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Förkortningar och begreppslista 
 

Artikel 29-gruppen 

 

 

 

 

DI 

 

Dataskyddsdirektivet 

 

 

 

 

 

Dataskyddsförord-

ningen/GDPR 

 

 

 

 

 

 

Personuppgiftsansvarig 

 

 

 

 

 

 

Oberoende arbetsgrupp inom EU beståen-

des av representanter från medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter. Har en rådgivande och 

utredande funktion 

 

Datainspektionen 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd 

för enskilda personer med avseende på be-

handling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter 

 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om upp-

hävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-

skyddsförordning) 

 

Den eller de som bestämmer ändamålen 

med och medlen för behandling av person-

uppgifter 
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Personuppgiftsbehand-

ling/personuppgiftshan-

tering 

 

 

PuL 

 

TF 

 

YGL 

En åtgärd eller kombination av åtgärder be-

träffande personuppgifter eller uppsätt-

ningar av personuppgifter, oberoende av om 

de utförs automatiserat eller ej 

 

Personuppgiftslag (1998:204) 

 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

 

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1569)  



1 Inledning, syfte, frågeställning 
1.1 Bakgrund 

Den digitala revolutionens kraftiga utveckling under 1900-talets andra halva fram 

till idag har genererat ny teknik och uppfinningar som säkerligen få har kunnat 

förutspå. Informationsteknologin präglar idag vårt samhälle i det yttersta, nya 

branscher har vuxit fram på grund av den nya tekniken och i princip samtliga be-

fintliga branscher har på något sätt påverkats av det IT-samhälle som vi lever i 

idag. Som historien har förtäljt oss har mängder av uppfinningar, digitala verktyg, 

företag och möjligheter skapats som ett resultat av den snabba utvecklingen på IT-

området. Men alla mynt har en baksida, brukar det heta. Ny teknologi, särskilt en 

så till synes gränslös som IT, är till sin natur präglad av ett stort element av osä-

kerhet. Ingen kan riktigt veta exakt vilka möjligheter teknologin kan komma att 

öppna upp för, samt vart gränserna för denna går. Ur en juridisk synpunkt är ny 

teknologi allt som oftast en utmaning, en möjlighet att skapa spelregler för en helt 

ny ”sport”. Samtidigt kan ny teknologi vara en skrämmande juridisk utmaning för 

lagstiftaren att ta sig an.  

 För att möjliggöra att appar i våra smarta telefoner, företags dagliga verksam-

het, ja, till och med rättssystemet som sådant fungerar som vi förväntar oss idag 

behandlas personuppgifter i en utsträckning som aldrig förr, det är i dagens hög-

teknologiska samhälle mer regel än undantag att våra personuppgifter behandlas 

av olika aktörer för att kunna erbjuda det bekväma liv många idag lever. Individens 

personuppgifter är helt enkelt det pris denne betalar, många gånger utan att ens 

vara varse om det själv. Personuppgifter är nämligen all information som direkt 

eller indirekt kan användas för att identifiera en enskild person, en definition som 

är så pass bred att den många gånger omfattar information som gemene man inte 

har en aning om utgör personuppgifter.1 

                                            
1 Se 3 § PuL, artikel 2 dataskyddsdirektivet och artikel 4.1 GDPR. 
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 I princip alla företag företar idag personuppgiftshantering2 i någon form och 

utsträckning. För vissa utgör personuppgiftsbehandling själva basen i hela verk-

samhetens affärsidé, exempelvis marknadsföringsbolag. För majoriteten av före-

tag företas personuppgiftsbehandling rutinmässigt i alla delar av företagets verk-

samhet, operativa, men även den administrativa delen. Mycket av den denna ru-

tinbetonade behandlingen sker ”av bara farten”, ett mail som skickas, anteckningar 

som skrivs ned osv. Denna typ av behandling saknar allt som oftast onda baktankar 

men är ofta direkt nödvändig för att företag ska kunna fungera effektiv.  

 Personuppgiftsskydd har under senare år blivit ett allt mer omdiskuterat ämne 

i takt med den ständiga utvecklingen på informationsteknologins område. Diskuss-

ionerna tog ännu mer fart i samband med att EU:s nya dataskyddsförordning 

(GDPR) antogs den 14 april 2016, en EU-rättsakt som kommer att träda i kraft den 

25 maj 2018. Förordningen är till stor del en mer polerad version av sin företrädare, 

det alltjämt gällande dataskyddsdirektivet men innehåller även en del nyheter. En 

av dessa, och kanske en av de största anledningarna till att debatten om just GDPR 

nått stora proportioner, är de nya möjligheterna för medlemsländernas tillsyns-

myndigheter att påföra förordningsöverträdare kännbara administrativa sanktions-

avgifter. Vid vissa överträdelser upp till 20 000 000 € eller i fall med företag 4 % 

av den totala globala årsomsättningen, det värde som är högst.3  

 I strävandet efter att skapa en tillfredsställande persondataskyddsreglering har 

flera snåriga regler skapats på statlig så väl som på överstatlig nivå. Svenska före-

tag som behandlar personuppgifter idag måste navigera försiktigt för att inte träda 

lagar och regler förnär. Hur kommer svenska näringsidkares personuppgiftsbe-

handling att påverkas av GDPR:s inträdande? 

 

1.2 Ett illustrerande scenario 

Full Send AB (FS AB) är en liten resebyrå från sydvästra Sverige med mindre 

kontor i de svenska metropolerna Malmö, Göteborg och Stockholm. På de olika 

                                            
2 Framöver kommer personuppgiftshantering och personuppgiftsbehandling att användas synonymt. 
3 Artikel 83 GDPR. 
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kontoren arbetar i genomsnitt 3 personer per ort. Företaget hjälper sina kunder att 

fullfölja sina drömmar om resor till de mest exotiska delarna av Europa såsom 

Tjernobyl, Vatikanstaten, Lichtenstein och Svedala. Inom företaget företas en 

mängd olika personuppgiftshanteringar, kundernas namn, passnummer osv. be-

hövs för att kunna ordna med diverse resedokument och försäkringar. En mängd 

andra personuppgifter behandlas även i den mer administrativa delen av verksam-

heten som inte nödvändigtvis är kopplad till företagets huvudsakliga sysselsätt-

ning. Här handlar det om e-post som skickas fram och tillbaka mellan kollegerna 

i företaget och mellan kontoren runt om i Sverige. Olika ”att-göra-listor” och all-

männa anteckningar skrivs ned i digitala dokument av de anställda för att de ska 

kunna strukturera upp sitt arbete. På senare tid har FS AB börjat marknadsföra sig 

i sociala medier, genom att via sina ”sidor” och konto anordna diverse tävlingar 

där man kan vinna resor över hela Europa.  

 FS AB kommer genomgående i uppsatsen att tjäna som det huvudsakliga ex-

empelföretaget. I slutet av uppsatsen kommer de eventuella konsekvenser som FS 

AB kan tänkas drabbas av med anledning av vad uppsatsen kommit fram till att 

presenteras i ett upplösande avsnitt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka lagliga grunder svenska näringsidkare 

kan åberopa för att rättfärdiga den vardagliga och harmlösa personuppgiftshante-

ring som företas i bolagets verksamhet idag. Därtill ska uppsatsen utreda huruvida 

hur de lagliga grunderna påverkas av GDPR samt vilka eventuella effekter förord-

ningen kan få för näringsidkares personuppgiftshantering.  

 Uttrycket ”vardaglig personuppgiftshantering” saknar legaldefinition men för 

närmast tankarna åt behandling av personuppgifter som sker mer slentrianmässigt 

i vardagen till skillnad från övrig personuppgiftsbehandling som sker i stor skala. 

I detta hänseendet åsyftas med ”vardaglig personuppgiftshantering” den typen av 

hantering som enligt svenska förarbeten har ansetts vara objektivt relativt harmlös 

och som företas mer rutinbetonat av en stor grupp individer, företagare och myn-
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digheter. De mest klassiska exemplen på vardaglig personuppgiftshantering är pro-

duktionen av löpande text i ordbehandlingsprogram, publicering av löpande text 

på Internet samt e-postkorrespondens.4 

 Inom persondataskyddsområdet finns det två primära modeller för hur regle-

ringen kan utformas, hanteringsmodellen samt missbruksmodellen. Hanterings-

modellen har historiskt dominerat både svensk och internationell lagstiftning inom 

området för personuppgiftsskydd. Båda modeller har sagts ha sina styrkor och, 

omvänt, svagheter. År 2007 företogs en ändring av den svenska Personuppgiftsla-

gen där en typisk lagregel enligt missbruksmodellen togs in. Den s.k. missbruks-

regeln som infördes i PuL innebär att vi i Sverige idag har en lagstiftning som 

ligger närmare missbruksmodellen. Nära förestående är nu GDPR som vid sitt 

ikraftträdande den 25 maj 2018 kommer att vara direkt tillämplig som lag i med-

lemsländerna. Hur kommer svenska näringsidkares vardagliga personuppgiftshan-

tering påverkas av detta skifte av modellreglering?  

 Utgångspunkten och den huvudsakliga ramen för lagstiftningsärenden, debat-

ter och utredningar på området för persondataskydd är individens rätt till sin per-

sonliga integritet. Detta ter sig naturligt då ett av huvudsyftena med gällande och 

kommande regleringar på området är just säkerställandet av individens rätt till per-

sonlig integritet.5 Ett perspektiv som jämförelsevis inte ges särskilt stort utrymme 

är dock näringsidkarnas, de som i större utsträckning än individer har att de facto 

tillämpa persondataskyddsregleringarna.6 Detta förefaller märkligt då både det nu 

gällande dataskyddsdirektivet samt den kommande dataskyddsförordningen ut-

tryckligen avser att säkerställa det fria flödet av personuppgifter inom unionen, 

alltså en avsikt som ska minska hindren mot detta fria flöde och i förlängningen 

främja ekonomisk tillväxt.7 

                                            
4 Se bl.a. Prop. 1997/98:44 s 36 f, SOU 2004:6 s. 11, 34, 98 och Prop. 2005/06:173 s. 15 ff. 
5 Artikel 1 dataskyddsdirektivet, 1 § PuL och artikel 1 GDPR. 
6 Personuppgiftsbehandling som en fysisk person företar som ett led i en verksamhet av rent privat natur 

faller utanför dataskyddsdirektivets, PuL:s och kommande GDPR:s tillämpningsområde. 
7 Se beaktansskäl (2), (5), (7) och artikel 1 dataskyddsdirektivet samt beaktansskäl (2), (6), (7) och artikel 

1 GDPR. 
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 I ett försök att bredda debatten och belysa vilka problem som kan drabba fö-

retag anläggs ett tydligt svenskt näringsidkarperspektiv genom hela framställ-

ningen utan att för den delen helt undvika individens rätt till personlig integritet då 

denna rätt är ett så pass centralt element på området. Dessutom företas vardaglig 

hantering av personuppgifter, trots att begreppet till viss del antyder detta, inte bara 

av individer utan även av företag. Det är således av intresse att i viss utsträckning 

söka finna om vardaglig personuppgiftshantering som företas av individer skiljer 

sig eller har något gemensamt med näringsidkarnas, och om det i någon mån detta 

kan vara vägledande för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 Det ska förtydligas att detta arbete, trots det anlagda perspektivet och syftet, 

inte på något sätt försöker väga individens rätt till sin personliga integritet mot 

svenska företags kommersiella intressen. Det som arbetet avser att presentera/ut-

reda är vilka konsekvenser en allt för oflexibel och sträng lagstiftningsmodell kan 

få för svenska företag.  

 

Följande frågor ska inom ramen för uppsatsens syfte besvaras genom denna upp-

sats: 

• Med vilka lagliga grunder kan svenska näringsidkare idag rättfärdiga sin 

vardagliga personuppgiftsbehandling och hur kan dessa påverkas av 

GDPR? 

• Finns det utrymme i dataskyddsförordningen att medge en svensk reglering 

som underlättar svenska juridiska personuppgiftsansvarigas harmlösa per-

sonuppgiftshantering?  

• Vilka eventuella följdeffekter, positiva och/eller negativa, kan skiftet från 

en missbruksmodell till en hanteringsmodell medföra för svenska företags 

personuppgiftsbehandling? 

• Vilken regleringsmodell framstår som mest fördelaktig ur ett svenskt nä-

ringsidkarperspektiv? 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte begränsas till viss del av de uppställda frågeställningarna. Några 

förtydligande vad gäller avgränsningarna bör dock presenteras.  

 Det perspektiv som uppsatsen i huvudsak präglas av är det från den svenska 

näringsidkaren, det innebär således att frågor om förhållandet mellan personupp-

giftsskyddsregleringen och myndigheter inte kommer att behandlas.  

 Vardaglig personuppgiftshantering saknar som tidigare nämnt en legaldefinit-

ion men det finns exempel på vad åtminstone den svenska lagstiftaren har haft i 

åtanke med begreppet, se ovan. För att skapa en relevant ram för vilken arbetet ska 

hålla sig inom och samtidigt presentera en aktuell framställning kommer den var-

dagliga personuppgiftshanteringen att begränsas till att omfatta de klassiska ex-

emplen på sådan hantering, nämligen e-postkorrespondens, publicering på Internet 

samt produktion av löpande text i ordbehandlingsprogram. 

 Syftet och frågeställningarna har en stark nationell anknytning och uppsatsen 

gör inte anspråk på att vara en komparativ jämförelse. Med det sagt så innefattar 

syftet och frågeställningarna ett stort europeiskt element, nämligen GDPR, varvid 

det är nödvändigt att behandla relevanta delar.  

 Frågorna om individens rättigheter är så pass centrala i ämnet, och citeras allt 

som ofta som utgångspunkterna för debatten, att det vore ofördelaktigt och rent av 

fel att ignorera dessa. Med det sagt så kommer i den mån det är nödvändigt för 

uppsatsens framställning och analys dessa frågor i viss utsträckning att behöva be-

lysas och diskuteras. Uppsatsen gör dock inte anspråk på att behandla alla frågor 

om individens rättigheter inom persondataskyddslagstiftningen på ett uttömmande 

sätt. 

 

1.5 Metod och material 

Uppsatsen är huvudsakligen en juridisk analys av ett praktiskt problem som vid 

tiden för denna uppsats författande är högst relevant för svenska näringsidkare. 

Personuppgiftsregleringen på nationell och överstatlig nivå inom Europa utgör 

uppsatsens syfte och frågeställningars kärnområde, detta innebär att två olika 

normsystem löpande i arbetet måste behandlas.  
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 Till att börja med innehåller uppsatsen tydliga inslag av den rättsdogmatiska 

metoden. Utgångspunkten i metoden är att svaret på ett juridiskt spörsmål får sökas 

utifrån de allmänt accepterade rättskällorna så som lagtext, förarbeten och rätts-

praxis. Genom användandet av en rättsdogmatisk metod söker tillämparen att lösa 

ett juridiskt problem som ofta utgår från en konkret frågeställning.8 Metoden till-

lämpas både på den svenska, nationella, rätten men även på de delar av uppsatsen 

som behandlar den EU-rättsliga regleringen. Uppsatsen innehåller även inslag av 

EU-rättslig metod i de delar där den rättsdogmatiska metodens förlitande på de 

allmänt accepterade rättskällorna faller kort. Metoden kan ses som en form av till-

vägagångssätt för hur de EU-rättsliga källorna ska hanteras. Ett utmärkande ele-

ment som skiljer sig från den klassiska rättsdogmatiska metoden är vilken vikt som 

kan ges åt EU-rättskällorna.9 På EU-rättslig nivå används ofta så kallad ”soft-law” 

i långt större utsträckning än i Sverige. Soft-law, alltså icke bindande EU-rättsliga 

dokument, används på sina håll i uppsatsen, främst med anledning av att EU-rätts-

lig lagstiftning saknar egentliga förarbeten och för de situationer där EU-domstols-

praxis saknas.  

 Att tolka en EU-förordning som ännu ej trätt i kraft medför en del svårigheter. 

Den rättsdogmatiska och EU-rättsliga metoden innebär att tolkningen av GDPR 

får utgå från förordningstexten, beaktandeskälen samt de soft law-dokument som 

finns tillgängliga. Då GDPR till stor del bygger på dataskyddsdirektivet kan vis-

serligen praxis och andra rättskällor som avser direktivet användas som vägledning 

vid tolkningen av GDPR. Det kan dock inte med säkerhet sägas att EU-kommiss-

ionen eller EU-domstolen inte har för avsikt att bryta ny mark efter förordningen 

vilket innebär att viss försiktighet vid användning av direktivspraxis är påkallad.  

 

 

 

 

                                            
8 Korling och Zamboni, s. 21 ff. 
9 Korling och Zamboni, s. 109.  
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1.6 Disposition 

Avsnitt två presenterar de två huvudsakliga modellerna för hur persondatareglering 

kan konstrueras, missbruksmodellen och hanteringsmodellen. Modellernas karak-

täristik samt för- och nackdelar diskuteras i syfte att skapa ett underlag för hur 

personuppgiftsregleringarna skiljer sig mellan Sverige och EU samt besvarandet 

av frågan vilken regleringsmodell som framstår som mest fördelaktig för svenska 

näringsidkare.  

 Avsnitt tre behandlar dataskyddsdirektivet och det svenska införlivandet av 

detta, Personuppgiftslagen. Huvudsakligen behandlas hanteringsreglerna i PuL, 

vilka överensstämmer med reglerna i direktivet. Behandlingen av PuL i detta av-

snitt speglar således även den nuvarande europeiska regleringen på området. Per-

sonuppgiftslagens tillämpningsområde och hanteringsreglerna, inbegripet de lag-

liga grunderna, behandlas i syfte att påvisa regleringens omfattande krav på per-

sonuppgiftsbehandling som inte rättfärdigas genom den svenska missbruksregeln. 

Avsnittet är av intresse eftersom vi rör oss mot en sådan ordning i och med GDPR:s 

framtida inträde, en ordning där hanteringsreglerna i GDPR, som i sin tur bygger 

på dataskyddsdirektivet, gäller för mer eller mindre alla typer av personuppgifts-

behandlingar. 

 I avsnitt fyra behandlas sedan det huvudsakliga undantag som svenska person-

uppgiftsansvariga idag kan grunda sin vardagliga personuppgiftshantering på, den 

svenska missbruksregeln. Regelns innebörd och dess praktiska applikation presen-

teras för att ge läsaren en förståelse för hur regeln märkbart underlättar vardaglig 

personuppgiftshantering i svenska företag. Vidare presenteras och diskuteras hur 

regeln kunde införas i svensk rätt för att fungera som underlag för besvarandet av 

frågan om en liknande regel kan införas även i framtiden, efter GDPR:s ikraftträ-

dande. 

 I det efterföljande avsnitt fem presenteras den stora dataskyddsreformen 

(GDPR) i Europa, det regelverk som i en nära framtid kommer att ta över som den 

huvudsakliga regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I avsnittet pre-

senteras GDPR på ett översiktligt sätt tillsammans med vilka nyheter rättsakten för 
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med sig. Det huvudsakliga syftet med framställningen är att påvisa vilka föränd-

ringar som förordningen medför vad gäller svenska näringsidkares personuppgifts-

hantering. I avsnittet behandlas även vilket handlingsutrymme medlemsstaterna 

har enligt GDPR i syfte att besvara frågan om en missbruksregel likt den nuva-

rande svenska kan införas i framtiden.  

