på Internet49 och då ställs som nämnts inget krav på samtycke. 

                                                                 
43 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 9. 
44 Detta kan jämföras med ”ändamålet” den särskilda anledningen till att uppgifterna behandlas dvs. målet eller avsikten 
med behandlingen av uppgifterna, se art 6 b dataskyddsdirektivet, 9 § c) PuL. 
45 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 25 
46 SOU 2015:39 Myndighetsdatalag, s 256. 
47 Datainspektionens beslut 2004- 09-08, dnr 454–2004 och Justitiekanslerns beslut 2007-09-26, dnr 3497-06-40. 
48För att myndigheten ska kunna vara säker på att ett samtycke finns till att behandla personens personuppgifter, skulle en 
klar och tydlig informationsruta på myndighetens Facebooksida där det står att myndigheten avser att behandla personens 
personuppgifter för ändamålet att besvara frågan kunna vara till hjälp. Ändamålsbegränsningen (9 §) kräver dock i så fall att 
myndigheten endast behandlar personuppgifterna för ändamålet att besvara frågan och inget annat. 
49 Datainspektionens beslut 2004- 09-08, dnr 454–2004. 
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För enskilda som avser att publicera personuppgifter på Facebook är det enligt 

hanteringsreglerna samtycke eller intresseavvägningen i led f) som aktualiseras. 50 Detta 

förutsätter dock att undantaget för privat bruk (6 § PuL) inte är tillämpligt eller att undantaget 

för ett uteslutande journalistiskt ändamål (7§ PuL) är för handen. 

När ett företag eller organisation behandlar personuppgifter på Facebook är huvudregeln 

liksom annars att de ska inhämta den registrerades samtycke. Det kan möjligtvis vara aktuellt 

att rekvisitet en arbetsuppgift av allmänt intresse (d) föreligger om det till exempel är ett 

mediaföretag och företaget bedriver verksamheten på Facebook i samband med 

opinionsbildning och/eller information och kommunikation. Även intresseavvägnings artikeln 

(f) kan vara tillämplig beroende på omständigheterna. Vad avser rekvisitet rättslig skyldighet 

(b) torde detta inte vara tillämpligt för företags del eftersom de inte behöver beakta samma 

regler som myndigheter om t. ex inkomna allmänna handlingar enligt 

Tryckfrihetsförordningen. 

Internetpublicering av fotografier är ett exempel på personuppgifter som ofta förekommer på 

sociala medier. Datainspektionen har uttalat att webbpublicering av fotografier utgör en 

behandling av personuppgifter oavsett om namn nämns eller inte. En webbpublicering av 

foton kan vara integritetskänslig speciellt om det rör någons privatliv eller ett foto på ett barn. 

Däremot kan foton som inte avslöjar den enskildes privatliv och som framstår som harmlösa 

normalt sett inte kränka den enskildes personliga integritet. Vid bedömningen för om 

publiceringen är laglig (10 f) ska en helhetsbedömning göras där samtliga omständigheter 

som föranleder publiceringen tas i beaktande.51 

Intresseavvägningen ska bygga på vilket syfte publiceringen har, vilket slag av 

personuppgifter som ska publiceras, i vilket sammanhang personuppgiften ska användas, hur 

stor spridning uppgiften kommer att få, om uppgiften redan är allmänt känd och om 

personuppgiften är harmlös eller inte. Om någon motsätter sig publiceringen och 

invändningen framstår som motiverad ger generalklausulen i f) inte rätt att fortsätta 

publiceringen, då bör personuppgiften plockas bort.52 Generalklausulen kan inte bli användas 

att utan samtycke behandla känsliga personuppgifter, i sådana fall måste man hitta stöd i 

någon av personuppgiftslagens 15 - 19 §§. Intresseavvägningen som görs enligt led f) kan 

                                                                 
50 Från och med 2007 gäller missbruksregeln för dessa typer av behandlingar, se avsnitt 3. 
51 Angående detta stycke hänvisas till: Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar,  
kommentar till 10 §, Zeteo 2016-12-20. Från 2007 gäller alltjämt missbruksregeln (5a § PuL) för dessa typer av 
personuppgiftsbehandlingar, se avsnitt 3. 
52 För myndigheters vidkommande krävs ett gallringsbeslut för att få ta bort personuppgiften eftersom den är att betrakta 
som en allmän handling, se härom 14 § (Arkivförordning (1991:446),10§ (Arkivlag1990:782). 
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sägas vara ett uttryck för proportionalitetsprincipen53 som i korthet innebär att de nationella 

rättstillämparna skall göra en bedömning i varje enskilt fall mellan integritetsskyddet och 

andra grundläggande rättigheter, till exempel yttrandefriheten för att på så vis garantera att 

dataskyddsdirektivets eller personuppgiftslagens bestämmelser i ett konkret fall inte tillämpas 

i strid med de grundläggande rättigheterna som till exempel kommer till uttryck i 

Europakonventionen, EU:s rättighetsstadga54 och svensk grundlag.  

Det nu sagda gällande publiceringar av personuppgifter på Internet gällde alltså innan 2007 då 

missbruksregeln trädde i kraft, men det är fortfarande relevant eftersom 

dataskyddsförordningen är uppbyggd enligt denna hanteringsreglering och det visar hur 

rättsläget utan missbruksregel ter sig. 

2.3 Internetpublicering och privat bruk 

I personuppgiftslagen (6 §) anges att lagen inte skall tillämpas på personuppgiftsbehandling 

som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur. För enskilda kan 

detta innebära att deras aktivitet på sociala medier i vissa fall kan vara undantaget från 

personuppgiftslagens (och där med hanteringsreglernas) tillämpning. 

Den rådande uppfattningen i Sverige har varit att det ansetts att publicering av 

personuppgifter på Internet inte är en behandling av personuppgifter för privat bruk.55 Så har 

också EU-domstolen fastslagit i det så kallade konfirmandlärarfallet från 200456. Det aktuella 

rättsfallet gällde en konfirmandlärare som upprättade en hemsida för sina konfirmander där 

det stod att läsa om de anställa på pastoratet, bland annat att en anställd var sjukskriven på 

grund av att hon stukat foten. Detta är en personuppgift om hälsa och alltså en känslig 

personuppgift vilket det finns ett förbud mot att publicera enligt 13§ personuppgiftslagen om 

inte något av undantagen i 14 - 19§§ är för handen. Rättsfallet har blivit centralt för 

rättstillämpningen och har klargjort ett antal frågor rörande personuppgiftslagstiftnigens 

tillämpning. EU-domstolen fastslog att en Internetpublicering av personuppgifter inte är att 

anse som behandling för privat bruk och därmed undantaget från direktivets 

tillämpningsområde, i vart fall inte när publiceringen sker genom en öppen publicering. 

Eftersom detta var före missbruksregelns inrättande 2007, så gällde hanteringsreglerna för 

personuppgiftsbehandlingen på hemsidan. Som vi kommer se i de efterföljande kapitlen så 

                                                                 
53 Även exempelvis 7§ PuL är ett uttryck för denna princip, se även: EU-domstolens dom:  6.11.2003 — MÅL C-101/01    
”Konfirmandlärarfallet”. 
54 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [2010] EUT C 83/389. 
55 Se: Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, kommentar till 6 §, Zeteo 2016-12-20.  
56EU-domstolens dom:  6.11.2003 — MÅL C-101/01 ”konfirmandlärarfallet”. 
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har detta rättsfall även betydelse för fler tolkningsfrågor än att fastställa att 

Internetpublicering inte kan anses utgöra privat bruk. 

Datainspektionen har i sina vägledningar rörande internetpublicering tillagt att om det krävs 

inloggning med lösenord för att ta del av personuppgifterna och att på så vis 

informationsspridningen begränsas till ett mindre antal personer kan undantaget för privat 

behandling vara aktuellt57 men detta förutsätter att inte vem som helst kan få inloggning till 

sidan.58 I ett sådant fall har det bedömts inte vara frågan om en privat behandling. Detta torde 

innebära att personuppgiftsbehandling som användaren gör på sin Facebookvägg inte utgör 

privat behandling då det inte finns några begränsningar i vem som kan få inloggning till 

Facebook. Det kan också innebära att undantaget för privat bruk är beroende av hur öppen 

användaren är med sin Facebooksida. Det vill säga att om användaren gör sin Facebook 

tillgänglig för enbart en snäv krets av vänner så skulle undantaget för privat bruk möjligtvis 

kunna vara aktuellt, men det är oklart. Däremot kan troligen andra aktiviteter på Facebook 

vara att betrakta som privat behandling, mer om detta i det följande. 

EU-domstolen har uttalat 59  att undantaget för privat behandling ska tolkas så att det endast 

avser verksamhet som utgör en del av enskildas privatliv eller familjeliv, och så är inte fallet 

när personuppgifter är avsedda att spridas till ett obestämt antal personer. Det ska istället vara 

fråga om uppgifter uteslutande för personliga ändamål eller för hemmabruk.  

Vem som har bevisbördan för att visa att en behandling är av privat natur är inte helt reglerad, 

men troligen är det den som påstår att behandlingen inte är av privat natur till exempel för att 

personuppgifterna har spridits okontrollerat, och att personuppgiftslagen således skall 

tillämpas, som skall visa detta.60 Detta uttalande från 2002 torde gälla när det inte är fråga om 

en öppen Internetpublicering eftersom rättsläget i detta avseende numera är klart så till vida 

att en sådan behandling inte utgör en privat behandling. Det kan emellertid ifrågasättas om det 

är rimligt att inbegripa Internetpubliceringar gjorda av enskilda i dataskyddslagstiftningen, 

bland annat av yttrande - och informationsfrihets skäl, samt om det är rimligt att anta att 

enskilda skulle vara medvetna och följa dataskyddslagstiftningen i någon nämnvärd 

utsträckning. Bevisbördan torde främst aktualiseras i de fall där det inte är klart om 

publiceringen har spridits okontrollerat, till exempel när det krävs inloggning för att ta del av 

                                                                 
57 Detta finns att läsa på Datainspektionens hemsida under rubriken ”Frågor och svar” besökt 16-10-06. 
58 Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? – En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare, 2011, s 13 
59 EU-domstolens dom C 73/07 Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy, 16 december 
2008. 
60 Prop. 2002/03:50 s 58. 
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personuppgifterna. Ett exempel på när undantaget för rent privat bruk kan vara aktuellt är när 

två enskilda kommunicerar med varandra genom privata meddelanden på Facebook.  Det 

avgörande torde vara om syftet är att personuppgifterna skall spridas samt vad avsikten med 

publiceringen är, i ett privat meddelande är ju vare sig spridningskriteriet eller avsikten att 

informationen ska nå ut till allmänheten uppfyllt. 

Undantaget för privat bruk och Internetpublicering kan inte vara aktuellt vare sig för företag 

eller myndigheter eftersom de inte agerar i egenskap av enskilda när de i tjänsten publicerar 

personuppgifter på sociala medier, det är typiskt sett då som direktivet är tillämpligt. Vad 

avser frågan om när någon på t.ex. en myndighet publicerar personuppgifter på sociala medier 

privat och vilket ansvar detta innebär är rättsläget inte helt klart. En bedömning måste göras i 

det enskilda fallet. 

Det skall tilläggas att även om personuppgiftsbehandlingen inte kvalificerar in i 

undantagsbestämmelsen för privat bruk kan det vara fråga om journalistisk verksamhet och att 

flertalet av personuppgiftslagens bestämmelser ändå inte behöver tillämpas, mer om detta i 

avsnitt 2.4.61 

Det är tveksamt om det speglar rättsläget framledes att en öppen publicering på Internet inte 

kan utgöra en personuppgiftsbehandling för privat bruk. Uttalandet kom i en tid då sociala 

medium inte var lika utbredda som i dag och dessutom har de tekniska funktionerna 

utvecklats vilket bland annat medfört att en stor del av svenskarna är etablerade på sociala 

medium. Detta kommer att fördjupas i avsnitt 5.2.1. Här ska erinras om att i de norska 

förarbetena62 har direktivet tolkats så att även Internetpublicering omfattas av undantaget för 

privat bruk, det är således ingen självklarhet var gränsen för privat bruk ska dras. 

2.4  Internetpublicering och journalistiska ändamål  

I både dataskyddsdirektivet (art 9) och personuppgiftslagen (7 §) finns, som tidigare nämnts, 

bestämmelser om personuppgiftsbehandling som sker vid utövande av uteslutande 

journalistiska ändamål. Det är viktigt att fastställa om ett sådant ändamål föreligger för då ska 

nämligen inte hanteringsreglerna tillämpas. Först följer en kort överblick över svenskarnas 

användning av sociala medium. 

                                                                 
61 Efter 2007 kan som nämnts även missbruksregeln vara tillämplig vilket medför att hanteringsreglerna i 
personuppgiftslagen inte behöver tillämpas. Mer om detta i avsnitt 3. 
62 NOU 1997:19 s 102. 
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Under det senaste decenniet har en ändring svenskarnas konsumtionsmönster63skett då 

användningen av sociala medier har ökat markant samt att traditionella tv-sändningar och 

tidningar allt mer finns att se och läsa på Internet. Många konsumenter använder nu datorn till 

att ta del av nyheter via webb tv och webbtidningar. Denna utveckling har också inneburit 

stora möjligheter för medborgarna att själva nå ut med information och bedriva opinion som 

når ut till en vid krets av människor.  

Facebook är idag det största sociala mediet: 70 % av internetanvändarna använder Facebook 

och nästan hälften gör det dagligen.64 Facebook som samverkansplattform grundar sig på 

interaktivitet och torde kunna härledas ur ett behov av att dela med sig till andra.65 

Kommunikation på Internet har blivit till en av de största kommunikationskanalerna och 

medborgarna är inte längre passiva mottagare av information utan är snarare med och skapar 

innehållet på Internet. I takt med teknikens utveckling har medborgaren själv möjlighet att 

vara aktiv genom att sprida innehåll till andra och genom att själv skapa innehåll. 

Medieutredningen som presenterades 2015 kallar konsumenternas nya aktiva roll för            

”mediaborgare ” 66. En sorts medborgarjournalistik67 har skapats där journalistik inte längre 

skapas uteslutande av utbildade journalister. Mediaborgaren är själv skaparen och spridaren 

av nyheter. Det kan till exempel vara på sociala plattformar som Facebook eller bloggar.  

Det nu nämnda påverkar självklart synen på vad som utgör journalistisk verksamhet och de 

gamla synsätten kan ifrågasättas. I det följande utgås däremot utifrån gällande rätt när 

behandling av personuppgifter vid publicering på ett socialt medium som Facebook är för 

handen. Kan en sådan verksamhet anses ha ett uteslutande journalistiskt ändamål, eller rent av 

erhålla grundlagsskydd och således inte behöva tillämpa personuppgiftslagens 

hanteringsregler? 

2.4.1  Tryck och yttrandefriheten och personuppgiftsbehandling på sociala medier 

 I 7 § 1st personuppgiftslagen stadgas att lagen inte skall tillämpas när det strider mot 

grundlagsbestämmelserna om tryck och yttrandefrihet. Sverige har i personuppgiftslagen gett 

uttryck för en mer långtgående yttrandefrihet än direktivets ordalydelse ger vid handen (7 § 

                                                                 
63 Angående detta stycke se SOU 2016:58 Ändrade mediegrundlagar, s 177ff. 
64 SOU 2016:58, Ändrade mediegrundlagar, s182.  
2015 hade 93 procent av den svenska befolkningen tillgång till  
Internet. I åldern 8–55 år använde över 95 procent Internet och det är främst bland pensionärerna som icke-användarna 
finns, för fördjupad läsning se SOU 2016:58 s 178. 
65 För en redogörelse om sociala medier, hänvisas till SOU 2016:7 ”Integritet och straffskydd”, s 109 ff. 
66 SOU 2015:94 Medieborgarna & medierna, En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar, s 149 ff. 
67 SOU 2015:94 Medieborgarna & medierna, En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar, s 152. 
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1st PuL, jämförd med art 9 dataskyddsdirektivet). Den svenska regeringen ansåg vid 

genomförandet av dataskyddsdirektivet genom personuppgiftslagen att det var möjligt att 

undanta hela området som omfattas av tryckfrihetsdataskyddsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen från personuppgiftslagens tillämpningsområde men även 

journalistiska ändamål som inte omfattas av TF och YGL undantogs från hanteringsreglernas 

tillämpning.68 Sverige har således en mer detaljerad men även i materiellt hänseende 

utarbetad yttrandefrihet jämfört med resten av Europa och således är skyddet för privatlivet 

mer långtgående i Europa än vad det är i Sverige.69 

I det följande görs endast en översiktlig redogörelse för den del som det krävs för att besvara 

frågan om huruvida personuppgiftsbehandling på ett socialt medium som Facebook kan vara 

grundlagsskyddat och således undantaget från personuppgiftslagens tillämpningsområde. 

Både fysiska och juridiska personer, till exempel enskilda, företag, organisationer och 

myndigheter, kan få utgivningsbevis för en webbsida.70 Frågan är om en sida på Facebook 

kan erhålla utgivningsbevis och på så vis undantas från personuppgiftslagens materiella 

bestämmelser? 

Följande är exempel på publiceringar som omfattas av grundlagsskydd: bilageregeln (1 kap 

7§ 2st TF), databasregeln som antingen aktualiseras via automatiskt grundlagsskydd eller 

genom ett s.k. frivilligt utgivningsbevis. (exempelvis webbplatser på Internet 1 kap 9 § 1st 

YGL). Genom den s.k. databasregeln i 1 kap 9 § möjliggörs att till exempel en tidnings 

nätupplaga kan får automatiskt grundlagsskydd och regeln tar i första hand sikte på 

massmedieföretags verksamhet men regeln innebär också att den ger andra än den nyss 

nämnda möjligheten att ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis.  

För att erhålla utgivningsbevis uppställs en rad krav som måste vara uppfyllda och ett 

utgivningsbevis kan endast utfärdas om databasen 1) tillhandahålls på särskild begäran, 2) är 

väl avgränsad och framstår som en databas, 3) bara kan ändras av den som driver 

verksamheten, 4 tillhandahålls allmänheten, 5) anknytning till Sverige, 6) har en behörig 

utgivare utsedd, 7) har ett namn som innehåller ett domännamn, 8) har ett namn som inte är 

förväxlingsbart med namnet på en annan databas som finns registrerad hos Radio- och TV-

verket. 

                                                                 
68 Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, kommentar till 7 §, Zeteo 2016-12-20. 
69 SOU 2016:58, Ändrade mediegrundlagar, s 193. 
70 Att publicera på Internet-  informationsskrift från Radio och TV verket, december 2008 s 7. 
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I denna framställning ingår det inte att analysera dessa kriterier men det skall sägas att en sida 

på Internet och möjligtvis även en Facebooksida kan erhålla grundlagsskydd.71 Eventuellt 

både automatiskt grundlagsskydd om det är ett massmedieföretag som inrättar en 

Facebooksida och uteslutande använder denna för nyheter. Detta förutsätter i så fall att alla 

ovannämnda kriterier är uppfyllda. Det som framförallt väcker frågor är om en Facebooksida 

är att betrakta som en separat databas som är väl avgränsad.72 Vidare så kan innehållet på en 

användares Facebooksida ändras av organisationen Facebook då denna innehar rättigheterna 

att ta bort meddelanden och ändra layout o.s.v. på Facebook vilket eventuellt kan medföra att 

grundlagsskydd utesluts för denna sida. Det är dock fortfarande mycket oklart.73 Det är regeln 

om så kallat frivilligt utgivningsbevis som framförallt är av intresse i detta sammanhang 

eftersom den tar sikte på alla samhällets aktörer, såväl enskilda som myndigheter och företag. 

De ovan uppräknade punkterna skall vara uppfyllda även för ett s.k. frivilligt utgivningsbevis. 

Högsta domstolen har ansett att även om en webbplats har omodererade kommentarer från 

användare kan grundlagsskydd finnas förutsatt att användarkommentarerna är avskilda från 

resen av databasen. Dessa utgör då en egen databas där denna senare del inte har 

grundlagsskydd även om huvuddatabasen har det.74 På Facebook kan man redigera sina 

inställningar så att endast Facebooksidans innehavare kan skriva inlägg på den.75 Detta 

innebär att omodererade kommentarer inte nödvändigtvis behöver finnas på exempelvis ett 

företags Facebooksida och det talar för det faktum att utgivningsbevis eventuellt kan erhållas 

eftersom Facebooksidan då inte innehåller några omodererade kommentarer. Detta är 

fortfarande mycket oklart och inte prövat av någon domstol. Reglerna om grundlagsskydd 

genom så kallade utgivningsbevis har ett motstående syfte än personuppgiftslagstiftningen då 

det går ut på att tillförsäkra medborgarnas yttrandefrihet mot det allmänna. 

