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Sammanfattning  
 

Värdet av våra personliga uppgifter är mer aktuellt idag än vad det någonsin har varit. Den 

tekniska utvecklingen som ständigt sker på marknaden genom företags behandlade av våra 

personuppgifter sker med sådan fart att det kan vara svårt att veta hur mycket kontroll vi 

individer egentligen har över våra egna personuppgifter. För näringsidkare är personuppgifter 

en värdefull tillgång och används för att maximera företagens vinst och konkurrera ut andra 

aktörer på marknaden. I och med att personliga uppgifter ständigt är ute på den digitala 

marknaden kan det ifrågasättas hur individen i samhället ska kunna skyddas mot att den 

personliga integriteten kränks. 

I vår uppsats undersöker vi inledningsvis personuppgifters ställning på den digitala 

marknaden och hur de samlas in, analyseras och används av näringsidkare. Sedan belyser vi 

och undersöker hur PUL skyddade personuppgifter och den personliga integriteten och hur den 

sedan ersattes av GDPR. Vi sammanfattar därefter GDPR med fokus på dess syfte och vilka 

nyheter den innebär.  

Efter behandlingen av GDPR och dess nyheter går uppsatsen vidare i en analys av 

skillnaderna mellan PUL och GDPR, vad GDPR innebär för både individen såväl som för 

företag, organisationer, myndigheter och slutligen den digitala marknaden i sin helhet.  

Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen genom en genomgång av huruvida vi har kunnat 

besvara våra egna frågeställningar och vilka dessa svar blev. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Personuppgifter har, i den alltid uppkopplade tid vi lever i, kommit att inta en viktig roll på den 

digitala marknaden. Användarprofilering har blivit ett viktigt verktyg för näringsidkare på den 

digitala marknaden. I och med detta har personuppgifter tillskrivits ett värde och nämns inte 

sällan som en slags valuta.1 

I takt med att internet kommit att ta över större delar av våra liv har kostnaderna för teknik 

och lagring sjunkit, processorkraften har ökat och nya analytiska verktyg har utvecklats. Dessa 

omständigheter har lett till att näringsidkare har en ökad förmåga att både samla och analysera 

stora mängder konsumentdata vilket ökat det kommersiella fokuset på denna typ av 

information. Många företag vill använda information om vad deras kunder och potentiella 

kunder vill ha och när, varför och hur de vill ha det för att öka sin försäljning, bygga lojalitet 

till sina kunder och skapa konkurrensfördelar.2  

Att kunddata och personuppgifter är värdefullt för företag har dock varit en sanning även 

innan internet växte till den enorma plattform det är idag. ICA, en av Sveriges största 

matvarukedjor lanserade 1990 ICA-kortet. Det var ett förmånsprogram som skulle förenkla 

hanteringen av kontokort i kassorna och utveckla butikernas marknadsföring mot individuell, 

kundspecifik marknadsföring.3 Förmånsprogram som detta är fortfarande prevalent idag. 

Rabatter och andra förmåner erbjuds från näringsidkarens sida mot att näringsidkaren kan få ta 

del av konsumentinformation om bland annat kundernas preferenser och köpbeteenden.4 

Genom användande av internet genererar konsumenter stora mängder data. När individer 

handlar via internet, använder olika applikationer och sociala nätverk och surfar runt på olika 

webbsidor, lämnar de efter sig digitala spår. På sociala nätverk såsom Facebook och Twitter 

delar användare med sig information om sig själva, sin livssituation, intressen och åsikter. När 

konsumenter handlar på internet delar de med sig av information om var de bor och sin 

finansiella situation. Detta är information konsumenterna delar med sig av frivilligt även om 

den ibland är nödvändig för att använda olika tjänster.5 

Förutom den frivilliga information som nämndes nyligen samlar även företag in passiv 

information. Passiv data samlas bland annat in genom konsumenternas användning av 

platstjänster, sökhistorik och cookies. Insamlingen av passiv data har ökat substantiellt och det 