 Avsnitt sex utgör den huvudsakliga analysen och utvärderingen av GDPR:s 

effekter för svenska näringsidkares personuppgiftshantering. Denna utvärdering 

och analys ligger sedan till grund för en diskussion om vilken av de två reglerings-

modellerna som kan sägas vara mer fördelaktig för svenska näringsidkare. 

 I det sjunde avsnittet kommer det som dittills presenterats i uppsatsen och de 

slutsatser som dragits att användas för att sammanfatta hur det fiktiva företaget FS 

AB:s vardagliga personuppgiftsbehandling rättfärdigas idag samt hur denna be-

handling kommer att påverkas av GDPR i framtiden. 

 Uppsatsen avslutas till sist med en sammanfattning av det som presenterats 

och författarens egna, avslutande kommentarer.  
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2 Personuppgiftslagstiftning enligt två modeller 
Personuppgiftslagstiftning inom den Europeiska unionen har främst två huvudsyf-

ten, att skapa ett starkt skydd för en individs personuppgifter samt att säkerställa 

det fria flödet av sådana uppgifter i unionen. En personuppgiftsreglering kan rent 

principiellt ske enligt olika modeller varvid de mest omdebatterade och relevanta 

modellerna är hanteringsmodellen och missbruksmodellen. I detta avsnitt behand-

las dessa. 

 

2.1 Hanteringsmodellen 

2.1.1 Karaktäristiskt  

Kärnan i en personuppgiftslagstiftning enligt hanteringsmodellen utgörs av, som 

namnet antyder, regler som tar sikte på själva hanteringen av personuppgifter. 

Kännetecknande för en renodlad hanteringsreglering är långtgående och detalje-

rade anvisningar för hur persondata får hanteras. I sin utredning10 myntade Data-

lagskommittén begreppet hanteringsmodellen och pekade på vissa nyckelregler 

som är särskilt viktiga i en reglering enligt hanteringsmodellen: 1) Ändamålen, 

som ska vara godtagbara, med uppgiftshanteringen ska genom regleringen precis-

eras. Användning av personuppgifter som inte ligger i linje med dessa ändamål ska 

förhindras. 2) Mängden uppgifter som hanteras ska hållas till vad som är nödvän-

digt. 3) Regleringen ställer krav på att de hanterade uppgifterna är, och hålls, kor-

rekta och relevanta. 4) Regler som avser att förhindra att uppgifter ”läcker” från 

den som hanterar dem, och 5) regler som säkerställer att de registrerade har en 

möjlighet att få kännedom om vem som hanterar deras uppgifter samt vilka upp-

gifter som de facto hanteras.11 Dessa nyckelregler utgör, enligt Datalagskommit-

tén, en exemplifierad uppräkning av regleringar som verkar vara av särskild vikt i 

en reglering enligt hanteringsmodellen.  

                                            
10 SOU 1997:39. 
11 SOU 1997:39 s. 179. 
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 Nyckelreglerna spelar en viktigt grundläggande roll i personuppgiftslagstift-

ningen. För att dessa regler ska fungera effektivt förutsätts självklart att individen 

på något sätt kan göra sin rätt gällande. Liksom i förhållande till all övrig lagstift-

ning finns rättsväsendet för att hjälpa individen då denne anser att något orätt har 

företagits. Problemet som den uppmärksamme läsaren kanske redan identifierat är 

att nyckelreglerna står och faller med en effektiv insyns- och kontrollfunktion. 

Reglernas effektiva genomslag är helt beroende av en sådan funktion eftersom den 

som bryter mot reglerna svårligen hade kunnat utpekas. Även om det finns krav på 

inrättande av tillsynsmyndigheter i exempelvis dataskyddsdirektivet, se artikel 28 

och beaktansskäl (62), så utgör ett sådant element en så pass central del i hante-

ringsmodellens funktion att det bör vara del av dessa nyckelregler. Vid en jämfö-

relse med missbruksmodellen blir det än mer tydligt att insyns- och kontrollfunkt-

ionen är särskilt karaktäristisk för hanteringsregleringen. 

 Som synes låter sig inte hanteringsregleringen begränsas vad gäller materiellt 

tillämpningsområde. Regleringen tar ju sikte på hanteringen av personuppgifter, 

och i avsaknad av en begränsning i tillämpningsområdet omfattar regleringen en-

ligt denna modell all hantering av sådana uppgifter. Givet är att det finns undantag 

och begränsningar i personuppgiftslagstiftning enligt hanteringsmodellen, exem-

pelvis så omfattar inte PuL behandling av personuppgifter som utförs av en fysisk 

person av rent privata skäl, 6 § PuL. I teorin omfattar alltså en hanteringsreglering 

all behandling av personuppgifter, förutsatt att inga särskilda undantag likt 6 § PuL 

föreligger.  

 Om all behandling av personuppgifter i princip omfattas av regleringen inne-

bär detta självklart att även harmlös behandling innefattas exempelvis behandling 

som tekniskt sett kan ske i en individs huvud genom behandling av memorerade 

uppgifter. Att behandling av det senare slaget skulle omfattas av hanteringsregle-

ringen framstår som orimligt. Datalagskommittén menade i sin utredning att alla 

typer av behandling av personuppgifter inte kan omfattas av en reglering enligt 
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hanteringsmodellen för att det inte är praktiskt möjligt. Som exempel nämner kom-

mittén just behandlingen av memorerade uppgifter.12 Innebörden av detta blir att 

en hanteringsreglering, trots en teknikneutral utformning, har s.a.s. en naturlig 

gräns vad gäller tillämpningsområdet. Viss behandling av personuppgifter kan helt 

enkelt inte omfattas av regleringen för att det är praktiskt omöjligt. 

 

2.1.2 Fördelar- och nackdelar 

Hanteringsmodellen har, som ofta är fallet med lagstiftningsteknik, både fördelar 

och nackdelar. Som berörts ovan kan en hanteringsreglering inte omfatta all be-

handling av personuppgifter, ett faktum som blir relativt motsägelsefullt med tanke 

på att syftet med hanteringsmodellen är att ta sikte på samt reglera själva behand-

lingen av personuppgifter. Det kan te sig märkligt att syftet med modellen är att 

reglera behandlingen av sådana uppgifter men samtidigt inte praktiskt kan möta 

detta syfte. Å andra sidan behöver det inte utgöra ett problem i praktiken eftersom 

hanteringsregleringen verkar omfatta all behandling som är möjlig i praktiken. I 

det hänseendet har modellen styrkan i att tillämpningsområdet växer i samma takt 

med den tekniska utvecklingen, när nya typer av behandling blir möjligt så flyttas 

den naturliga gränsen för tillämpningsområdet. 

 Även om tillämpningsområdet adaptivt täcker nya typer av behandling allt ef-

tersom de växer fram så föreligger i detta avseende en nackdel med modellen. Den 

typ av behandling som inte praktiskt kan täckas av regleringens tillämpningsom-

råde, exempelvis behandling av memorerade uppgifter, kan fortfarande användas 

på ett otillbörligt sätt där den registrerades personliga integritet kan komma att 

skadas.13 Här finner vi alltså helt enkelt ett systemfel som kräver stor aktsamhet 

från lagstiftarens sida så att den registrerade inte s.a.s. faller mellan stolarna därför 

att dennes personliga integritet kränkts men ”förövarens” behandling inte omfattas 

av regleringen. Detta systemfel innebär att en renodlad hanteringsmodell saknar 

                                            
12 SOU 1997:39 s. 180. 
13 SOU 1997:39 s. 180. 
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möjlighet att reglera allt missbruk eller användning av personuppgifter som regle-

ringen, som helhet, syftar till att förhindra kränkning av en individs personliga 

integritet. Den kanske största nackdelen med en lagstiftning enligt hanteringsmo-

dellen, sett utifrån denna uppsats perspektiv och syfte, är just det vida tillämp-

ningsområdet som omfattar även sådan behandling av personuppgifter som är att 

anse som mindre skyddsvärd.  

 Hanteringsmodellens styrkor ligger mångt och mycket i de tidigare nämnda 

nyckelreglerna, d.v.s. reglering avseende begränsning av mängden personuppgif-

ter, den registrerades möjlighet till insyn samt ändamålsenlig hantering av sådana 

uppgifter. Genom dessa regler läggs ett stabilt fundament för personuppgiftshan-

tering som i det närmaste kan sägas fungera proaktivt. Nyckelreglerna har en tydlig 

karaktär där den gemensamma faktorn, enligt mig, är att försöka reglera behand-

lingen av personuppgifter i så pass stor utsträckning, och på ett så pass tidigt sta-

dium, att risken för missbruk av personuppgifter minimeras. Ett sådant proaktivt 

förhållningssätt är dock självklart beroende av en effektiv tillsynsfunktion, om det 

saknas en funktion som faktiskt kontrollerar att hanteringsreglerna följs riskerar 

den proaktiva effekten att helt utebli.  

 

2.2 Missbruksmodellen 

2.2.1 Karaktäristik 

Till skillnad från hanteringsmodellens vida reglering av mer eller mindre all per-

sonuppgiftsbehandling utgör missbruksmodellen en reglering som endast tar sikte 

på utnyttjande av personuppgifter som kan karaktäriseras som ett missbruk.14 Re-

glering enligt denna modell syftar till att identifiera de typer av användning av 

personuppgifter som utgör ett kvalificerat missbruk av dessa uppgifter. För att 

stävja missbruket bör det i första hand kriminaliseras eller skadeståndsbeläggas.15 

Datalagskommittén som, liksom hanteringsmodellen, myntade begreppet miss-

                                            
14 SOU 1997:39 s. 179. 
15 SOU 1997:39 s. 180. 
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bruksmodellen uttalade att modellen primärt tar sikte på just missbruket av per-

sonuppgifter samt att det finns de som menar att en reglering enligt en sådan mo-

dell i det närmaste lämnar hanteringen av personuppgifter helt fri, en form av al-

lemansrätt till personuppgifter.16  

 

2.2.2 För- och nackdelar 

Missbruksmodellens utgångspunkt som tar sikte på själva missbruket av person-

uppgifter gör den till en helt teknikneutral regleringsmodell. Själva hanteringen 

blir här helt ointressant under förutsättning att hanteringen inte är att kvalificera 

som ett missbruk. Det spelar sålunda inte någon roll på vilket sätt eller med vilket 

praktiskt verktyg ett missbruk (utnyttjande) av personuppgifterna har skett med 

hjälp utav.17 Missbruksmodellens primära mål att reglera missbruket av person-

uppgifter ger även effekten att tillämpningsområdet blir snävare än området som 

täcks i en hanteringsreglering. Fördelen består i att regleringen blir mer överskåd-

lig och lämnar utrymme för en enkel och effektiv behandling av personuppgifter 

som måste framstå som harmlös.  

 En rent samhällsekonomisk fördel finner vi vid en jämförelse mellan miss-

bruks- och hanteringsmodellen. Den senare förutsätter som nämnt tidigare någon 

form av insyn och kontroll för att fungera effektivt och tillfredställande. Denna 

löpande kontroll och insyn, som lämpligen utövas av en tillsynsmyndighet utgör 

självklart en kostnadspost i stadsbudgeten.18 Missbruksmodellen agerar istället på 

ett annat plan, nämligen i ett senare skede då ett missbruk av personuppgifter de 

facto har skett. Ärendet får då karaktären av ett brott- eller tvistemål och ska såle-

des avgöras av behörigt organ. Det ska här nämnas att de ekonomiska skillnaderna 

mellan modellerna inte på något sätt är glasklar, arbetsbelastningen och därmed 

kostnaderna för de behöriga organen eller domstolarna bör rimligtvis öka vid ap-

pliceringen av en missbruksmodell. Det är naturligtvis svårt att spekulera i hur stor 

                                            
16 SOU 1997:39 s. 180.  
17 SOU 1997:39 s. 180. 
18 Exempelvis tilldelades den svenska Datainspektionen anslag om 54 354 000 kr för året 2017, Reglerings-

brev Ju2016/08702/Å 2016-12-14. 
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kostnadsökning det i praktiken skulle handla om, men vid en erinran om hante-

ringsregleringens vida tillämpningsområde och dess beroende av någon form av 

(effektiv) tillsynsmyndighet vågar jag påstå att kostnaderna associerade med ett 

sådant organs arbete rimligen bör överstiga den kostnadsökning en missbruksmo-

dell skulle kunna antas orsaka för rättsväsendet. 

 Den finns dock områden där en missbruksreglering s.a.s. faller kort, främst 

opererar en sådan reglering på ett långt senare stadium än hanteringsmodellen. Det 

är först när ett konstaterat missbruk har skett, och följaktligen även skadan för den 

registrerade individens personliga integritet, som åtgärder kan tas. Missbruksre-

gleringen kan därmed sägas vara långt mer repressiv till sin karaktär än sin mot-

part.19 Den främsta nackdelen med en sådan karaktär är att den inte i tillräckligt 

hög grad kan möta och stävja den oro och obehag som allmänheten kan känna inför 

behandling av deras personuppgifter. En stor del av det allmännas inställning ut-

görs av oron och obehaget att ens personuppgifter ”flödar fritt”20 d.v.s. det är okänt 

vem eller vilka som behandlar ens personuppgifter. Missbruksmodellen ger härvid 

inte särskilt goda förutsättningar för att den registrerade hålls informerad om vem 

eller vilka som behandlar dennes personuppgifter vilket även måste sägas påverka 

hans eller hennes möjlighet till insyn och därmed inflytande över sådan behandling 

negativt. 

 Utifrån den, av vissa, förespråkade tolkningen av en missbruksreglering där 

det i det närmaste bör råda ”allemansrätt” till hanteringen av personuppgifter kan 

följande sägas. En helt renodlad missbruksmodell innefattar inte något som helst 

proaktivt element. Behandling av personuppgifter får företas på alla tänkbara, och 

icke-tänkbara sätt, det enda påtryckningsmedel och begränsningar som finns är 

den eventuella kriminalisering som ett otillbörligt utnyttjande (missbruk) av de 

behandlade uppgifterna innebär. Avsaknaden av regler för hur hantering ska gå till 

gäller alltså alla personuppgifter och innefattar, givet den breda definitionen av 

                                            
19 SOU 1997:39 s. 180. 
20 SOU 1997:39 s. 181 f. 
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personuppgift, därmed även personuppgifter som har ansetts vara extra känsliga 

till sin natur. 

 

2.3 Förhållande till vardaglig personuppgiftshantering 

De två modellerna som presenterats ovan är två olika sätt att närma sig en utform-

ning av personuppgiftsreglering med, som vi sett ovan, olika för och nackdelar. 

Missbruksmodellen gör sig tydligast gällande i den svenska lagstiftningen genom 

missbruksregeln i 5 a § PuL och, som vi kommer att se i avsnitt 4, är av central 

betydelse vid vardaglig personuppgiftshantering. Modellen utgör dock inte den 

huvudsakliga delen av PuL utan den får i det närmaste sägas komma till uttryck 

genom det specifika lagrummet. Således kan PuL inte sägas fullständigt bygga på 

en missbruksmodell utan är snarare en personuppgiftsreglering huvudsakligen en-

ligt hanteringsmodellen men med inslag av en missbruksmodell för vissa typer av 

personuppgiftsbehandling, enkelt sagt en hybridmodell. Av detta följer då att en 

sådan hybridmodell gör skillnad på personuppgiftsbehandlingar. Personuppgifts-

behandling företas på en mängd olika sätt och av olika ändamål runt om världen. 

Att placera all behandling av personuppgifter i samma fack är, enligt mig, en stark 

generalisering och en överdriven förenkling av områdets komplexitet. Möjligheten 

att göra skillnad på olika typer av behandling, exempelvis vardaglig kontra mass-

behandling, lämnar utrymme för en mer flexibel och situationsanpassad reglering. 

 Personuppgiftslagstiftning som följer en renodlad hanteringsmodell tar sikte 

på all behandling av personuppgifter och differentierar inte mellan olika typer och 

former av behandling. Vardaglig personuppgiftshantering är ett helt främmande 

koncept i en lagstiftning enligt hanteringsmodellen. Detta innebär att behandlingen 

är underkastad de hanteringsregler som stadgas oberoende om behandlingen före-

tas i ett ordbehandlingsprogram, ett e-postmeddelande eller genom Internetpubli-

cering via exempelvis ett Instagram-konto.  
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3 Den svenska personuppgiftslagstiftningen 
l detta avsnitt presenteras hur majoriteten av den svenska personuppgiftslagstift-

ningen ser ut idag genom en presentation av dataskyddsdirektivet och det svenska 

införlivandet av detta, personuppgiftslagen och dess hanteringsregler. Efter 2007 

års revidering av PuL trädde den svenska missbruksregeln21 i 5 a § ikraft. Regeln 

är av central betydelse för just den vardagliga personuppgiftshanteringen. Syftet 

med detta avsnitt är att påvisa vilka krav som ställs vid personuppgiftshantering 

under förutsättning att missbruksregeln inte kan appliceras. Utgångspunkten i detta 

avsnitt är således att vardaglig personuppgiftshantering inte rättfärdigas av miss-

bruksregeln, en utgångspunkt som är av intresse för den senare delen av uppsatsen 

där GDPR, som saknar en uttrycklig regel likt den svenska missbruksregeln, be-

handlas. 

 

3.1 Personuppgiftslagens motivering och bakgrund 

3.1.1 Dataskyddsdirektivet och de svenska motiven bakom PuL 

Initiativ till en EU-täckande reglering för persondatahantering togs redan under 

90-talet då kommissionen lämnade ett förslag till ett dataskyddsdirektiv.22 Efter en 

rad remisser och ett antal förändringar under de följande 5 åren kunde slutligen 

dataskyddsdirektivet utfärdas den 24 oktober 1995. Syftet med direktivet framgår 

av artikel 1, nämligen att skydda fysiska personers personuppgifter samt att garan-

tera det fria flödet av personuppgifter inom unionen. Som medlem i den Europe-

iska gemenskapen hade Sverige, likt gemenskapens övriga medlemmar, att inför-

liva direktivet i sin nationella rätt.23 Samtidigt fanns ett uttalat nationellt reform-

behov på området för personuppgiftsreglering. Den dåvarande svenska Datalagen 

(1973:289), som då utgjorde den huvudsakliga regleringen av området, var i mitten 

av 90-talet uttalat föråldrad och obsolet.24 Regeringen uttalade i propositionen till 

                                            
21 Missbruksregeln behandlas utförligt i avsnitt 4. 
22 COM 90. 
23 Artikel 288 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
24 Se bl.a. SOU 1997:39 s. 79 och Prop. 1997/98:44 s. 29 och 31. 
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Personuppgiftslagen att den dåvarande Datalagen inte levde upp till de krav som 

bör ställas på en lagstiftning som syftar till att skydda den personliga integriteten.25 

Det häftigaste kritiken av Datalagen gällde det begränsade tillämpningsområdet, 

som enligt 1 § endast omfattade ”register, förteckning eller andra anteckningar 

som föres med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller personupp-

gift som kan hänföras till den som avses med uppgiften”. Datalagen var per se inte 

teknikneutral utan omfattade endast, som synes ovan, automatisk behandling. Re-

geringen påpekade även att den kraftiga tekniska utvecklingen från 1973 till 90-

talet innebar att datormiljön blivit så pass komplex att det förelåg stora svårigheter 

med att fastställa vad som faktiskt utgör ett register och därmed avgöra om be-

handlingen föll inom lagen tillämpningsområde eller ej.26 

 För att komma till rätta med de brister den föråldrade Datalagen präglades av 

i det, nu, modernare samhället och samtidigt införliva dataskyddsdirektivet i 

svensk rätt genomfördes en fullständig revision av Datalagen som slutligen ledde 

fram till lagens ersättande med den svenska Personuppgiftslagen fr.o.m. den 24 

oktober 1998.  