Enligt nu förda resonemang är det inte orimligt att anta att ett massmedieföretags 

Facebooksida eventuellt kan erhålla automatiskt grundlagsskydd om medieföretaget samtidigt 

tillhandahåller information i en annan form, t.ex. en nättidning eller tryckt tidning. Det krävs 

dock att alla punkter ovan är uppfyllda. Det är dock tveksamt om just en Facebooksida kan 

erhålla detta på grund av att det kan vara svårt att få Facebooksidan att framstå som en avskild 

databas samt att innehållet på sidan de facto kan ändras av Facebook. Svaret på frågan är 

beroende av hur man tolkar kravet på att innehållet bara kan ändras av den som tillhandahåller 

                                                                 
71 SOU 2016:58 s 330 ff. 
72 För definition av begreppet databas se SOU 2016:58 s 335 
73 SOU 2016:58 s 332ff. 
74 Se exempelvis NJA 2014 s. 128 
75 Från Facebook help center, How do i stop people from posting on my timeline? , besökt 17-03-03 
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sidan samt om hur Facebookanvändaren har utformat sin sida, till exempel om 

användarkommentarsfunktionen stängts av eller inte. Det är inte prövat om en Facebooksida 

kan erhålla grundlagsskydd men det är inte helt orimligt att det är möjligt, framförallt genom 

ett frivilligt utgivningsbevis. Samma resonemang som ovan gäller för om en privatperson 

inrättar en sida på ett socialt medium som Facebook.  

Avseende myndigheters möjligheter till grundlagsskydd för en webbplats kan sägas att vid 

myndigheters personuppgiftsbehandling på Internet har det, oberoende av om myndigheten 

har ett utgivningsbevis, bedömts att de inte kan stödja sig på den grundlagsfästa 

yttrandefriheten. Detta eftersom reglerna i TF och YGL gäller den enskildes rätt mot de 

allmänna och inte tvärtom. Därför har personuppgiftslagens regler ansetts vara tillämpliga på 

myndigheters personuppgiftsbehandlingar på Internet, trots att de har utgivningsbevis.76 

I ett tillsynsbeslut77 avseende Trelleborgs kommuns personuppgiftsbehandling på sin 

webbplats som hade utgivningsbevis uttalande Datainspektionen att avsikten med 

grundlagsskyddet i utgivningsbevis är att tillförsäkra den enskildes yttrandefrihet gentemot 

ingripanden från det allmänna. Detta innebär att personuppgiftslagens regler skall tillämpas på 

kommunens Internetpubliceringar eftersom det inte strider mot YGL av ovan nämnda skäl. 

Detta har även fastslagits i flera rättsfall från Högsta Domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen.78 

Det är omdebatterat huruvida Sveriges lösning på tryckfrihetens-och yttrandefrihetens område 

är hållbar ur ett EU-rättsligt perspektiv. Rättens ökade internationalisering samt det utökade 

EU-rättsliga samarbetet anförs ibland som potentiella problem att upprätthålla dessa 

skillnader på tryck och yttrandefrihetens områden för Sveriges del.79 

Mot resonemanget kring dataskyddsdirektivets eventuella konflikt med svensk rätt rörande 

yttrandefriheten kan emellertid anföras att artikel 9 per se ger medlemsstaterna visst utrymme 

för eget skön och det är en grundläggande EU-rättslig princip att medlemsstaternas nationella 

särdrag ska beaktas80 samt enligt fast rättspraxis ska yttrandefrihetsintressena och 

                                                                 
76 Se t.ex. NJA 1995 s. 677, Justitieombudsmannens beslut 4 november 2010, dnr 5127–2009 och 21–2010, 
Datainspektionens tillsynsbeslut den 29 januari 2010 dnr 987–2009. 
77 Datainspektionens tillsynsbeslut mot Trelleborgs kommun beslut den 29 januari 2010, dnr 987–2009 
78 NJA 1995 s 677, Se även HFD 2014 ref 32 s 2f. 
79 SOU 2016:58 s 172. 
80 Korling, Fredric, Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, s 114 
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integritetsskyddsintressena ha ett likaberättigande81 och det är upp till domstolen att i det 

enskilda fallet bedöma vilket av de båda intressena som väger tyngst och den gör detta genom 

en så kallad proportionalitetsbedömning. 

2.4.2 Ett uteslutande journalistiskt ändamål  

Även om en personuppgiftsbehandling inte direkt omfattas av TF eller YGL och dess regler 

om grundlagsskydd kan behandlingen ha ett journalistiskt, litterärt eller konstnärligt ändamål 

som gör att de flesta av personuppgiftslagens hanteringsregler inte behöver följas (7 § 2st och 

art. 9 dataskyddsdirektivet samt skäl 37). Ett krav är dock att ändamålet skall vara uteslutande 

journalistiskt. Frågan är huruvida ett företag, privatperson eller myndighet som etablerar sig 

på Facebook kan anses ha ett uteslutande journalistiskt ändamål? 

Om Facebooksidor generellt kan anses ha ett uteslutande journalistiskt ändamål är inte är 

prövat av domstolen och det medför att det inte med full säkerhet går att säga hur domstolen, 

och ytterst EU-domstolen skulle bedöma en Facebooksida som ett företag, myndighet eller en 

enskild inrättar. Trots det torde det gå att göra en analogi till vad som är gällande rätt rörande 

Internetpubliceringar på hemsidor och olika bloggar i stort. Detta eftersom innehållet på en 

hemsida ofta torde ha samma syfte en Facebooksida. Datainspektionen har emellertid uttalat 

sig rörande aktiebolaget Gröna Lunds-, Katrineholms kommun- och Arbetsmiljöverkets 

användning av sociala medier82, och i dessa tillsynsbeslut resonerat kring huruvida deras 

Facebooksidor kan anses ha ett uteslutande journalistiskt ändamål. Detta kommer att 

behandlas längre fram i avsnittet.  

I ”Ramsbrofallet”83 klargjorde HD att vad en privatperson skriver på Internet kan ha ett 

uteslutande journalistiskt ändamål. Genom att informera, utöva kritik och väcka debatt om 

samhällsfrågor av betydelse för allmänheten är undantaget inte förbehållet endast 

massmedieföretag. Vid avgörandet för om en personuppgiftsbehandling utgör ett uteslutande 

journalistiskt ändamål, och att de flesta materiella bestämmelserna i direktivet och 

personuppgiftslagen således inte skall tillämpas, ställs ett nödvändighetskrav som innebär att 

undantaget endast ska tillämpas om det är nödvändigt för att förena rätten till privatliv med 

                                                                 
81 Se exempelvis: Europadomstolens dom Delfi mot Estland, nr 64 69/09, dom den 16 juni 2015, Europadomstolens dom 
Alkaya mot Turkiet nr 42 811/06, dom den 9 oktober 2012, von Hannover mot Tyskland (nr 59 320/00, dom den 6 juni 
2000). 

82 i Datainspektionens beslut den 2 juli 2010, ”Arbetsmiljöverkets användning av sociala medier” Dnr686-2010, 
Datainspektionens beslut 2010-07-02 ” Katrineholms kommuns användning av sociala medier” dnr 685–2010 och 
”Aktiebolaget Gröna Lunds användning av sociala medier” 687–2010. 
83 NJA 2001 S 409. 
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rätten till yttrandefrihet.  Vare sig rätten till yttrandefrihet eller rätten till privatliv är en 

absolut rättighet; de är istället en så kallad prima facie rättighet vilket innebär att en 

intresseavvägning av de motstående intressena måste göras. För att till fullo förstå innebörden 

av stadgandet måste EU:s, och således Sveriges, skyldighet att följa Europakonventionen 

beaktas.84 Detta kommer till uttryck i punkt 10 samt punkt 37 direktivets ingress. 

Europakonventionen gäller som lag i Sverige och det är framförallt artiklarna 8 om att  

”…var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

korrespondens…” samt art 10 om att ”var och en har rätt till yttrandefrihet… ”som inrymmer 

”…åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig 

myndighets inblandning…” som i detta sammanhang är aktuella.  

Båda artiklarna har lika tyngd och ingen ger automatiskt vika för den andra. Tolkningen av 

bestämmelsen om journalistisk verksamhet skall alltså göras mot bakgrund av dessa artiklar 

och vid en intressekollision ska bedömningen grunda sig på omständigheterna i det konkreta 

fallet för att på så vis bringa klarhet i vilket skyddsintresse som väger tyngst.85 När domstolen 

bedömer detta använder den sig av den så kallade proportionalitetsprincipen som är ett utfall 

av den bedömningen som nämnts i det föregående. 

Det är i enlighet med det nyss anförda, med största sannolikhet så att det en privatperson eller 

ett företag skriver på Facebook kan omfattas av bestämmelsen och därmed inte behöva 

tillämpa stora delar av personuppgiftslagen.86 Detta för att syftet mycket väl kan vara att 

sprida information, åsikter och idéer till allmänheten och att personens hela varande på 

Facebook kan bestå i de nämnda syftena. En omständighet som talar för att uppgiften är 

ämnad att spridas och således att syftet är att allmänheten ska ta del av det skrivna är till 

exempel om personen har valt att göra sina inlägg offentliga. Därtill torde i vart fall ett visst 

krav på allmänintresse finnas. Det ligger i sakens natur att ett journalistiskt ändamål inte kan 

föreligga om inlägget omfattas av undantaget från personuppgiftslagens regler om 

personuppgiftsbehandlingen är av privat natur. Privat kommunikation mellan enskilda på 

Facebook via till exempel meddelanden som skickat till varandras inkorg kan inte ha ett 

journalistiskt ändamål eftersom vare sig spridningskriteriet eller kravet att informationen ska 

                                                                 
84 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genomfördes i 
Sverige genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 

85 För utförlig redogörelse om tolkningen av artiklarna se: Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 uppl., 2015. 
86 Se exempelvis Datainspektionens beslut den 2 juli 2010, ”Arbetsmiljöverkets användning av Facebook”, Dnr686-2010, s 5. 
Detta gällde dock en myndighets användning av sociala medier. 



 

35 
 

vara ämnad för allmänheten är uppfyllt. Däremot har Datainspektionen i ett tillsynsbeslut 

ansett att ett journalistiskt ändamål kan förbrukas trots att det föreligger ett sådant om 

uppgifterna som sprids enbart är av rent privat karaktär. Det aktuella fallet gällde en 

privatpersons vårdnadsblogg87 där det konstaterades att oberoende av om bloggen hade till 

syfte att informera och utöva kritik, och således ett journalistiskt ändamål, så är uppgifter om 

ett barn i en vårdnadstvist som bland annat handlade om dennes uppväxtförhållanden och 

eventuella missförhållanden i hemmet av mycket känslig art och dessa uttalanden bedömdes 

vara av rent privat karaktär. Därför var undantaget för journalistiska ändamål inte aktuellt och 

publiceringen bedömdes därför vara i strid med personuppgiftslagen. I enlighet med mitt 

tidigare resonemang torde vad en privatperson skriver på sin Facebooksida anses kunna ha ett 

uteslutande journalistiskt ändamål och således vara undantaget från de flesta av 

personuppgiftslagens materiella bestämmelser, men detta förutsätter att den 

personuppgiftsbehandling som görs inte är av rent privat karaktär. Angående gränsdragningen 

journalistiska ändamål och personuppgiftsbehandling av rent privat karaktär påpekade HD i 

det s.k. Ramsbrofallet88 som gällde publicering av personuppgifter på en webbsida, att oavsett 

om en webbsida har ett journalistiskt ändamål i den mening som avses enligt 7 § 2st PuL, så 

kan det förekomma personuppgiftsbehandling som inte är att anse som ett journalistiskt 

ändamål, till exempel personuppgiftsbehandling av rent privat karaktär. Då skall denna 

personuppgiftsbehandling inte ses som ett journalistiskt ändamål och detta oberoende av om 

publiceringen sker i ett sammanhang som har ett journalistiskt ändamål. I 

”konfirmandlärarmålet”89 prövades som framkommit ovan frågan om lärarens publicering av 

personuppgifter på en hemsida var att betrakta som ett uteslutande journalistiskt ändamål. 

Men denna fråga besvarades nekande eftersom domstolen ansåg att det inte var berättigat att 

göra personuppgifterna allmänt tillgängliga på Internet. Det ska tilläggas att 

personuppgiftsbehandlingen i förevarande fall gällde personuppgifter om det anställda inom 

församlingen som konfirmandläraren arbetade i. Det torde inte kunna ses som en 

personuppgiftsbehandling för privat bruk eftersom det inte rör vare sig hem och hushåll.  

I den s.k. ”Satakunnan-domen ”90 har EU-domstolen som framkommit ovan uttalat vilka krav 

som uppställs för att det skall bedömas som ett uteslutande journalistiskt. I förevarande fall 

                                                                 
87 Datainspektionens beslut den 4 maj 2010, dnr 360–2010. 
88 NJA 2001 s409. 
89 EU-domstolens dom mål C-101/01, 6 november 2003, ”Konfirmandlärarfallet”. 

90 EU-domstolens dom mål C 73/07, 16 december 2008, Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och 
Satamedia Oy. 
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var det fråga om ett företag som dels via ett tryckalster dels via en SMS-tjänst publicerade 

personuppgifter om bland annat personers förvärvsinkomst.91 Domstolen klargjorde att 

begreppet journalistik skall tolkas i vid mening. Men eftersom skyddet av privatlivet också är 

en grundläggande rättighet så skall denna möjlighet att göra undantag från direktivets 

bestämmelser bara göras om det är strikt nödvändigt. Svaret på frågan om företagets 

verksamhet var uteslutande journalistisk överlät domstolen på den nationella domstolen men 

uttalade att verksamheten endast ska syfta till att sprida information, åsikter eller idéer till 

allmänheten för att vara uteslutande journalistik. EU-domstolen påpekade att dessa regler inte 

är förbehållna mediaföretag och yrkesverksamma journalister utan gäller alla personer som 

har ett journalistiskt ändamål. Inte heller är formen eller i vilket medium uppgifterna 

publiceras t.ex. i pappersform eller på Internet av betydelse för bedömningen av huruvida det 

föreligger ett uteslutande journalistiskt ändamål.92 I det nu nämnda rättsfallet bekräftar EU-

domstolen det synsätt som svenska domstolen hade anlagt i Ramsbrofallet nämligen att 

journalistiska ändamål inte är förbehållet endast massmedier eftersom journalistiska uttryck är 

en del av yttrandefrihetens innebörd i ett demokratiskt samhälle och att därför skall begreppet 

journalistik tolkas brett.  

För myndigheter som innehar ett Facebook konto och avser att använda det till journalistisk 

verksamhet har det i flera beslut 93från Datainspektionen som gällde 

personuppgiftsbehandling på hemsidor, samt i ett uttalande från Justitiekanslern.94 uttryckts 

tveksamheter om huruvida bestämmelsen är ämnad för en myndighet.  Datainspektionen har i 

ett tillsynsbeslut mot Åklagarmyndigheten95 uttalat att myndighetens offentliggörande av en 

dom på sin hemsida utan att avidentifiera de personuppgifter som figurerade i domen inte 

inbegrips i undantaget för journalistiska ändamål då publiceringen utförts av en myndighet 

och enskildas rätt till yttrande- och åsiktsfrihet inte kan åberopas av en myndighet.  Rättsläget 

är emellertid inte fullt utrett om huruvida en myndighet har möjlighet att åberopa uteslutande 

                                                                 
91 EU-domstolens dom mål C 73/07, 16 december 2008, Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och 
Satamedia Oy. 
92 Den Finska Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att den aktuella publiceringen inte utgjorde behandling 
av personuppgifter för ”redaktionella samt konstnärliga eller litterära syften” enligt den finska personuppgiftslagen se HFD 
2009:8. 
93 Datainspektionens beslut den 2 juli 2010, ”Arbetsmiljöverkets användning av sociala medier” Dnr686-2010, 
Datainspektionens beslut 2010-07-02 ” Katrineholms kommuns användning av sociala medier” dnr 685–2010 och 
”Aktiebolaget Gröna Lunds användning av sociala medier” 687–2010. 
94 Se Datainspektionens beslut 2012-02-13,”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens 
externa webbplats, dnr 1755–2011, s 4 ff. som hänvisar till Justitiekanslerns beslut den 31 maj 2005, dnr 3021-03-42. 
95 Se Datainspektionens beslut 2012-02-13,”Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens 
externa webbplats, dnr 1755-2011. 
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journalistisk verksamhet.96 Det är emellertid klargjort att för att kunna åberopa ett uteslutande 

journalistiskt ändamål skall syftet vara att ”informera, utöva kritik och väcka debatt i 

samhällsfrågor av betydelse för allmänheten”97  När myndigheter publicerar domar, beslut, 

yttranden och dylikt som ett led i dess uppdrag, kan det inte omfattas av undantaget för ett 

journalistiskt ändamål även om det i de enskildas intresse att dessa uppgifter offentliggörs.98 

Datainspektionen har emellertid i ett par tillsynsbeslut uttalat sig om aktiebolaget Gröna 

Lunds-, Katrineholms kommun- och Arbetsmiljöverkets användning av sociala medier99, 

bland annat Facebook och kommit fram till att det i dessa fall inte har varit fråga om ett 

uteslutande journalistiskt ändamål eftersom  det inte har varit fråga om något ensidigt 

uteslutande journalistiskt syfte i dessa fall.  

I Europadomstolens praxis100 uppställts ett krav på att informationen skall fylla någon form av 

allmänintresse. Enligt förarbetena101till personuppgiftslagen ska en invändning från den 

personuppgiftsansvarige om att behandlingen faller in under undantagen för uteslutande 

journalistisk verksamhet godtas förutsatt att invändningen inte framstår som osannolik. Detta 

stöds också av svensk praxis på området.102  Huruvida Europadomstolen och EU-domstolen 

också har ett sådant här inkluderande synsätt är oklart speciellt med tanke på att Sverige har 

haft en mer detaljerad och i materiellt hänseende långtgående yttrandefrihet än i resten av 

Europa. 

3. Införandet av en missbruksmodell 
3.1 Lagstiftarens rättspolitiska och praktiska överväganden  

Redan vid genomförandet av dataskyddsdirektivet påpekade regeringen i propositionen103 till 

personuppgiftslag att en hanteringsreglering framstod som omodern. Detta motiverades med 

att mycket av personuppgiftsbehandling som sker kan betraktas som harmlös ur ett 

integritetsperspektiv och det upplevdes som otidsenligt att ha en hanteringsreglering rörande 

                                                                 
96 Datainspektionens beslut: 2012-02-13, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens 
externa webbplats, dnr 1755-2011, s 4f. 
97 Se NJA 2001 S409 och HFD 2014 ref 32. 
98 Datainspektionens beslut: 2012-02-13, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende Åklagarmyndighetens 
externa webbplats, s 6 f 
99 i Datainspektionens beslut den 2 juli 2010, ”Arbetsmiljöverkets användning av sociala medier” Dnr686-2010, 
Datainspektionens beslut 2010-07-02 ” Katrineholms kommuns användning av sociala medier” dnr 685–2010 och 
”Aktiebolaget Gröna Lunds användning av sociala medier” 687–2010 
100 Målet von Hannover mot Tyskland (nr 59 320/00, dom den 6 juni 2000, målet Alkaya mot Turkiet (nr 42 811/06, dom 
den 9 oktober 2012, Magyar och Index mot Ungern (nr 22 947/13, dom den 2 februari 2016. 
101 Prop.1997/98:44 s 118. 
102 NJA 2001 s409. 
103 Prop. 1997/98:44. 
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alla typer av personuppgiftsbehandlingar.104 Regeringen ansåg att det skulle vara bättre med 

en missbruksorienterad reglering avseende personuppgiftsbehandling som inte utförs i 

registerliknande former. Det innebär att lagstiftningen tar sikte på att beivra missbruk av 

personuppgifter istället för på hanteringen av dessa. Syftet är att underlätta vardaglig 

hantering av personuppgifter. 