är nuförtiden vanligt att företag samlar information om hur konsumenterna interagerar med 

hemsidor med hjälp av cookies, små textfiler som samlas på enheten konsumenten använder 

för sin internetåtkomst.6 

Något som sett en ökning på senare år är användningen av teknik som smartklockor och 

fitnessarmband. Teknik användare bär på sig och som bland annat kontrollerar användarens 

rörelser, puls och sömn.7 Stora delar av den information dessa apparater samlar in ses ofta som 

känslig och det är inte alltid tydligt hur den används eller kommer att användas.8 

Många företag erbjuder konsumenter produkter och tjänster som till synes är gratis. 

Företagen kräver inga monetära resurser från konsumenterna, istället får de sin inkomst genom 

                                                 
1 Larsson, S., Ledendal, J., Personuppgifter som betalningsmedel (2017) s. 9 
2 CMA, The commercial use of consumer data (2015) s. 21–22 
3 Dettman, ICA kundkort, 2018-06-11 
4 Larsson, S., Ledendal, J., Personuppgifter som betalningsmedel (2017) s. 17 
5 CMA, The commercial use of consumer data (2015) s. 29–31 
6 CMA, The commercial use of consumer data (2015) s. 31–32 
7 Gibbs, The Guardian: The future of wearable technology is not wearables – it’s analysing the data. 
8 Larsson, S., Ledendal, J., Personuppgifter som betalningsmedel (2017) s. 23 
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att sälja annonsplatser eller genom användning av konsumentuppgifter. Det är vanligt att sociala 

nätverk, sökmotorer, prisjämförelsesidor, mediaföretag och resebokningssidor använder sig av 

denna form av betalning.9 

När data samlats in måste den analyseras. Analysen kan göras av antingen näringsidkaren 

som samlat informationen i fråga eller av tredje part. Slutsatserna som kommer av analysen kan 

bli viktig vägledning bland annat för näringsidkarens marknadsföring, produktutveckling, 

prissättning. Analysen kan kombinera frivillig data med passiv data, men också involvera 

skapandet av så kallad “inferred data”. Detta innebär att företag genom analysering av stora 

mängder data kan tillskriva individer breda karaktärsdrag med varierande exakthet. Ett exempel 

på hur företag kan använda inferred data är genom reklam i spelapplikationer. De som spelar 

sportspel på sina mobiler kan antas vara intresserade av reklam från företag som tillhandahåller 

sportutrustning, exempelvis Stadium medan de som spelar ett superhjältespel kan antas vara 

intresserade av reklam för den nyaste Marvelfilmen.10 

Under de senaste åren har flera undersökningar pekat på det faktum att konsumenterna 

känner sig oroade över hur deras personuppgifter samlas och sprids och den bristande kontroll 

individen har över dem efter att de lämnats ut.11 Oro har även riktats mot det faktum att 

personuppgifters värde för företagen kan locka oseriösa aktörer att gå för långt med sin 

datainsamling. Konsumenterna kan lockas till att ge ifrån sig sina personuppgifter då dem 

upplever kortsiktig vinning i form av tjänster som tillhandahålls monetärt kostnadsfritt, utan 

erforderlig insikt i hur deras personuppgifter kan komma att användas och av vem.12 På en 

marknad där personuppgifter är eftertraktade krävs lagstiftning som kan verka för att skydda 

konsumenternas integritet. Men hur ska lagstiftaren hinna med när det hela tiden utvecklas nya 

tekniska lösningar? Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen13 tillämpas. 

Denna nya lagstiftning är en EU-förordning vilket innebär att den kommer vara till alla delar 

bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.14 Det nya regelverket innebär nya 

förutsättningar företagen har att förhålla sig till och information om detta har i skrivande stund 

börjat meddelas från företagen till dess kunder såväl som anställda. Vi kommer fortsatt 

benämna dataskyddsförordningen som General Data Protection Regulation, GDPR då detta 

verkar ha utvecklats till att bli den allmängiltiga benämningen av det nya regelverket. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Faktumet att personuppgifter fått en betydande roll på den digitala marknaden skapar ett antal 

problem. Uppsamling, lagring och användning av personuppgifter måste regleras på ett sätt som 

hindrar näringsidkare att hantera uppgifterna på ett sätt som kränker individens integritet. 