 

3.1.2 Lagstiftarens överväganden 

I de gedigna förarbetena27 till Personuppgiftslagen berördes den stora frågan om 

hur den svenska lagstiftningen skulle utformas för att tillfredsställa dels det 

svenska rättssamhället men även kraven som följde med anledning av dataskydds-

direktivet. Den huvudsakliga frågan kretsade kring utformningen av den nya re-

gleringen enligt en hanterings- eller missbruksmodell.  

 Datalagskommittén anlade i sitt utredningsarbete ett tydligt framtidsperspektiv 

och analyserade till stor del frågan långsiktigt. Det omfattande administrativa sy-

stem som en hanteringsmodell bygger på fungerade måhända tillfredställande vid 

                                            
25 Prop. 1997/98:44 s. 31. 
26 Prop. 1997/98:44 s. 39. 
27 SOU 1997:39. 
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en tid då det var relativt enkelt att identifiera var personuppgifter fanns registre-

rade.28 Så var fallet med den tidigare gällande svenska Datalagen. Systemen i vilka 

personuppgifter fanns registrerade var, jämfört med idag, få till antalet vilket möj-

liggjorde för tillsynsmyndigheter att effektiv utöva insyn och kontroll i syfte att 

säkerställa att lagen följdes.29 Datalagskommittén menade att persondatabehand-

lingen i framtiden kommer att öka lavinartat och utryckte att andelen laglydiga 

behandlare inte kan förväntas att växa. Uppskattningsvis innehade vid tiden för 

utredningen endast ca 10 % av de licenspliktiga personregistren30 faktiskt sådan 

licens. Sedan Datalagens tid hade dock Internet gjort sitt inträde och användes fli-

tigt av mängder av aktörer. Datalagskommittén var av åsikten att alla försök att 

tygla Internet genom kontroll och strikta hanteringskrav är mer eller mindre hopp-

lösa. Kommittén hävdade skoningslöst att en sträng hanteringsmodell är ”…dömd 

att misslyckas såtillvida att den inte kommer att respekteras och därmed dra ett 

löjets skimmer över lagstiftningen.31, risken att företag bortser från stränga hante-

ringsregler var enligt kommittén uppenbar.32 Trots den kraftiga kritik mot hante-

ringsmodellen som presenterades i utredningen var det nödvändigt att behålla en 

hanteringsmodell för att bemöta den oro som individer känner inför stora datasy-

stem där deras personuppgifter behandlas. Utredningen förespråkade dock en ge-

nerellt giltig, förenklad form av hanteringsmodell med uttryckliga undantag för 

behandling av personuppgifter över nätförbindelser, i småföretag och hos andra 

där behandlingen omöjligen kunde kontrolleras. Som exempel nämndes skolor, 

enskilda och småföretagare.33 En personuppgiftsreglering enligt hanteringsmo-

dellen sade även ha styrkan i att vara konform i förhållande till de internationella 

                                            
28 SOU 1997:39 s. 181. 
29 Antalet datasystem som användes för behandling av personuppgifter inom den privata sektorn uppskat-

tades år 1971 till ca 3 000 och antalet inom den offentliga sektorn till 339 stycken, SOU 1972:47 s. 46 ff. 
30 Licenskravet fanns stadgat i 2 § Datalagen. 
31 SOU 1997:39 s. 183. 
32 SOU 1997:39 s. 183. 
33 SOU 1997:39 s. 183 f. 



 28 

överenskommelser och andra länders lagstiftning. Personuppgifter skulle alltså lät-

tare kunna flyta in eller ut ur Sverige om lagstiftningen i landet var likartad andra 

länders rätt.34 

 Trots den generella kritik som riktades mot en hanteringsreglering av både 

Datalagskommittén och regeringen så blev utfallet till slut att den föreslagna per-

sonuppgiftslagen skulle följa hanteringsmodellen. Regeringen motiverade främst 

beslutet i sin proposition med att dataskyddsdirektivet helt enkelt inte kunde inför-

livas i svensk rätt på något annat sätt än genom en reglering av typen hanterings-

modellen. Regeringen avsåg avslutningsvis att på EU-nivå verka för att den 

svenska uppfattningen om hanterings- och missbruksmodellen skulle accepteras 

och regleringen på området därmed skulle kunna röra sig bort från en extensiv 

hanteringsmodell.35  

 

3.2 Personuppgiftslagens tillämpningsområde och syfte 

3.2.1 Syfte 

PuL syftar till att skydda människors personliga integritet från att kränkas genom 

behandling av deras personuppgifter, något som kommer till uttryck i lagens por-

talparagraf. 

 Begreppet ”personlig integritet” saknar legaldefinition i svensk lagstiftning 

samt i dataskyddsdirektivet.36 Den har sagts föreligga stora svårigheter att formu-

lera en allmängiltig definition av begreppet, något som till stor del beror på svå-

righeterna att specificera beståndsdelarna och gränserna för den personliga integri-

tetens skyddsområde. Istället får det på kasuistisk basis fastställas hur lång den 

personliga integritetens skyddsområdet sträcker sig.37 I förarbetena till PuL har det 

sagts att den personliga integritetens skyddsområde får bestämmas genom en in-

tresseavvägning i det enskilda fallet där individens intresse av en skyddad privat 

                                            
34 SOU 1997:39 s. 189 f. 
35 Prop. 1997/98:44 s. 36 f. 
36 Prop. 2005/06:173 s. 14 och SOU 2016:7 s. 63 ff. 
37 Prop. 2005/06:173 s. 26 ff. 
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sfär ska vägas mot andra, motstående intressen.38 Att behandla hur långt den per-

sonliga integritetens skyddsområde sträcker sig, de lege lata, ligger utanför ramen 

för denna uppsats. 

  

3.2.2 Tillämpningsområdet och undantagsområdena 

PuL tillämpas på personuppgiftsbehandling som företas av personuppgiftsansva-

riga, d.v.s. den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen, som 

är etablerade i Sverige.39 I dataskyddsdirektivet motsvaras begreppet ”personupp-

giftsansvarig” av ”registeransvarig”. I direktivets definition av registeransvarig, 

artikel 2 d), framgår tydligt att en juridisk person omfattas av definitionen under 

förutsättning att denne ensam eller tillsammans med någon annan bestämmer än-

damålen och medlen för behandlingen. I doktrin har bekräftats att juridiska perso-

ner mycket väl kan vara personuppgiftsansvariga inom ramen för PuL, något som 

även stämmer överens med principen om direktivkonform tolkning.40 PuL:s terri-

toriella tillämpningsområde sträcker utanför Sveriges och EU/EES:s gränser, om 

den personuppgiftsansvarige är etablerad i ett land utanför dessa gränser men an-

vänder utrustning lokaliserad inom Sverige för att behandla personuppgifter. 

 PuL är tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 

automatiserad, 5 § PuL. I andra stycket föreskrivs att även annan behandling, helt 

manuell enligt uteslutningsmetoden, omfattas av lagen under förutsättning att upp-

gifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling, samt att dessa 

uppgifter är sök- eller sammanställningsbara enligt särskilda kriterier. Tre rekvisit 

presenterar sig här och innebär i praktiken att en personuppgiftsansvarig måste 

besvara tre huvudfrågor för att avgöra om dennes personuppgiftshantering omfat-

tas av PuL. 1) ingår uppgifterna i en strukturerad samling eller är de avsedda att 

göra det? 2) är dessa uppgifter sök- eller sammanställningsbara? samt 3) finns det 

särskilda sök- eller sammanställningskriterier för de aktuella personuppgifterna? 

                                            
38 Prop. 2005/06:173 s. 26 f. 
39 4 § PuL. 
40 Lexino 3§.  
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Svaren och gränsdragningarna i dess frågor kan i praktiken vara svåra.41 Lagens 

materiella tillämpningsområde är väldigt brett och generellt. Lokutionen ”helt el-

ler delvis automatiserad behandling” får i det närmaste i dag sägas omfatta all 

modern informationsteknologi. Lagen gäller allmänt d.v.s. den är inte sektorsspe-

cifik utan ska tillämpas oberoende vilken aktör som företar behandlingen av per-

sonuppgifter. I 2 § stadgas att lagen är subsidiär i förhållande till annan, avvikande, 

reglering vilket innebär att om personuppgiftsbehandling regleras i annan lag eller 

författning så skall de bestämmelserna gälla. 

 Trots ett väldigt brett materiellt tillämpningsområde finns det undantagsregle-

ringar i PuL, tre partiella undantag där endast delar av lagen tillämpas. Så är fallet 

gällande behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, den s.k. miss-

bruksregeln i 5 a §, när reglerna i PuL skulle strida mot tryck- och yttrandefrihets-

bestämmelserna i TF eller YGL, 7 § st. 1 PuL, om behandlingen sker uteslutande 

för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande, 7 § st. 2, samt 

om den aktuella behandlingen skulle inskränka myndigheters skyldigheter enligt 

offentlighetsprincipen i 2 kap. TF, 8 § PuL. Vidare föreskrivs ett fullständigt un-

dantag för fysiska personers behandling som utförs i en verksamhet av rent privat 

natur i 6 §. Det finns även utrymme för regeringen att meddela ytterligare undantag 

från vissa bestämmelser i PuL under särskilda omständigheter enligt 8 a §. 

 

3.3 Hanteringsreglerna i PuL 

Personuppgiftslagen innehåller en stor mängd (runt 50 stycken) hanteringsregler, 

alltså olika normativa regler för hur hantering av personuppgifter ska gå till, ex-

empelvis den personuppgiftsansvariges informationsskyldighet och förbudet mot 

tredjelandsöverföringar. Sedan 2007 undantas viss personuppgiftsbehandling från 

majoriteten av hanteringsreglerna i PuL genom missbruksregeln. I detta avsnitt 

presenteras de hanteringsregler som är av vikt för uppsatsens syfte och frågeställ-

ningar och är inte på något sätt uttömmande.  

 

                                            
41 Lexino 5 §. 
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3.3.1 De grundläggande kraven på personuppgiftsbehandling  

I 9 § st. 1 PuL stadgas att den personuppgiftsansvarige vid all behandling av per-

sonuppgifter ska säkerställa en form av miniminivå på behandling. Lagrummet har 

sin motsvarighet i artikel 6 dataskyddsdirektivet. De s.k. grundläggande kraven, 

eller enligt direktivets terminologi – dataskyddsprinciperna, innebär att person-

uppgifter endast får:  

 

• Behandlas om det är lagligt (a), 

• Behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed (b),  

• Samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (c), 

• Behandlas för ändamål som är förenliga med något av de för vilket uppgif-

terna samlades in (finalitetsprincipen) (d), 

• Behandlas om de är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen för 

behandlingen (e), 

• Behandlas i den mängd som nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen (proportionalitetsprincipen) (f), 

• Behandlas om de är riktiga, och om nödvändigt, aktuella (g), 

• Behandlas om alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna 

sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till 

ändamålen (h), och 

• Behandlas under förutsättning att de inte bevaras under längre tid än vad 

som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen (i). 

 

Dataskyddsprinciperna i PuL, dataskyddsdirektivet och GDPR är alla en kodifie-

ring av ett antal sådana principer som härrör från diverse rättsliga instrument, in-

ternationella och nationella, på dataskyddsområdet.42 Principerna är, som synes, 

relativt allmänt hållna och närmare vägledning får sökas i praxis och andra källor.43 

                                            
42 Lexino 9 §. Se även kapitel III 1981 års konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling 

av personuppgifter (dataskyddskonventionen). 
43 Exempelvis EU-domstolens praxis och Datainspektionens föreskrifter och allmänna råd. 
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För den personuppgiftsansvarige, som har att garantera att dataskyddsprinciperna 

efterlevs, kan det vara svårt att generellt avgöra huruvida principerna följs vid per-

sonuppgiftsbehandlingen när dessa är så pass allmänt formulerade. För svenska 

personuppgiftsansvariga blir situationen än svårare att bedöma då Datainspekt-

ionen (DI)44, den svenska tillsynsmyndigheten på området, generellt inte företar 

någon form av förhandsprövning gällande efterlevnaden av dataskyddsprinci-

perna.45 Ansvaret att personuppgiftsregleringen följs och de bedömningar som as-

socieras med sådan efterlevnad hamnar istället på den personuppgiftsansvarige, 

något som framgick tydligt i ett tillsynsärende av Umeå kommuns registrering av 

anställdas arbetsförmågebedömningar.46 I sitt beslut uttalade Datainspektionen att 

kommunen, som hade bättre kännedom om de i ärendet ifrågasatta behandlingarna, 

hade att företa en prövning om efterlevnad av dataskyddsprinciperna.  

 

3.3.2 Laglig grund 

Som framgår av 9 § st. 1 a) PuL föreskrivs ett krav på att personuppgiftsbehand-

lingen måste vara laglig för att få företas. Likt bedömningen av efterlevnad av 

dataskyddsprinciperna är det upp till den personuppgiftsansvarige att göra en be-

dömning av om kravet på s.k. laglig grund är uppfyllt i en given situation eller ej, 

någon förhandsprövning av lagligheten sker inte.47 Kravet specificeras i 10 § PuL 

och däri stadgas att en behandling kan anses vara laglig i sex olika situationer. Det 

kan vara värt att erinra sig om att PuL är teknikneutral och kravet på laglig grund 

vid personuppgiftshantering appliceras oberoende av om behandlingen utförs i ett 

digitalt dokument genererat genom ett ordbehandlingsprogram, på ett Facebook-

konto eller i ett mail. De lagliga grunderna enligt 10 § följer härnedan. 

                                            
44 Regeringskansliet meddelade i pressmeddelande 15-12-2017 att Datainspektionen i framtiden  

kommer att byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”. 
45 Enligt 41 § PuL kan regeringen meddela föreskrifter om att viss personuppgiftsbehandling ska anmälas 

för förhandskontroll. I dag ska enbart vissa behandlingar som Skatteverket företar enligt 2 § förordningen 

(1999:105) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar an-

mälas till Datainspektionen för förhandsgranskning. 
46 Datainspektionens beslut 2013–05–31, dnr 1492–2012. 
47 Lexino 10 §. 
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3.3.2.1 Samtycke 

Först och främst så kan den registrerade kan samtycka till behandlingen, ett sam-

tycke som enligt 3 § PuL måste vara frivilligt, särskilt och otvetydigt. Samtycket 

kan endast lämnas efter att den registrerade har blivit informerad om den aktuella 

behandlingen. Ett korrekt samtycke som lämnats kan mer eller mindre alltid åter-

kallas av den registrerade enligt 12 § PuL.  

 Att som företag behandla personuppgifter helt baserat på samtycke förefaller 

som en relativt dålig idé eftersom behandlingen inte är knuten till något annat än 

den registrerades vilja i en given sekund. Om samtycket återkallas och det inte 

finns någon annan laglig grund så måste företaget upphöra med behandlingen ome-

delbart, något som självklart gör det svårt att på ett effektivt sätt genomföra den 

vardagliga personuppgiftsbehandlingen i verksamheten. Om FS AB skulle förlita 

sig på sina kunders samtycke som laglig grund skulle den administrativa bördan 

rimligen bli överväldigande. Samtycke ska till en början inhämtas från de registre-

rade, vilket inkluderar att informera samtliga om den tilltänkta behandlingen, nå-

got som rimligtvis skulle ta lång tid beroende på omfattningen av behandlingen. 

Utöver kostnader i förlorad tid så kan det för vissa företag även uppstå reella kost-

nader i form av informationsmaterial som lämnas ut till de registrerade. Detta är 

ett förfarande som för majoriteten av företag måste vara ständigt pågående, d.v.s. 

personuppgifter från nya registrerade strömmar till företaget kontinuerligt i takt 

med att bolaget skaffar nya kunder, leverantörer, etc. Hela processen måste sedan 

upprepas om FS AB beslutar sig för att behandla andra eller mer personuppgifter. 

 Ytterligare ett problem med användningen av samtycke som laglig grund som 

särskilt aktualiseras för näringsidkare gäller huruvida samtycket är frivilligt eller 

inte. I en beroendeställning, exempelvis mellan arbetsgivare och arbetstagare eller 

arbetssökande kan det vara svårt att konkret kunna avgöra huruvida ett lämnat 
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samtycke i en sådan situation är frivilligt eller ej.48 Denna uppsats syftar inte till 

att utreda vad som utgör ett korrekt samtycke enligt persondataregleringarna och 

frågan kommer därför inte att utredas vidare. Det är dock viktigt för svenska nä-

ringsidkare att vara varse om att ett samtycke inte alltid kan anses som frivilligt i 

en beroendesituation. 

 För det fall att näringsidkaren har ett giltigt samtycke från den registrerade 

men samtidigt har ”ett ess i rockärmen” i form av ytterligare en laglig grund, t.ex. 

en vinnande intresseavvägning enligt 10 § st. 1 f) PuL, kan situationen bli prekär 

för denne. Risken att den registrerade, kunden, beställaren osv., känner att företa-

garen svikit honom eller henne är påtaglig. Näringsidkaren riskerar då en immate-

riell förlust i from av goodwill, något som för många företag och i vissa branscher 

är ovärderligt. 

 

3.3.2.2 Nödvändighetskraven 

Vid avsaknaden av ett legitimt samtycke så får personuppgifter under vissa andra 

förutsättningar, som samtliga hänförs till nödvändig behandling i olika former, 

ändå behandlas. Om den aktuella behandlingen är nödvändig för att fullgöra, eller 

vidta åtgärder som den registrerade begärt inför, ett avtal med den registrerade är 

behandlingen att anse som laglig. Exempelvis i en situation då vårt exempelföretag 

FS AB sålt en kund en all-inclusive-resa till Vatikanstaten eller behandlar person-

uppgifter om en anställd för att kunna betala ut lön till denne. Även för de fall FS 

AB skulle behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyl-

dighet, exempelvis upprättandet av en förteckning över de anställda för att kunna 

följa turordningsreglerna vid uppsägning enligt lagen (1982:80) om anställnings-

skydd, är detta en godtagbar laglig grund. De övriga lagliga grunderna som hänförs 

till nödvändighet i 10 § PuL består av situationer där behandlingen är nödvändig 

för att: skydda den registrerades vitala intressen, kunna utföra en arbetsuppgift av 

                                            
48 Frivilligt samtycke och problemet med beroendesituationer har behandlats av Artikel 29-gruppen i WP 

187 s. 12 ff. Artikel 29-gruppen är en oberoende och rådgivande arbetsgrupp inom EU och består av repre-

sentanter från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Gruppen arbetar bland annat med frågor om tillämp-

ningen av dataskyddsdirektivet och lämnar vägledning i dessa frågor. 
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allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska 

kunna utföras. 