Regeringen bedömde dock initialt att det inte fanns utrymme inom ramen för 

dataskyddsdirektivet genomföra en missbruksinriktad reglering. Detta eftersom direktivets 

ram utgörs av en hanteringsreglering och då ansåg regeringen att det inte skulle vara möjligt 

att uppfylla direktivet på annat sätt än att införa en hanteringsreglering fullt ut.105 Här synes 

regeringen ha dragit slutsatsen att det skulle vara antingen en renodlad hanteringsreglering 

eller en renodlad missbruksreglering, något mellanting mellan dessa två ytterligheter verkar 

regeringen inte ha sett. 

År 2001 gjordes en offentlig utvärdering av dataskyddsdirektivet106 Utredningen kom fram till 

att det rådde en stor osäkerhet bland de personuppgiftsansvariga angående hur 

personuppgiftslagens hanteringsregler skulle tillämpas.107  De personuppgiftsansvariga 

upplevde att personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet innebar betungande krav. Det 

gällde bland annat de omfattande informationskraven gentemot de registrerade. Sverige 

verkade internationellt på EU-nivå för att få till ändringar med lättnader i 

dataskyddsdirektivet, men utan att nå framgång med detta.108 Den svenska hållningen att 

verka för en mer missbruksinriktad reglering för behandling av personuppgifter som inte 

framstår som integritetskänsliga föranledde att det 2005/06 gjordes en översyn av 

personuppgiftslagen.109 Regeringen ansåg att det inte var realistiskt att tro att 

hanteringsreglerna överhuvudtaget efterlevdes av många personuppgiftsansvariga vid 

vardaglig behandling av personuppgifter. Detta på grund av att det rådde en stor osäkerhet 

kring hur reglerna skulle tillämpas. Den bristande efterlevnaden kunde i sin tur innebära att 

lagstiftningen urholkades och råkade i vanrykte eftersom den inte tillämpades ens när det 

verkligen var nödvändigt att det gjordes, t.ex. i personuppgiftsanknutna register och 

                                                                 
104 Prop. 1997/98:44 s 37. 
105 Prop. 1997/98:44 s 36. 
106 Ds 2001:27, EG-direktivet om personuppgifter-  En offentlig utvärdering. 
107 Ds 2001:27, EG-direktivet om personuppgifter-  En offentlig utvärdering, s 7ff.  
108 dnr EU/J:u 2002/2852/L6. 
109 Prop. 2005:06:173.  För ytterligare info: 2002 tillsattes en utredning kallad Personuppgiftslagsutredningen med 
anledning av att regeringen ville undersöka möjligheterna att gå mot en mer missbruksinriktad lagstiftning, utredningen 
presenterades i januari 2004 i betänkandet SOU2004:6. 
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databaser.110Regeringen ansåg som en följd av detta resonemang att integritetsskyddet skulle 

stärkas om hanteringsregleringen sträckte sig till att enbart gälla där den verkligen behövdes: 

vid personuppgiftsanknutna register och databaser och att man därigenom kunde undanta det 

som ansågs vara mindre riskfyllda behandlingar från hanteringsreglernas tillämpning. Med 

hänsyn till den tekniska utvecklingen, att Internet fått ett sådant genomslag och att 

kommunikation med andra är central på exempelvis Internet, påpekade regeringen att 

hanteringsregleringen inte var anpassad för denna typ av datorkommunikation där fokus är att 

sprida information, väcka debatt och kommunicera med andra. Här gör sig istället 

yttrandefrihets - och informationsfrihetsintressena tydligt gällande. Därmed måste skyddet av 

den personliga integriteten vägas mot dessa motstående intressen. Funderingar framfördes om 

en omfattande hanteringsreglering till och med skulle kunna innebära att den 

grundlagsstadgade yttrandefriheten hämmas.111 Denna fråga ställdes till EU-domstolen i det 

s.k. konfirmandlärarfallet då det anfördes att ”… PUL strider mot den i gemenskapsrätten 

erkända allmänna principen om yttrandefrihet, i den del det i dem föreskrivs krav på 

föregående samtycke och på förhandsanmälan till en tillsynsmyndighet och en princip om 

förbud mot behandling av känsliga personuppgifter…”.  EU-domstolen uttalade emellertid i 

frågan om hanteringsregleringsreglernas krav i sig utgör ett hindrande av yttrandefriheten 

(som exempelvis kommer till uttryck i artikel 10 Europakonventionen), och kom fram till att 

direktivets artiklar inte gör det eftersom det ankommer på medlemsstaterna att balansera dessa 

motstående intressen när de tillämpar reglerna i de konkreta fallen.112 Dessutom tillade 

domstolen att redan i själva direktivet finns de mekanismer som tar hänsyn till denna 

intresseavvägning eftersom direktivet föreskriver situationer då det faktiskt är tillåtet att 

behandla personuppgifter, men också genom de nationella regler som antagits som ett 

genomförande av direktivet och vid rättstillämparnas tillämpning av de nationella reglerna. 

Dessa uttalanden från EU-domstolen grundar sig på den proportionalitetsprincip som 

förklarats i avsnitt 2.2.6. 

Regeringen gjorde en förnyad tolkning av dataskyddsdirektivet och ansåg att det skulle vara 

möjligt att införa regler mot missbruk av personuppgifter för vissa typer av 

personuppgiftsbehandlingar. Det gällde vardagliga behandlingar som inte framstår som 

särskilt riskfyllda ur ett integritetsperspektiv, till exempel i ord-och bildbehandlingar. Man 

                                                                 
110 Prop. 2005/06:173 s 19. 
111 Prop. 2005/06:173 s 19. 
112  EU-domstolens avgörande den 6 november 2003 mål C-101/01,”konfirmandlärarfallet”, se punkt 90 samt punkt 5 i 
domslutet. 
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bedömde dock att det för traditionella register och databaser var adekvat och riktigt att ha en 

hanteringsreglering eftersom integritetsriskerna i sådana som regel är större. Det skall påpekas 

att själva grunden i dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen fortfarande skulle utgöras 

av hanteringsregler, men att förenklade villkor enligt en missbruksregel skulle omfatta viss 

typ av personuppgiftsbehandling där betydande praktiska skäl talade för förenklade villkor 

ifrån hanteringsregleringen och där personuppgiftsbehandlingen inte framstod som särskilt 

integritetskänslig i personuppgiftssammanhang. I januari 2007 började missbruksregeln i 5 a § 

PuL att tillämpas. I det följande avsnittet behandlas missbruksregelns sakliga 

tillämpningsområde. 

3.2 Missbruksregelns tillämpningsområde 

Nedan följer en genomgång av paragrafen samt hur den skall tillämpas. I avsnitt 3.3 

undersöks de lagliga grunder som bedömdes ge en missbruksregel legitimitet i svensk rätt och 

varför det bedömdes vara förenligt med dataskyddsdirektivet. Detta har relevans eftersom det 

kan ha betydelse för om en missbruksreglering är förenlig även med dataskyddsförordningen. 

3.2.1 De från hanteringsreglerna undantagna lagrummen i personuppgiftslagen 

Bestämmelsen i 5 a § personuppgiftslagen innebär att hanteringsreglerna inte behöver 

tillämpas på sådan vardaglig hantering av personuppgifter som exempelvis i löpande text i 

ordbehandlingsprogram, på Internet, ljud- och bildupptagningar, eller i e-post konversation. 

Detta under förutsättning att materialet i inte ingår i eller skall ingå i en databas eller dylikt 

med en personuppgiftsanknuten struktur såsom i ett ärendehanteringssystem. I 5 a § 

personuppgiftslagen stadgas att: 

”Bestämmelserna i 9, 10, 13–19, 21–26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver inte tillämpas på 

behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av 

personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller 

sammanställning av personuppgifter. 

Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den innebär en kränkning av 

den registrerades personliga integritet. ” 

De lagregler i personuppgiftslagen som bedömdes att genom missbruksregeln vara möjliga att 

göra undantag ifrån är de grundläggande kraven (9§), de lagliga grunderna (10§), om känsliga 

personuppgifter (13 - 19§§), personuppgifter om lagöverträdelser, personnummer, 

information till den registrerade (21 - 26§§), om rättelse (28§), om överföringar till tredje land 

(33 - 34 §§) och om upplysningar till allmänheten (42§).  
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3.2.2 Materialets struktur samt påtaglighetsrekvisitet 

Som missbruksregeln formulerats knyts dess tillämpningsområde till struktureringen av 

personuppgifter samt till ett påtaglighetsrekvisit. Dessa skall nu behandlas. Avgränsningen för 

den personuppgiftsbehandling som skall undantas från hanteringsreglernas 

tillämpningsområde är som framgår av första stycket knutet till materialets struktur och 

därigenom blir det avgörande för bedömningen. Det ska förtydligas att det alltså är 

struktureringen av personuppgifter i sig som är knutet till särskilda integritetsrisker. Om 

personuppgifterna ingår i en generell strukturering och om materialet har strukturerats genom 

t.ex. indexering med avseende på flera olika slags uppgifter utan att det är personuppgifter 

som sådana som markerats, så skall missbruksregeln tillämpas. För att avgränsa vilken typ av 

strukturering av personuppgifter som krävs för att missbruksregeln inte ska vara tillämplig 

innebär det att när behandlingen av personuppgifter har en personuppgiftsanknuten struktur 

skall hanteringsreglerna tillämpas om personuppgifterna har strukturerats för att påtagligt 

underlätta sökning.  I praktiken innebär detta att i sådana fall där struktureringen av 

personuppgifter framstår som enkel (till motsats från kvalificerad) och när behandlingen av 

personuppgifter är att betrakta som ett sedvanligt utnyttjande av allmänna datafunktioner så 

skall detta inrymmas under missbruksregelns tillämpningsområde. Ett exempel på det förra är 

en lista med personuppgifter som gjorts i ett ordbehandlingsdokument eller på en webbsida. 

Det kan till exempel vara att en organisation anordnar en tävling och annonserar vinnarna 

med för och efternamn i en lista på sin Facebook sida. Avgörande här för att 

personuppgiftsbehandlingen är att betrakta som enkel är att datorteknikens fördelar i fråga om 

sökmöjligheter inte har använts.113  

En tingsrätt som på sin hemsida publicerat uppropslistor innehållande namn på fysiska 

personer som var parter i mål och ärenden har ansetts ha en enkel personuppgiftsanknuten 

struktur och därför skall missbruksregeln tillämpas.114 I förevarande fall innebar det att 

personuppgiftsstrukturen är enkel eftersom personuppgifterna inte strukturerats på något 

annat sätt än att de stod i en viss ordning. Gränsen för vad som är otillåtet enligt 

missbruksregeln går då vid vad som är en kränkning av den personligas integritet.115 Vad 

avser sedvanligt utnyttjande av allmänna datorfunktioner utgörs det till exempel av 

utnyttjande av datorns filsystem till exempel genom att använda mappar med olika 

personuppgifter eller sedvanlig användning av datorstödd kommunikation till exempel att 

                                                                 
113 Angående detta stycke se, Prop. 2005/06:173 s.21 ff. 
114 HFD 2014 ref. 32 
115 HFD 2014 ref 32. 
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skriva e-post. Det nu sagda förutsätter dock att personuppgifterna inte ingår i ett kvalificerat 

dokument -eller ärendehanteringssystem då hanteringsreglerna i stället blir tillämpliga. Här 

ska påpekas att missbruksregeln bedöms vara tillämplig på t.ex. skrift på en Facebooksida 

även fast Facebook per se är en strukturerad samling av personuppgifter, detta för att de olika 

användarna inte har tillgång till den strukturerade samlingen och därför faller användningen 

under missbruksregeln.  

Vare sig kvalificerad personuppgiftsanknyten personuppgiftsbehandling eller 

påtaglighetsrekvisitet är definierade i lagen vilket kan väcka avgränsningsfrågor. Redan 2006 

när remissbehandlingen av missbruksregeln genomfördes framhölls det att det kunde vara 

problematiskt att knyta missbruksregelns tillämpningsområde till materialets struktur eftersom 

allt som är datoriserat till viss del är strukturerat.116 Den tekniska utvecklingen innebär 

dessutom att allt mer omfattas av att vara strukturerat eftersom det går enkelt att söka efter 

personuppgifter i datorer. Detta spörsmål uppmärksammade lagstiftaren genom att knyta ett 

påtaglighetskriterium till sökningen av personuppgifter. Samt att låta sedvanligt utnyttjande 

av allmänna funktioner inrymmas i missbruksregelns tillämpningsområde. Dessa 

gränsdragningsproblem bemötte regeringen med att trots att gränsdragningen inte är enkel att 

göra, torde det vara ännu svårare att tillämpa hanteringsregler på material som inte är 

strukturerat för att underlätta sökning av personuppgifter. När oklarheter uppstår har 

rättstillämparen att bidra till att utmejsla tillämpningen av regeln och Datainspektionen har en 

viktig roll att bistå med vägledningar och råd för att tydliggöra kärnområdet när det framstår 

som otydligt.117 

3.2.3 Vad som gäller för det undantagna området - förbudet mot kränkning av den 

registrerades personliga integritet 

Begreppet personlig integritet är inte definierat i lagtexten och lagstiftaren har varken i 

Sverige eller internationellt funnit en exakt allmängiltig innebörd av begreppet. Det råder 

dock enighet om att varje människa bör vara tillförsäkrad en fredad sfär och där intrång bör 

kunna avvisas.118 

Att gå in på vad som utgör en kränkning av den personliga integriteten i enskilda fall så som 

det fastslagits i praxis faller utanför ramen för denna uppsats då avsikten inte är att fastställa 

vad som utgör en kränkning av den personliga integriteten utan i stället undersöka 

                                                                 
116 Prop. 2005/06:173 s 20. 
117 Prop. 2005/06:173 s 20. 
118 För en redogörelse av begreppet hänvisas till SOU 2016:7 ”Integritet och straffskydd”, s 63 ff. 
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missbruksregelns sakliga tillämpningsområde. Här kommer endast de principer som utarbetats 

för förståelse av lagrummet på det abstrakta planet att beröras. Även 5 a § 2st är knutet till den 

intresseavvägning som måste göras vid fastställandet av vad som utgöra en kränkning av den 

personliga integriteten i det enskilda fallet. Återigen gäller det behovet av skydd mot att den 

personliga integriteten kränks som ställs mot motstående intressen i det enskilda fallet, till 

exempel rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet.  

Vid avgörandet vid vad som är lagligt enligt missbruksregeln och således inte en kränkning 

kan ledning i personuppgiftslagen 9 och 10 §§ tas. Uppfyller behandlingen kriterierna i dessa 

kan behandlingen inte utgöra en kränkning av den personliga integriteten. Det tidigare 

behandlade ”Konfirmandlärarfallet”119 är intressant även i detta sammanhang då det 

utspelades tidsmässigt före missbruksregelns tillkomst och konfirmandläraren således hade att 

rätta sig efter hanteringsreglerna vid publicering av personuppgifter avseende en persons 

sjukskrivning på en hemsida. Konsekvensen av detta blev enligt den svenska domstolen att i 

och med att konfirmandläraren hade behandlat känsliga personuppgifter när hon skrev om en 

lärares hälsotillstånd, så hade hon brutit mot personuppgiftslagen. Hon skulle ha inhämtat 

samtycke före personuppgiftsbehandlingen på hemsidan offentliggjordes. Enligt regeringens 

uttalande i förarbetet om översyn av personuppgiftslagen 120 torde det i princip aldrig med 

stöd av missbruksregeln i ett sådant fall som det nu nämnda, kunna bedömas som en 

kränkning av den personliga integriteten eftersom det vid en sådan bedömning skall tas 

hänsyn till samtliga omständigheter i fallet. Det handlar om att se på vilka uppgifter som 

behandlas, graden av känslighet hos personuppgifterna, i vilket sammanhang dessa uppgifter 

förekommer, mängden av personuppgifters som samlas in, för vilket syfte de behandlas, 

vilken spridning de fått eller riskerat att få samt vad behandlingen kan leda till. De nu nämnda 

beaktandena av samtliga omständigheter i det enskilda fallet har fått genomslag och använts 

av såväl rättstillämparen, i doktrin och även i Datainspektionens vägledningar. Det ska 

tilläggas att vid sidan av brott mot personuppgiftslagen så kan en personuppgiftsbehandling 

vara straffbar enligt andra lagrum som till exempel reglerna om förtal, ofredande, olaga hot, 

förolämpning i BrB.  

Det som är av intresse för uppsatsens frågeställningar är det faktum att det finns endast lite 

praxis rörande lagföringar för kränkningar av den personliga integriteten enligt 5 a § 

personuppgiftslagen. År 2013 registrerades 363 anmälda brott mot PuL (här framgår inte hur 

                                                                 
119 EU-domstolens avgörande den 6 november 2003 mål C-101/01. 
120 Prop. 2005:06:173 s 27ff. 
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stor andel av dessa brott som rörde kränkningar), jämfört med exempelvis 12 731 anmälda 

ärekränkningsbrott.121 Det har anförts att lagen är både svårtillämpad och att det råder brist på 

kunskap om lagen.122 En del av de missuppfattningar som kan urskiljas är att lagen bara är 

tillämplig på personuppgifter i registerliknande former samt att enskilda inte kan åtalas enligt 

lagen och att personuppgiftsansvaret för det som skrivs på sociala medier ligger hos de som 

tillhandahåller webbplatsen och att man bara kan åtala enligt lagen om det som skrivits är 

sant. Detta kan å ena sidan tyda på att missbruksregeln delvis inte fyller en av de funktioner 

som den var avsedd att göra dvs. hindra missbruk av personuppgifter, men å andra sidan 

behöver det inte betyda att missbruksregeln är utformad på ett otillfredsställande sätt. 

Okunskap om gällande regler i lag torde inte vara ett hållbart argument för att påvisa en 

lagregels bristande funktionalitet. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet 

ansåg i samband med remissbehandlingen av om en missbruksregel var möjlig att införa att 

det är problematiskt i sig att knyta innebörden av vad som inte är tillåtet enligt ett lagrum till 

ett sådant vagt uttryck som ” kränkning av den personliga integriteten”. Detta blir speciellt 

tydligt för det förhållandet att vad som uppfattas som en kränkning av den personliga 

integriteten för en person inte behöver uppfattas som en kränkning av en annan person.123 

3.2.4 Tvåstegsbedömningen 

För att åskådliggöra hur missbruksregelns sakliga tillämpningsområde har utmejslats i 

rättstillämpningen skall den tvåstegsbedömning som skall ske i samband med prövningen om 

missbruksregeln är tillämplig för en viss personuppgiftsbehandling belysas. 

I rättsfallet ”2 Secure screening”124 rörde rättsfrågan ett företag som specialiserat sig på att 

göra s.k. bakgrundskontroller av arbetssökande. De erbjöd två olika tjänster: en enklare 

(Screening) och en mer omfattande: (bakgrundskontroll).  Som ett led i detta registrerade 

företaget personuppgifter om arbetssökande. Dessa hade bolaget delat in i sex ämnesområden: 

persondata, ekonomi, bolagsengagemang, rättsärenden, media/Internet och CV-kontroll. 

Personuppgifterna registrerades i en Excel- och en Word-fil och var inte strukturerade för att 

underlätta sökning. Bolaget vidtog åtgärder för att försvåra sökning som t.ex. kryptering. HFD 

ansåg att det var ostridigt att denna behandling av personuppgifter inte var att hänföra till 

personuppgiftsbehandling i ett kvalificerat ärende -eller dokumenthanteringssystem. 

                                                                 
121 Brå 2015:6, s.102f. 
122 Angående detta stycke se, Brå 2015:6, s.102ff. För resonemang om hur det skall bli möjligt att uppklara fler brott som rör 
kränkningar av den personliga integriteten via Internet i stort, alltså inte bara genom PuL, se Brå 2015:6 s 105ff samt 112f.  