Tekniken utvecklas ständigt och det kan vara svårt, om inte nästintill omöjligt för den enskilde 

konsumenten att greppa hur de kan kontrollera användningen av sina uppgifter. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka personuppgifters ställning på den digitala marknaden och hur 

konsumenten skyddas mot otillbörlig hantering av dessa uppgifter. Vi kommer belysa hur 

GDPR som börjat tillämpas från och med 25 maj 2018 skyddar konsumenternas 

personuppgifter och analysera vilken påverkan den nya lagstiftningen haft och fortsatt kommer 

ha på den digitala marknaden. Vi kommer även behandla vad som skiljer den tidigare 

                                                 
9 CMA, The commercial use of consumer data (2015) s. 31 
10 CMA, The commercial use of consumer data (2015) s. 44–45 
11 Larsson, S., Ledendal, J., Personuppgifter som betalningsmedel (2017) s. 11 
12 Sveriges Konsumenter, remissvar på betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 

2016:41) 
13 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
14 Bernitz, U., Kjellgren, A., Europarättens grunder (2018) s. 115 
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lagstiftningen personuppgiftslagen (1998:204), PUL, som ersätts av GDPR. Samt hur den 

påverkar konsumenter motsvarande näringsidkare på den digitala marknaden. Vi kommer även 

att redogöra för hur offentlighetsprincipen tillämpades under tidigare lagstiftning samt hur den 

skall tillämpas ihop med GDPR. I och med införandet av GDPR har tillämpningen av 

offentlighetsprincipen förtydligats. Det som tidigare var oklart är ny tydligare kring hur 

individer och näringsidkare kan begära ut uppgifter. Tillskillnad från den tidigare subsidiära 

lagstiftningen har GDPR förstärkt offentlighetsprincipen. 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

- På vilket sätt används personuppgifter och användardata på den digitala marknaden? 

- På vilka sätt skiljer sig PUL från GDPR och vilka effekter kommer GDPR ha på företags 

insamling och hantering av personuppgifter? 

- Hur kommer GDPR påverka den digitala marknaden och dess konkurrensförutsättningar? 

- Hur kan konsumenternas personliga integritet skyddas på den ständigt utvecklande digitala 

marknaden?  

 

1.3 Avgränsning 
Eftersom GDPR är en EU-förordning är det oundvikligt att uppsatsen får en del europarättsliga 

inslag. Detta blir än mer oundvikligt eftersom den digitala marknaden sträcker sig över hela 

världen och att handel mellan konsumenter och näringsidkare som befinner sig i olika stater 

blir allt vanligare. Trots dessa internationella grundförutsättningar har vi i försökt avgränsa oss 

till att lägga vårt uppsatsfokus på nationell nivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 

konsumenter skyddas på den digitala marknaden, genom denna avgränsning läggs vårt fokus 

på svenska konsumenter. Vi försöker fastslå hur svenska konsumenter skyddas och vad svenska 

företag måste förhålla sig till. Vi har valt att enbart jämföra GDPR med tidigare svensk 

lagstiftning. Hur GDPR skiljer sig mot tidigare lagstiftning i andra europeiska länder kommer 

vi inte gå in på och försöka förklara och analysera. Detsamma gäller amerikansk lagstiftning 

vilket många av de största företagen på den tekniska marknaden lyder under. Denna 

avgränsning har vi gjort för att minska uppsatsens omfång men även för att det är så pass tidigt 

i processen angående GDPR att det är komplicerat nog att försöka analysera hur svenska 

konsumenter och näringsidkare kommer påverkas.  