 

3.3.2.3 Intresseavvägning 

När den registrerades samtycke för behandlingen saknas eller inga av nödvändig-

hetkraven ligger för handen får den personuppgiftsansvarige som sista utväg ge-

nomföra en intresseavvägning enligt 10 § st. 1 f) i sin jakt på en laglig grund. In-

tresseavvägningen görs mellan den personuppgiftsansvariges, samt ev. en tredje 

part om uppgifterna lämnats ut till denne, och den registrerades motstående intres-

sen. Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse att behandla uppgifterna 

vägs mot den registrerades integritetsintresse. Intresseavvägningen kan i det närm-

aste betraktas som en generalklausul och har en vag utformning, något som lett till 

att vägledning främst får sökas i praxis. Svenska avgöranden till fördel för både 

registrerade och personuppgiftsansvariga finns. För denna uppsats syfte kan kort 

sägas att kommersiella intressen tidigare har ansetts vägt tyngre än den registrera-

des integritet.49 

 

3.3.3 Övriga hanteringsregler i PuL 

Utöver de grundläggande reglerna om dataskyddsprinciperna och kravet på laglig 

grund finns en uppsjö av andra hanteringsregler i PuL och dataskyddsdirektivet 

som aktualiseras vid personuppgiftshantering utan stöd av en missbruksregel. 

Uppsatsen syftar inte till att på ett uttömmande sätt redogöra för samtliga hante-

ringsregler i PuL, därför kommer nedan ett urval av dessa kort att presenteras i 

syfte att åskådliggöra den regleringsbörda som omgärdar personuppgiftsbehand-

ling som inte omfattas av någon undantagsregel. 

 

 

 

 

                                            
49 RÅ 2001 ref 68 
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3.3.3.1 Informationsplikten 

Den personuppgiftsansvarige har ett omfattande krav på sig att informera den re-

gistrerade om den personuppgiftsbehandling som han eller hon företar. Informat-

ionsplikten är uppdelad i två olika typsituationer, den första gäller information som 

den personuppgiftsansvarige på eget bevåg ska lämna den registrerade, 23–25 §§ 

PuL. Den information som ska lämnas ut är den personuppgiftsansvariges identi-

tet, ändamålen med den aktuella behandlingen samt all annan övrig information 

som den registrerade behöver för att kunna ta tillvara på sina rättigheter i samband 

med behandlingen.  

 Den andra situationen där informationsplikten är gällande är då den registre-

rade ansöker om information gällande behandlingen av dennes personuppgifter, 

26 § PuL. Den information som den personuppgiftsansvarige har att lämna ut är 

först och främst huruvida någon behandling av just den registrerades personupp-

gifter företas eller ej. Om en sådan behandling företas ska information om vilka 

uppgifter som behandlas lämnas, varifrån uppgifterna inhämtats, vilka ändamål 

som uppgifterna behandlas för samt till vem eller vilka uppgifterna lämnats ut till. 

I de allra flesta fall ska informationen lämnas till den registrerade inom en månad 

från ansökan, men om det föreligger särskilda skäl kan tidsramen utvidgas till 

högst fyra månader.50 

 

3.3.3.2 Kravet på säkerhetsåtgärder 

En personuppgiftsansvarig kan anlita ett s.k. personuppgiftsbiträde att företa be-

handling av personuppgifter för dennes räkning. FS AB kan exempelvis ha gjort 

en bedömning att företaget saknar kapacitet och/eller kunskap att sköta personupp-

giftshanteringen i verksamheten och därmed valt att utlokalisera (outsourcing) be-

handlingen till ett IT-säkerhetsbolag. I sådana situationer föreskrivs det i 30 § st. 

2 PuL ett krav på att ett avtal, kallat personuppgiftsbiträdesavtal (biträdesavtal), 

föreligger mellan parterna.  

                                            
50 Information till registrerade enligt personuppgiftslagen s. 22 f. 
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 Säkerhetsåtgärderna som den personuppgiftsansvarige, eller biträdet, har att 

vidta framkommer av 31 § PuL. Åtgärderna ska vara lämpliga utifrån beaktande 

av vilka tekniska möjligheter som finns, kostnaden för åtgärderna, vilka särskilda 

risker som finns med just den aktuella behandlingen av personuppgifterna samt 

hur känsliga uppgifterna i fråga är. Precis som dataskyddsprinciperna är säkerhets-

åtgärderna relativt allmänt formulerade och vägledning måste oftast sökas på annat 

håll. Datainspektionen har i sina allmänna råd sagt att en personuppgiftsansvarig 

bl.a. bör ha en säkerhetspolicy och lämpligen utforma arbetsrutiner och arbetsupp-

gifter på ett sätt som möjliggör och främjar säkerhetsmedvetandet. Vidare rekom-

menderar Datainspektionen att den personuppgiftsansvarige bör se till att alla som 

har tillgång till personuppgifter får relevant utbildning.51  

 I den vardagliga personuppgiftshanteringen handlar det oftast inte om några 

extremt svåra avvägningar eller bedömningar, man kommer lång väg på sunt för-

nuft. Det är den personuppgiftsansvarige som, som namnet antyder, är ansvarig för 

att åtgärderna vidtas och följs vilket naturligtvis ger ett strakt incitament för denne 

att se till att samtliga anställda besitter tillräckligt med kompetens. Precis som Da-

tainspektionen rekommenderar bör ett företag inte förlita sig på att rätt person finns 

tillgänglig alltid, ett personberoende. Att se till att anställda med tillgång till per-

sonuppgifter får den utbildning som behövs kan i vissa fall bli en kostsam historia. 

Större företag investerar rimligen en större engångssumma för att utbilda en eller 

några få personer, lämpligen någon eller några från IT-avdelningen, som sedan 

kan ta med sig den tillskansade kunskapen och vidareutbilda sina kolleger. Till 

skillnad från medelstora till stora företag med bättre ekonomisk kapacitet så torde 

små företag och ensamföretagare drabbas hårdare rent ekonomiskt av att behöva 

skicka arbetstagare på kurs.52 

 

                                            
51 Säkerhet för personuppgifter s. 12 ff. 
52 Vid tiden för denna uppsats författande erbjuder Datainspektionen kurser om GDPR med olika inrikt-

ningar, generell inriktning, fokus på privat sektor, fokus på informationssäkerhet osv. Priset för varje kurs 

är för närvarande 3700 kr ex. moms. Beroende på ett företags förutsättningar kan flera kurser behövas för 

att ha tillfredsställande kompetens i företaget. https://www.datainspektionen.se/utbildning/. 
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3.3.3.3 Tredjelandsöverföringar 

Personuppgifter får som utgångspunkt inte överföras till ett tredje land utanför EU 

och EES om det aktuella landet saknar adekvat skyddsnivå för sådana uppgifter 

enligt 33 § PuL. Huruvida adekvat skyddsnivå föreligger eller ej avgörs genom en 

helhetsbedömning av omständigheterna kring överföringen. Från denna utgångs-

punkt finns diverse undantag. Personuppgifter får föras över till tredje land om den 

registrerade har gett sitt samtycke till en sådan hantering. En tredjelandsöverföring 

är vidare acceptabel om överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtal, 

fastställa och göra gällande rättsliga anspråk eller skydda den registrerades vitala 

intressen. Ett sista undantag från överföringsförbudet framgår av 35 § PuL och går 

ut på att regeringen eller tillsynsmyndigheten kan meddela undantag från förbudet 

samt fatta beslut i enskilda fall. 

 

3.3.3.4 Anmälningsskyldighet 

Helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter ska enligt 36 § PuL 

anmälas till Datainspektionen under förutsättning att ett personuppgiftsombud inte 

har utsetts och anmälts till tillsynsmyndigheten, 37 § PuL. Ett personuppgiftsom-

bud är en fysisk person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas 

på ett korrekt och lagligt sätt. Denne person utses av den personuppgiftsansva-

rige.53 Anmälan, som ska vara skriftlig, måste lämnas innan den aktuella behand-

lingen påbörjas.  

 Huvudregeln om anmälningsskyldighet är att mer eller mindre all personupp-

giftsbehandling ska anmälas. Det finns dock en mängd undantag från anmälnings-

skyldigheten. Enligt 36 § st. 3 förbehåller sig regeringen och den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyl-

digheten. Undantagen får endast meddelas för ”…sådana typer av behandlingar 

som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integri-

teten.”. En personuppgiftsansvarig som behöver skapa sig en bild över vilka un-

dantag som finns, och därmed vara befriad från anmälningsskyldigheten, behöver 

                                            
53 3 § PuL. 
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ta del av en mängd olika författningar. De huvudsakliga undantagen som är av 

intresse för svenska näringsidkare, utöver 37 § PuL, finns i Personuppgiftsförord-

ningen (1998:1191) (PuF) och Datainspektionens föreskrifter (DIFS). I 4 § PuF 

undantas kravet på anmälan bl.a. vid behandling av personuppgifter i löpande text 

eller sådant ostrukturerat material som avses i 5 a § PuL. I 4 § DIFS (2001:1) 

stadgas att personuppgiftsbehandling som sker med den registrerades samtycke 

inte heller behöver anmälas.  

  

3.3.3.5 Rättelse  

Om personuppgifter behandlats i strid med PuL måste den personuppgiftsansva-

rige, efter en begäran från den registrerade, rätta, blockera eller utplåna de aktuella 

uppgifterna. Denna skyldighet för den personuppgiftsansvarige kan även beskrivas 

som den registrerades rätt till rättelse av sina personuppgifter. 

 

3.4 Lagliga grunder för vardaglig hantering enligt hanteringsreglerna? 

3.4.1 Kravet på laglig grund enligt 10 § PuL 

FS AB:s vardagliga personuppgiftshantering faller onekligen inom personuppgift-

slagens tillämpningsområdet förutsatt att personuppgifter faktiskt hanteras. Per-

sonuppgiftshanteringen är automatiserad, helt eller delvis, då e-postkorrespon-

dens, behandling i ordbehandlingsprogram och sociala medier samtliga förutsätter 

någon form av tekniskt hjälpmedel för behandlingen, exempelvis en dator eller 

smart telefon. FS AB som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen är 

personuppgiftsansvarig gentemot de registrerade i den aktuella personuppgiftsbe-

handlingen. Personuppgiftslagen är alltså tillämplig på behandlingen. Företaget 

måste i sin behandling uppfylla kravet på laglig grund enligt 10 § PuL. 

 

3.4.2 Laglig grund genom undantag 

Om den aktuella personuppgiftshanteringen skulle träffas av något av de tidigare 

nämnda undantagen i PuL kan detta medföra att behandlingen inte kräver någon 

laglig grund enligt 10 §. Undantaget blir då en form av laglig grund i sig eftersom 
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det applicerade undantaget s.a.s. rättfärdigar den specifika behandlingens eventu-

ella brist på en rättslig grund enligt PuL.  

 Undantaget för privat behandling av personuppgifter i dataskyddsdirektivet 

artikel 3.2 med motsvarighet i 6 § PuL kan genom sin utformning inte tillämpas 

av en näringsidkare, något som också slagits fast av EU-domstolen i mål C-73/0754 

där ett finskt företag samlade in offentliga inkomst- och skatteuppgifter gällande 

finländska individer. Uppgifterna publicerades sedan i en tidskrift samt hölls till-

gängliga via ett sms-beställningssystem. Behandlingen ansågs inte kunna rymmas 

inom ramen för undantagsbestämmelsen i artikel 3.2. 

 För svenska företags del är det då främst undantaget i 7 § PuL som är av in-

tresse utöver missbruksregeln. Frågan som då blir aktuell är om och i vilken ut-

sträckning en juridisk person åtnjuter yttrande- och tryckfrihet samt om vardaglig 

personuppgiftshantering kan ske för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller 

litterärt skapande.  

 

3.4.2.1 Yttrande- och tryckfrihet 

En juridisk person åtnjuter ingen generell yttrande- eller tryckfrihet enligt TF och 

YGL, grundlagsskyddet gäller för den enskilde gentemot det allmänna, vilket 

framgår av portalparagraferna i respektive lag. Det finns dock särskilda bestäm-

melser där en juridisk person i särskilda situationer kan erhålla grundlagsskydd. 

Genom den s.k. bilageregeln i 1 kap. 7 § TF kan grundlagsskydd erhållas för 

elektronisk spridning av en periodisk skrift under förutsättning att innehållet över-

ensstämmer med den tryckta versionen.55 Vidare kan grundlagsskydd erhållas för 

information ur en databas som redaktionen på ett massmedieföretag tillhandahåller 

allmänheten, den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § st. 1 YGL. I paragrafens andra 

stycke stadgas att samma möjligheter och skydd som första stycket garanterar kan 

erhållas genom utgivningsbevis, något som aktivt måste sökas av den intresserade. 

                                            
54 EU-domstolens dom den 16 december 2008 i mål C-73/07, Tietosuojavaltuutettu mot Satakunnan 

Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy.  
55 Lexino 7 §. 
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Genom ett utgivningsbevis kan även andra än massmedieföretag, under förutsätt-

ning att det är frågan om en liknande verksamhet, erhålla samma skydd som data-

basregeln stadgar. 

 Ett företags yttrande- och tryckfrihet är som synes inte lika generellt garanterat 

enligt grundlagarna på samma sätt som individens rätt. De möjligheter som finns 

att som företag erhålla grundlagsskyddad yttrande- eller tryckfrihet för sin verk-

samhet kan endast användas i de former av verksamhet där information, inbegripet 

personuppgifter, behandlas för att senare publiceras gentemot allmänheten. Enligt 

mig framstår det som långsökt att syftet med majoriteten av de svenska företagens 

vardagliga personuppgiftsbehandling är att uppgifterna i slutändan ska tillhanda-

hållas allmänheten. Slutsatsen som dras av detta är att personuppgiftsansvariga ju-

ridiska personer inte åtnjuter något generellt grundlagsskydd för sin personupp-

giftsbehandling enligt TF och YGL vilket medför att undantagsbestämmelsen i 7 

§ st. 1 PuL i stor utsträckning inte kan anses vara applicerbar. I särskilda fall, 

främst vad gäller massmedieföretag och andra som innehar utgivningsbevis kan 

säkerligen vissa undantag från PuL:s regler göras med stöd av 7 §. 

 

3.4.2.2 Journalistiska ändamål  

Om en behandling av personuppgifter sker uteslutande för journalistiska ändamål 

medges undantag från en rad av PuL:s bestämmelser, bl.a. 10 §. Innebörden av 

begreppet journalistiska ändamål har preciserats i svensk praxis. I det s.k. Rams-

brofallet56 hade ett antal bankdirektörers personuppgifter publicerats på internet 

och frågan som skulle avgöras var huruvida den personuppgiftsansvarige företagit 

en olaglig tredjelandsöverföring. För att avgöra frågan behövdes dock det journal-

istiska ändamålsundantaget i 7 § st. 2 PuL behandlas. Högsta domstolen (HD) ut-

talade i sina domskäl att begreppet journalistiska ändamål rimligen inte ska tolkas 

allt för snävt då syftet med undantaget inte borde vara att skänka etablerade mass-

medier eller journalister särskilda privilegier. Det innebär att undantaget inte vill-

koras av något krav på att den personuppgiftsansvarige är professionell journalist 

                                            
56 NJA 2001 s. 409. 
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eller verksam inom massmedia. I rättsfallet ansåg HD att publiceringen, trots att 

den innehöll kränkande och nedvärderande yttranden, låg inom ramen för ett jour-

nalistiskt ändamål som kan vara att informera, utöva kritik och väcka debatt om 

samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. På liknande sätt resonerade EU-dom-

stolen i det ovan nämnda mål C-73/07. Domstolen uttalade däri att undantaget i 

artikel 9 dataskyddsdirektivet kan vara tillämpligt för personuppgiftsbehandling i 

en viss verksamhet om behandlingen och verksamheten uteslutande syftar till att 

sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten, något som de nationella 

domstolarna har att bedöma.  

 Sammantaget kan det sägas att svenska företag har möjlighet att rättfärdiga 

viss behandling av personuppgifter enligt det nu diskuterade undantaget, det är inte 

enbart massmediabolag som kan behandla personuppgifter för journalistiska ända-

mål. För att undantaget ska vara aktuellt måste dock den aktuella personuppgifts-

hanteringen verkligen ha ett utpräglat, uteslutande, journalistiskt ändamål. För FS 

AB:s del innebär detta att deras personuppgiftsbehandling på sociala medier kan 

omfattas av undantaget beroende på vilket ändamål och syfte den specifika be-

handlingen har. Om behandlingen i kanalerna nu enbart används i marknadsfö-

ringssyfte så faller den troligtvis utanför undantagets tillämpningsområde då ett 

uteslutande journalistiskt ändamål inte föreligger. Med bakgrund av vad som sagts 

ovan kan inte detta undantag sägas ge svenska näringsidkare ett generell tillämp-

bart undantag som rättfärdigar deras personuppgiftshantering i exempelvis sociala 

medier. 

 

3.5 Sammanfattning 

Den svenska personuppgiftslagen innehåller en mängd hanteringsregler och andra 

bestämmelser som påverkar personuppgiftshanteringen i svenska företag. I avsnit-

tet har många av dessa regler presenterats och som synes är många av dessa väldigt 

allmänt formulerade. Som personuppgiftsansvarig är det inte tillräckligt att ta del 

av och läsa PuL för att kunna företa en fullständigt laglig personuppgiftshantering 

i alla situationer. Vägledning får i realiteten oftast sökas i många andra källor. Utan 

missbruksregeln får den vardagliga personuppgiftshanteringen i svenska företag 
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legitimeras genom bestämmelserna i 10 § PuL eller genom någon av de andra i 

lagen stadgade undantagen. Undantagen som behandlats är samtliga väldigt speci-

fika och torde enbart kunna användas i särskilda situationer, detta innebär att un-

dantagen inte generellt kan tillämpas på en viss typ av personuppgiftshantering likt 

exempelvis vardaglig personuppgiftsbehandling. Tillämpningen av undantagen 

från istället avgöras från fall till fall, en uppgift som, enligt mig, inte är den lättaste 

och bidrar till rättsosäkerhet på området. Beroende på vilka personuppgifter som 

behandlas, vad dessa ska användas till samt hur den enskilda situationen ser ut kan 

olika undantagsbestämmelser eller laga grunder aktualiseras. Det går därför inte 

att generellt eller schematiskt på förhand avgöra vad som gäller i en given situat-

ion.  
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4 En svensk särart – missbruksregeln  
4.1 Missbruksregeln 

4.1.1 Regelns tillämpnings- och undantagsområde 

Den svenska missbruksregeln i 5 a § PuL föreskriver undantag från en mängd av 

lagens hanteringsregler. Vid vardaglig hantering av personuppgifter, som exem-

pelvis i e-post, löpande text i ordbehandlingsprogram och på internet, medger re-

geln lättnader för den ansvarige behandlaren under vissa förutsättningar.57 Miss-

bruksregeln blir endast tillämplig då den aktuella behandlingen inte ingår, eller 

skall ingå, i en samling av personuppgifter med kvalificerad struktur så som i ex-

empelvis en advokatbyrås ärendehanteringssystem. Missbruksregeln lyder: 

 

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

pas 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.” 

 

Vid appliceringen av missbruksregeln kan undantag göras, och därmed undgå bör-

dan av dessa, från de grundläggande kraven (9 §), kravet på lagliga grunder (10 §), 

bestämmelserna om känsliga personuppgifter (13–19 §§), personuppgifter om la-

göverträdelser och personnummer (21–22 §§), kraven på information till den regi-

strerade (23–26§§), regeln om rättelse (28 §), reglerna om tredjelandsöverföringar 

(33–34 §§) och regeln om upplysningar till allmänheten (42 §). 