123 För en redogörelse av begreppet personlig integritet hänvisas till ”integritet och straffskydd” SOU 2016:7 S63ff. 
124 HFD 2015:3. 
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Prövningen för vad som skall omfattas av undantaget i 5 a § 1st skall enligt HFD göras i två 

steg: Först skall avgöras om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av 

personuppgifter som har strukturerats. I nästa steg prövas om strukturen påtagligt underlättar 

sökning av personuppgifterna eller sammanställningen av dem. I detta steg är det inte relevant 

för bedömningen av om detta innebär en omfattande kartläggning av de registrerade. Detta 

kommer in först, om missbruksregeln bedöms vara tillämplig, när det skall avgöras vad som 

är en kränkning av den registrerades personliga integritet. Angående det första steget ansåg 

HFD att det var ostridigt att det i dokumenten var fråga om en samling av personuppgifter 

som hade strukturerats. Angående huruvida personuppgifterna hade strukturerats för att 

påtagligt underlätta sökning av dem ansåg HFD att det inte var uppfyllt i denna del då 

personuppgifterna endast var strukturerade på så sätt att de var listade i enkla dokument i 

kalkyl och ordbehandlingsprogram. Missbruksregeln var därför tillämplig.125 

Avseende det tidigare redogjorda ”konfirmandlärarfallet” hade troligen konfirmandlärarens 

publicering av personuppgifter på hemsidan varit att anse som en ostrukturerad behandling av 

personuppgifter. Redan i det första steget av tvåstegsprövningen skulle det stå klart att 

missbruksregeln var tillämplig.126 

3.3  Rättslig grund i dataskyddsdirektivet för en missbruksregel 

Vad var det som föranledde att regeringen ansåg sig kunna göra en annan tolkning av 

dataskyddsdirektivet som innebar att ansågs vara möjligt att införa en missbruksinriktad 

lagstiftning för ostrukturerad behandling av personuppgifter? Denna fråga är högst relevant 

eftersom det ger viss ledning för hur en förenlighetsprövning kan göras, men också: om det 

egentligen inte är förenligt med dataskyddsdirektivet, torde det inte heller vara det enligt 

dataskyddsförordningen eftersom målen och principerna med de båda rättsakterna är de 

samma. 

Det är rimligt att anta att redan den omständigheten att den svenska lagstiftaren synes haft det 

svårt att acceptera en hanteringsreglering för all typ av personuppgiftsbehandling oberoende 

om den utfördes i registerliknade former eller vid vardaglig behandling av personuppgifter, 

påverkade lagstiftaren att söka efter utrymme att införa en missbruksinriktad lagstiftning. Ett 

uttalande från EU-kommissionen127 blev av särskild betydelse för svensk lagstiftare när det 

gällde frågan om att hitta ett stöd för införandet av en missbruksregel. I uttalandet utryckte 
                                                                 
125 I HFD 8 jan 2015 målnummer 571–14 ”Gothia protection group” förs samma resonemang. 
126 Det skall också påpekas att då missbruksregeln gäller i svensk rätt är det inte säkert att detta fall hade hamnat i en 
domstol från början. 
127 Första rapporten om genomförandet av dataskyddsdirektivet (KOM [2003] 265 slutlig s. 16). 



 

46 
 

kommissionen att Sveriges oro rörande de gällande dataskyddsprinciperna vid tillämpningen 

på till exempel löpande text, exempelvis ord- och bildbehandlingsprogram, går att komma till 

rätta med inom direktivets handlingsutrymme särskilt artiklarna 7 f (intresseavvägning), 9 ( 

behandling av personuppgifter i förhållande till yttrandefriheten ) och 13 ( undantags och 

begräsningsmöjligheter) men enbart vid personuppgiftsbehandlingar då det inte är troligt att 

en sådan personuppgiftsbehandling skapar någon avsevärd risk för den enskilde. Detta gav 

den svenska lagstiftaren luft under vingarna att analysera de nu nämnda paragraferna. Även 

EU-domstolens uttalande i ”konfirmandlärarfallet”128 användes som stöd för att en förnyad 

tolkning av direktivet var aktuell. I rättsfallet uttryckte EU-domstolen att bestämmelserna i 

direktivet är med nödvändighet relativt allmänt hållna eftersom de ska tillämpas på ett stort 

antal situationer. Vidare påpekade domstolen att direktivet innehåller regler som 

karaktäriseras av viss flexibilitet och som det i många fall är upp till medlemsstaterna att 

fastställa detaljerna för eller välja bland olika alternativ 

       3.3.1. Rätt att precisera villkor enligt artikel 5 

I artikel 5 dataskyddsdirektivet stadgas: ”Medlemsstaterna skall inom de begränsningar som 

bestämmelserna i detta kapitel innebär, precisera på vilka villkor behandling av 

personuppgifter är tillåten.”  

EU -domstolen129 har klargjort räckvidden och innebörden av artikel 5: Artikeln tillåter, inom 

de begränsningar som kapitel II fordrar, medlemsstaterna att precisera på vilka villkor 

personuppgiftsbehandling är tillåten. Här görs dock en viktig distinktion mellan vad som 

specifikt är tillåtet enligt artikel 5 och inte: 

• Precisera på vilka villkor – Det vill säga det är tillåtet att på ett nationellt plan 

precisera till exempel de lagliga grunderna i art 7, exempelvis avseende led f) genom 

att fastställa när personuppgiftsbehandling är tillåten enligt intresseavvägning. Det vill 

säga att fastställa detaljerna. Det är endast gällande denna kategori som det enligt 

artikel 5 finns utrymme för skönsmässig bedömning.130 

                                                                 
128 EG-domstolens dom den 20 maj 2003 i mål C-101/01. 
129 Dom den 24 november 2011 i förenade målen C-468/10 och C-469/10, ASNEF och FECEMED punkt 33. 
130 Dom den 24 november 2011 i förenade målen C-468/10 och C-469/10, ASNEF och FECEMED punkt 35. 
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• Det är emellertid otillåtet att genom nationella bestämmelser införa stadganden som 

innebär ytterligare villkor och påverkar räckvidden av en princip, som någon av de 

uppräknade i artikel 7.131 

Denna gränsdragning av vad som är tillåtet och otillåtet har EU-domstolen alltså klargjort i 

bland annat ”Asnef och Fecemed”132 och ”Konfirmandlärarfallet”133. 

3.3.2 Undantag och begränsningar enligt artikel 13 

Det är undantagsmöjligheterna i dataskyddsdirektivets artikel 13 som ger medlemsstaterna 

rätt att genom lagstiftning begränsa omfattningen av de skyldigheter och rättigheter som 

anges i artiklarna 6.1 de grundläggande kraven (9§ PuL), 10 - 11.1 om information till 

registrerade (23 - 25§§ PuL)12 om rättelse (26,28,29§§PuL) och 21 om behandlingars 

offentlighet (42§ och 7§ PuF134) i fall då en sådan begränsning är en nödvändig åtgärd med 

hänsyn till: 

” g) skydd av den registrerades eller andras fri och rättigheter.” 

Regeringen ansåg att led g) innefattar rätten att hantera personuppgifter i ostrukturerat 

material utan att begränsas av hanteringsreglerna som uppräknas i artikeln eftersom detta, 

ansåg man, är en sådan grundläggande fri- och rättighet som avses. När det ostrukturerade 

materialet sprids till andra, till exempel på ett socialt medium när någon publicerar 

personuppgifter (författarens anmärkning), utgörs detta av en rätt till yttrandefrihet som 

kommer till uttryck både i den svenska grundlagen genom regeringsformen (2 kap. 1 § första 

stycket 1) och yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap 1 §) och i internationella åtaganden som 

exempelvis artikel 10 Europakonventionen.135  Regeringen anförde att en intresseavvägning 

måste göras där de ifrågavarande fri- och rättigheterna: rätten till integritetsskydd och rätten 

att för yttrande-och informationsfrihetsändamål få hantera ostrukturerat material, vägs mot 

varandra. Bara sådana begränsningar får göras som är nödvändiga för att uppnå denna balans 

mellan de motstående intressena. En sådan balans nås bäst genom att generellt tillåta 

                                                                 
131 Dom den 24 november 2011 i förenade målen C-468/10 och C-469/10, ASNEF och FECEMED punkt 35. 
132 Dom den 24 november 2011 i förenade målen C-468/10 och C-469/10, ASNEF och FECEMED punkt 33. Rättsfallet gällde 
en situation där den spanska lagstiftningen för personuppgiftsskydd innehöll en bestämmelse genom vilken andra privata 
parter kan hävda ett berättigat intresse i att behandla personuppgifter endast om informationen redan har förekommit i 
offentliga källor. Det vill säga den spanska lagstiftaren hade tillfört ett villkor som innebar en begränsning av artikel 7 f. 
Detta är otillåtet enligt artikel 5. 
133 EG-domstolens dom den 20 maj 2003 i mål C-101/01. 
134 Personuppgiftsförordning (1998:1191). 

135 Prop. 2005/06:173 s 32ff.  
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personuppgiftsbehandling i ostrukturerat material, utan att hanteringsreglerna behöver 

beaktas. Detta förutsätter dock att den registrerades personliga integritet inte kränks.136 

Rådet och kommissionen förklarade i sin ståndpunkt om dataskyddsdirektivet137, att 

rättigheten att utföra personuppgiftsbehandling i sig inte avses med hänvisningen till ”andras 

fri-och rättigheter”. Detta tillmätte inte regeringen någon betydelse utan hänvisade istället till 

det som ansågs vara den allmänna vedertagna uppfattningen att EU-rättsliga motivuttalanden 

inte ska tillmätas någon rättslig betydelse vid utrönandet av innebörden i EU-rättslig 

lagstiftning, i vart fall inte när innehållet i uttalande inte kommit till uttryck i lagtexten.138 

Redan i samband med genomförandet av personuppgiftslagen 1997/98 hade Lagrådet och 

regeringen ställt sig tveksamma till att låta yttrandefriheten inrymmas under artikel 13 g) 

eftersom denna reglerades i en särskild artikel (9) i dataskyddsdirektivet.139 Nu gjorde 

emellertid regeringen en annan bedömning och ansåg att det faktum att det existerar en artikel 

i dataskyddsdirektivet som reglerar yttrandefriheten betyder inte nödvändigtvis att det utesluts 

att artikel 13.1 också kan innefatta denna rättighet. Regeringen använde också det i avsnitt 3.3 

redovisade uttalandet från kommissionen om att rätten att få hantera personuppgifter i 

exempelvis löpande text i ord- och bildbehandlingsprogram kan göras bruk av utan att ändra i 

dataskyddsdirektivet. Istället kan direktivets utrymme för undantag och begränsningar 

nyttjas140. Detta förutsatt att personuppgiftsbehandlingen inte innebar någon avsevärd risk för 

den registrerades personliga integritet. 

Det förtjänar att återigen påpekas att de lagliga grunderna i artikel 7 (10 § PuL) inte är möjliga 

att undanta enligt artikel 13. I de följande förklaras hur 10 § PuL ändå kunde undantas från 

hanteringsregleringen enligt 5 a § PuL. 

3.3.3 Laglig grund enligt artikel 7 

Eftersom de lagliga grunderna i dataskyddsdirektivet inte finns med bland de regler som går 

att besluta om undantag ifrån krävs att den tilltänkta personuppgiftsbehandlingen går att 

hänföra till någon av de grunderna som uppräknas i artikel 7. I förarbetena141 ansågs det vara 

art 7 f) som var relevant för att generellt tillåta behandling av personuppgifter i ostrukturerat 

material. Artikeln stipulerar att  

                                                                 
136 Prop. 2005/06:173s 33. 
137 Prop. 2005:06:173 s 32. 
138 Prop. 2005:06:173 s 32. 
139 Prop. 1997:98:44 s 49 och 236 se också Prop. 2005/06:173 s 32. 
140 Första rapporten om genomförandet av dataskyddsdirektivet (KOM [2003] 265 slutlig s. 8 f). 
141 Prop. 2005/06:173 s 32. 
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” medlemsstaterna skall föreskriva att personuppgifter får behandlas endast om:  

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

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

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

och rättigheter som kräver skydd …” 

Artikeln ger uttryck för den intresseavvägning som skall ske mellan rätten till skydd av den 

personliga integriteten för den registrerade och rätten till ett annat berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige, till exempel yttrande-och informationsfriheten. Det är således denna 

intresseavvägning som har ansetts utgöra den rättsliga grunden som ger missbruksregeln 

legitimitet. Vad avser den registeransvarige så skall behandlingen vara nödvändig för ett 

ändamål som rör ett berättigat intresse. Det som åsyftas i artikeln rör inte den 

registeransvariges grundläggande fri och rättigheter, utan enbart den registrerades. Regeringen 

ansåg att det utgör ett berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige att få behandla 

personuppgifter med hänsyn till yttrandefrihets- och informationsfrihetsändamål i ett 

ostrukturerat material så länge det inte innebär ett missbruk av personuppgifter.142  

I detta sammanhang skall påminnas om det som skrevs i avsnitt 3.3.1 avseende artikel 5 att 

EU-domstolen har fastslagit i flera rättsfall143 att medlemsstaterna inte får föreskriva 

ytterligare principer för tillåtligheten av personuppgiftsbehandlingen eller ytterligare villkor 

som påverkar räckvidden av de sex principer som stipuleras i artikel 7 dataskyddsdirektivet 

(10§PuL).  Frågan är om det är riktigt av regeringen att generellt tillåta 

personuppgiftsbehandlingar i ostrukturerat material med hänvisning till art 7 f) och dra 

slutsatsen att artikeln medger denna generaliserade syn och om det inte rent av är att betrakta 

som ett villkor som har påverkan på räckvidden av den lagliga grunden i 7 f). Vad villkoret i 

så fall skulle kunna bestå i är möjligtvis det faktum att det generellt lyfter bort ostrukturerat 

material med hänvisning till en allmänt hållen yttrande- och informationsfrihet för de 

registeransvariga. Om det är att betrakta som en ytterligare princip eller ytterligare villkor 

som påverkar räckvidden av 7 f) så är detta otillåtet. Om detta enbart är att anse som en 

specificering av tillåtna situationer enligt artikel 7), och alltså inte påverkar räckvidden av 

artikeln, är det tillåtet. Detta är inte klarlagt och det kan tyckas anmärkningsvärt att regeringen 

överhuvudtaget inte diskuterade detta i samband med missbruksregelns införande. 

                                                                 
142 Prop. 2005/06:173 s33. 
143 Dom den 24 november 2011 i förenade målen C-468/10 och C-469/10, ASNEF och FECEMED punkt 32 och 36. 
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När artikel 7 f) tillämpas så är det som tidigare sagts enbart den registrerades grundläggande 

fri och rättigheter som skall beaktas, inte den registeransvarigas. I ett sådant fall går det alltså 

inte att generellt tillåta behandling enligt 7 f) med hänsyn till den registeransvariges fri och 

rättigheter. Det synes istället vara frågan om en konkret situation där 

personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige som avses enligt artikel 7 f). Det framstår således som att det är en 

konkret bedömning i varje situation som avses och möjligtvis inte ett generellt bemyndigande 

att lyfta bort ett helt område av personuppgiftsbehandlingar med hänsyn till ett allmänt hållet 

berättigat intresse. EU-domstolen uttalade144  angående tolkning av led 7 f) att denna 

bestämmelse innehåller två kumulativa villkor för att behandling av personuppgifter ska vara 

tillåten, dels 1) behandlingen av personuppgifterna måste vara nödvändig för ändamål som rör 

berättigade intressen hos den registeransvarige(..) och dels 2) att dessa intressen inte uppvägs 

av den registrerades grundläggande fri-och rättigheter. Vidare påpekade domstolen att det 

andra av dessa villkor förutsätter en avvägning mellan föreliggande motstående rättigheter 

och intressen och detta är i princip beroende av de konkreta omständigheterna i det enskilda 

fallet. Inom ramen för denna intresseavvägning skall den person eller institution som gör 

bedömningen beakta den registrerades rättigheter enligt artikel 7 och 8 Europakonventionen. 

EU-domstolen synes här förutsätta att en bedömning görs i det enskilda fallet vad det gäller 

intresseavvägningen av den registrerades fri- och rättigheter och den registeransvariges 

berättigade intressen, vilket skulle kunna stå stick i stäv med en missbruksregel som generellt 

tillåter behandling med hänvisning till tryck och yttrandefriheten. Det skall dock anföras att 

när man har att tillämpa missbruksregeln skall det göras en intresseavvägning i det enskilda 

fallet det vill säga yttrandefrihetsintresset vägs mot den enskildes personliga integritet och 

gränsen går vid kränkningar, så torde detta möjligtvis vara en berättigad åtgärd som 

överensstämmer med artikel 7 eftersom man gör en sammantagen bedömning i det enskilda 

fallet.  

Så enligt det andra rekvisitet enligt 7 f) om intresseavvägningen så kan det troligen vara 

tillåtet med en missbruksregel, men frågan om huruvida det är tillåtet med en missbruksregel 

enligt det första rekvisitet om nödvändig för ändamål som rör berättigade intressen hos den 

registeransvarige kvarstår. Det är inte klarlagt om rekvisitet ”nödvändig för ändamål som rör 

berättigade intressen” möjliggör ett generellt tillåtande av en missbruksregel för vissa typer av 

                                                                 
144 Dom den 24 november 2011 i förenade målen C-468/10 och C-469/10, ASNEF och FECEMED punkt 38,40 och 46,47. 
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personuppgiftsbehandlingar eller om det även i detta fall krävs att det gör en bedömning i det 

enskilda fallet. Speciellt med åtanke av artikel 5.  

Begreppet ”intresse” skall enligt artikel 29 gruppen tolkas som att det avser ett bredare 

intresse145 som den personuppgiftsansvarige kan ha av behandlingen eller det intresse som 

den personuppgiftsansvarige, eller samhället, kan ha av behandlingen.  Intressen som är vaga 

eller spekulativa är inte att betrakta som ett berättigat intresse. Tvärtom krävs det krävs alltså 

att intresset är preciserat och formulerat och grundat på ett faktiskt intresse eftersom det 

annars inte går att göra en riktig intresseavvägning.146 Exempel på berättigade intressen är 

enligt artikel 29 gruppen exempelvis utövandet av rätten till yttrandefrihet eller information, 

inklusive medier och kultur.  Detta säger emellertid inget om hur intresseavvägningen 

kommer att utfalla i det enskilda fallet. För att intresset ska vara berättigat krävs också att 

detta är lagenligt det vill säga förenligt med EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning. 

Tionde paragrafen (de lagliga grunderna) personuppgiftslagen bedömdes vara möjlig att göra 

undantag ifrån, fastän den inte finns med i artikel 13.1 dataskyddsdirektivet över de lagregler 

som går att göra undantag ifrån eftersom regeringen ansåg att undantagsbestämmelsen i 5 a § 

PuL egentligen är en uttolkning av artikel 7 f) som ger en laglig grund147. På så vis görs ju 

egentligen inte ett undantag från artikel 7 utan man uttolkar denna regel i lagtexten i 5a § 

personuppgiftslagen. Huruvida detta är EU-rättsligt godtagbart är inte prövat av EU-

domstolen men av de nyss anförda resonemangen förefaller det osäkert om det verkligen är 

förenligt i alla delar.  

3.3.4 Hade man kunnat använda art 9 om yttrandefriheten att undanta 
personuppgiftsbehandlingar i löpande text istället för 5a PuL? 

 

 I artikel 9 Behandling av personuppgifter och yttrandefriheten stadgas 

Medlemsstaterna skall med avseende på behandling av personuppgifter som sker uteslutande 

för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande besluta om undantag och 

avvikelser från bestämmelserna i detta kapitel, kapitel IV och kapitel VI endast om de är 

nödvändiga för att förena rätten till privatlivet med reglerna om yttrandefriheten.” 

                                                                 
145 Detta kan jämföras med ”ändamålet” den särskilda anledningen till att uppgifterna behandlas, dvs. målet eller avsikten 
med behandlingen av uppgifterna, se art 6 b dataskyddsdirektivet, 9 § c) PuL. 
146 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 25. 
147 Prop. 2005/06:173 s 42. 
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Det hade inte varit möjligt att generellt undanta personuppgifter i exempelvis löpande text på 

Internet eftersom det i lagtexten krävs att det skall ändamålet ska vara uteslutande 

journalistiskt. Självklart utgör inte all personuppgiftsbehandling i ostrukturerat material ett 

sådant ändamål. 

3.3.5 Hur känsliga personuppgifter i ostrukturerat material undantogs från 

hanteringsreglernas tillämpning 

I artikel 13.1 om de tillåtna begränsningarna och undantagen så återfinns inte artikel 8 (13§ 

PuL) som avser ett förbud av behandling av känsliga personuppgifter med bland de 

uppräknade artiklarna som gå att göra undantag ifrån. Däremot stadgas i artikel 8.4 att 

medlemsstaterna får med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, till exempel genom 

lagstiftning besluta om undantag från kraven om när personuppgiftsbehandling av känsliga 

personuppgifter kan tillåtas i situationer som går utöver kraven i artikel 8, förutsatt att 

lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Här ansåg regeringen att rättigheten att få behandla 

personuppgifter, även känsliga sådana, i form av till exempel löpande text när det handlar om 

ett ostrukturerat material, innefattas i uttrycket ” ett viktigt allmänt intresse” och förde samma 

resonemang som de fört angående artikel 13 och 7  att det är en informations-och 

yttrandefrihetsintressen som aktualiseras och därigenom gör det berättigat eftersom det de 

facto innebär utövandet av en fri-och rättighet.148 Vad avser kravet på att lämpliga 

skyddsåtgärder bedömde regeringen att en sådan lämplig skyddsåtgärd är att enbart tillåta 

behandlingen av känsliga personuppgifter då den inte innebär ett missbruk av 

personuppgifterna. Samma resonemang fördes avseende personuppgifter om lagöverträdelser 

och om personnummer.  