Vi har även valt att inte grundligare gå in på tekniken bakom insamling, analys och 

användning av personuppgifter eftersom vi inte har den grundläggande kunskap som krävs för 

att förstå många av de tekniska lösningar som används på området och att det skulle frångå 

kärnan i vår uppsats. Vi kommer inte heller undersöka eller spekulera i vilka tekniska framsteg 

som skulle kunna lösa de integritetsfrågor som finns i nuläget och inte heller sådana som skulle 

kunna försvåra läget ytterligare. 

Eftersom vår uppsats behandlar ett nytt rättsområde som befinner sig under utveckling 

har vi valt att beakta rättsläget till och med ikraftträdandet av GDPR, den 25 maj 2018. 

1.4 Metod 
En utgångspunkt i vår uppsats är att den tekniska utvecklingen i samhället har skett med en 

snabb framfart vilket har en tydlig påverkan på människors integritet och värdet av våra 

personuppgifter. Spelreglerna har ändrats, i och med detta behövdes en förändring av vår 

dåvarande lagstiftning PUL eftersom den ansågs omodern och inte längre kunde skydda 

individers personliga integritet i den utsträckning som krävdes. Avsikten med vår uppsats är att 

belysa vilken vikt våra personuppgifter har fått i dagens samhälle när tekniken utgör en stor del 

i vår vardag och influerar oss ständigt. Därför presenterar vi inledningsvis i uppsatsen 

personuppgifters användningsområde för företag, för att sedan övergå till konsekvenser därav 

men även hur våra uppgifter skyddas.  
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En av våra metoder som kan ses som huvudmetod är den rättsdogmatiska metoden. Den 

rättsdogmatiska metoden har till uppgift att fastställa gällande rätt, metoden ska beskriva lex 

lata och systematisera denna.15 Rättsdogmatiska metoden beskrivs ofta även som en metod att 

vi har ett problem och för att kunna lösa problemet behöver vi applicera en rättsregel på detta 

för att kunna lösa det. Metoden använder lagstiftning, rättspraxis, litteratur m.m. som 

utgångspunkt vilket även vi tenderar att göra.16 Med anledning av att GDPR är så nytt på 

marknaden går det inte att använda och hitta stöd i dess lagstiftning och liknande i rättspraxis. 

Detta eftersom lagstiftningen nyligen börjat tillämpas och det inte har skapats någon rättspraxis 

ännu. Detta belyses även i en av doktrinen vi använt oss av i uppsatsen, att vissa saker som är 

nya får väntas med att förklaras tills de har prövats av praxis. I doktrinen diskuteras exempelvis 

det nya begreppet “utan onödigt dröjsmål” och förklaras att vad själva begreppet betyder i ett 

visst typ av sammanhang inte går att fastställa förens rättspraxis har prövat begreppet.17 

Vår uppsats berör inte enbart nationell rätt utan den berör även till viss del EU-rätt med 

tanke på att vår nationella rätt vilar på ovanstående lagstiftning med EU-rättslig karaktär. Därav 

har vår uppsats till synes vissa drag av EU-rättslig metod. EU-rättslig metod kan förklaras som 

ett visst tillvägagångssätt när källor från EU behandlas, hur källor från EU bör tolkas och 

tillämpas på vår nationella nivå. Detta tillvägagångssätt innebär att fokus läggs på EU:s karaktär 

som rättsordning.18  

EU:s har kompetens att anta bindande rättsakter. Regler som antas på den gemensamma 

europeiska nivån ska genomföras av var och en av medlemsstaterna inom ramen för dess 

nationella rättsordning. EU-rätten kan ha direkt effekt vilket innebär att den ska ha företräde 

framför medlemsstaternas nationella regler om konflikt skulle uppstå.19 

Utgångspunkten för direkt effekt är att om en rättsregel som antagits på EU-nivå är 

tillräckligt klar, precis och ovillkorlig för att ligga till grund för rättslig bedömning av nationella 

rättstillämpare så ska det ske.20 

För att fastställa gränserna för EU-rättens anspråk på företräde framför nationella regler 

finns några grundläggande principer att beakta. Principen om lojalt samarbete innebär att 

medlemsstaterna ska respektera varandra och bistå varandra när de fullgör uppgifter som följer 

av fördragen. Medlemsstaterna har en positiv förpliktelse att vidta alla lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att de skyldigheter som följer av fördragen eller av sekundärrätten fullgörs. 