 

 

 

                                            
57 Karnov 5 a § och prop. 2005/06:173 s. 19 f. och 58. 
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4.1.2 Strukturerings- och påtaglighetsrekvisitet 

Missbruksregelns tillämpningsområde är direkt, enligt sin utformning, knutet till 

struktureringen av personuppgifter samt ett kvalificeringsrekvisit. I en bedömning 

av vilken personuppgiftsbehandling som ska omfattas av undantagen i 5 a § är det 

behandlade materialets struktur avgörande, detta eftersom själva struktureringen 

av personuppgifter är förenad med särskilda integritetsrisker.58 Regeringen an-

vände sig i propositionen till missbruksregeln av grundbegreppet ”personuppgifts-

anknuten struktur”. Begreppet förklaras enklast negativt och innebär att all person-

uppgiftshantering som inte har en sådan struktur faller innanför missbruksregelns 

tillämpningsområde. För behandling som har en personuppgiftsanknuten struktur 

tillämpas istället hanteringsreglerna i PuL.59 Personuppgifter som ingår i en struk-

tur, t.ex. regelrätta register eller databaser träffas av hanteringsreglerna. Det är 

dock inte all strukturering som faller utanför regelns tillämpningsområde, struktu-

reringsrekvisitet är nyanserat och indelat i ett antal delar.  

 Den första delen, generell strukturering, omfattar material som strukturerats 

med hänsyn till ett antal olika slags uppgifter utan att personuppgifter per se mar-

kerats. Som exempel kan nämnas indexering av material. Generell strukturering 

ligger innanför missbruksregelns tillämpningsområde under förutsättning att ex-

empelvis indexeringen inte tar sikte på just personuppgifter. I det fallet har en per-

sonuppgiftsanknuten struktur skapats och hanteringsreglerna gäller istället för be-

handlingen.60  

 Enkel personuppgiftsanknuten struktur är en okvalificerad form av strukture-

ring där datorteknikens möjligheter inte har utnyttjats i förhållande till manuell 

hantering. Exempelvis en lista i ett ordbehandlingsprogram där personuppgifter 

har strukturerats i alfabetisk ordning.61 En sådan lista hade likväl kunnat upprättas 

                                            
58 Prop. 2005/06:173 s. 19 f. 
59 Prop. 2005/06:173 s. 18 ff. 
60 Prop. 2005/06:173 s. 18 ff. 
61 Se HFD 2014 ref 32 där en tingsrätt publicerade uppropslistor på sin hemsida innehållandes namn på 

parter i olika mål och ärenden. Hanteringen ansågs ha en enkel personuppgiftsanknuten struktur eftersom 

uppgifterna inte strukturerats på något annat sätt än att de var publicerade i en viss ordning. 



 46 

fysiskt på en bit papper genom manuell behandling. En enkel personuppgiftsan-

knuten struktur faller även den inom missbruksregelns tillämpningsområde.62  

 Den sista formen av strukturering, sedvanligt utnyttjande av allmänt använda 

funktioner, innehåller två olika typer av personuppgiftsanknuten strukturering för 

vilka missbruksregeln kan appliceras. Den första, sedvanlig användning av datorns 

filsystem, ta sikte på en hantering som vi alla känner igen, nämligen namngivning 

av filer, mappar och liknande i våra datorer. I ett företag kan sådan behandling vara 

mer eller mindre kvalificerat. FS AB:s medarbetare kan exempelvis döpa mappar 

i sina arbetsdatorer med namnet på deras kunder i vilka dokument så som fakturor, 

e-postkorrespondens och dyl. finns. Låt säga att samma typ av behandling sker i 

ett större företag, en rikstäckande advokatbyrå med ett antal kontor i olika delar av 

Sverige. Behandlingen i sig ligger på samma okvalificerade nivå under förutsätt-

ning att en dators filsystem används. Om de aktuella filerna däremot ingår i ett 

ärendehanteringssystem63 eller liknande blir hanteringen mer kvalificerad och ris-

kerar att träffas av hanteringsreglerna i PuL.  

 Den andra typen av sedvanligt utnyttjande av allmänt använda funktioner gäl-

ler sedvanlig användning av datorstödd kommunikation. Den typen av uppgifter 

som i detta hänseende är aktuella är sådana som på grund av teknikens inneboende 

egenskaper automatiskt hamnar i personuppgiftsanknuten struktur, personuppgif-

ter såsom avsändare och mottagare måste registreras för att kommunikationen 

överhuvudtaget ska fungera rent tekniskt. Typexemplet är e-postprogram och an-

nan liknande mjukvara så som iMessage och Skype. Det bör noteras att även här 

spelar den kvalificerade nivån på strukturen roll för tillämpningen av antingen han-

teringsreglerna eller missbruksregeln. I detta hänseende bör det uppmärksammas 

om regeringens uttalande att en enskild medarbetares sedvanliga e-posthantering i 

lämplig mjukvara inte bör träffas av hanteringsreglerna, något som däremot gäller 

                                            
62 Prop. 2005/06:173 s. 21 f. 
63 Sådana system är vanligt förekommande hos bl.a. större advokatbyråer. 
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för eventuella loggfiler som innehåller information om medarbetarnas kommuni-

kation.64  

 Behandling som har en personuppgiftsanknuten struktur måste vidare avgrän-

sas ytterligare för att inte missbruksregelns tillämpningsområde ska bli allt för 

snävt med effekten att regeln inte kan användas ändamålsenligt. Detta åstadkoms 

genom påtaglighetsrekvisitet som innebär att hanteringsreglerna appliceras på be-

handling som har en personuppgiftsanknuten struktur endast i det fall då strukturen 

påtagligt underlättar sökning och sammanställning av de aktuella personuppgif-

terna. 

  

4.1.3 Missbruksregelns praktiska applikation 

Centralt för bedömningen av missbruksregelns praktiska tillämpningsområde är, 

som vi har sett ovan, framförallt två spörsmål. Dels vad som utgör en kvalificerad 

personuppgiftsanknuten struktur och dels om den aktuella strukturen i tillräcklig 

grad underlättar sammanställning och sökning av personuppgifter. 

 Varken begreppet personuppgiftsanknuten struktur eller påtaglighetsrekvisitet 

finns definierat i PuL och gränserna för begreppens tillämpningsområde kan vara 

svåra att dra, varvid praxis skänker viss vägledning. En gymnasieskola i 

Västsverige hade problem med att en mängd personer som inte var elever vid sko-

lan tog sig in i matsalen och tog del av den mat som serverades. Beteendet orsakade 

kännbara ekonomiska förluster för skolan och med tanke på den stora mängden 

elever inskrivna på gymnasieskolan (drygt 4000) förelåg ett starkt behov av att 

lösa situationen. Lösningen på problemet blev ett införande av biometriska tall-

riksautomater. Systemet identifierade elever som var tillåtna att äta skolan mat ge-

nom att en inskriven och registrerad elev slog in en personlig kod och i direkt 

anslutning till detta även lät sitt finger läsas av. Denna information lagrades sedan 

i en databas. Rättsfrågan gällde visserligen den lagliga grunden för insamlandet av 

de aktuella personuppgifterna men Regeringsrätten prövade även kortfattat om un-

dantag från hanteringsreglerna i PuL kunde föreligga. Med bakgrund av att syftet 

                                            
64 Prop. 2005/06:173 s. 22 f. 
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med systemet var att identifiera elever som var tillåtna att ta del av skolans mat så 

kunder behandlingen inte anses ske i ostrukturerat material.65  

 I ett rättsfall66 från 2015 avgjorde HFD en fråga om missbruksregeln tillämp-

ningsområde. Bolaget 2Secure Screening AB (bolaget) erbjöd bakgrundskontroll-

tjänster till företag, organisationer och myndigheter. Kunderna kunde genom de 

erbjudna tjänsterna kontrollera huruvida uppgifter arbetssökande lämnat inför en 

anställning stämde. I enlighet med tjänsternas natur genomförde bolaget registre-

ring av arbetssökandes personuppgifter och sorterade in uppgifterna i sex olika 

kategorier, persondata, CV-kontroll, ekonomi, bolagsengagemang, media/internet 

samt rättsärenden. Uppgifterna sparades i Word- och Excelfiler. Sorteringen 

(struktureringen) i dokumenten, menade HFD, innebar att dokumenten måste an-

ses som en samling personuppgifter som har strukturerats. Efter detta konstate-

rande fortsatte HFD och prövade om påtaglighetsrekvisitet uppfylldes. Datortek-

niska fördelar hade visserligen använts såvitt gällde själva skapandet av de digitala 

dokumenten, dock hade inte datortekniska fördelar avseende strukturering relativt 

till manuell behandling använts, menade HFD. Struktureringen kunde således inte 

bedömas underlätta sökning eller sammanställning av personuppgifter. Missbruks-

regeln ansågs tillämpbar.67  

 

4.2 Missbruksregelns rättsliga grund i dataskyddsdirektivet 

4.2.1 Den svenska ståndpunkten 

Redan i det beredande arbetet med att ta fram en ny lag för att genomföra EU:s 

dataskyddsdirektiv påpekade Datalagskommittén att en reglering enligt en sträng 

hanteringsmodell inte är föredra och riktade stark kritik mot direktivet.68 Rege-

ringen höll med Datalagskommittén och uttalade i propositionen till PuL att den 

hanteringsmodell som dataskyddsdirektivet är baserad på framstår som omodern 

                                            
65 RÅ 2008 ref 83. 
66 HFD 2015 ref 3. 
67 HFD 2015 ref 3. 
68 SOU 1997:39 s. 183. 
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och ansåg att en missbruksreglering hade varit att föredra.69 I bägge förarbetena 

motiveras ståndpunkten med att all personuppgiftsbehandling inte nödvändigtvis 

behöver vara integritetskränkande, snarare hävdade Datalagskommittén och rege-

ringen att mycket av den personuppgiftsbehandling som sker är att betrakta som 

harmlös.70 Regeringen uttalade i propositionen till PuL att Sverige, trots valet av 

en hanteringsreglering för införlivande av direktivet, framöver bör verka för en 

ändring av direktivet som möjliggör nationell reglering av missbruksorienterad 

form. På EU-nivå verkade Sverige för en sådan förändring genom att, till EG-

kommissionen, presentera förslag till lättnader i dataskyddsdirektivet tillsammans 

med Storbritannien, Österrike och Finland, dock utan att nå framgång.71 

 Inte allt för långt efter införandet av PuL genomförde 2001 Justitiedeparte-

mentet en offentlig utvärdering av dataskyddsdirektivet.72 Utvärderingen remitte-

rades till 109 organisationer, företag och myndigheter, samt lämnades öppen för 

allmänheten. Utvärderingen visade att det rådde stor osäkerhet bland de person-

uppgiftsansvariga beträffande hur hanteringsreglerna i dataskyddsdirektivet och 

därmed även PuL skulle tillämpas, dessutom ansågs hanteringsreglerna i de båda 

regleringarna som byråkratiska och komplicerade.73 Majoriteten av svaren i utvär-

deringen uttryckte att reglerna enligt PuL och direktivet innebar allt för betungande 

krav på den personuppgiftsansvarige. På frågan om en missbruksmodell hade varit 

att föredra framför dataskyddsdirektivets och PuL:s lösning ställde drygt 80 % av 

de svarande sig positiva till en sådan regleringsmodell.  

 Efter Justitiedepartementets utvärdering fanns det underlag som stödde den 

svenska ståndpunkten om att en missbruksreglering bör användas istället för re-

glering av hanteringen av personuppgifter. Kort efter utvärderingen tillsattes en 

statlig utredning med uppgift att se över personuppgiftslagen och undersöka vilka 

möjligheter dataskyddsdirektivet lämnar för införandet av missbruksregleringar i 

                                            
69 Prop. 1997/98:44 s. 36 f. 
70 Prop. 1997/98:44 s. 36 f. och SOU 1997:39 s. 181. 
71 dnr EUJu 2002/2852/L6. 
72 Ds 2001. 
73 Ds 2001 s. 7 ff. samt SOU 2004:6 s. 106. 
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svensk rätt.74 Syftet med utredningen talar sitt tydliga språk, försök hitta en möj-

lighet att genomföra en svensk missbruksmodell utan att bryta mot dataskyddsdi-

rektivet.  

 

4.2.2 Rättfärdigandet av 2007 års införande av missbruksregeln 

Inför det svenska införlivandet av dataskyddsdirektivet såg regeringen ingen an-

nan möjlighet än att utforma PuL enligt samma struktur och system som direktivet. 

Tio år senare hade regeringen lyckats tolka direktivet på ett sätt som, enligt den, 

medgav utrymme för en svensk missbruksinriktad lagstiftning. Frågan som kan, 

och bör, ställas är vad som föranledde regeringens tolkning. Svaret på frågan är av 

intresse för den fortsatta framställning då direktivet och GDPR i grunden har 

samma andemening. Kan samma resonemang som fördes vid införandet av miss-

bruksregeln ha någon bäring även efter att GDPR har trätt ikraft? Samtidigt, om 

utrymme för missbruksregeln i direktivet eventuellt saknades, bör det saknas ut-

rymme även i GDPR? 

 Efter Justitiedepartementet utredning av dataskyddsdirektivet fick den svenska 

lagstiftaren bekräftelse för den kritik som yttrades i förarbetena som ledde fram till 

PuL. Personuppgiftslagsutredningen, vars uppdrag mer eller mindre kan kallas för 

ett ”beställningsjobb”, motiverade sitt förslag till lagändringen av PuL med att en 

förnyad analys av dataskyddsdirektivet företagits. En samlad bedömning av di-

verse omständigheter, däribland den utveckling som skett sedan PuL:s ikraftträ-

dande, ledde slutligen fram till förändringen i PuL.75 Framförallt två faktorer ver-

kade vara av avgörande vikt i utredningens jakt på stöd för införandet av en miss-

bruksregel.  

 Till att börja med bemötte EU-kommissionen i sin genomföranderapport76 den 

oro som Sverige uttryckt om tillämpningen av dataskyddsprinciper på löpande text 

samt ljud- och bilduppgifter. Kommissionen uttalade att ”… förenklade villkor för 

                                            
74 SOU 2004:6 (Personuppgiftslagsutredningen). 
75 SOU 2004:6 s. 119 ff. 
76 KOM 2003. 
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databehandling då det inte är troligt att sådan behandling skapar någon inte av-

sevärd risk för den enskildes rättigheter bättre kan uppnås genom att göra bruk av 

det handlingsutrymme som direktivet ger, i synnerhet de möjligheter som ges i ar-

tiklarna 7 f, 9 och 13.” .77 Kommissionens uttalande pekade den svenska utred-

ningen i en viss riktning och följaktligen företogs en analys av handlingsutrymmet 

i de nämnda artiklarna i direktivet.  

 Den andra viktiga faktorn utgjordes av det s.k. konfirmandlärarmålet78. Fallet 

gällde en svensk konfirmandlärare som skapat ett antal hemsidor på internet där 

information om henne själv samt hennes arbetskollegor fanns publicerat. Mycket 

av informationen bestod i personuppgifter av olika slag, bl.a. namn, telefonnum-

mer och familjeförhållanden. Lärarens kollegor var inte informerade om hemsi-

dornas existens och hade således inte heller lämnat samtycke till sådan personupp-

giftshantering. I domen uttryckte EU-domstolen att dataskyddsdirektivets bestäm-

melser generellt sett är allmänt hållna, något som är nödvändigt eftersom de ska 

kunna användas i en mängd olika situationer. Direktivet innehåller också regler av 

flexibel karaktär, i vilka det i många fall är upp till medlemsstaterna att precisera 

detaljerna för dessa eller välja mellan olika alternativ påpekade domstolen.79  

 Den svenska lagstiftaren hade nu fått vatten på sin kvarn och utredde det nat-

ionella handlingsutrymmet i artiklarna 7 f), 9 och 13 dataskyddsdirektivet. 

 

4.2.3 Undantag enligt artikel 13  

Den generella undantagsartikeln i dataskyddsdirektivet, artikel 13, möjliggör för 

medlemsstaterna att genom sin nationella lagstiftning begränsa omfattningen av 

vissa skyldigheter och rättigheter som annars skulle följt av direktivet. Undantags-

artikeln lyder: 

 

                                            
77 KOM 2003 s. 15. 
78 EU-domstolens dom den 6 november 2003 i mål C-101/01. 
79 Se mål C-101/01 domskälen p. 83. 
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”1. Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen 

av de skyldigheter och rättigheter som anges i artiklarna 6.1, 10, 11.1, 12 och 21 i fall då 

en sådan begränsning är en nödvändig åtgärd med hänsyn till 

 

[…] 

 

g) skydd av den registrerades eller andras fri- och rättigheter. 

 

2. Under förutsättning av lämpliga rättsliga garantier får medlemsstaterna, i synnerhet 

om uppgifterna inte används för åtgärder eller beslut som avser särskilda registrerade 

personer, i fall då det uppenbarligen inte föreligger någon risk att den berörda personens 

privatliv kränks, genom lagstiftning begränsa de rättigheter som anges i artikel 12 när 

uppgifterna endast behandlas för ändamål som har med vetenskaplig forskning att göra 

eller när uppgifterna endast lagras i form av personuppgifter under en begränsad tid som 

inte överstiger den tid som är nödvändig för att framställa statistik”. 

 

I förarbetena till missbruksregeln införande ansåg regeringen att rätten att hantera 

personuppgifter i ostrukturerat material kunde inrymmas under de i artikel 13.1 g) 

nämnda fri- och rättigheterna.80 Att ostrukturerat material sprids till andra innebär 

ett utnyttjande av yttrandefrihet enligt 2 kap. 1 § st. 1 p. 1 Regeringsformen 

(1974:152) (RF) och artikel 10 Europakonventionen (EKMR). Regeringen häv-

dade vidare att även om det ostrukturerade materialet inte ska spridas, utan endast 

användas internt hos den personuppgiftsansvarige är det frågan om ett utnyttjande 

av en sådan fri- och rättighet som anges i artikel 13.1 g) dataskyddsdirektivet.81 

Just denna typ av behandling borde vara den vanligaste vad gäller vardaglig han-

tering, alltså när personuppgifter förekommer i digitala dokument eller i e-post-

meddelanden och inte avses att på något sätt lämnas ut till någon annan. I sådana 

situationer menade regeringen att informationsfriheten i 2 kap. 1 § st. 1 p. 2 RF, i 

                                            
80 Prop. 2005/06:173 s. 31 f. 
81 Prop. 2005/06:173 s. 32 f. 
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vilken varje medborgare bl.a. tillförsäkras frihet att inhämta och ta emot upplys-

ningar, är den nyttjade rättigheten.82 Behandling av personuppgifter i ostrukturerat 

material kunde alltså enligt regeringen hänföras till sådan fri- och rättighet som 

avses i artikel 13.1 g). För att kunna föreskriva begränsningar enligt artikel 13 

måste dock dessa vara nödvändiga med hänsyn till skyddet av de ifrågavarande 

fri- och rättigheterna. Rätten till integritetsskydd var tvungen att, enligt regeringen, 

vägas mot rätten att få hantera ostrukturerat material för att avgöra om begräns-

ningar får göras. Endast begränsningar som var nödvändiga för att uppnå balans 

mellan intressena fick införas. Regeringen ansåg att en sådan balans uppnåddes 

genom att tillåta personuppgiftsbehandling i ostrukturerat material under förutsätt-

ning att den registrerades personliga integritet inte kränks.83 

 I sin gemensamma ståndpunkt och förklaring gällande dataskyddsdirektivet 

uttalade rådet och kommissionen att hänvisningen i artikel 13.1 g) till ”andras fri- 

och rättigheter” inte innefattar rättigheten att utföra personuppgiftsbehandling. 