3.4. Sammanfattande analys 

Det råder oklarheter om en missbruksregel i alla delar är förenlig med dataskyddsdirektivet 

enligt de tidigare resonemangen i detta avsnitt. Lagstiftaren valde att genom missbruksregeln 

möjliggöra användning av den för alla samhällets aktörer, det vill säga den är tillämplig både 

när företag, myndigheter, och enskilda behandlar personuppgifter i ostrukturerat material. Det 

hade dock varit påkallat att göra en analys av dess förenlighet med den grundläggande 

personuppgiftslagstiftningen på vart och ett av dessa områden eftersom det är under olika 

förutsättningar som dessa personuppgiftsbehandlingar utförs. En myndighet kan till exempel 

inte åtnjuta den grundlagsskyddade rätten till yttrande-och informationsfrihet eftersom denna 

                                                                 
148 Prop. 2005/06:173 s 34. 
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rätt tillkommer den enskilde privatpersonen gentemot det allmänna.149 Det är möjligt att en 

missbruksregel inte skulle ha befunnits vara möjlig på något eller några av dessa områden. 

Det hade då eventuellt kunnat vara ett alternativ att begränsa missbruksregeln till vissa 

områden till exempel avseende enskildas behandling av personuppgifter i ostrukturerat 

material. 

När missbruksregeln skulle införas i Sverige använde regeringen kommissionens uttalande150 

om att begränsningar för vissa typer av personuppgiftsbehandlingar kan göras inom ramen för 

dataskyddsdirektivet som ett argument till varför en missbruksregel var förenlig med 

dataskyddsdirektivet. Däremot så fäste de ingen vikt rådet och kommissionens förklaring151 

att rättigheten att utföra personuppgiftsbehandling i sig inte avses med hänvisningen till 

”andras fri-och rättigheter” i artikel 13.1 g) vilket i sak faktiskt kan innebära att regeringens 

tolkning inte är hållbar eftersom det möjligtvis inte går att stödja sig på artikel 13.1 g om 

undantag och begränsningar från en rad av direktivets hanteringsregler.  

Det framstår som inkonsekvent att å ena sidan använda sig av soft-law när det gäller att hitta 

stöd för sin argumentation och å andra sidan att förbise EU-rättsliga uttalanden när de talar 

emot regeringens ståndpunkter. Resonemangen som regeringen för i denna del är pressade 

och det ter sig som att det faktum att det ansågs vara otidsenligt och inte tillfyllest att tillämpa 

en hanteringsreglering på all typ av personuppgiftsbehandling gjorde att regeringen snarast 

grep efter halmstrån för att berättiga en uppmjukad reglering för personuppgiftsbehandling 

avseende ostrukturerat material. Det skall dock låtas vara osagt om regeringens antaganden att 

missbruksregeln är förenlig med dataskyddsdirektivet är riktiga eftersom det inte med 

säkerhet går att besvara innan EU-domstolen sagt sitt. 

Det ska dock påpekas att motivuttalanden och yttranden generellt sett inte ska tillmätas en 

avgörande betydelse för hur EU-lagstiftning ska tolkas. Det är den allmänt vedertagna 

uppfattningen inom Europeiska Unionen.  

Vid en sammantagen bedömning så finner jag det tveksamt om dataskyddsdirektivet 

egentligen medger ett så vitt omfattande generellt undantag från hanteringsreglerna för ett helt 

område av personuppgiftsbehandlingar.152 Vare sig EU-domstolen eller Europadomstolen har 

                                                                 
149 TF 1 kap 1 §. 
150 Rapport från kommissionen- Första rapporten om genomförandet av dataskyddsdirektivet(95/46/EG) utfärdad 2003-05-
15. 
151 Prop. 2005:06:173 s 32. 
152 Det har utarbetats ett förslag till myndighetsdatalag (SOU 2015:39 Myndighetsdatalag) som är tänkt att reglera 
myndigheters personuppgiftsbehandling. Detta förslag till myndighetsdatalag är dock grundat på förslaget till förordning 
och viss försiktighet påkallas avseende resonemangen kring hur myndigheters personuppgiftsbehandling ska se ut 
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prövat lagligheten av missbruksregeln så det går inte att med någon nämnvärd säkerhet uttala 

sig om huruvida missbruksregeln är förenlig med dataskyddsdirektivet. I samband med 

regeringens proposition avseende missbruksregeln uttryckte Lagrådet tveksamheter kring 

lagförslagets förenlighet med dataskyddsdirektivet i alla delar.153 Bland annat pekades på den 

generella tolkningen av artikel 13.1 som regeringen la fram väckte vissa betänkligheter samt 

att missbruksregeln som den utformats förmodligen skulle ge upphov till 

tillämpningssvårigheter eftersom den var så allmänt hållen. 

Det kan anses som att dataskyddslagstiftningen blir tandlös om det skall tillåtas vara möjligt 

att kunna köra över de materiella bestämmelserna om hanteringen av personuppgifter till 

förmån för en allmänt hållen yttrande- och tryckfrihet. Det kan tänkas att denna problematik 

uppstod bland annat på grund av att dataskyddsdirektivet inte var ändamålsenligt och modernt 

nog att beakta exempelvis personuppgiftsbehandling på Internet. Kanske blir detta åtgärdat 

genom dataskyddsförordningen, vilket kommer att undersökas i det följande avsnittet. 

4 Framtidens rättsliga ram - den allmänna dataskyddsförordningen 

4.1 Allmänt om dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningens syfte kommer till uttryck i portalstadgandet och är det samma som i 

dataskyddsdirektivet nämligen att skydda fysiska personer med avseende på behandlingen av 

personuppgifter (och om det fria flödet av personuppgifter). Dataskyddsförordningen skyddar 

de enskilda personernas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Det materiella tillämpningsområdet regleras i artikel 3 och är detsamma som 

i det nu gällande dataskyddsdirektivet.  

En omarbetning av dataskyddslagstiftningen bedömdes vara påkallad eftersom det finns 

brister i harmoniseringen i medlemsstaterna i det att de olika ländernas genomförande av 

dataskyddsdirektivet skiljer sig åt. Detta har i sin tur lett till bristande enhetlighet i 

genomförandet av personuppgiftsskyddet med olika skyddsnivåer som resultat. Vidare 

framhölls att rättsosäkerhet och spridda uppfattningar i medlemsstaterna finns om huruvida 

det finns betydande risker för enskilda till exempel vid användning av Internet och detta var 

                                                                 
framledes. I Informationshanteringsutredningen om myndighetsdatalag anses en missbruksregel inte vara lämplig på 
myndighetsområdet bland annat eftersom denna är utformad med hänsyn till den enskildes rätt till yttrande och 
informationsfrihet (2 kap 1§ RF) och denna rättighet tillkommer inte myndigheter och att det är ytterst tveksamt om denna 
regel är förenlig med dataskyddsdirektivet på myndighetsområdet.  
153 Prop. 2005/06, bilaga 5-lagrådets yttrande, sid 76. 
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anledningar att omarbeta dataskyddslagstiftningen.154 Målen och principerna från 

dataskyddsdirektivet skall alltjämt gälla.155 Dataskyddsförordningen som blir tillämplig den 

25 maj 2018 har förhandlats fram av medlemsstaterna och är resultatet av en kompromiss och 

en sammanjämkning av de 28 medlemsstaters vilja och traditioner vilket medför att 

innebörden av flera bestämmelser är oklar och får avgöras av rättstillämpningen, då ytterst av 

EU-domstolen. Det faktum att bestämmelserna i dataskyddsförordningen är vaga och allmänt 

hållna gör att det inte med säkerhet går att uttala sig om den exakta innebörden av de 

materiella bestämmelserna, men ledning kan hämtas från dataskyddsdirektivet.  Att EU valt 

att genomföra personuppgiftslagstiftningen genom en förordning istället för ett direktiv 

betyder att dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i medlemsstaterna och att det således 

inte krävs någon införlivandeakt som vid det nu gällande dataskyddsdirektivet.  

Även om det är en förordning har denna till viss del karaktären av ett direktiv i det att den 

tillåter och ibland förutsätter nationella kompletteringar i lag i vissa avseenden. Dessa 

kommer att behandlas i det följande kapitlet med utgångspunkt i vilka lagliga grunder som 

efter den 25 maj 2018 kommer att finnas för personuppgiftsbehandling på sociala medium.  

 I anslutning till att förslaget till förordning presenterades 2012156 befarade datainspektionen i 

sitt yttrande om dataskyddsförordningen157  att det faktum att reglerna i (förslaget) 

dataskyddsförordningen var generella och allmänt hållna i praktiken skulle kunna leda till ett 

försvagat personuppgiftsskydd i särskilda situationer och innebära svårigheter i den praktiska 

tillämpningen. Vidare uttalades att utrymme i dataskyddsförordningen saknades för att beakta 

att viss typ av personuppgiftsbehandling är harmlös och att det finns många situationer där 

personuppgiftsbehandlingen är av sådan art att inte samma dataskyddsregler bör gälla som vid 

mer riskfylld behandling. Detta ansågs vara olyckligt eftersom det kan vara svårt att få en 

omfattande hanteringsreglering att vara effektiv och vinna acceptans bland medborgarna om 

det saknas förenklade regler, som till exempel missbruksregeln i personuppgiftslagen, för 

sådan personuppgiftsbehandling.158 

Ett särskilt beaktande rörande personuppgiftsbehandling på sociala medium är att vid denna 

gör sig yttrandefrihetsintressen särskilt gällande. I det följande avsnittet kommer de lagliga 

                                                                 
154 2012/0011 (COD) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) s 3. 
155 Se härom skäl 9 dataskyddsdataskyddsförordningen. 
156 [KOM(2012)11slutlig]. 
157 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), dnr 250–2012 
Ju2012/1000/L6 s1.  
158 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), dnr 250–2012 
Ju2012/1000/L6 s3. 



 

56 
 

grunderna för en privatperson, företag och myndigheter att analyseras, finns det fog för 

Datainspektionens farhågor och om så är fallet, har lagstiftaren löst detta eller är dessa frågor 

helt enkelt olösta? 

4.2  Generella undantag 
 

I det följande kommer undantagen från dataskyddsförordningen analyseras före de lagliga 

grunderna behandlas. Detta eftersom undantagen i vissa avseenden kan vara betydande för om 

det överhuvudtaget är i dataskyddsförordningen som detta område regleras. 

4.2.1 Ett utvidgat undantag för privat bruk? 

I löpande text exempelvis på ett socialt medium förekommer ofta personuppgifter om andra 

personer. Det kan till exempel vara om någon laddar upp en bild på sig och sina vänner på sin 

Facebookvägg. Det kan också vara så att man taggar någon annan person med dess namn så 

att även den andra personens profilbild syns. Det finns otaliga situationer då enskilda 

behandlar personuppgifter om andra på sociala medium. Hur kommer 

dataskyddsförordningen reglera dessa situationer, ska de inrymmas i dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde eller undantas från det?  

Här finns skäl att påminna om att enligt nuvarande rättsläge gäller personuppgiftslagen för 

dessa behandlingar men de faller in under missbruksregeln.159 Ibland kan behandlingen dock 

kvalificeras in som privat behandling, och detta medför då att personuppgiftslagstiftningen 

inte är tillämplig, till exempel om det krävs inloggning för att ta del av personuppgifterna. 

Detta förutsätter dock att personuppgiftsbehandlingen inte sker genom en öppen publicering 

som är ämnad att spridas.  

I dataskyddsförordningen artikel 2.2 c) anges att behandling av personuppgifter som en fysisk 

person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans 

eller hennes hushåll skall vara undantaget från dataskyddsförordningens tillämpningsområde. 

Vidare anges i skäl 18 ingressen till dataskyddsförordningen att privat verksamhet som en 

fysisk person utför saknar koppling till yrkes-eller affärsmässig verksamhet, samt att en privat 

verksamhet eller verksamhet som har samband med hushållet kan omfatta: 

”aktivitet i sociala nätverk och Internetverksamhet i samband med sådan verksamhet…” 

                                                                 
159 Detta förutsätter dock att det inte har kvalificerats in under undantaget för privat behandling eller som ett uteslutande 
journalistiskt ändamål. För dessa resonemang hänvisas till avsnitt 2.3, 2.4. 
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Eftersom det står ”kan” angående om sådan verksamhet omfattas av undantaget för privat 

bruk och någon precisering angående detta inte återfinns i förordningstexten tyder det på att 

EU-lagstiftaren har lämnat det öppet för medlemsstaterna att bestämma om huruvida detta 

skall innefattas i undantaget för privat bruk. Det förtjänar dock att belysas att beaktandesats 

18 kan tolkas på olika sätt. En tolkning av detta stadgande är att det öppnar upp för att göra en 

konkret bedömning i det enskilda fallet om en personuppgiftsbehandling ska falla in under 

undantaget för privat bruk eller ej. Det vill säga att det som idag är beroende på 

omständigheterna. Dock är detta ett riskabelt förhållningssätt eftersom det kan vålla problem 

med rättssäkerhet då det blir oklart för enskilda vad som gäller. 

En annan tolkning av stadgandet är att det är tillåtet att lyfta ut hela området för enskildas 

personuppgiftsbehandling på sociala medium. Detta kan synas ändamålsenligt eftersom det 

vid enskildas personuppgiftsbehandling på sociala medier ofta inte är frågan om någon 

storskalig personuppgiftsbehandling som är särskilt skyddsvärd. Särskilt med beaktande av 

yttrande-och informationsfrihetsintressena framstår det som adekvat att inte inbegripa dessa 

typer av behandlingar i dataskyddsförordningen. Det finns också skäl att fråga sig om 

dataskyddsförordningens bestämmelser överhuvudtaget är avsedda att tillämpas av enskilda 

när de delar sina tankar och idéer med andra på Internet. 

Det skulle självfallet underlätta för enskilda att interagera, sprida information och 

kommunicera på exempelvis Facebook utan att behöva beakta hanteringsreglerna med dess 

krav på uttryckligt samtycke (och dessutom kunna visa att ett sådant föreligger)160 eller att 

tvingas göra en intresseavvägning (art 6 f) mellan den registrerades rätt till sina 

personuppgifter och den som behandlar personuppgifterna rätt till exempelvis yttrande-och 

informationsfrihet. 

Det påkallar emellertid viss försiktighet med att låta den svenska ståndpunkten om huruvida 

en privatpersons publicering på Internet skall vara inbegripen i dataskyddsförordningen eller 

inte vila på det faktum att enbart står i ingressen och inte kommit till uttryck i själva lagtexten. 

Detta eftersom det inte är helt klart vilket normativt värde en EU-rättslig ingress har.161 

Däremot framstår det vid en ändamålstolkning av dataskyddsförordningen att ingressen kan 

ge nyttig vägledning av hur EU-lagstiftaren tänkt sig. Vid en sådan tolkning synes det vara 

upp till medlemsstaterna att bestämma att även sådana aktiviteter ska inrymmas i 

                                                                 
160 Se art. 6 a, art 4 p 11 samt art. 7 p 1. Dataskyddsförordningen. 
161 SOU: 2016:58, Ändrade mediegrundlagar, s 172, se också Kommissionens rättstjänst, Complexity of EU law in the 
domestic implementing process, Bryssel 3 juli 2014 s8 ff. 
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dataskyddsförordningens tillämpningsområde om det bedöms vara adekvat, och undantas om 

det framstår som mer ändamålsenligt. I kommissionens förslag till förordning 162 fanns inte 

motsvarande möjlighet till undantag för vissa typer av Internetverksamhet (som t.ex. aktivitet 

i sociala nätverk) med.163 Detta kan tyda på att flera aktörer än Datainspektionen164 hade 

betänkligheter dels kring vilka konsekvenser ett strikt hållet undantag för privat bruk skulle 

medföra och dels att det fanns otydligheter i lagstiftningen om vart gränsen för 

personuppgiftsbehandling för privat bruk skulle dras. Till exempel att en hanteringsreglering 

skulle medföra alltför betungande krav för enskilda. Kanske är detta förklaringen till varför 

denna exemplifiering av vad som kan innefattas i undantaget för privat bruk tillkom i den 

antagna dataskyddsförordningen. Förordningstextens lagrum i sig synes också förutsätta att 

medlemsstaterna själva preciserar vad som är privat behandling som hör till privatlivet eller 

hem och hushåll. I väntan på praxis från EU-domstolen eller uttalanden från artikel 29 

gruppen har Sveriges lagstiftare och rättstillämpare själva att utreda exakt var denna gräns 

går. 

Av det nyss sagda synes det vara så att om den svenska lagstiftaren finner det lämpligt, är det 

tillåtet att generellt undanta enskildas personuppgiftsbehandling på sociala medium från 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde. Beträffande sådan personuppgiftsbehandling 

torde det vara möjligt att införa en lagregel likt missbruksregeln eftersom 

dataskyddsförordningen i sig inte utgör ett hinder för en sådan regel. 

Det är dock som nämnts oklart om aktivitet på sociala medium undantaget är beroende av att 

personuppgifterna inte förmedlas till ett obegränsat antal personer eller om undantaget gäller 

oberoende av det. Det skulle ligga i linje med både svensk praxis och EU institutionernas 

yttranden165 och domar 166 att tolka undantaget för privat bruk som att det endast gäller när 

det tex. krävs inloggning för att ta del av personuppgifterna.  

Vid en sammantagen bedömning av ovanstående aspekter torde det mest lämpliga och 

ändamålsenliga vara att undanta enskilda enskildas behandling av personuppgifter på sociala 

nätverk från dataskyddsförordningens tillämpningsområde och i stället se över om huruvida 

en missbruksregel kan fylla en funktion för dessa personuppgiftsbehandlingar, kompletterat 

med annan lagstiftning i BBS-lagen och BrB, till exempel om den förslagna 

                                                                 
162 [KOM(2012)11slutlig]. 
163 [KOM(2012)11slutlig], skäl 15. 
164 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), dnr 250–2012 
Ju2012/1000/L6. 
165 Se exempelvis SOU 2004:6, del 2, s 348. 
166 Se exempelvis ”konfirmandlärarfallet”, dom den 6 november 2003 C-101/01, p 47. 
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straffbestämmelsen ”olaga integritetsintrång” införs i 4 kap brottsbalken.167 

Personuppgiftsbehandling för privat bruk skall röra ens person, hem och hushåll (art 2.2 c). 

Vid aktivitet i sociala nätverk, innebär det om dataskyddsförordningen inte är tillämplig, att 

det är BBS-lagen och BrB som reglerar vad som är tillåtet och inte. Eftersom vare sig BBS-

lagens eller brottsbalken har som primärt syfte att skydda människor mot att deras integritet 

kränks vid personuppgiftsbehandlingar, torde en missbruksregel vara en bra komplettering till 

dessa lagar. Det påkallar att utredas om huruvida den förslagna straffbestämmelsen ”olaga 

integritetsintrång” skulle medföra att en missbruksregel framstår som överflödig. Som 

förslaget till straffbestämmelsen är utformat torde dock en missbruksregel ha en funktion att 

fylla eftersom straffbestämmelsen endast gäller för uppsåtliga handlingar. 

Angående de förda resonemangen i detta avsnitt kan ”Konfirmandlärarfallet”168 troligen vara 

överspelat i den del det fastslår att personuppgiftsbehandling i samband med 

Internetpublicering inte kan anses som en behandling för privat bruk när det sprids till ett 

obestämt antal personer. 