Medlemsstaterna har även en negativ förpliktelse att avstå från åtgärder som kan äventyra 

fullgörandet av unionens mål.21 

Principen om tilldelade befogenheter begränsar principen om lojalt samarbete genom att 

stadga att unionen endast får handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna 

tilldelat den genom fördragen. Befogenheter som inte tilldelats EU ska fortsätta tillhöra 

medlemsstaterna. Åtgärder som EU vidtagit inom ramen för sin kompetens ska tolkas på ett sätt 

som gör att deras ändamålsenliga verkan kan uppnås. Detta är av vikt för att EU-rätten ska få 

den verkan som EU-lagstiftaren avsett. Avslutningsvis ska medlemsstaternas särskilda 

intressen respekteras såväl vid antagandet av nya rättsregler som vid tolkning och tillämpning 

av EU-rätten på nationell nivå.22 

  Eftersom vår tidigare lagstiftning PUL och vår nya lagstiftning GDPR härstammar ifrån 

ett direktiv respektive en förordning är det relevant för oss att ha med EU-rättslig metod. 

                                                 
15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 
16 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, i Zamboni, M., Korling, F., Juridisk Metodlära, s. 21 
17 Wetterberg, D., & Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 80 
18 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Zamboni, M., & Korling, F., Juridisk Metodlära, s. 109 
19 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Zamboni, M., & Korling, F., Juridisk Metodlära, s. 111 
20 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Zamboni, M., & Korling, F., Juridisk Metodlära, s. 123 
21 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Zamboni, M., & Korling, F., Juridisk Metodlära, s. 112–113 
22 Reichel, J., EU-rättslig metod, i Zamboni, M., & Korling, F., Juridisk Metodlära, s. 113–114  

 



5 

 

De största delarna av uppsatsen genomsyras av de två ovannämnda metoderna där 

rättskällor används för att fastställa gällande rätt. I de analytiska avsnitten som syftar till att 

förutspå och diskutera vilka effekter GDPR kommer få för konsumenter såväl som företag och 

marknaden i helhet används en rättsanalytisk metod. Denna metod används eftersom 

lagstiftningen är så pass ny att vi inte anser att rättskällorna ensamt kunnat användas för att 

svara på de frågor vi ställt. Den rättsanalytiska metoden är friare än den dogmatiska och tillåter 

användande av andra källor. Användningen av denna metod har i dessa avsnitt gett oss en frihet 

att föra en rättsvetenskaplig argumentation med avsaknad av några ”korrekta svar” på de 

rättsliga problem som diskuteras.23 

1.5 Material 
Materialet vi valt att bygga vår uppsats på härstammar främst från vår nationella rätt men 

influeras av EU-rätt. Vi tar utgångspunkt i propositioner, förarbeten och doktrin men kopplar 

det ständigt till den EU-rättsliga lagstiftningen. 

När det gäller att insamla “rätt” material gäller det att sålla bort sådant som inte är relevant 

för vår uppsats då det påverkar uppsatsens trovärdighet.24 Här valde vi att lägga fokus främst 

kring propositionerna och förarbetena till den nya lagen som blir GDPR eftersom det inte hunnit 

fastställas rättspraxis ännu och lagen nyligen börjat tillämpas. Eftersom GDPR är väldigt nytt 

inom sitt område har det endast skrivits en doktrin inom området, därför har vi valt att utgå från 

den doktrinen i kombination med förordningen från EU och de propositioner som den byggs på 

den. Uppsatsens innehåll om tidigare lagstiftning PUL baserar sig på propositioner och doktrin. 