Med hänvisning till EU-domstolens praxis angående sådana förklaringars rättsliga 

ogiltighet avfärdade regeringen helt detta uttalande och landade i en bedömning 

att ett undantag för personuppgiftsbehandling i ostrukturerat material var förenligt 

med artikel 13.1 g).84 

 

4.2.4 Rättfärdigande enligt artikel 7  

I den ovan behandlade artikel 13 listas de artiklar som undantag kan lagstiftas från. 

Artikel 7 dataskyddsdirektivet om de lagliga grunderna saknas i denna uppräkning 

och en personuppgiftshantering måste därmed kunna rättfärdigas enligt någon av 

dessa. Regeringen ansåg att den laga grund som kunde legitimera personuppgifts-

behandling i ostrukturerat material främst var artikel 7 f) i dataskyddsdirektivet.85 

Medlemsstaterna ska, enligt artikeln, i sin nationella rätt föreskriva att personupp-

gifter endast får behandlas om ”[…] f) behandlingen är nödvändig för ändamål 

                                            
82 Prop. 2005/06:173 s. 32 f. 
83 Prop. 2005/06:173 s. 33. 
84 Prop. 2005/06:173 s. 32 f. 
85 Prop. 2005/06:173 s. 33 f. 
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som rör berättigade intressen hos den registeransvarige eller hos den eller de 

tredje män till vilka uppgifterna har lämnats ut, utom när sådana intressen upp-

vägs av den registrerades intressen eller dennes grundläggande fri- och rättig-

heter som kräver skydd under artikel 1.1.”. Denna laga grund kodifierar och ger 

uttryck för den intresseavvägning som regeringen diskuterade vad gällde rättfärdi-

gandet av missbruksregeln enligt artikel 13 dataskyddsdirektivet. Den personupp-

giftsansvariges berättigade intresse, enligt regeringens resonemang, låg i att få 

hantera personuppgifter i ostrukturerat material med åberopande av yttrandefri-

hets- och informationsfrihetsändamål. Detta intresse ansågs överväga den registre-

rades intresse av integritetsskydd, under förutsättning att behandlingen inte miss-

brukas.86  

 Enligt den aktuella artikelns ordalydelse ska den personuppgiftsansvariges be-

rättigade intresse ställas mot den registrerades intressen eller grundläggande fr- 

och rättigheter. Enligt mig så verkar det oklart hur begreppet ”berättigat intresse” 

förhåller sig till begreppet ”grundläggande fri- och rättigheter”. Regeringen verkar 

ha tolkat det som att begreppen ligger på samma nivå eftersom åberopandet av 

yttrandefrihets- och informationsfrihetsändamål legitimerade ett berättigat intresse 

hos den personuppgiftsansvarige. Det förefaller dock märkligt att de aktuella for-

muleringarna i artikel 13 skiljer sig åt. Skillnaderna i formuleringar tyder snarare 

på att begreppen inte är jämbördiga och kanske bör tolkas olika. Artikel 29-grup-

pen har i ett yttrande hävdat att begreppet ”intresse” kan tolkas i vid mening, in-

tresset är inte nödvändigtvis begränsat till det som den personuppgiftsansvarige 

har med behandlingen. Det som dock står klart är att ett intresse måste vara accep-

tabelt enligt lag för att vara legitimt.87 I brist på ytterligare vägledning om hur be-

greppen ska tolkas i förhållande till varandra får det enligt mig konstateras att det 

är oklart hur begreppen ska förstås. Min egen uppfattning är dock att begreppet 

”grundläggande fri- och rättigheter” bör tolkas som att det står över ett ”berättigat 

                                            
86 Prop. 2005/06:173 s. 33 f. 
87 WP 217 s. 24 f. 
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intresse”. Således krävs det ett väldigt starkt berättigat intresse för att nå jämnvikt 

mellan begreppen. 

 Även rådets och kommissionens uttalande i sin gemensamma ståndpunkt om 

att hänvisningen till ”andras fri- och rättigheter” i artikel 13.1 g) i direktivet inte 

omfattar rätten till att företa personuppgiftsbehandling är i viss mån intressant för 

att kunna tolka artikel 7. För det fall att ”fri- och rättigheter” står över ”berättigat 

intresse” enligt min uppfattning ovan bör en analog tillämpning av rådets och kom-

missionens uttalande innebära att ett berättigat intresse inte kan innefatta en rätt att 

behandla personuppgifter. Detta eftersom inte ens det ”starkare” begreppet fri- och 

rättigheter innefattar en sådan rätt. 

 

4.2.5 Undantag för journalistiska ändamål i artikel 9 

Det undantagsutrymme artikel 9 dataskyddsdirektivet föreskriver är väldigt snävt. 

Medlemsstaterna kan genom lag göra undantag från och/eller föreskriva avvikelser 

från kapitel III, IV och VI dataskyddsdirektivet, under förutsättning att den aktu-

ella behandlingen av personuppgifter sker av uteslutande journalistiska ändamål 

eller konstnärligt eller litterärt skapande. Detta innebär att en generellt gällande 

missbruksregel som undantar all ostrukturerad behandling av personuppgifter inte 

kan rättfärdigas enligt artikel 9. Med det sagt så förekommer det rimligtvis person-

uppgiftsbehandling för uteslutande sådana syften men missbrusregeln är all-

mängiltig och generellt applicerbar och omfattar även behandling som inte sker 

uteslutande i dessa syften.88 Detta undantag i direktivet motsvaras av 7 § st. 2 PuL. 

Missbruksregeln är alltså inte rättfärdigad enligt artikel 9 dataskyddsdirektivet. 

 

4.3 Sammanfattning och kommentarer 

Enligt resonemanget som presenterades i avsnitt 3.4.2.1 är det oklart huruvida en 

juridisk person åtnjuter samma grundlagsskyddade fri- och rättigheter som en-

skilda individer gör. Regeringens förda resonemang för rättfärdigandet av den 

                                            
88 Jämför diskussionen i avsnitt 3.4.2.2 
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svenska missbruksregeln står och faller med att den personuppgiftsansvarige åt-

njuter grundläggande fri- och rättigheter. Vad angår individen står det relativt klart 

att denne kan använda sig utav missbruksregeln då denne åtnjuter grundlagsskydd 

för sina fri- och rättigheter. Detsamma kan dock inte, enligt mig sägas för juridiska 

personer som är personuppgiftsansvariga. Som presenterats tidigare finns det för-

visso speciella situationer där företag också kan åtnjuta skydd enligt bl.a. databas-

regeln och utgivningsbevis. Dessa situationer får, som påståtts tidigare, dock på-

stås vara undantagsfall vid vardaglig personuppgiftshantering.  

 Missbruksregeln är generellt tillämplig och kan således användas av alla aktö-

rer i samhället, trots att förutsättningarna för behandlingen av personuppgifter skil-

jer sig åt mellan aktörerna. Denna undantagsregel kan inte, i alla delar, med klarhet 

sägas vara förenligt med dataskyddsdirektivet. Den svenska missbruksregelns gil-

tighet har dessvärre inte heller prövats av EU-domstolen och ett definitivt svar på 

frågan finns därför inte. Det finns, enligt mig, fog för att personuppgiftsansvariga 

svenska näringsidkare kan ha ”åkt snålskjuts” på en lättnadsregel som de egentli-

gen inte ska ha kunnat utnyttja. Med det sagt anser jag inte att svenska näringsid-

kare för den delen bör skuldbeläggas för sitt utnyttjande av den svenska missbruks-

regeln. Om utrymme s.a.s. lämnats för en simplare personuppgiftsbehandling i 

vissa aspekter blir det rätt naturligt att använda sig av detta utrymme, särskilt i fall 

då behandlingen inte är särskilt kvalificerad. 

 Avslutningsvis måste något sägas om regeringens behandling av EU-rättslig 

”soft law” vid införandet av missbruksregeln. Till att börja med användes ett utta-

lande från EU-kommissionen i den ovan nämnda genomföranderapporten som en 

viktig faktor i den nya tolkning regeringen presterade. Uttalandet styrkte den 

svenska lagstiftarens uppfattning om att en undantagsregel kunde införas inom ra-

marna för direktivet. Vad gäller regeringens tolkning av undantagsutrymmet i ar-

tikel 13 g) fanns det ett uttalande från rådet och kommissionen i deras gemen-

samma ståndpunkt gällande direktivet. Detta uttalande innebar att den svenska lag-

stiftarens tolkning inte skulle fungera och måste därför varit obekvämt. Regeringen 

avfärdade uttalandet i den gemensamma ståndpunkten genom att påpeka att sådana 

soft law-dokument inte är rättsligt bindande enligt praxis från EU-domstolen. Det 
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framstår som väldigt motsägelsefullt att behandla soft law på ett sådant inkonse-

kvent sätt vid styrkandet av sin egna uppfattning och tolkning.  
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5 GDPR – EU:s stora reform 
5.1 Allmän översikt av GDPR 

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personer med avseende på 

behandlingen av deras personuppgifter samt att skydda det fria flödet av person-

uppgifter inom den Europeiska unionen. Syftet, som framgår av förordningens 

portalstadgande, motsvarar syftet med det i dag gällande dataskyddsdirektivet.  

 Det gällande dataskyddsdirektivet har sedan 1995 varit det grundläggande in-

strumentet för persondataskydd på EU-nivå. Sedan direktivet antogs har datadel-

ning och insamling av personuppgifter ökat markant.89 Tre huvudsakliga problem-

områden med den nuvarande rättsliga regleringen identifierades av EU-kommiss-

ionen, 1) hinder för företag och myndigheter till följd av fragmentering, rättsosä-

kerhet och inkonsekvent verkställighet, 2) svårigheter för enskilda personer att be-

hålla kontrollen över sina personuppgifter samt 3) brister och inkonsekvenser i 

skyddet av personuppgifter inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt sam-

arbete.90 Problem 1) är som synes högst relevant för (svenska) näringsidkare. Data-

skyddsdirektivet som bl.a. syftade till att harmonisera medlemsländernas person-

uppgiftslagstiftning hade misslyckats med att skapa en enhetlig reglering inom un-

ionen. Den fragmentering av personuppgiftslagstiftningen och den efterföljande 

rättsosäkerhet som förelåg vid tiden för konsekvensbedömningen bestod i ett antal 

element som samtliga gav upphov till onödiga kostnader och administrativa bördor 

för EU:s företag. Uppskattningsvis var summan av dess kostnader ca tre miljarder 

euro per år.91 Vidare förelåg även stora skillnader mellan den nationella tillsyns-

myndigheternas resurser och befogenheter vilket resulterat i att deras tillsynsupp-

gifter i vissa fall inte har kunnat utföras på ett tillfredställande sätt.92  

                                            
89 För att ge läsaren ett perspektiv, när dataskyddsdirektivet antogs 1995 använde ca 1 % av EU:s befolkning 

internet och Google hade ännu ej grundats, se förorden i Lynskey. 
90 SEK 2012 s. 2 f. 
91 SEC 2012 s. 11. 
92 SEK 2012 s. 3. 
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 Även om det identifierade problemet 2) huvudsakligen berör enskilda indivi-

der får den oro som många européer känner för behandlingen av deras personupp-

gifter även konsekvenser för näringsidkare. De enskilda individernas förtroende 

för den digitala miljön har en direkt påverkan på företagens ekonomiska aktivitet 

men även för den ekonomiska och tekniska utvecklingen inom hela unionen.93 

Bristande förtroende och frågor om integritet är en av de största anledningarna till 

att konsumenterna väljer att avstå från nätshopping.94 

 GDPR har mycket gemensamt med dataskyddsdirektivet och kan sägas vara 

en uppdaterad version av direktivet i förordningsformat. Majoriteten av bestäm-

melserna i direktivet och därmed PuL är i det närmaste identiska med GDPR, ex-

empelvis är de lagliga grunderna näst intill identiska i de tre rättsprodukterna. 

Dataskyddsdirektivets mål och principer kommer trots direktivets upphörande en-

ligt GDPR fortfarande vara giltiga.95 Liksom sin föregångare innehåller GDPR 

många bestämmelser som är allmänt hållna och vagt utformade vilket naturligtvis, 

i kombination med att instrumentet ännu ej trätt ikraft, gör det svårt att, i nuläget, 

med säkerhet uttala sig om bestämmelsernas närmare innebörd. GDPR är en EU-

förordning och innebär att något införlivande inte behöver ske genom nationell 

rätt, förordningen är direkt tillämpligt i medlemsländerna.96 Trots sin form av en 

förordning innehåller GDPR bestämmelser som lämnar relativt stort handlingsut-

rymme åt medlemsländerna, något som annars brukar vara karakteristiskt för EU-

direktiv.  

 

5.2 Nyheterna i GDPR 

Trots sina likheter med dataskyddsdirektivet innehåller GDPR en del nyheter som 

personuppgiftsansvariga i framtiden kommer att behöva ta hänsyn till vid sin per-

sonuppgiftsbehandling. I GDPR saknas någon uttrycklig regel likt den svenska 

missbruksregeln och utgångspunkten i detta avsnitt är att ingen skillnad mellan 

                                            
93 COM 2012 s.1 f. 
94 SEC 2012 s. 26. 
95 Beaktansskäl (9) GDPR. 
96 Artikel 288 FEUF. 
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strukturerat och ostrukturerat material görs. Här nedan kommer nu de nyheter som 

är av störst vikt för svenska näringsidkare att uppmärksamma att presenteras. 

 

5.2.1 Dataportabilitet 

Enligt artikel 20 GDPR kommer den registrerade få en rätt att få ut personuppgifter 

som berör honom eller henne i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 

format under förutsättning att den registrerade har tillhandahållit uppgifterna i 

fråga, behandlingen rättfärdigats genom den registrerades samtycke97 eller med 

anledning av ett avtalsförhållande98 samt att behandlingen sker automatiserat. 

 En rad tolkningsfrågor är aktuella rörande dataportabiliteten framförallt till-

lämpningsområdet. Artikel 29-gruppen har i sina utfärdade riktlinjer presenterat 

viss vägledning gällande hur denna rätt ska tolkas. Till att börja med omfattas alla 

personuppgifter som berör den registrerade av dataportabilitetsrätten när behand-

lingen grundas på samtycke eller avtal. Sådan information är t.ex. titlar på böcker 

som den registrerade köpt genom en nätbokhandel eller låttitlar för den musik som 

denne lyssnat på via musikströmningstjänster.99 Personuppgifterna måste ha till-

handahållits av den registrerade och artikel 29-gruppen har tolkat tillhandahållan-

derekvisitet väldigt brett. Utöver uppgifter som den registrerade aktivt själv har 

tillhandahållit, exempelvis namn, e-postadress etc. i ett internetformulär, omfattas 

även data från den registrerades aktivitet som den personuppgiftsansvarige kan 

observera. Rådata som den registrerade så att säga genererar genom användning 

av olika tjänster anses enligt artikel 29-gruppen utgöra personuppgifter som till-

handahållits och exemplifieras bl.a. med uppgifter om hjärtfrekvens genom an-

vändning av bärbar pulsmätare.100 

 Den registrerade har rätt att få ut aktuella uppgifter om honom eller henne i ett 

format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Enligt artikel 20.2 

har den registrerade dessutom rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan 

                                            
97 Artiklarna 6.1 a) eller 9.2 a) GDPR. 
98 Artikel 6.1 b) GDPR. 
99 Riktlinjer om rätten till dataportabilitet s. 9. 
100 Riktlinjer om rätten till dataportabilitet s. 10 f. 
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personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Vilket format som förväntas 

finns inte noggrant preciserat och de lämpligaste format kan tänkas skilja sig sek-

torer emellan. Det står dock klart att ett förordningsenligt utlämnande av person-

uppgifter enligt artikel 20 GDPR i många fall kommer innebära att ytterligare en 

behandling måste företas av den personuppgiftsansvarige utöver den interna. Detta 

för att den ursprungliga, interna behandlingen i många fall antas ske med en hög 

abstraktionsnivå, d.v.s. inte kan sägas vara strukturerat, allmänt använt eller ma-

skinläsbart.101 

 Problemen för en personuppgiftsansvarig juridisk person att efterleva den re-

gistrerades dataportabilitetsrätt är högst individuella. Beroende på hur datasyste-

men är utformade kan det vara svårare eller enklare att leverera personuppgifter i 

ett acceptabelt format. Desamma gäller för vilka personuppgifter som omfattas av 

portabilitetsrätten. Artikel 29-gruppens tolkning att även personuppgifter som ge-

nereras av de registrerade ska anses tillhandahållen får sägas ge en indikation om 

att långt fler personuppgifter än tidigare befarat kommer att omfattas av reglerna i 

GDPR.  

 

5.2.2 Konsekvensbedömning 

Begreppet ”konsekvensbedömning avseende dataskydd” som kommer till uttryck 

i artikel 35 GDPR är en annan nyhet med förordningen. Begreppet saknas helt i 

dataskyddsdirektivet. Enligt artikel 35.1 åläggs en personuppgiftsansvarig att i 

vissa fall genomföra en konsekvensbedömning av den personuppgiftsbehandling 

denne planerar att utföra. Bedömningen ska behandla vilka konsekvenser den 

tänkta behandlingen kan ha för personuppgiftsskyddet i det aktuella fallet. Enligt 

artikel 35.7 ska en konsekvensbedömning som minimum innehålla en beskrivning 

av den aktuella behandlingen, syftena bakom den, en behovs- och proportional-

itetsbedömning av de bakomliggande syftena, en riskbedömning i förhållande till 

de registrerades fri- och rättigheter samt en presentation av alla de säkerhetsåtgär-

                                            
101 Riktlinjer om rätten till dataportabilitet s. 17 ff. 
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der den personuppgiftsansvarige vidtar vid behandlingen. En konsekvensbedöm-

ning behöver bara genomföras då det föreligger en hög risk för fysiska personers 

rättigheter och friheter. Frågan är då hur FS AB, eller någon annan personuppgifts-

ansvarig för den delen, ska kunna avgöra vad ”en hög risk” innebär? 

 Artikel 35.3 innehåller en exemplifierande lista för behandlingar där en kon-

sekvensbedömning särskilt ska krävas då det rör sig bl.a. om systematiska och om-

fattande behandlingar där fysiska personers personliga aspekter bedöms och ligger 

till grund för beslut som får rättsliga eller likvärdigt betydande följder för dessa. 

Uppräkningen ska enligt Artikel 29-gruppen inte betraktas som uttömmande.102 

För situationer som inte faller inom ramen för den exemplifierande uppräkningen 

ska istället en rad kriterier, föreslagna av Artikel 29-gruppen, användas för att ut-

röna huruvida ”hög risk” föreligger vid den tilltänkta behandlingen. Totalt finns 9 

kriterier för den personuppgiftsansvarige att beakta vid avgörande om en konse-

kvensbedömning ska företas. Dessa kommer inte att presenteras här då denna upp-

sats inte syftar till att utreda var gränsen för vad som utgör en hög risk ska dras. 