Avslutningsvis ska kort beröras förhållandet mellan undantaget för privat bruk och 

bestämmelsen i art 85 om journalistiska ändamål. Vad skulle den omständigheten att en 

privatperson etablerar sig på ett socialt medium med syfte att sprida information, väcka debatt 

eller kanske rent av publicera sina dikter, tankar och åsikter innebära, är det fortfarande att 

betrakta som en privat behandling av personuppgifter som torde vara undantaget från 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde?  Gränsen mellan privat behandling och 

journalistiska- och konstnärliga ändamål är inte helt klar, och särskilt inte på ett socialt 

medium. Det som dock är relevant i sammanhanget är att oberoende om 

dataskyddsförordningen är tillämplig eftersom det är frågan om ett uteslutande 

konstnärligt/journalistiskt ändamål, eller inte tillämplig: om undantaget för privat bruk är för 

handen så innebär det att de flesta av dataskyddsförordningens materiella bestämmelser, 

däribland de lagliga grunderna behöver tillämpas. 

I det följande avsnittet undersöks vad dataskyddsförordningen innebär för tolkningen av när 

ett journalistiskt ändamål kan föreligga för enskilda, företag och myndigheter.  

                                                                 
167 Den föreslagna straffbestämmelsen innebär ett straffansvar för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att 
t.ex. sprida bild eller annan uppgift på ett sätt som är ämnat att medföra kännbar skada för den som personuppgiften rör. 
168 EU-domstolens dom den 6 november 2003 C-101/01. 
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4.2.2 Kan publicering på Facebook utgöra ett journalistiskt ändamål? 

Artikel 85 i dataskyddsförordningen som avser personuppgiftsbehandling för journalistiska-

konstnärliga-akademiska och litterära ändamål bygger på dataskyddsdirektivets artikel 9 så 

som den tolkats av EU-domstolen.169  I art 85 1 st. stadgas att medlemsstaterna ”ska i lag 

förena rätten till integritet i enlighet med denna förordning med yttrande- och 

informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för journalistiska ändamål eller för 

akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande”. Detta kan ses tydliggörande att det inte 

räcker med dataskyddsförordningens regler för dessa ändamål utan att dessa områden ska 

regleras i lag där rätten till personuppgifter vägs mot intresset av yttrandefrihet och 

informationsfrihet. Uttrycket akademiska ändamål är tillagt i dataskyddsförordningen. I andra 

stycket anges vilka bestämmelser som är möjliga att göra undantag ifrån, det gäller bland 

annat kapitel två t.ex. de allmänna principerna och de lagliga grunderna, samt att dessa 

undantag enbart får göras om dessa är nödvändiga för att förena rätten till integritet med 

yttrande och informationsfriheten. Liksom i dataskyddsdirektivet ställs alltså ett 

nödvändighetskrav. I ingresspunkt 153 förklaras att det skall vara fråga om ett uteslutande 

journalistiskt/konstnärligt/akademiskt eller litterärt ändamål och med hänsyn till 

yttrandefrihetens betydelse i ett demokratiskt samhälle ska till exempel begreppet 

journalistiska ändamål tolkas i en vid bemärkelse. Särskilt på det audiovisuella området (i ljud 

och bild), i nyhetsarkiv och pressbibliotek skall de ovan nämnda kriterierna beaktas. Att 

lagstiftaren valt att föra in ”till exempel journalistiska ändamål ” i texten om vad som skall 

tolkas i en vid bemärkelse talar för att även konstnärliga, akademiska och litterära ändamål 

kan tolkas i en vid bemärkelse. I förordningstexten görs inte uppdelningen mellan det 

grundlagsskyddade området och journalistiska ändamål vilket görs i PuL (7 §1 st. samt 7 § 

2st.), vilket å ena sidan förmodligen kan få följder för Sveriges del för 

personuppgiftsbehandlingar på tryck- och yttrandefrihetens område. Å andra sidan gjordes 

denna uppdelning inte i dataskyddsdirektivet heller, denna inrättning att dela upp området på 

detta sätt är en svensk konstruktion som det har framförts kritik mot huruvida den är hållbar 

ur ett EU-rättsligt perspektiv. Kanske kan dataskyddsförordningen stärka rätten till 

integritetsskyddet i Sverige dock eventuellt på bekostnad av den generösa yttrandefriheten vi 

haft. Detta är en hypotes och det torde krävas en noggrann genomgång av vad följderna blir, 

                                                                 
169[KOM(2012)11slutlig] sid 16. Angående tolkningen t.ex. EU-domstolens dom av den 16 december 2008, Satakunnan 
Markkinapörssi and Satamedia (C-73/07, REG 2008 s. I-9831). 
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men det faller utom ramen för denna uppsats. Klart är emellertid att det kommer krävas 

kompletterande nationella regler rörande journalistiska-akademiska-konstnärliga och litterära 

ändamål. Kanske skulle en regel likt missbruksregeln ha ett berättigat syfte för sådana 

behandlingar när de inte omfattas av de svenska grundlagarna. 

En intressant fråga i sammanhanget är som tidigare nämnts gränsdragningen gällande 

journalistiskt ändamål och personuppgiftsbehandling för privat bruk. Detta har ju som nämnts 

relevans för om dataskyddsförordningen är tillämplig eller inte. Om svensk lagstiftare anser 

att det utgör ett privat bruk att publicera personuppgifter på till exempel sociala medium och 

Internet och att dessa skall undantas från dataskyddsförordningens tillämpningsområde; kan 

det privata bruket då konsumeras och så att säga gå över i ett journalistiskt ändamål och på så 

vis göra att dataskyddsförordningen blir tillämplig? Till exempel om ett inlägg är skrivet på 

en persons Facebooksida gällande en nyhet eller ens åsikter i en viss fråga och att 

personuppgifter då behandlas. Kan detta inlägg bli journalistiskt? Det avgörande för att 

besvara den frågan torde vara vad syftet med behandlingen är. Till exempel om syftet är att 

informationen ska spridas. Därtill ställs ett visst krav på allmänintresse.170 Dock så kommer 

ändå inte de lagliga grunderna att behöva beaktas då de inte ska tillämpas på journalistiska 

ändamål.  Och omvänt blir frågan: Om ett inlägg skrivs på ett socialt medium som Facebook 

med ett uteslutande journalistiskt ändamål och i inlägget behandlas känsliga personuppgifter 

om andra personer, kan det uteslutande journalistiska ändamålet då konsumeras och istället 

övergå till personuppgiftsbehandling för privat bruk?  Ja, i enlighet med tidigare praxis torde 

det vara så.171 Detta förutsätter dock att inlägget görs av en privatperson då myndigheter eller 

företag inte kan åberopa undantaget för privat bruk. Det förutsätter också att enskildas 

personuppgiftsbehandlingar på sociala medium inte har lyfts ut från dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde i de fall då dessa har ett uteslutande journalistiskt ändamål.  

För företags personuppgiftsbehandling på sociala medier har det i avsnitt 2 redan konstaterats 

att sådana behandlingar kan ha ett uteslutande journalistiskt ändamål. Detta torde inte 

innebära något annat avseende dataskyddsförordningens tillämpning för dessa. 

Frågan om myndigheter kan ha ett uteslutande journalistiskt ändamål på ett socialt medium 

som Facebook har besvarats i avsnitt 2. För tydlighetens skull samt för att fastställa vilka 

regler som blir tillämpliga för myndigheters vidkommande på sociala medium, måste det 

klargöras både inom myndigheten (eller företaget) vad syftet med etableringen på det sociala 

                                                                 
170 Angående detta resonemang hänvisas till avsnitt 2.4 där detta behandlas. 
171 Angående detta resonemang hänvisas till avsnitt 2.4 där detta behandlas. 
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mediet är och detta måste framgå för läsarna. Är syftet uteslutande journalistiskt? Det vill 

säga är syftet med etableringen på det sociala mediet uteslutande att sprida information, 

åsikter och idéer till allmänheten.172  Det är dock ytterst tveksamt om en myndighet kan anses 

ha ett sådant här ensidigt syfte för sin existens på exempelvis Facebook. En myndighet ska 

inte sprida åsikter och idéer till allmänheten. Av Datainspektionens tillsyn av 

Katrineholmskommuns173och Arbetsmiljöverkets användning174 av sociala medier synes 

syftet med myndigheternas etablering på Facebook snarare att vara en informationskanal om 

sin verksamhet samt där medborgarna får ställa generella frågor till myndigheten. Detta för 

inte tankarna till ett journalistiskt ändamål utan snarare till att det utgör en myndighets 

arbetsuppgift av allmänt intresse. Se mer härom i det följande avsnittet. 

Avslutningsvis skall återigen påpekas att yttrandefriheten har haft en starkare ställning i 

Sverige jämfört med resten av Europa där rätten till privatlivet är mer långtgående än den har 

varit här. Detta är viktigt att ha i åtanke vad det gäller personuppgiftsbehandlingar på bland 

annat på sociala medium. Att dataskyddsförordningen nu skall harmonisera medlemsstaterna 

fullt ut kan eventuellt göra att det svårt att upprätthålla dessa skillnader.175 

4.3  Rättslig grund för personuppgiftsbehandling på sociala medier 
 

4.3.1 Samtycke 

Begreppet samtycke som anges i dataskyddsförordningens artikel 4 p11 har samma innebörd 

som i personuppgiftslagen. Det skall vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring att 

den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter efter att ha blivit informerad. En på 

förhand ikryssad ruta på en webbplats är inte att betrakta som ett giltigt samtycke och inte 

heller s.k. tyst samtycke. Den personuppgiftsansvariga ska kunna visa att ett giltigt samtycke 

finns (art 7.1).176 

4.3.2 När behandling är laglig artikel 6 

När en personuppgiftsbehandling inte faller in under några av de i föregående avsnitt 

behandlade undantagen krävs att hanteringsreglerna i dataskyddsförordningen tillämpas. 

Förutom de grundläggande principerna i dataskyddsförordningens artikel 5 som i stort 

                                                                 
172 EU-domstolens dom C 73/07 Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy, 16 december 
2008. 
173 Datainspektionens tillsynsbeslut: Katrineholms kommuns användning av s.k. sociala medier, Dnr 685–2010. 
174 Datainspektionens tillsynsbeslut: Arbetsmiljöverkets användning av Facebook”, Dnr686-2010. 
175 SOU 2016:58 S 194. 
176 När den registrerade är barn erfordras särskilda skyddsåtgärder, se art 8. 
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motsvaras av art 6 dataskyddsdirektivet och 9 § PuL, men med vissa klargöranden177, ska 

någon av de lagliga grunderna som fastslås i artikel 6 vara uppfyllda. Artikeln finns inte med 

bland de artiklar i dataskyddsförordningen som det enligt artikel 23 går att göra undantag 

ifrån. På samma sätt finns inte artikel 7 inte med i dataskyddsdirektivet bland möjliga artiklar 

att göra undantag ifrån. Artikel 6 om de lagliga grunderna är omfattande och komplex med 

avseende på sin uppbyggnad samt vag i sina formuleringar, vilket i sig manar till försiktighet 

vid tolkningen av den. I artikeln stadgas att laglig behandling av personuppgifter förutsätter 

antingen a) samtycke från den registrerade eller annan laglig grund i 6 b) – f). De lagliga 

grunderna är de samma som i dataskyddsdirektivet men med vissa förändringar som kommer 

att påvisas i detta avsnitt. 

Liksom redogjordes för i avsnittet 2 om dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen är det 

framför allt de nu följande rekvisiten som är av vikt för att fastställa vilken laglig grund som 

finns för behandling av personuppgifter på sociala medium där det i artikel 6.1 fastslås att  

”behandling är laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt…” 

a) samtycke från den registrerade till att den dennes personuppgifter får behandlas för ett eller 

flera specifika ändamål 

c) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse,  

e) behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, 

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en 

tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande 

rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den 

registrerade är ett barn. 

Vidare anges att led f) - intresseavvägningen inte ska användas när myndigheter fullgör sina 

uppgifter. 

I andra punkten (6.2) anges att avseende led c) (rättslig förpliktelse) och e) (en uppgift av 

allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning) och 

kapitel IX (yttrande- och informationsfriheten), får medlemsstaterna behålla eller införa 

specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av dataskyddsförordningen och 

fastställa krav för att säkerställa att behandlingen är laglig och rättvis.  

                                                                 
177 Här klargörs särskilt öppenhetsprincipen och uppgiftsminimeringsprincipen. 
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I tredje punkten anges att den rättsliga grunden för behandlingen som avses i led c) och e) ska 

fastställas antingen i unionsrätten eller i en medlemsstat nationella rätt som den 

personuppgiftsansvarige omfattas av. Detta betyder att rörande personuppgiftsbehandlingar 

som avser (c) rättsliga förpliktelser för personuppgiftsansvariga eller en (e) uppgift av allmänt 

intresse eller som ett led i myndighetsutövning finns alltså ett krav på att det införs specifika 

nationella regler som reglerar detta.178 I denna rättsliga grund ska syftet med behandlingen 

fastslås eller om det rör behandlingar avseende uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i 

myndighetsutövning så måste det vara nödvändigt för att utföra denna 

personuppgiftsbehandling.  Den rättsliga grunden kan bland annat innehålla: de allmänna 

villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av 

personuppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs till vilka 

personuppgiftsansvariga som uppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, 

ändamålsbegränsningar, åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling och där 

ingår behandling i särskilda situationer enligt kapitel IX-  yttrande -och informationsfriheten 

(6.3). Detta är endast exempel på vad den rättsliga grunden kan innehålla, i lagtexten finns 

flera exempel på vad denna kan innehålla. 

Eftersom de grunder som kan berättiga personuppgiftsbehandling är de samma som i den nu 

gällande personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet, kommer dessa inte att redogöras för   

i de fall då bedömningarna är de samma om vad som exempelvis är att anse som ”nödvändig 

för att utföra en rättslig förpliktelse”. Däremot kommer härefter skillnaderna belysas. För det 

finns skillnader. Dessa kommer att presenteras i den följande framställningen. 

Som framgår av artikeln finns ett flertal krav på de rättsliga grunder som ska fastslås i 

nationell rätt. Grunden ska vara tydlig och precis och ha en förutsebar tillämpning. Den ska 

uppfylla ett mål av allmänt intresse samt vara proportionell i förhållande till de legitima mål 

som eftersträvas. Uppfyller den befintliga eller planerade lagstiftningen ett mål av allmänt 

intresse och är den proportionell mot det legitima mål som eftersträvas (art 6 .3)? Är reglerna 

tydliga, precisa och förutsägbara för de personer som omfattas av bestämmelserna179? Om 

förslagen innebär begränsningar i registrerades rättigheter, är då kraven på sådan lagstiftning 

uppfyllda (art 23 respektive art 89). Rör den föreslagna lagstiftningen behandling av 

                                                                 
178 Vägledning för integritetsanalys-  En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller 
ändrad lagstiftning, september 2016, s 35. 
179 Skäl 41 i dataskyddsförordningen. 
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personuppgifter inom något av i dataskyddsförordningen särreglerade områden däribland 

yttrande- och informationsfrihet (art 85)? 180 

I ingressens skäl 45 anges att när grund skall fastställas i den nationella rätten för 

personuppgiftsbehandlingar som rör rättsliga förpliktelser eller behandling nödvändig för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, medför 

dataskyddsförordningen inte krav på en särskild lag för varje enskild behandling. Det kan 

räcka med en lag som grund för flera behandlingar som bygger på en rättslig förpliktelse som 

åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen krävs för en uppgift av allmänt 

intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Det anges vidare att (unionsrätten) eller 

medlemsstaternas nationella rätt bör reglera frågan om huruvida en personuppgiftsansvarig 

som utför en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning skall vara en 

offentlig myndighet eller ett objekt som omfattas av civilrättslig lagstiftning. 

Först ska led c) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse analyseras. 

För denna typ av personuppgiftsbehandlingar krävs alltså som framgått av det nyss anförda att 

grunden fastställs i unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt. Detta rekvisit har 

således inte en självständig betydelse. Det gäller även i dag även om det inte kommer till 

uttryck i dataskyddsdirektivets motsvarande artikel.181  Här skall inte upprepas det som 

fastslagits tidigare i framställningen då vad som är att anse som rättslig skyldighet torde 

fortsätta gälla efter dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Denna bestämmelse är ämnad 

för företag. Det skall påminnas om att led c) inte är ämnad för myndigheter eftersom det är 

tänkt att led e) skall innefatta dessa personuppgiftsbehandlingar.  Men frågor kan uppstå i de 

fall där en myndighets personuppgiftsbehandling inte kan hänföras till led e) för att det inte 

rör sig om myndighetsutövning eller en personuppgiftsbehandling nödvändig för en uppgift 

av allmänt intresse, och inte heller enligt bestämmelsen om journalistiska ändamål.  Kan 

myndigheten i dessa fall härleda sin befogenhet ur begreppet rättslig skyldighet? Exempelvis 

om en person ställer en fråga som inte är ämnad att ha ett allmänintresse i myndighetens 

Facebookflöde. Det är mycket oklart vad detta ska kvalificeras som men det är inte helt 

uteslutet att ett företag eller en myndighet skulle kunna åberopa att det är en rättslig 

skyldighet att få behandla personuppgifter på sociala medium.182 Den kompletterande 

nationella lagen får i så fall fastställa den rättsliga grunden för detta. Det finns anledning att 
                                                                 
180 Angående detta stycke se: Vägledning för integritetsanalys-  En vägledning från Datainspektionen för att bedöma 
integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning, september 2016, s35 ff. 
181 Dataskyddsdirektivet ingresspunkt 22 och 30, se också Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data 
controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 20. 
182 Angående detta se avsnitt 2.2.4. 
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återkomma till detta scenario senare i framställningen när det kommer till att bedöma den 

rättsliga grunden nödvändig för en uppgift av allmänt intresse.  

Härefter skall led e) behandlingen är nödvändig för en uppgift av allmänt intresse, eller led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning undersökas. 

Även detta led innebär enligt förordningstexten att den rättsliga grunden fastställs i nationell 

rätt (eller i unionsrätten). Detta är ett klargörande av vad som gäller och den tolkningen som 

förts fram i svensk doktrin183 att det inte föreligger något reellt krav på lagstiftning som grund 

för att berättiga en arbetsuppgift av allmänt intresse torde därför vara felaktig.184 

Utformningen av led e) är till viss del annorlunda då begreppet ” nödvändig för att utföra en 

arbetsuppgift av allmänt intresse”185 är utbytt med begreppet ” nödvändig för en uppgift av 

allmänt intresse”.  Detta är intressant, innebär detta i sig en förändring av denna rättsliga 

grund i det att den har utvidgats till att inte enbart gälla en personuppgiftsbehandling för en 

arbetsuppgift som ett led i ett allmänt intresse?  

Här ska påminnas om att målet och principerna för dataskyddsdirektivet fortfarande gäller i 

förordningen och med anledning av detta är det inte orimligt att anse att någon egentlig 

skillnad i tillämpning avses. Men det faktum att det kan vara så att en skillnad i innebörd 

verkligen åsyftas ska inte förbises. Det vill säga att det kan räcka att det är nödvändigt att få 

behandla personuppgiften för en uppgift av allmänt intresse, oberoende av om detta sker i 

samband med en arbetsuppgift. Det finns skäl att fundera över om det faktum att arbetsuppgift 

är utbytt med uppgift innebär att detta rekvisit får en utvidgad innebörd och således fler 

personuppgiftsbehandlingar än tidigare kan hänföras till denna grund om det sker genom 

lagstiftning i medlemsstatens nationella rätt. Bestämmelsen skall emellertid enligt gällande 

rätt tolkas restriktivt186 och eftersom det finns ett nödvändighetsrekvisit kopplat till 

bestämmelsen torde inte tillämpningsområdet för denna grund kunna utvidgas alltför mycket i 

den kompletterande nationella lagstiftningen. Hur tillämpningen av denna grund ska ske 

kommer att klargöras genom de kompletterande svenska regler som införs.  

Det framstår som att det är detta led som kommer att utgöra grunden, vid sidan av samtycke 

från den registrerade, som ska berättiga myndigheters personuppgiftsbehandlingar på sociala 

medier. Detta eftersom myndigheter inte ska använda sig av led f) om intresseavvägning eller 

                                                                 
183 Öman Sören, Lindblom Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, kommentar till 10 §, Zeteo 2016-12-20. 
184 Se även dataskyddsdirektivet ingresspunkt 30. 
185 Se dataskyddsdirektivet art 7 och 10 § PuL. 
186 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 23. 
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led c) om rättslig skyldighet. Dessutom är det som tidigare nämnts inte aktuellt för 

myndigheter att tillämpa undantaget för privat bruk och mest troligt inte heller möjligt att 

åberopa ett uteslutande journalistiskt ändamål för publicering av personuppgifter på sociala 

medium som Facebook. Här finns anledning att återkomma till scenariot om en person skriver 

en fråga som inte har ett allmänintresse i en myndighets Facebookflöde. Eftersom led e) synes 

vara den rättsliga grund, vid sidan av samtycke som gäller för myndigheters 

personuppgiftsbehandlingar på sociala medium, kan myndigheten då berättiga 

personuppgiftsbehandlingen enligt detta stadgande med hänvisning till ett bredare 

allmänintresse som består i att vara en service- och informationskanal gentemot allmänheten? 