I denna del har vi valt att utgå främst från Kristina Blomberg bok “Värt att veta om 

personuppgiftslagen”, med anledning till att hon tydligt förklarar hur lagen fungerar med en 

integritetstrappa och hur vi kan förstå den på ett väldigt pedagogiskt och tydligt sätt. 

Informationen från de övriga doktrinerna och propositioner skiljer sig inte åt vad det gäller 

termer eller särskild information nämnvärt och därför valde vi att utgå från Kristina Blombergs 

doktrin. I doktrinerna framgår det tydligt att PUL var en svår lag att tillämpa och att förstå, 

därför skapade Blomberg denna trappa för att enklare kunna visa hur lagen skulle tillämpas och 

hur svårhanterlig den var i praktiken. Här anser vi att med användandet av hennes trappa kan 

vi mer pedagogiskt redogöra för hur PUL fungerade och för att sedan relatera det till GDPR, i 

syfte att skapa en liknande integritetstrappa för GDPR.  

Uppsatsen bygger sedan vidare på nyanserat och brett material som tillkom under tiden 

denna uppsats skrevs i form av betänkande och främst den nya lagstiftningen som börjat 

tillämpas den 25 maj 2018, alltså under tiden uppsatsen skrevs. När det gäller urvalet av 

material anser vi att vi har haft ett kritiskt förhållningssätt då vi valt material av hög auktoritet.  

När vi använt oss av källor som står lägre rankade källor mot övriga har vi kompletterat 

dem med mer material för att kunna fastställa deras relevans och tillförlitlighet. Därav 

komplettering med offentligt tryck när vi behandlade doktrinen om GDPR med tanke på att den 

var den första inom området och vi ej kunde fastställa om den var helt komplett eftersom det 

var den enda doktrinen som skrivits om GDPR. 

Avsnittet som behandlar personuppgifters värde skiljer sig från övriga av uppsatsen 

eftersom det inte har en rättslig grund utan istället till stora delar grundar sig på 

myndighetsrapporter, både en svensk rapport och en rapport från Storbritannien.  

Vi har även i viss mån använt oss av nyhetsartiklar och liknande källor för att undersöka 

hur företag reagerat på den nya lagstiftningen och hur de anpassat sina system och avtal för att 

överensstämma med GDPR.  

 

                                                 
23 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45–46  
24 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 33 
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1.6 Disposition 
 

Uppsatsens inledande kapitel innehåller en sammanfattning av arbetet, en bakgrund till ämnet, 

uppsatsens syfte och frågeställningar samt ytterligare delar vilka hänför sig till uppsatsens 

struktur och författande. Efter inledningskapitlet följer uppsatsens deskriptiva del. Denna del 

börjar med en genomgång av PUL vilket syftar till att påvisa hur konsumenters 

personuppgifter skyddats innan införandet av den nya lagstiftningen som är huvudobjekt för 

uppsatsen. Genomgången av PUL ska förklara hur konsumenter skyddats, hur lagstiftningen 

tillämpats, vilka problem som uppstått och fungera som en utgångspunkt för jämförelse 

mellan de olika lagstiftningarna. Till detta område hör en genomgång av praxis som ska 

exemplifiera problem som uppstått under den föregående lagstiftningen. 

Den deskriptiva delen fortsätter med ett kapitel angående GDPR och dess införande 

samt ett kapitel som behandlar de nationella kompletterande bestämmelser som följer av 

GDPR:s införande. Detta avsnitt förklarar hur GDPR införts och vad de nya bestämmelserna 

innebär med särskilt fokus på de nyheter vi ansett vara viktigast. Uppsatsens deskriptiva del 

avslutas med ett avsnitt som förklarar hur PUL respektive GDPR samspelar med 

offentlighetsprincipen.  