Däremot skriver Artikel 29-gruppen i sin vägledning att deras generella uppfatt-

ning är att ju fler av de aktuella kriterierna som är uppfyllda för den tilltänkta be-

handlingen, desto mer talar för att en ”hög risk” föreligger och en konsekvensbe-

dömning ska då företas. Samtidigt kan det räcka med ett uppfyllt kriterium för att 

behandlingen ska föranledas av en konsekvensbedömning.103 Det får därför, enligt 

mig, anses oklart vilka personuppgiftsbehandlingar som måste föregås av en kon-

sekvensbedömning. Den praktiska situation som dock utkristalliseras är att någon 

form av bedömning oavsett kommer att behöva företas av den personuppgiftsan-

svarige, antingen en konsekvensbedömning i de fall där ”hög risk” föreligger, eller 

en bedömning för att avgöra om sådan risk faktiskt föreligger. Att som personupp-

giftsansvarig näringsidkare strunta i att företa dessa bedömningar kan bli kostsamt 

med tanke på de höga administrativa sanktionsavgifterna som föreskrivs i artikel 

83 GDPR. Den personuppgiftsansvarige kommer, i realiteten, därmed inte at ha 

                                            
102 Riktlinjer om konsekvensbedömning s. 9. 
103 Riktlinjer om konsekvensbedömning s. 12. 
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något direkt val utan måste genomföra minst en av dessa två bedömningar i slutän-

dan. 

 

5.2.3 Säkerhetsincidenter 

En stor risk förenad med det IT-samhälle vi idag lever i är att data kan hamna i 

händerna på obehöriga. Genom exempelvis s.k. hackning eller datasystemkraschar 

riskerar personuppgifter att hamna på villovägar. Artikel 33 GDPR ställer stora 

krav på personuppgiftsansvarigas agerande vid sådana händelser. En s.k. person-

uppgiftsincident är enligt GDPR artikel 4.12 ”en säkerhetsincident som leder till 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande 

av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på 

annat sätt behandlats.”. Om en personuppgiftsincident inträffar ska den person-

uppgiftsansvarige, efter han eller hon fått vetskap om incidenten, rapportera detta 

till den behöriga tillsynsmyndigheten så snabbt som möjligt. Anmälan ska enligt 

artikel 33.1 göras utan onödigt dröjsmål eller inom 72 timmar från incidentens 

uppdagande. Om en anmälan görs senare än 72 timmar måste den personuppgifts-

ansvarige kunna motivera förseningen. Ett undantag från denna rapporteringsplikt 

görs för sådana incidenter där det är osannolikt att fysiska personers fri- och rät-

tigheter riskeras. Omvänt utvidgas rapporteringsplikten på så sätt att en informat-

ionsplikt uppstår i fall där incidenten sannolikt kan leda till hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Den personuppgiftsansvarige måste då enligt ar-

tikel 34, utöver att fullgöra sin rapporteringsskyldighet, även informera de regi-

strerade om personuppgiftsincidenten.  

 Anmälan måste, enligt artikel 33.2, innehålla viss information, bl.a. en be-

skrivning av de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, vilka åt-

gärder som företagits eller föreslagits av den personuppgiftsansvarige i syfte att 

åtgärda problemet samt information om själva incidenten, inbegripet dess art, hur 

många registrerade som drabbats och vilken typ av personuppgifter det rör sig om. 
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5.3 Möjligt utrymme i GDPR för en lagstiftning likt missbruksregeln 

Precis som dataskyddsdirektivets artikel 13 innehåller GDPR en bestämmelse, ar-

tikel 23, som medger medlemsstaterna visst handlingsutrymme att föreskriva be-

gränsningar av vissa delar av förordningen i sin nationella rätt, under vissa förut-

sättningar. Handlingsutrymmet omfattar artiklarna 12–22, 34 samt till viss del ar-

tikel 5. Endast de bestämmelser i artikel 5 som motsvarar rättigheterna och skyl-

digheterna som framgår av artiklarna 12–22 omfattas av handlingsutrymmet. Be-

gränsningsmöjligheterna i GDPR synes vara fler än motsvarande i dataskyddsdi-

rektivet. Detta kan framstå som motsägelsefullt eftersom medlemsländernas frag-

menterade lagstiftning var ett av huvudskälen till att dataskyddsreformen företogs. 

Det ska dock hållas i åtanke att GDPR nästan innehåller tre gånger fler artiklar än 

dataskyddsdirektivet. 

 För att begränsningar av artiklarna ovan ska kunna föreskrivas måste sådana 

begränsningar ske med respekt för andemeningen i de grundläggande fri- och rät-

tigheterna. Dessutom måste den tilltänkta begränsningen vara nödvändig och pro-

portionell i ett demokratiskt samhälle för att säkerställa något av de i artikeln upp-

räknade ändamålen. Av störst intresse för denna uppsats är ändamålet e) som lyder: 

 

”andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt in-

tresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller fi-

nansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och 

social trygghet,.” 

 

I artikel 23.2 föreskrivs vidare att alla nationella begränsande lagstiftningsåtgärder 

måste innehålla kvalificerade och specifika bestämmelser, när detta är relevant, 

avseende a) ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling, b) ka-

tegorierna av personuppgifter, c) omfattningen av de införda begränsningarna, d) 

skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller överföring, e) 

specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av personupp-

giftsansvariga, f) lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av 

behandlingens art, omfattning och ändamål eller kategorierna av behandling, g) 
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riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och h) de registrerades rätt att 

bli informerade om begränsningen, såvida detta inte kan inverka menligt på be-

gränsningen.  

 Så långt kan GDPR:s stadgade ramar för det nationella handlingsutrymmet 

summeras enligt följande: 1) Enbart vissa artiklar i GDPR kan göras undantag från, 

2) undantaget måste respektera andemeningen med de grundläggande fri- och rät-

tigheterna, 3) syftet med undantaget måste kunna hänföras till säkerställandet av 

åtminstone ett av de uppräknade ändamålen, 4) undantaget måste vara nödvändigt 

och proportionellt i ett demokratiskt samhälle samt 5) när det är nödvändigt inne-

hålla specifika bestämmelser som kvalificerar undantaget. 

 Ett lagstiftat undantag likt den nu gällande svenska missbruksregeln måste en-

ligt GDPR ligga inom de ramar som förordningen stadgar. Vid en jämförelse med 

undantagsartikeln, 13, i dataskyddsdirektivet så ser vi att GDPR ställer långt högre 

krav på hur undantag får införas än direktivet. Med tanke på hur krystat införandet 

av den svenska missbruksregeln var enligt dataskyddsdirektivet så borde det enligt 

GDPR vara än svårare för en medlemsstat att genomdriva en liknande ordning. 

Särskilt punkt 2) ovan, att ett undantag måste respektera andemeningen i de grund-

läggande fri- och rättigheterna, utgör ett stort hinder för en missbruksregel ef-

tersom en regellättnad för vissa personuppgiftsansvariga inte, enligt mig, rimligen 

kan sägas respektera andemeningen med GDPR:s reglering av fri- och rättigheter. 
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6 Utvärdering och analys  
6.1 Lagliga grunder 

Artikel 94 i GDPR stadgar att det nu gällande dataskyddsdirektivet upphör att gälla 

när förordningen ska tillämpas i maj 2018. För svensk rätts del innebär detta att 

den svenska personuppgiftslagen, som utgör det svenska införlivandet av direkti-

vet, också upphör. Nyligen har i Sverige Dataskyddsutredningen presenterat ett 

lagförslag om kompletterande bestämmelser till GDPR som innebär att PuL upp-

hävs.104 För närvarande verkar det inte finnas något som talar för att PuL inte kom-

mer att upphävas i samband med att GDPR ska tillämpas. Missbruksregeln i 5 a § 

kommer således att försvinna och undantagen som däri föreskrivs kommer inte 

kunna rättfärdiga vardaglig personuppgiftsbehandling.  

 Missbruksregeln saknar motsvarighet bland GDPR:s artiklar och en sådan un-

dantagsregel följer inte direkt av förordningen. Däremot, som vi sett ovan, stadgar 

främst artikel 23 att undantag från GDPR:s materiella regler under vissa förutsätt-

ningar kan införas i medlemsstaternas nationella rätt. Något sådant lagförslag gäl-

lande ett generellt undantag för vardaglig personuppgiftsbehandling har i Sverige 

än så länge inte presenterats. Utgångspunkten är således att all personuppgiftsbe-

handling i svenska företag efter den 25 maj 2018 kommer att behöva ske med stöd 

av en av de lagliga grunderna i artikel 6 GDPR. Huruvida ett försök från den 

svenska lagstiftarens håll att införa en regel likt missbruksregeln får framtiden ut-

visa. GDPR:s direkta tillämplighet som lag i Sverige innebär samtidigt att förord-

ningens övriga regler kommer gälla för all personuppgiftsbehandling i svenska fö-

retag. Vilka följdeffekter kan detta få för de svenska företagen? Nedan kommer 

dessa att presenteras. 

 

 

 

 

                                            
104 SOU 2017:39 s. 19 och 49. 
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6.2 En ökad regleringsbörda 

6.2.1 Regleringsbördan 

I den svenska personuppgiftslagen har för närvarande den personuppgiftsansvarige 

runt 50 stycken hanteringsregler att ta hänsyn till vad gäller dennes personupp-

giftshantering. Lyckligtvis föreskriver den svenska missbruksregeln ett förenklat 

behandlingsförfarande som kan utnyttjas vad gäller behandlingen av ostrukturerat 

material. Undantaget är till stor fördel för alla personuppgiftsansvariga, både juri-

diska och fysiska personer. För de svenska företagens del saknas det uppgifter om 

i vilken utsträckning missbruksregeln används för att rättfärdiga vissa typer av be-

handlingar. Mot bakgrund av vad som sagts i de svenska förarbetena inför miss-

bruksregelns införande torde det inte vara allt för långtgående att påstå att undan-

taget rimligen används av svenska företag i hög utsträckning vad gäller vardaglig 

personuppgiftshantering. Den regleringsbörda som hanteringsreglerna de facto bi-

drar till för en personuppgiftsansvarig bör det rimligtvis ligga i bolagets intresse 

att minimera. 

 Vad består denna regleringsbörda då i rent konkret? Informationsplikt, bedöm-

ningar av lagliga grunder och resten av hanteringsreglerna i PuL innebär samtliga 

att den personuppgiftsansvarige måste säkerställa att personuppgiftsbehandlingen 

i företaget sker i enlighet med reglerna. Efterlevnad sker inte automatiskt och för-

utsätter att ”någon gör något” vid åtminstone ett tillfälle. Rent generellt kan det 

förhålla sig så att exempelvis en utsedd arbetstagare ansvarar för att företa de be-

dömningar som krävs vid en given personuppgiftshantering, exempelvis bedöm-

ningen av laglig grund. Eftersom hanteringsreglerna gäller för mer eller mindre all 

personuppgiftshantering kan arbetstagaren snabbt komma att drunkna i detta ad-

ministrativa arbete.  

 Regleringsbördan som en fullständig tillämpning av PuL är förenad med fram-

går enligt mig tydligt redan vid en översiktlig granskning av lagen. Det ska här 

påminnas om att mycket av den personuppgiftshantering som företas i svenska 

företag inte är sådan vardaglig behandling som denna uppsats har att utreda. I 

många fall ska, och bör, hanteringsreglerna i PuL tillämpas fullt ut. Det som för 

svenska företag blir absurt är att samtliga hanteringsregler blir gällande och således 
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måste följas även vid behandlingar som i vart fall den svenska lagstiftaren har be-

dömt som harmlösa. Vid en överblick av GDPR så går det snabbt att se att mäng-

den hanteringsregler i förordningen vida överstiger de knappt 50 som föreskrivs i 

PuL. Utöver i princip samtliga hanteringsregler som idag återfinns i PuL innehåller 

GDPR, som presenterats ovan, en mängd nya regler. De nya reglerna bidrar än mer 

en ökad regleringsbörda för den personuppgiftsansvarige juridiska personen.  

 

6.2.2 Minskad effektivitet  

Det finns givetvis åtskilliga lösningar och strategier för att hantera regleringsbör-

dan inom ett företag. I större bolag, där mängden personuppgifter som behandlas 

kan antas vara långt större, kan särskilda datorsystem underlätta hanteringen. Yt-

terligare ett alternativ är att företaget lägger ut hanteringen av personuppgifter på 

ett annat bolag (s.k. outsourcing). Gemensamt för samtliga dessa lösningar och 

strategier är att den personuppgiftsansvarige juridiska personen drabbas av någon 

form av förlust. Om allt för mycket av arbetstagarnas tillgängliga tid går åt till att 

säkerställa lagenlig behandling av personuppgifter lider företaget en effektivitets-

förlust. Tid är pengar som det brukar heta. I fallet med outsourcing betalar företa-

get naturligtvis för en sådan tjänst, något som lättare är mätbart rent monetärt. De 

ekonomiska konsekvenserna av en allt för betungande regleringsbörda beror på en 

rad olika faktorer. Mängden personuppgifter som hanteras, vilken kompetens be-

handlande företag redan besitter, vilka förutsättningar ett visst företag har vad gäl-

ler IT-system eller manskraft osv. Generellt kan antas att mindre företag i jämfö-

relse med storbolagen i Sverige har sämre ekonomisk kapacitet. Regleringsbördan 

bör i många fall bli mer kännbar för dessa mindre aktörer. I FS AB:s fall arbetar 

runt 10 personer på de olika kontoren. Om vi utgår från att dessa arbetstagare har 

full beläggning vad gäller arbetsuppgifter skulle en allt för omfattande reglerings-

börda rent procentuellt vara mer betungande för FS AB än för ett större bolag. Om 

en arbetstagare av tio tvingas arbeta heltid med den juridiska efterlevnaden mins-

kar företagets tillgängliga arbetskapacitet i den operativa verksamheten med 10 %.  
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6.3 Äventyrandet av personuppgiftsskyddet – motsatt effekt 

En allt för omfattande reglering av personuppgiftsbehandling har redan tidigare 

sagts vara förenad med risken att regleringen inte följs, något som var verklighet i 

Sverige under slutet av 1900-talet.105 Framförallt det skydd för individens person-

liga integritet som persondataskyddsregleringarna avser att garantera är direkt be-

roende av någon form av allmän acceptans och förtroende för regleringarna. Ett 

regelverk som uppfattas som allt för invecklat och avancerat kommer inte i att 

följas och respekteras i samma utsträckning som en effektivt och lättbegriplig re-

glering. 

 Både dataskyddsdirektivet och GDPR är fulla av vaga och svävande formule-

ringar som har behövts tolkas och förtydligas i praxis, doktrin och av tillsynsmyn-

digheter. Sådana formuleringar utgör en ypperlig grogrund för en tillvaro som 

präglas av rättsosäkerhet och dålig förutsägbarhet. Till rättsakternas försvar måste 

dock sägas att regleringar ibland måste utformas på ett mer allmänt sätt för reglerna 

ska kunna tolkas och utvecklas i takt med förändringar av det reglerade området. 

Vaghet kan alltså i vissa fall vara en styrka och tillgång ur ett lagstiftande perspek-

tiv.  

 En undersökning från november 2017 som riktade sig mot europeiska nä-

ringsidkare visade att 51 % av de 400 tillfrågade företagsledarna ansåg att GDPR:s 

regler var alltför komplicerade för små- och medelstora bolag.106 Huruvida bris-

tande förtroende för GDPR i framtiden kommer att föreligga eller inte kan i nuläget 

omöjligen sägas. Resultaten från den utvärdering av Dataskyddsdirektivet som Ju-

stitiedepartementet lät genomföra 2001 får, i brist på nyare underlag, påvisa att 

åtminstone svenska företag (m.fl.) uppfattade direktivets regler som krångliga och 

allt för byråkratiska. GDPR innehåller alltjämt formuleringar som till stor del lik-

nar direktivets. Det föreligger således en risk att svenska näringsidkare kommer ha 

samma uppfattning av GDPR i framtiden, något som i förlängningen kan påverkar 

förtroendet för rättsakten negativt. 

                                            
105 Se avsnitt 3.1. 
106 European Business Award 2017. 
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 Bristande förtroende för GDPR kan leda till att förordningen inte följs fullt ut 

av de personuppgiftsansvariga, något som självklart inte är eftersträvansvärt. 

GDPR verkar dock ta viss höjd för en sådan risk genom möjligheten att påföra 

dryga sanktionsavgifter för den som inte följer förordningen. Om än en intressant 

diskussion, ”Vilken effekt har ekonomiska påtryckningsmedel på regleringsefter-

levnad?”, så ligger en sådan frågeställning utanför syftet med denna uppsats och 

lämnas därmed därhän. 

 Sammanfattningsvis anser jag att det kommer ställas stora krav på rättstilläm-

pare, tillsynsmyndigheter och andra organ vars arbete är att skänka vägledning 

kring GDPR:s tillämpning. Förtydliganden genom praxis, vägledningar och utta-

landen kommer vara oerhört viktiga för att påverka det allmännas uppfattning av 

GDPR i en positiv riktning, ett viktigt steg för att skapa ett starkt förtroende för 

förordningen och därmed goda förutsättningar för efterlevnaden av regelverket. 

Vid ett misslyckande riskeras framförallt skyddet för individens personliga integri-

tet att urholkas och ett av förordningen huvudsyften faller därmed platt. 

 

6.4 De positiva effekterna  

GDPR:s tillämpning kommer inte enbart att medföra negativa effekter för svenska 

näringsidkare. Ett av förordningens två huvudsyften, att säkerställa det fria flödet 

av personuppgifter inom unionen, talar för att positiva effekter för näringsidkare 

bör följa av GDPR. De positiva effekterna kommer som vi ska se nedan inte enbart 

komma svenska näringsidkare till gagn utan samtliga näringsidkare inom unionen 

kan åtnjuta de positiva effekterna av GDPR. Vi lyfter därmed blicken en aning och 

fokuserar inte enbart på fördelarna för svenska näringsidkare. 

 

6.4.1 Skapandet av ett helt nytt tjänstesegment inom unionen 

GDPR skärper som bekant kraven på näringsidkares personuppgiftshantering och 

rejäla administrativa sanktionsavgifter riskerar att drabba det företag som inte rät-

tar sig efter förordningen. Det föreligger således starka ekonomiska incitament att 

verkligen se till att följa denna nya generationens dataskyddsreglering. Denna upp-

sats som sådan kan tjäna som ett gott exempel på att tolkningen och tillämpningen 
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av GDPR är förenad med svårigheter. Det finns möjligheter att kapitalisera på 

denna osäkerhet. Ett helt nytt marknadssegment har möjlighet att växa fram ur 

GDPR:s antågande. Företag som specialiserar sig på att behandla personuppgifter 

har sannolikt en ljus framtid framför sig. Dessa aktörer erbjuder tjänster som inne-

bär att de träder in som personuppgiftsbiträde för personuppgiftshanteringen i det 

anlitande bolaget.  