Det framstår inte som orimligt att sådana här ändamål ska inbegripas i den kompletterande 

nationella lagstiftningen som krävs enligt dataskyddsförordningen. 

Vad avser led f) om intresseavvägningen mellan den personuppgiftsbehandling nödvändig för 

ändamål som rör personuppgiftsansvariges berättigade intressen och den registrerades fri-och 

rättigheter stipuleras redan i lagtexten att bestämmelsen inte är ämnad för en myndighet 

eftersom för dessas personuppgiftsbehandlingar är det lagstiftarens sak att genom lagstiftning 

fastställa den rättsliga grunden (skäl 47). Detta kan innebära stor begränsning för 

myndigheters vidkommande när det kommer till deras personuppgiftsbehandling på Internet 

till exempel sociala medium. Dessa har som tidigare i princip uteslutande bedömts enligt 

denna grund (före missbruksregelns införande) vilket har redogjorts för i avsnitt 2.2.4. 

Som synes kan led f) berättiga ett företags personuppgiftsbehandling på exempelvis sociala 

medier i enskilda fall. I förordningstexten (skäl 47) ges som exempel att en 

personuppgiftsansvarige berättigade intresse kan vara behandling av personuppgifter för 

direktmarknadsföring, eller när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan den 

registrerade och den personuppgiftsansvarige till exempel ett anställningsförhållande eller ett 

avtalsförhållande. Det anges vidare att vid avgörandet för vad som är ett berättigat intresse för 

den personuppgiftsansvarige för att få utföra personuppgiftsbehandling skall den registrerades 

rimliga förväntningar att personuppgiftsbehandling för detta ändamål kan komma att ske tas 

med i beaktande. För företags och enskildas del (om enskildas aktivitet i sociala nätverk ska 

inbegripas i dataskyddsförordningen) kommer denna bestämmelse att vara högst relevant för 

deras behandling av personuppgifter på sociala medium, i de fall där samtycke inte inhämtats. 

Det är dock i första hand samtycke som ska inhämtas eftersom det är riskabelt att köra över 

den registrerade och istället använda denna grund för att försöka berättiga en 

personuppgiftsbehandling.   
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4.4 Utrymmet för undantag och preciseringar i form av en missbruksregel 

Även om det råder tvivel om huruvida dataskyddsdirektivet över huvud taget ger utrymme för 

att, inom dess tillämpningsområde, införa en missbruksregel är det faktum att Sverige faktiskt 

införde en sådan och att EU-domstolen som den yttersta uttolkaren av EU-rätten inte har 

uttalat sig om huruvida en sådan regel är förenlig med direktivet eller inte, förtjänar det att 

påpekas att om regeln inte var möjlig enligt direktivet torde den inte vara möjlig inom 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde heller. Detta eftersom målet och principerna 

med de båda rättsakterna är de samma.187 Dessa rättsakter syftar ju bland annat till att 

harmonisera medlemsstaternas nationella rätt. Eftersom det rörande detta är oklart hur EU-

domstolen skulle bedöma det, förtjänar det i vart fall att undersökas om 

dataskyddsförordningen inom dess tillämpningsområde eller via dess undantag och 

begränsningar lämnar utrymme för att införa en regel liknande missbruksregeln. 

Dataskyddsdirektivet har en undantagsbestämmelse (art13) som möjliggör undantag och 

begränsningar från en rad artiklar i direktivet. Även dataskyddsförordningen har en 

undantagsbestämmelse i artikel 23.1 stadgas  

” Det ska vara möjligt att i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet omfattas av införa en 

lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för de skyldigheter och rättigheter 

som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt artikel 5 i den mån dess bestämmelser 

motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22, om en sådan 

begränsning sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna och 

friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte 

att säkerställa […]  

e) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt 

ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland 

penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet. […] 

I 23.2 anges vidare att alla lagstiftningsåtgärder som görs i enlighet med det ovanstående ska 

innehålla specifika bestämmelser, när det är påkallat, avseende bland annat ändamålen med 

behandlingen (a), kategorierna av personuppgifter (b), omfattningen av de införda 

begränsningarna (c), åtgärder för att förhindra missbruk (d), risker för de registrerades fri-och 

rättigheter (g). Detta är exempel på vad som anges i förordningstexten. Om ett undantag ska 

                                                                 
187 Se härom skäl 9 dataskyddsförordningen. 



 

69 
 

införas, genom exempelvis en missbruksregel, måste bland annat dessa kriterier vara 

uppfyllda. 

Artikel 6 om lagliga grunder, artikel 9 om känsliga personuppgifter samt artikel 85 om 

yttrande-och informationsfriheten är alltså inte med i uppräkningen i art 23 och kan således 

inte göras undantag ifrån enligt detta stadgande. Motsvarande gäller även i 

dataskyddsdirektivet som redogjorts för i avsnitt 3.3.2. Artikel 23 är mer omfattande än artikel 

13 i dataskyddsdirektivet, det vill säga att det ställs större krav på hur och när undantagen får 

göras.  

Det förtjänar att återigen lyfta fram kommissionens uttalande om att det i exempelvis löpande 

text går att anpassa sådana personuppgiftsbehandlingar inom direktivets handlingsutrymme 

och då särskilt artiklarna om intresseavvägning (art.7 f), behandling av personuppgifter i 

förhållande till yttrandefriheten (art.9) och undantags och begräsningsmöjligheter(art.13) men 

enbart vid personuppgiftsbehandlingar då det inte är troligt att en sådan behandling skapar 

någon avsevärd risk för den enskilde. Även om detta uttalande kanske inte har ett normativt 

värde eller ens speglar vad EU-lagstiftaren åsyftar år 2017 förtjänar det att göras en 

självständig prövning av motsvarande artiklar i dataskyddsförordningen och på så vis 

undersöka om utrymme för en missbruksregel finns redan inom dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde. För det fall det befinns att en sådan inte är möjlig inom dess 

tillämpningsområde, kan lagstiftaren undersöka om en missbruksregel behövs och är möjlig 

för personuppgiftsbehandling som faller utanför dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde, exempelvis när undantaget för privat behandling är aktuellt, det vill säga 

för enskilda. 

Här nedan följer en överblick över de nu nämnda artiklarna med avseende på skillnaderna 

mellan dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet. 

Vad avser intresseavvägningen i dataskyddsförordningen (art 6 f) jämförd med motsvarande 

artikel i dataskyddsdirektivet (art 7 f) så är utformningen av rekvisitet den samma, med 

skillnaden att när den registrerade är barn ska extra hänsyn tas till detta vid 

intresseavvägningen enligt dataskyddsförordningen. Yttrande- och informationsfriheten har 

ansett utgöra ett berättigat intresse,188 men det säger inget om hur intresseavvägningen utfaller 

i det enskilda fallet. Eftersom det synes vara denna grund som är aktuell för att berättiga en 

                                                                 
188 Opinion 06/14 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC s 25. 
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missbruksregel, stänger det dörren för myndigheters användande av en missbruksregel, 

eftersom detta led inte är ämnat för myndigheter.  

Det som är annorlunda i förordningstexten jämfört med i direktivet är att enligt artikel 6 

dataskyddsförordningen finns utrymme för medlemsstaterna att behålla eller införa specifika 

bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförordningen 

avseende rättsliga förpliktelser och en uppgift av allmänt intresse eller i samband med 

myndighetsutövning men också avseende situationer som rör yttrande och 

informationsfriheten i kapitel IX.  Detta är i sig inte att betrakta om som ett undantag men i 

praktiken ger detta ett spelrum att införa nationella regler om dessa 

personuppgiftsbehandlingar. Att dataskyddsförordningen till viss del har karaktären av ett 

direktiv då det finns visst utrymme att bibehålla eller införa särregleringar (art. 6.3) avseende 

personuppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra 

en uppgift av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning189 torde innebära att 

det inte endast är artikel 23 som är relevant för att fastställa vilka undantag och begränsningar 

från dataskyddsförordningens hanteringsregler som kan göras.190  

Om endast detta stadgande (art. 6) tas i beaktande talar det i vart fall inte entydigt mot en 

missbruksregel för enskilda eller företag. För myndigheter är det som nämnts dock inte 

möjligt, så vida inte den rättsliga grunden avseende en uppgift av allmänt intresse utformas 

enligt en missbruksmodell. Med tanke på alla krav som annars ska vara uppfyllda enligt 

dataskyddsförordningen, till exempel informationskraven, ändamålsbegränsningar, och rätten 

till registerutdrag, samt att myndigheter inte kan åberopa yttrandefrihet som grund för 

personuppgiftsbehandlingar torde det inte vara möjligt för dem med en missbruksregel som en 

generell laglig grund för personuppgiftsbehandlingar vid en uppgift av allmänt intresse. Även 

för företag kan det i praktiken innebära svårigheter att införa en generell missbruksregel med 

hänsyn till de nyss nämnda kraven samt att artikeln om intresseavvägning eventuellt innebär 

att den är utformad som att den kräver att en bedömning ska göras i det enskilda fallet.191  

Nästa artikel att undersöka är vad som i artikel 23 stadgas om möjliga undantag och 

begränsningar från dataskyddsförordningens tillämpning. En viktig skillnad är att det i 

direktivet (artikel 13) stipuleras att det ska vara möjligt att göra undantag med hänsyn till ”g) 

skydd av den registrerades eller andras fri-och rättigheter”. I dataskyddsförordningen 

                                                                 
189 Dir 2016:63, s 3. 
190 Även för känsliga personuppgifter i artikel 9 gäller detta. 
191 Se härom avsnitt 3.3.3. 
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framstår det som att det ska vara möjligt att begränsa tillämpningen för medlemsstats viktiga 

mål av generellt allmänt intresse. Detta synes vara en mer restriktiv hållning och det är oklart 

om yttrande-och informationsfriheten kan inrymmas i detta192 (som lagstiftaren bedömde det 

vara enligt dataskyddsdirektivet, men med vissa reservationer från remissinstanserna), särskilt 

med tanke på att yttrande och informationsfriheten regleras i artikel 85. Den här artikeln kan i 

praktiken vålla problem med att införa en missbruksregel som är generellt utformad till att 

avse ”ostrukturerat material” inom dataskyddsförordningens tillämpningsområde. 

Vad avser undantagsmöjligheterna i förhållande till yttrande-och informationsfriheten som 

kommer till uttryck i artikel 85 dataskyddsförordningen och artikel 9 dataskyddsdirektivet så 

ger båda rättsakterna medlemsstaterna rättigheter att genom lagstiftning undanta bland annat 

de lagliga grunderna från tillämpning när personuppgiftsbehandlingen sker för ett uteslutande 

journalistiskt ändamål. Någon skillnad i betydelse torde inte vara aktuell i 

dataskyddsförordningen. Detta skulle eventuellt kunna berättiga en missbruksregel som laglig 

grund för personuppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för ett uteslutande journalistiskt 

ändamål. Missbruksregeln skulle då bli inskränkt till att gälla för företag och enskilda, samt 

till att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen skall vara nödvändig för det uteslutande 

journalistiska ändamålet.  

Det är viktigt att återigen påpeka att denna prövning om en missbruksregel skulle vara 

förenlig med dataskyddsförordningen endast prövas utifrån de lagliga grunderna och inte 

utifrån till exempel informationskraven, den registrerades rättigheter i stort eller de särskilda 

regler som gäller för känsliga personuppgifter. Det är möjligt att andra stadganden i 

dataskyddsförordningen i realiteten innebär att en missbruksregel inte är möjlig att införa 

inom dess tillämpningsområde. 

4.5 Förändringar i rättsläget för personuppgiftsbehandlingar på sociala medier 
 

För myndigheters vidkommande rörande behandling av personuppgifter vid 

internetpubliceringar har led f) använts som rättslig grund. Eftersom detta inte kommer att 

vara möjligt när dataskyddsförordningen tillämpas är frågan vad som ska berättiga deras 

närvaro på sociala medium. Det tyder på att den registrerades samtycke för att myndigheter 

ska få utföra sådana personuppgiftsbehandlingar på sociala medium kommer att få en större 

betydelse eftersom det kan vara tveksamt om förevarande personuppgiftsbehandlingar går att 

                                                                 
192 Se avsnitt 3.3.2. 
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hänföra till någon annan rättslig grund, men det beror på hur den nationella lagstiftaren 

utformar den rättsliga grunden ”nödvändig för en uppgift av allmänt intresse ” eller som 

”nödvändig för en rättslig förpliktelse”. Eftersom det fastslås att grunden för en rättslig 

förpliktelse eller en arbetsuppgift av allmänt intresse skall fastslås i lagstiftning finns det 

möjligtvis ett visst utrymme att precisera när dessa grunder ska vara aktuella samt att reglera 

hur myndigheters personuppgiftsbehandling på Internet och sociala medium får ske. På så vis 

skulle eventuellt dessa två rekvisit få en vidare betydelse än vad som tidigare åsyftats.  

En missbruksregel torde inte vara möjlig för myndigheter generellt, men det är inte helt 

uteslutet att när myndigheter använder sig av exempelvis Facebook att detta kan vara att anse 

som ett uteslutande journalistiskt ändamål193och att det då skulle vara möjligt att införa 

nationella regler om detta, kanske en missbruksregel. Detta är dock ytterst tveksamt eftersom 

nuvarande praxis inte talar för detta, utan i stället lägger tonvikten på att myndigheters 

publicering på Internet generellt sett inte har ett sådant ensidigt syfte som att ” sprida 

information, väcka debatt och vara opinionsbildande.194 Med anledning av detta torde en 

missbruksregel inte kunna berättigas för myndigheters personuppgiftsbehandling. 

När ett företag etablerar sig på ett socialt medium och avser att behandla personuppgifter 

torde, förutom samtycke, intresseavvägningsklausulen i led f) vara av särskild betydelse. 

Även om rekvisitet ”rättslig förpliktelse” är ämnad för företag torde detta led inte kunna 

användas när företag behandlar personuppgifter på sociala medium. Det kan tänkas bero på 

dels att det ställs ett nödvändighetskrav på personuppgiftsbehandlingen och dels, i vart fall i 

nuläget, inte finns en lag som kräver att företag ska vara etablerade på sociala medium. För 

företagens del aktualiseras inte heller de specifika regler som gäller för myndigheter, som t.ex 

en myndighets serviceskyldighet eller reglerna om inkomna allmänna handlingar. Möjligtvis 

kan rekvisitet nödvändig för en uppgift av allmänt intresse användas för företags 

vidkommande rörande behandling av personuppgifter på Internet men då erfordras 

kompletterande bestämmelser i nationell lag (eller i unionsrätten). I enlighet med 

resonemanget om journalistisk verksamhet och företag i avsnitt 2.4 torde ett uteslutande 

journalistiskt ändamål kunna föreligga när ett företag behandlar personuppgifter på Facebook. 

Gällande vilka kriterier som krävs hänvisas till avsnittet om 2.4 där detta behandlas.  

                                                                 
193 Jmf dock: Datainspektionens beslut 2010-07-02, Katrineholms kommuns användning av sociala medier dnr 685–2010 
och Datainspektionens beslut 2010-07-02 Arbetsmiljöverkets användning av sociala medier, dnr 686–2010.  

194 Angående detta stycke hänvisas till resonemangen i avsnitt 2.4. 
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Enskildas behandling av personuppgifter på sociala medium har redan behandlats. Dessa 

torde gå att undanta från dataskyddsförordningens tillämpningsområde när det gäller aktivitet 

på sociala medier. Möjligtvis kan 5 a § PuL bibehållas eftersom personuppgiftsbehandlingen 

inte faller in under dataskyddsförordningens tillämpningsområde. Om det däremot bedöms att 

dessa behandlingar ska inrymmas i dataskyddsförordningen, kan en missbruksregel eventuellt 

berättigas genom att göra bruk av dataskyddsförordningens undantag och begränsningar på 

samma sätt som lagstiftaren gjorde när resonerade sig fram till att en missbruksregel var 

förenlig med dataskyddsdirektivet. Detta innebär i så fall att bestämmelsen får ett snävare 

tillämpningsområde eftersom den då sträcker sig till att gälla enbart enskildas 

personuppgiftsbehandling på sociala medier. Eventuellt kommer även ”olaga 

integritetsintrång” att bli en straffbestämmelse i BrB mer om detta finns att läsa i utredningen 

”Integritet och Straffskydd”.195 Den föreslagna straffbestämmelsen kan eventuellt komplettera 

en missbruksregel, men troligen inte ersätta den eftersom missbruksregeln i första hand tar 

sikte på personuppgiftsbehandlingar i ostrukturerat material vilket inte det föreslagna ”olaga 

integritetsintrång gör”. Idag finns det inte någon annan svensk lag vid sidan om 

personuppgiftslagen och vissa registerförfattningar som reglerar just personuppgiftsskydd på 

sociala medier. Eventuellt skulle en missbruksregel ämnad att användas av enskilda på 

Internet innebära att den ger ett skydd mot missbruk av personuppgifter. I en missbruksregel 

skulle det kunna hänvisas till dataskyddsförordningen i de fall då en enskild på sitt sociala 

medium inrättar något som liknar ett register, att vid denna typ av personuppgiftsbehandling 

gäller dataskyddsförordningen. Med andra ord att dataskyddsförordningen ska gälla när 

personuppgifterna har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning. Även om det är oklart 

om något socialt medium idag har denna struktureringsfunktion för användarna är det inte 

otänkbart att det i framtiden kommer att finnas. 

Om det bedöms att enskildas personuppgiftsbehandling på sociala medier inte bör undantas 

från dataskyddsförordningens tillämpningsområde och att det inte heller är påkallat att 

undersöka de olika undantagsmöjligheterna enligt den ordning som gjordes vid införandet av 

missbruksregeln, är det de rättsliga grunderna om samtycke 6 a) eller intresseavvägningen 6 f) 

som torde aktualiseras, alternativt bestämmelsen om journalistiska/konstnärliga ändamål i art. 

85. Det är inte otänkbart att enskildas personuppgiftsbehandling för ett uteslutande 

journalistiskt ändamål lämnar öppning för en missbruksregel för dessa typer av behandlingar.  

                                                                 
195 SOU 2016:7. 
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Eventuellt så framstår det inte som särskilt krångligt för myndigheter och företag att tillämpa 

en hanteringsreglerings lagliga grunder på sociala medium eftersom den 

personuppgiftsbehandling som sker där torde vara relativt begränsad och det kan ifrågasättas 

om det verkligen är orimligt att ställa krav på att inhämta den registrerades samtycke för dessa 

personuppgiftsbehandlingar.  

För närvarande har Dataskyddsutredningen196 i uppdrag att analysera vilka kompletterande 

lagbestämmelser som behövs där dataskyddsförordningen lämnar utrymme för detta. 

Om lagstiftaren gör bedömningen att det ska undersökas om en missbruksregel är förenlig 

med dataskyddslagstiftningen för enskilda och företag eller för uteslutande journalistiska 

ändamål, rekommenderas att en integritetsanalys197 enligt Datainspektionens riktlinjer utförs. 

Denna vägledning för integritetsanalys har utarbetats dels med anledning av den kommande 

reformen inom personuppgiftsskyddet, dels på grund av att det ofta saknas en noggrann 

genomgång av vilka integritetsrisker ett lagförslag innebär. Vid en integritetsanalys ska 

prövas om lagförslaget till missbruksregel är förenligt med personuppgiftslagstiftningen, i 

första hand dataskyddsförordningen.198  

I det följande avsnittet ska några principiella för- och nackdelar med de olika 

regleringsmodellerna belysas. Dessa är viktiga att ha med i analysen när en missbruksregel 

ska övervägas. 

5 Finns ett behov av en förenklad reglering på sociala medier?  

5.1 För och nackdelar med en hanteringsreglering 

En hanteringsreglering har fördelen att den ska säkerställa att en god hantering av människors 

personuppgifter sker. Bland annat genom att den sätter skyddet av den personliga integriteten 

högt och ger den registrerade förutsättningar för kontroll t.ex. genom att denne har möjlighet 

att motsätta sig personuppgiftsbehandlingar samt att den möjliggör för den registrerade att ha 

god insyn i vilka personuppgifter som registreras om personen i fråga. Vidare så utgör 

                                                                 
196 JU 2016:04, Dir 2016:15. 
197 Vägledning för integritetsanalys-  En vägledning från Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller 
ändrad lagstiftning, september 2016. 