 På enskild företagsnivå kan näringsidkarna runt om i Europa visa konsumen-

terna att personuppgiftshanterings utförs av professionella aktörer, ett mervärde, 

goodwill, kan på detta sätt genereras och bidra till att konsumenternas förtroende 

för företaget ökar. Det är naturligtvis svårt att sia om vilken påverkan detta har i 

realiteten. En framtida studie efter GDPR:s inträde bör dock kunna påvisa sådana 

effekter och skulle gladeligen läsas av mig. Men för tillfället får denna analys 

stanna på ett spekulativt stadie. 

 

6.4.2 Harmoniseringen 

Ett av de viktigaste motiven bakom den europeiska dataskyddsreformen var att 

lösa problemet med den fragmenterade lagstiftningen bland medlemsstaterna som 

idag föreligger. Kommissionen och rådets val att reglera personuppgiftsbehand-

lingen inom unionen genom en förordning snarare än ett direktiv skapar bättre för-

utsättningar för en enhetlig och harmoniserad lagstiftning i Europa. Eftersom di-

rektiv ska införlivas av medlemsstaterna lämnas relativt stort tolkningsutrymme 

för hur ett sådant införlivande i praktiken ser ut. Som i fallet med Sverige ansåg 

regeringen att dataskyddsdirektivet inte kunde införlivas på något annat sätt än att 

mer eller mindre omvandla direktivstexten till svensk lagtext, en uppfattning som 

sedermera kom att ändras markant runt 2007. Förordningar däremot är som bekant 

direkt tillämpliga som lag i medlemsländerna och de problem olika nationella tolk-

ningar skapar kan därför i stor utsträckning kringgås. Detta är dock en mer all-

mängiltig beskrivning av hur förordningar generellt bör fungera. Ett stort problem 

med just dataskyddsförordningen är dock dess utformning och direktivskaraktär. 

Om nu harmonisering av personsdataskyddsregleringen är ett av huvudsyftena 

bakom GDPR så verkar det kontraproduktivt och nästa direkt motsägelsefullt att 
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använda sig av förordningsformatet men samtidigt ge denna förordning stora di-

rektivliknande inslag. Eftersom ett relativt stort tolknings- och handlingsutrymme 

tillskrivs medlemsstaterna i GDPR föreligger en risk för olika nationella uppfatt-

ningar som sedan omsätts i respektive stats nationella, GDPR-kompletterande lag-

stiftning. Som exempel kan nämnas artikel 8 där barns samtycke vid erbjudande 

av IT-samhällets tjänster endast är giltigt om barnet är minst 16 år gammalt. I 

stycke två stadgas dock att medlemsstaterna får föreskriva en längre ålder, ner till 

13 år, ett handlingsutrymme som i vart fall Sverige i ett lagförslag från 2017 har 

valt att utnyttja.107 En framtida situation kan därför uppstå varvid en svensk 13-

åring kan lämna ett giltigt samtycke medan en fransk 15-åring inte kan göra det-

samma. Vilka konsekvenser sådana diskrepanser kan få, eller om sådana ens kom-

mer att existera får framtiden utvisa. Det måste, enligt mig, sägas vara anmärk-

ningsvärt att medge relativt stort nationellt handlingsutrymme i dataskyddsförord-

ningen om ett av de stora problemen med direktivet var den fragmenterade lag-

stiftning som uppstått p.g.a. olika tolkningar (införlivanden). 

 Det nationella handlingsutrymmet till trots så lämnar majoriteten av GDPR:s 

artiklar inte utrymme för medlemsstaterna att modifiera reglerna genom komplet-

terande lagstiftning. Eftersom förordningen som helhet gäller direkt som lag i med-

lemsstaterna skapas en tillvaro för näringsidkare där förutsägbarheten ökar och 

rättsosäkerheten minskas i jämförelse med den tillvaro som råder idag. Genom att 

ställa fler och högre krav på de personuppgiftsansvariga än sin föregångare skapar 

GDPR bra förutsättningar för en framtida europeisk personuppgiftsbehandling av 

god kvalité med hög standard. I likhet med diskussionen som fördes ovan gällande 

goodwill kan denna höga standard, förutsatt att en sådan uppnås, generera god 

marknadsföring för EU som helhet gentemot övriga världen. Enskilda individer 

och andra näringsidkare utanför EU:s gränser borde, enligt mig, finna det tillta-

lande att göra affärer med de europeiska aktörerna med vetskapen att EU ligger i 

framkant vad gäller dataskydd. Om en hög personuppgiftsbehandlingsstandard ge-

nom GDPR kan skapas och även upprätthållas inom EU finns det, enligt mig, 

                                            
107 SOU 2017:39 s. 40 f. 



 73 

mycket goda förutsättningar för att det internationella förtroendet för europeiska 

näringsidkare stärks.  

 

6.5 Slaget mellan två modeller 

Ovan har vi sett vilka effekter GDPR eventuellt kan föra med sig för de svenska 

näringsidkarnas del. Den hybridmodell som vi för närvarande reglerar personupp-

giftshantering enligt kommer i och med dataskyddsförordningen inträdande att för-

ändras i grunden. Vi rör oss mot en enhetlig dataskyddsreglering som i långt större 

utsträckning följer hanteringsmodellen. Aktat att GDPR, som vi sett, visserligen 

är lite av en ulv i fårakläder, en förordning med tydliga inslag av ett direktiv. Det 

kan således inte vara frågan om en strikt reglering enligt en hanteringsmodell. Det 

går att se de två modellerna som en skala där missbruksmodellen finns i ena änden 

och den andra sidan får representeras av hanteringsmodellen. Om svenska PuL och 

GDPR skulle placeras i denna skala så ligger båda regleringarna mot mitten. Det 

är således inte frågan om två extremer, alltså raka motsatser till varandra. Det 

handlar inte om att, för Sveriges del, vi rör oss från den ena sidan av skalan till den 

andra med stora, omvälvande förändringar som följd. Regleringarna ligger alltså 

relativt nära varandra på den imaginära skala vi målat upp för oss. Modellernas 

styrkor och svagheter som i uppsatsens början presenterade är som allra tydligast 

när de ställs i skalans extremer. Från detta bör rimligtvis för- och nackdelarna flyta 

samman någonstans i mitten och skapa ett område där modellerna blir svårare att 

differentiera från varandra. 

 Den sista frågeställningen som kvarstår att besvara i denna uppsats är vilken 

modell som är mest fördelaktig ur ett svenskt näringsidkarperspektiv. Frågan har 

inget enkelt svar eftersom vi ännu inte kan se vilka reella effekter GDPR faktiskt 

kommer få. Det vi däremot kan dra viss vägledning från är den historiska utveckl-

ingen i Sverige. Ett liknande skifte av modeller, om dock omvänt, skedde ju under 

2000-talets början där personuppgiftsregleringen rörde sig från hanteringsmo-

dellen (dataskyddsdirektivet) till den svenska hybridmodellen (genom missbruks-

regelns införande). Problemet vid den tiden låg huvudsakligen i att reglerna i di-
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rektivet uppfattades som alltför administrativa och försvårade personuppgiftshan-

teringen i fall där reglerna inte ansågs nödvändiga att få verkan fullt ut. Samtidigt 

ska värdet av den kritik som riktades mot direktivet inte förringas. En allt för om-

fattande reglering riskerar att undergräva dess allmänna acceptans.108 Det som står 

klart är att en enklare reglering tidigare välkomnades varmt och svenska företag 

och individer har nu i drygt 10 år kunnat använda sig av missbruksregeln för att 

underlätta sin vardagliga personuppgiftshantering. Genom sin tolkning av data-

skyddsdirektivet och införandet av missbruksregeln skapade regeringen en situat-

ion som nu har fått effekten att skiftet till GDPR rimligen är svårare för just 

svenska företag än övriga europeiska näringsidkare. Att GDPR till stor del över-

ensstämmer med sin föregångare och inte erbjuder särskilt stort utrymme för un-

dantag är om inte annat en stark indikation på regelverket kommer att uppfattas 

som allt för komplext. Därmed är den enklare missbruksmodellen att föredra för 

svenska näringsidkare.  

 

  

                                            
108 Jämför avsnitt 4.2. 
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7 Det illustrerande scenariot – upplösningen 
I avsnitt 1.2 presenterades ett fiktivt, illustrerande scenario där vi fick bekanta oss 

med FS AB, det svenska reseföretaget som erbjuder sina kunder resor till Europas 

exotiska delar. Med utgångspunkt i vad denna uppsats ovan har behandlat kommer 

framställningen i detta avsnitt att knytas ihop för att visa vad som troligen kommer 

att hända med FS AB:s framtida vardagliga personuppgiftshantering. 

 

7.1 Sociala medier 

I dagsläget kan FS AB rättfärdiga sin aktivitet på sociala medier genom framförallt 

missbruksregeln. Vid upphörandet av PuL kommer denna möjlighet att försvinna 

och hanteringen av personuppgifter, såsom namn på vinnare av olika tävlingar och 

dyl., kommer att behöva följa hanteringsreglerna i GDPR. Främst måste hante-

ringen i framtiden kunna rättfärdigas med en laglig grund, artikel 6 GDPR. Rimli-

gen borde FS AB inhämta samtycke av de som personer vars uppgifter hanteras på 

deras sociala media-konton. Nackdelarna med just samtycke som laglig grund har 

diskuterats tidigare. I brist på samtycke är det istället intresseavvägningen i artikel 

6.1 f) GDPR som troligtvis kommer att bli den primära lagliga grunden. Kommer-

siella intressen har i tidigare svensk praxis, åtminstone i specifika fall, visat sig 

kunna väga tyngre än registrerades integritetsintresse.109 Detta är dock svensk 

praxis och kan ha ett marginellt värde efter skiftet till GDPR.  

 I beaktansskäl (47) GDPR uttalas att ett berättigat intresse hos den personupp-

giftsansvarige, eller eventuellt tredje man, kan vara för handen när lämpliga och 

relevanta förhållanden föreligger mellan denne och den registrerade, exempelvis i 

anställnings- och/eller avtalssituationer. Behandlingen av personuppgifter i direkt-

marknadsföringssyfte sägs uttryckligen kunna betraktas som ett berättigat intresse 

hos den personuppgiftsansvarige. Vid en bedömning av det berättigade intresset är 

den registrerades rimliga förväntning av behandlingen för just det aktuella ända-

målet avgörande.  

                                            
109 Se avsnitt 3.3.2.3 
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 Sammantaget borde FS AB rimligen kunna använda intresseavvägningen som 

laglig grund för personuppgiftsbehandling i sociala medier i en hel del situationer. 

En person som anmäler sig till en tävling på ett Instagram-konto bör rimligen 

kunna förvänta sig att dennes uppgifter, som han eller hon förser FS AB med, 

kommer att användas för att åtminstone välja ut en vinnare. Däremot kan samma 

person nog inte rimligen förvänta sig att informationen ska komma att användas 

för profilering av denne eller i reklamsyfte, under förutsättning att information om 

detta inte getts. Utfallet i framtida tvister om berättigat intresse enligt GDPR kan 

dock bara sias om tills EU-domstolen har sagt sitt. 

 

7.2 E-postkorrespondens  

E-postmeddelanden innehållandes personuppgifter som skickas mellan medarbe-

tarna på FS AB omfattas av de lättnader som den svenska missbruksregeln idag 

erbjuder. Detta eftersom behandling av personuppgifter i e-postmeddelanden lig-

ger inom ramen för det som kallas för sedvanlig användning av datorstödd kom-

munikation. Lättnaderna, som vi har sett tidigare, enligt missbruksregeln är omfat-

tande. Medarbetarna i FS AB behöver inte avgöra vilken, eller ens om det finn 

någon, lagligt grund som rättfärdigar en behandling av personuppgifter i e-post. 

Efter GDPR:s inträde kommer däremot medarbetarna att behöva avgöra om sådan 

laglig grund föreligger. I en del fall skulle säkerligen behandlingen kunna rättfär-

digas genom någon av de laga grunderna i art. 6 GDPR. Som exempel skulle kunna 

nämnas att den registrerade har samtyckt till sådan behandling, självklart under 

förutsättning att FS AB har klart informerat om behandlingen i e-postmeddelan-

den. Det är dock inte solklart att ett så pass brett samtycke skulle godtas, praxis 

och framtida vägledning får svara på den frågan. Oaktat vilken situation som ligger 

för handen vad gäller rättfärdigandet enligt de laga grunderna så kvarstår det fak-

tum att all behandling av personuppgifter i e-postkorrenspondens träffas av samt-

liga hanteringsregler. FS AB och dess medarbetare kommer alltså att behöva mo-

tivera behandlingarna med hjälp av någon a de lagliga grunderna, spara e-post-

meddelandena innehållandes personuppgifter för att kunna lämna ut till en regi-

strerad som gör sin rätt till dataportabillitet gällande, informera de registrerade om 
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behandlingen o.s.v. De ändringar GDPR medför vad gäller e-postkorenspondens 

kan höra till de svårare områdena, åtminstone för privata aktörer som inte sedan 

tidigare haft lagkrav på att spara inkommande e-post och hantera sådan på ett visst 

sätt (jämför med offentliga myndigheter och offentlighetsprincipen i Sverige). Att 

rent slentrianmässigt skicka iväg ett e-postmeddelande, innehållande vad som kan 

räknas som personuppgifter, utan att företa en juridisk analys av detta har nog de 

flesta gjort sig skyldiga till. Detta kan nästan förutsättas ske i relativt hög utsträck-

ning bland privata organisationer och företag. GDPR kommer med andra ord in-

nebära att mycket tid och energi kommer att gå åt för att se till att regelverket 

efterlevs vad gäller just e-posthanteringen i företaget. 

 

7.3 Hantering i ordbehandlingsprogram  

Löpande text i ordbehandlingsprogram kan många gånger innehålla personuppgif-

ter och utgör således en behandling av sådana. Ett verklighetstroget exempel kan 

vara att FS AB har skapat ett digitalt dokument innehållandes en förteckning över 

arbetssökandes namn och kontaktinformation som ska användas i en kommande 

rekryteringsprocess. Behandling av sådana uppgifter i ett ordbehandlingsprogram 

är av okvalificerad natur, s.k. enkel personuppgiftsanknuten struktur. Behand-

lingen hade likväl kunnat ske analogt genom att skriva ned uppgifterna på en bit 

papper, därmed uppfylls inte kravet på att uppgifterna strukturerats på ett sätt som 

underlättar sökningen av de aktuella personuppgifterna. Behandlingen faller idag 

inom missbruksregelns tillämpningsområde och befrias därmed från majoriteten 

av PuL:s hanteringsregler. 

 Eftersom GDPR inte gör skillnad på strukturerat och ostrukturerat material 

kommer majoriteten av hanteringsreglerna i förordningen att vara direkt tillämp-

liga på FS AB:s personuppgiftsbehandling i ordbehandlingsprogram. Företaget 

kommer, som vi sett i uppsatsen, bl.a. att behöva en laglig grund för denna behand-

ling. I fallet med förteckningen över arbetssökande bör det absolut smidigaste och 

effektivaste sättet vara att erhålla samtycke från de registrerade i samband med att 

de lämnar in sina ansökningar. Dock ska det påminnas om samtycken i sådana 

beroendesituationer inte alltid kan vara frivilliga och därför inte alltid vara giltiga 
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(se avsnitt 3.3.2.1). Ett annat alternativ för denna specifika situation skulle kunna 

vara att åberopa nödvändighetskravet om fullgörande av avtal enligt artikel 6.1 

GDPR. De lagliga grunderna i GDPR är väldigt specifika och situationsberoende 

vilket innebär att många fall av personuppgiftshantering kommer att behövas rätt-

färdigas av intresseavvägningen i artikel 6.1 f) när någon av de andra laglig grun-

derna inte är aktuella. Intresseavvägningen är, som vi sett, inte den lättaste att an-

vända sig utav utan är förenad med svårigheter. Det kommer dessutom vara i det 

närmaste omöjligt att veta om utfallet av avvägningen är ”riktigt” eftersom någon 

förhandsprövning av den lagliga grunden inte görs av tillsynsmyndigheterna. FS 

AB kommer i framtiden att behöva ha detta i åtanke vid genomförandet av intres-

seavvägningen. Företaget bör hålla koll på utvecklingen i praxis samt vägledande 

uttalanden från EU och tillsynsmyndigheterna, ett arbete som, enligt mig, får sägas 

vara relativt betungande. Samtidigt framstår det som absurt att trots den stora möda 

och arbete som läggs ner på att följa GDPR:s regler så saknas det garantier för att 

FS AB faktiskt gjort rätt. Tillsynsmyndigheten, svenska domstolar och i slutänden 

EU-domstolen är de som har att tolka regelverket och därmed ge ett svar på vad 

som är ”rätt”. 
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8 sammanfattning och avslutande reflektioner 
I inledningen till denna uppsats sades att arbetet utgör en ansats till att bredda den 

juridiska debatten inom området för personuppgiftshantering. Genom uppsatsen 

har löpande analyser och reflektioner presenterats utifrån ett perspektiv som ofta 

glöms bort i den aktuella debatten – näringsidkarens. Trots att, som vi har sett, 

regelverken om personuppgiftsbehandling berör en rad olika aktörer så är nä-

ringsidkare i högre utsträckning än andra de som har att tillämpa reglerna.  

 Personuppgiftslagen, dataskyddsdirektivet och GDPR syftar alla till att skydda 

individers personliga integritet från kränkningar som personuppgiftsbehandling 

kan innebära och samtidigt säkerställa det fria flödet av personuppgifter inom un-

ionen. Som vi har sett välkomnades en lättnad av dataskyddsreglerna i och med 

genomförandet av den svenska missbruksregeln, en modell som inom kort alltså 

försvinner. Från ett svenskt perspektiv kommer vi, i vissa aspekter, vara tillbaka 

på ruta ett igen efter den 25 maj 2018. GDPR är redan i sin linda ett komplext 

regelverk som är svårtolkat. Stora ansträngningar kommer att krävas av rättstil-

lämpare och andra juridiska praktiker för att tolka hur Europas framtida dataskydd 

ska appliceras. Företag, ekonomiskt svagare sådana, riskerar att drabbas negativt 

under den tid jakten på ”rätt” tolkning av regelverket pågår, vilket naturligtvis får 

beklagas. Missbruksmodellen och de lättnader som karaktäriserar den får, från ett 

näringsidkarperspektiv, sägas vara helt klart mer önskvärd då den får sägas vara 

mer lättillämpad och därmed troligen mer accepterad vilket i förlängningen skapar 

bra förutsättningar för efterlevnad.  

 Svenska näringsidkares personuppgiftshantering kommer till stor del att för-

ändras efter den 25 maj 2018. Förhoppningsvis har de flesta företag agerat proak-

tivt och utarbetat nya rutiner och GDPR-anpassat sina verksamheter inför data-

skyddsförordningens inträde. Detta i sig torde kollektivt ha orsakat stora kostnader 

och säkerligen en del sömnlösa nätter för svenska företagare. Stora ansträngningar 

till trots så är det inte helt säkert att det förberedande arbetet kommer visa sig till-

räckligt för att hålla sig inom GDPR:s ramar. Regelverkets reella effekter kommer 

enbart att kunna utvärderas grundligt i sinom tid.  
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Källförteckning 
Offentligt tryck 

Svenskt  
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Ds 2001:27, EG-direktivet om personuppgifter – En offentlig utvärdering (cit: Ds 
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(cit: Riktlinjer om rätten till dataportabilitet) 
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