198 Vid en integritetsanalys är det lämpligt att tänkbara händelser som kan inträffa eller redan inträffade händelser för att 
på så vis kunna analysera de konsekvenserna av lagförslaget ur integritetshänseende. Dessa händelser kan till exempel 
hämtas ur praxis eller Datainspektionens tillsynsbeslut. Vid utredningsarbetet för en eventuell missbruksregel kan en 
konsekvensbedömning enligt artikel 35 dataskyddsdataskyddsförordningen göras redan under lagstiftningsarbetet och på 
så vis blir den personuppgiftsansvarige befriad från ansvaret att göra en sådan konsekvensbedömning när 
personuppgiftsbehandlingar utförs. Se: Vägledning för integritetsanalys-  En vägledning från Datainspektionen för att 
bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning, september 2016. 
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dataskyddsförordningen en stark markering att man inom EU värnar om människornas rätt till 

skydd av sina personuppgifter och hanteringsregleringen torde försvåra eller i vissa fall 

kanske också omöjliggöra att till exempel big data skall betraktas som lagligt. 

Hanteringsmodellen är också att betrakta som pro-aktiv dvs. att den uppsätter reglerna som 

skall gälla för att undvika kränkningar och är inte i första hand är avsedd att tillämpas när 

kränkningar redan har skett. På sätt och vis kan hanteringsregleringen anses tala mer för 

integritetsskyddet än en missbruksreglering som snarare ställer yttrandefriheten i fokus. 

Nackdelarna är att hanteringsreglernas omfattande krav kan vara svåra att leva upp till vid till 

exempel vardaglig behandling av personuppgifter på exempelvis Internet, sociala medium och 

i e-post. En hanteringsreglering ställer stora krav på den personuppgiftsansvarige som i 

många fall kan vara en privatperson. Det torde den kräva stora resurser i anspråk för att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. En hanteringsreglering är adekvat när 

personuppgiftsbehandling sker i storskaliga eller registerliknade former, men torde inte vara 

så väl anpassad för vardaglig behandling av personuppgifter på till exempel sociala medier, 

bland annat på grund av att olika typer av personuppgiftsbehandlingar kräver olika tungt 

integritetsskydd.  Ett exempel rör harmlösa personuppgiftsbehandlingar där integritetsriskerna 

inte är särskilt framträdande. I dessa fall torde integritetsskyddsintresset inte väga lika tungt 

som vid till exempel storskalig personuppgiftsbehandling i register. Det kan därför ställas 

frågor om en hanteringsreglering överhuvudtaget är ämnad att reglera publiceringar av 

personuppgifter på exempelvis sociala medium. 

Det är inte heller rimligt att anta att tillsynsmyndigheten ska kunna övervaka att all 

personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Risken för betydande 

vite enligt dataskyddsförordningen (art 82,83) är föga värd om risken för att ställas till svars 

är minimal. Stora etablerade företag och även myndigheter kommer säkerligen leva upp till 

kraven som ställs i dataskyddsförordningen, men det finns risk att resterande del av 

befolkningen förblir okunnig om vad som är lagligt och inte. Det kommer att krävas 

omfattande utbildningsinsatser. En fördel är om enskildas personuppgiftsbehandling på 

sociala medium kan undantas från dataskyddsförordningens tillämpningsområde då det 

troligen skulle komma till rätta med många av ovanstående problem. En förutsättning är då att 

det finns väl fungerande möjligheter att genom andra lagar komma till rätta med obefogade 

integritetsintrång.  

Vidare kanske det redan inom dataskyddsförordningens ram går att komma till rätta med en 

hel del av de problemen som en hanteringsreglering ger upphov till på exempelvis Internet 
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och sociala medium genom att det i dataskyddsförordningens hanteringsregler faktiskt till viss 

del tas hänsyn till syftet med personuppgiftsbehandlingen exempelvis genom undantaget för 

privat behandling och undantaget för uteslutande journalistiska-akademiska-litterära och 

konstnärliga ändamål. Detta avser i första hand för enskildas och möjligtvis företagens 

personuppgiftsbehandlingar i ovannämnda syften. Frågan om en hanteringsreglering för 

personuppgiftsbehandlingar på sociala medium i praktiken skulle kunna hämma 

yttrandefriheten om komplicerade rättsregler ska analyseras innan/under och efter en 

personuppgiftsbehandling förtjänar ändå att ställas. Ska till exempel en registrerad kunna 

begära ett registerutdrag (art 12 och 15 dataskyddsförordningen) angående vilka 

personuppgifter som behandlas om denne på ett företags eller en enskild privatpersons 

Facebookprofil? Även om denna bedömning faller utanför ramen för denna uppsats så 

förtjänar det att lyftas fram att dessa frågor kräver utredning. 

5.2 För och nackdelar med en missbruksreglering 

En missbruksmodell har fördelen att den förenklar vardaglig behandling av personuppgifter.  

Detta är en fördel som inte ska underskattas eftersom det faktiskt torde finnas ett verkligt 

praktiskt behov av att ha förenklade regler som gäller för personuppgiftsbehandlingar som 

inte är särskilt integritetskänsliga eller där yttrande-och informationsfrihets intressena gör sig 

särskilt gällande. Av föregående avsnitt där problem med en hanteringsreglering behandlades 

framgår att eftersom en hanteringsreglering inte synes vara lämpad för alla typer av 

personuppgiftsbehandlingar, torde missbruksregeln vara att föredra i dessa fall. 

En missbruksmodell är mer reaktiv, till skillnad från en hanteringsreglering som tidigare 

nämnts är mer proaktiv. Att missbruksmodellen är mer reaktiv kommer till uttryck redan i 

paragrafens utformning varigenom det enligt första stycket är tillåtet att behandla 

personuppgifter i ostrukturerat material, men att det enligt andra stycket inte får kränka den 

personliga integriteten. Det är inte förrän skadan är inträffad som tillsynen aktualiseras. Det är 

oklart om detta är en nackdel i sig, men missbruksregeln har inte använts särskilt mycket 

rörande lagföringar om kränkning av den personliga integriteten, vilket tyder på både 

bristande efterlevnad och okunskap om personuppgiftslagen.199 En missbruksregel som är 

utformad till att vara reaktiv, kräver att lagföringar verkligen kommer till stånd när missbruk 

av personuppgifter har skett, annars torde lagstiftningen vara tandlös. 

                                                                 
199 Se härom i avsnitt 3.2.3 där detta redogörs. 
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Det har också visat sig innebära gränsdragningsproblem vid avgörandet av vad som anses 

vara en strukturerad behandling av personuppgifter respektive vad som inte är en strukturerad 

behandling.200  Dessa gränsdragningsproblem har till viss del fyllts ut genom praxis201, men 

trots det kan det innebära rättssäkerhetsproblem att inte på förhand exakt veta var denna gräns 

går eller vad som utgör en kränkning av den personliga integriteten eftersom en sådan 

bedömning skall göras från fall till fall.  Att knyta ett lagrums förbud till att avse den 

personliga integriteten är inte helt lätt speciellt eftersom detta begrepp inte har en enhetlig 

betydelse och inte har blivit tillräckligt definierat en gång för alla av exempelvis EU-

lagstiftaren. Vidare står det klart att det som är kränkning av den personliga integriteten för en 

person inte behöver vara det för den andra. Om den personuppgiftsansvarige är tveksam till 

om det utgör en kränkning av den personliga integriteten att behandla personuppgifter i det 

enskilda fallet, kan denna begära samtycke av den registrerade till att denne godtar att 

personuppgifter behandlas på det sociala mediet avseende det specifika ändamålet. I ett sådant 

fall är man tillbaka i en hanteringsreglering eftersom detta är en laglig grund för behandling 

av personuppgifter (art 6 dataskyddsförordningen). 

Enligt missbruksregeln har vardaglig behandling i ostrukturerat material varit kriteriet för 

missbruksregelns tillämpning. Det diskuterades redan i början av 2000 talet202 huruvida något 

i datorn överhuvudtaget var ostrukturerat med beaktande av datorns inneboende egenskaper, 

som till exempel indexering, samt den tekniska utvecklingen. Nu år 2017, finns ännu större 

anledningar att fråga sig detta och om det rent av är omodernt och verklighetsfrånvänt att dela 

upp personuppgiftsbehandling i en strukturerad och en ostrukturerad sådan.  

Först och främst måste påminnas om att vid tillämpningen av missbruksregeln ansågs det att 

vid ”sedvanligt utnyttjande av datorns allmänna funktioner ” vara berättigat att inrymma dessa 

under missbruksregeln trots att dessa i många fall rör sig om strukturerad behandling av 

personuppgifter. Gränsdragningen för vad som är sedvanligt utnyttjande av datorns allmänna 

funktioner är inte lätt att dra samt att i den moderna teknologin som vi lever så flyttas 

gränserna hela tiden framåt av vad som är sedvanligt utnyttjande av allmänna datorfunktioner 

men också vad det gäller strukturerarat för att påtagligt underlätta sökning; idag krävs det i 

många fall inte mer än en knapptryckning för att få en påtagligt strukturerad 

personuppgiftsbehandling.   

                                                                 
200 Se till exempel datainspektionens yttrande i Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? – En vägledning från 
Datainspektionen för polis och åklagare, 2011, s 6. 
201 Se exempelvis HFD 2015:3 samt HFD 8 jan 2015 målnummer 571–14. 
202 SOU 2004:6 S 126ff. 
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För att underlätta för läsaren följer i nästkommande avsnitt en kort summering av 

problemställningarna som denna uppsats behandlar och slutligen en analys i ett de lege 

ferenda perspektiv. 

6. Avslutande analys och summering 
 

Som framgått i framställningen finns det idag ett något splittrat rättsligt stöd för behandling av 

personuppgifter på sociala medium. Dels täcks det genom missbruksregeln (5 a § PuL), dels i 

regeln om intresseavvägning (10 f § PuL); men också i bestämmelsen om uteslutande 

journalistiska ändamål (7 § PuL) och bestämmelsen om undantag från personuppgiftslagen 

om behandlingen företas för privat bruk (6 §). Rättsläget synes inte vara helt klart för exakt 

när undantaget för privat bruk är för handen eller för i vilka fall ett uteslutande journalistiskt 

ändamål föreligger eller inte. Detta torde ur rättssäkerhetssynpunkt vara olämpligt vilket i sin 

tur kan tala för att inte inbegripa enskildas personuppgiftsbehandling på sociala medier i 

dataskyddsförordningen. Missbruksregeln har dock förenklat behandling av personuppgifter 

på exempelvis sociala medium eftersom den medfört att ovanstående bedömningar inte har 

behövts göras eftersom bedömningen har kunnat ske enligt missbruksregeln.  De rättsliga 

grunderna om arbetsuppgift av allmänt intresse eller rättslig skyldighet är inte heller helt klara 

vilket torde ha betydelse för företag och myndighets vidkommande. Att dessa grunder ska 

preciseras i nationell rätt (art 6) kommer förmodligen leda till att rättsläget blir mer klart 

avseende dessa grunder. 

Missbruksregeln har som nämnts en viktig funktion att fylla då den har underlättat för 

enskilda, företag och myndigheter att i vardagliga situationer behandla personuppgifter. 

Exempelvis på sociala medium. Därför kan denna sägas vara berättigad och adekvat, även om 

det hade varit påkallat att lagstiftaren gjort en förenlighetsprövning med dataskyddsdirektivet 

för var och en av dessa aktörer för att på så vis fastställa om en sådan regel verkligen var 

tillåten. Det är troligt att de då hade kommit fram till att den inte är det för myndigheters del. 

Missbruksregeln i sig för med sig gränsdragningsproblem, dels eftersom den är kopplad till ett 

sådant vagt begrepp som kränkning av den personliga integriteten men också för att den 

innebär svåra bedömningar av vad som är ostrukturerat respektive strukturerat material. Trots 

detta, torde den vara att föredra för harmlösa personuppgiftsbehandlingar då det kan verka 

orimligt med hanteringsregleringens omfattande krav vid sådana behandlingar. Det blir också 

tydligt att hanteringsregleringen i dataskyddsdirektivet utarbetades före information- och 
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kommunikationen på Internet blev en av de viktigaste kommunikationskanalerna. Man skulle 

kunna hävda att en hanteringsreglering enligt dataskyddsdirektivet inte alls är anpassad för 

exempelvis kommunikation i sociala nätverk. Ett exempel på detta är, ska den registrerade 

kunna begära ett registerutdrag på den information som en enskild användare/ eller ett företag 

av Facebook har behandlat om denne?  

Vad det gäller dataskyddsförordningen torde vissa av de förändringar som den innebär, till 

exempel avseende enskildas behandling av personuppgifter på sociala medier (undantaget för 

privat bruk), medföra att den i denna del är anpassad till dagens IT-samhälle. Om en 

privatpersons publicering av personuppgifter på ett socialt medium däremot ska inbegripas i 

dataskyddsförordningen och undantaget för journalistiska ändamål inte bedöms vara för 

handen (efter en bedömning i det enskilda fallet), kan intresseavvägningsklausulen i art 6 led 

f) användas, samt den rättsliga grunden samtycke från den registrerade (6 a). Att det påkallar 

en rad bedömningar om vad aktivitet på sociala nätverks ska kvalificeras som, talar för att det 

mest praktiska vore att lyfta ut enskildas personers personuppgiftsbehandling på sociala 

medier. Och att i en missbruksregel stadga att personuppgiftsbehandling som inte är 

strukturerad för att påtagligt underlätta sökning av personuppgifter får företas om det inte 

kränker den enskildes personliga integritet. Det föreslagna rekvisitet olaga integritetsintrång i 

brottsbalken kan eventuellt också förstärka detta skydd för enskilda. 

För myndigheters vidkommande torde det krävas att deras personuppgiftsbehandling på 

sociala medier fastställs i den rättsliga grunden som berör ”uppgift av allmänt intresse”, 

alternativt att de begär samtycke av den registrerade för att få behandla personuppgifter på sin 

Facebooksida. Samtycke från den registrerade kan troligen få en utökad betydelse framledes. 

Det torde dock inte vara särskilt orimligt för myndigheter vidkommande att ett sådant krav 

ställs. Dessutom torde inte personuppgiftsbehandling ske i någon storskalig utsträckning på 

myndigheters Facebooksidor.  

Det framstår som framgått inte som särskilt krångligt för myndigheter att tillämpa en 

hanteringsreglerings lagliga grunder på sociala medium eftersom den 

personuppgiftsbehandling som sker där torde vara relativt begränsad och det kan ifrågasättas 

om det verkligen är orimligt att ställa krav på att inhämta den registrerades samtycke för dessa 

personuppgiftsbehandlingar, det samma gäller för företagen. Däremot kan det finnas andra 

hanteringsregler som komplicerar personuppgiftsbehandling på sociala medier vilket påkallar 

en undersökning, men den faller dock utanför ramen för denna uppsats. För företags del torde 

förutom samtycke, dels bestämmelsen om ”uppgift av allmänt intresse”, dels regeln om 
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intresseavvägning, samt undantaget för uteslutande journalistiska ändamål kunna övervägas 

som rättslig grund beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Det har påpekats tidigare i framställningen att om en missbruksregel inte var förenlig med 

dataskyddsdirektivet i alla delar torde den inte vara det enligt förordningen heller. Eftersom 

resonemangen i denna uppsats leder till att missbruksregeln inte torde vara tillåten för 

myndigheters vidkommande, lämnas myndigheter utanför den följande framställningen om 

huruvida en missbruksregel är förenlig med dataskyddsförordningen. Vare sig EU-lagstiftaren 

eller EU-domstolen har uttalat sig kring Sveriges konstruktion med en missbruksregel. 

Eventuellt kan detta bero på att en missbruksregel för harmlös personuppgiftsbehandling inte 

är EU-lagstiftarens fokus och att de låter medlemsstaterna ha ett visst utrymme för 

skönsmässig bedömning vid exempelvis behandling av personuppgifter på sociala medium 

eftersom det synes som att dessa personuppgiftsbehandlingar inte är förordningens 

huvudfokus. Vid en sammantagen bedömning synes det vara tveksamt om 

dataskyddsdirektivet, och troligen således dataskyddsförordningen, egentligen medger ett så 

vitt omfattande generellt undantag från hanteringsreglerna för ett helt område av 

personuppgiftsbehandlingar som en missbruksregel i praktiken innebär.203  Klart är emellertid 

att det kommer krävas kompletterande nationella regler rörande journalistiska-akademiska-

konstnärliga och litterära ändamål. Kanske skulle en regel likt missbruksregeln ha ett 

berättigat syfte för sådana behandlingar för företag och enskilda. Eventuellt kan också en 

generell missbruksregel för ostrukturerat material övervägas på liknande sätt som lagstiftaren 

gjorde vid bedömningen av om en sådan regel var förenlig med dataskyddsdirektivet204 

avseende företag och enskilda. Men förordningen innebär utökade krav gentemot direktivet så 

en sådan förenlighetsprövning kommer att vara svårbedömd. 

Principiellt kan sägas att ur det rättstillämpande perspektivet synes det finnas ett behov av att 

göra åtskillnad på strukturerad och ostrukturerad behandling av personuppgifter i den mening 

det avser att underlätta vardaglig hantering av personuppgifter. Det är däremot inte säkert att 

det behöver vara struktureringen av personuppgifter som ska vara det avgörande. Även andra 

lösningar än att knyta personuppgifterna till om de är strukturerade eller inte skulle eventuellt 

                                                                 
203 Det har utarbetats ett förslag till myndighetsdatalag (SOU 2015:39 Myndighetsdatalag) som är tänkt att reglera 
myndigheters personuppgiftsbehandling. Detta förslag till myndighetsdatalag är dock grundat på förslaget till förordning 
och viss försiktighet påkallas avseende resonemangen kring hur myndigheters personuppgiftsbehandling ska se ut 
framledes. I Informationshanteringsutredningen om myndighetsdatalag anses en missbruksregel inte vara lämplig på 
myndighetsområdet bland annat eftersom denna är utformad med hänsyn till den enskildes rätt till yttrande och 
informationsfrihet (2 kap 1§ RF) och denna rättighet tillkommer inte myndigheter och att det är ytterst tveksamt om denna 
regel är förenlig med dataskyddsdirektivet på myndighetsområdet.  

204 Se avsnitt 3.3, 4.4. 
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kunna vara möjliga, till exempel att knyta personuppgiftsbehandlingen till vilket syfte den 

har. Men huruvida detta i praktiken skulle vara möjligt bland annat på grund av hur ett syfte 

ska kunna bevisas, faller utanför ramen för denna uppsats. 

Andra hänsyn kan tas i lagstiftningen genom till exempel att undanta vissa typer av 

behandlingar från hanteringsregleringen. Det synes som att dataskyddsförordningen i enlighet 

med tidigare resonemangen i denna uppsats till viss del tar hänsyn till 

personuppgiftsbehandling som företas av enskilda på sociala nätverk genom att förordningen 

inte nödvändigtvis behöver vara tillämplig då.  På detta sätt synes syftet med behandlingen 

tillmätas relevans. 

En fråga som oundvikligen väcks är om en hanteringsreglering överhuvudtaget är ämnad att 

reglera publiceringar av personuppgifter på exempelvis sociala medier, och om det egentligen 

är EU-lagstiftarens syfte att hanteringsreglerna ska tillämpas när enskilda delar med sig av 

sina tankar och idéer på Internet. Här gör sig yttrandefrihets- och 

informationsfrihetsintressena sig gällande vilket i sig påkallar försiktighet. 

Dataskyddsutredningen205som ska presenteras senast den 12 maj 2017 arbetar för närvarande 

med att se över vilka kompletterande lagar som behövs på en nationell nivå till följd av 

dataskyddsförordningen. Huruvida utredningen har haft missbruksregelns funktion i åtanke 

gällande de områdena den är tilltänkt att underlätta personuppgiftsbehandling inom återstår att 

se, men det torde vara klart är att personuppgiftsbehandling vid vardaglig hantering av 

personuppgifter behöver tas i beaktande vid utformningen av nationell lagstiftning. 

 

                                                                 
205 Dir 2015:15 Dataskyddsförordningen. 
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