I den analytiska delen av uppsatsen diskuteras och analyseras de delar som tidigare 

tagits upp i den deskriptiva delen och en sammanfattning av de slutsatser vi kunnat dra utifrån 

arbetet presenteras. GDPR behandlas djupgående, återigen med särskilt fokus på de viktigaste 

nyheter GDPR medför och hur de påverkar konsumenters skydd, men även hur företag 

påverkas av förordningen.  
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2. Personuppgiftslagen 

2.1 Värt att veta om personuppgiftslagen  
I samband med e-handel får konsumenter ofta valet att klicka i en ruta att de godkänner att 

företaget får behandla deras personuppgifter. När de klickar i denna ruta godkänner de att 

företaget får ta del av olika typer av information om dem. 

När människor känner av att deras personliga integritet kan vara på väg att bli kränkt i 

samband med att de måste lämna ut sina personliga uppgifter var det personuppgiftslagen dessa 

individer kunde referera till. PUL:s huvudsakliga syfte var att skydda individer mot att deras 

integritet kunde kränkas i samband med behandling av deras personuppgifter. Varför PUL 

tillkom och tog över den dåvarande datalagen (1973:289) berodde på att all den utveckling som 

hade gjorts i samhället hade gjort den dåvarande datalagen omodern. Därför tillkom PUL för 

att det behövdes en ny modernare lagstiftning.25 PUL utformades efter direktivet 95/46/EG26 

och skulle följa direktivets utformning och text.27 I 1 § PUL finner vi syftet med lagen: 

 

“Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter” 

 

I paragrafen finns det två begrepp som vi behöver kika närmare på, det första begreppet är 

“personlig integritet”. I dåvarande lagstiftning fanns det inte någon förklaring vad som menades 

med begreppet, därför får vi leta förklaring på annat håll.28 I propositionen framgår det att det 

var svårt att ha en bestämd formulerad definition av “personlig integritet”. På grund av denna 

svårighet har regeringen därför valt att ha detta begrepp ej definierat med anledning till att det 

är svårt att ta ställning till vad inom den personliga integriteten som ska skyddas, i vilken 

omfattning och med vilka omständigheter. Tillämpningen av begreppet bör göras med en 

intresseavvägning och därav anledningen till att begreppet “personlig integritet” ej är fastställt 

i lag.29 

Begreppet “behandla” definieras i 3 § PUL och har en väldigt bred betydelse i detta 

sammanhang, registrering som vi nämnde ovan är bara ett sätt som företag använder sig av när 

de behandlar våra personliga personuppgifter. Andra sätt kan vara insamling, bearbetning, 

spridning, lagring och utplåning. Oavsett vilken behandling som är aktuell får den inte kränka 

den personliga integriteten.30 PUL var inte helt simpel och enkel att tillämpa, för att kunna gå 

vidare och tillämpa dåvarande lagstiftning krävdes det att vi hade grönt ljus i de första kraven 

för att kunna klättra vidare. Vi kommer behandla detta inledande avsnitt genom att tillämpa den 

integritetstrappa Blomberg presenterar i sin doktrin.31 

 

 

 

 

                                                 
25 Prop. 1997/98:44 s. 28 
26 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
27 Prop. 1997/98:44 s. 34–37 
28 Lindblom, H-O., Öman S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 61 
29 Prop. 2005/06:173 s. 26. 
30 Prop. 2005/06:173 s. 24 
31 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 11–12 
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2.2 Kristina Blombergs integritetstrappa 
För att tillämpa PUL kan lagen enligt Blomberg delas upp i sex olika trappsteg, vilket gör det 

enklare att förstå hur lagstiftningen skulle tillämpas. 

 

1. Grundläggande krav och definitioner  

2. Tillåten behandling av personuppgifter 

3. Känsliga personuppgifter 

4. Personnummer 

5. Överföring av personuppgifter till tredje land 

6. Information till de registrerade  

 

2.2.1 Definitioner och grundläggande krav 
I det första trappsteget återfinns definitioner och grundläggande krav, här förklaras några av de 

viktigaste definitionerna, t.ex. behandling av personuppgifter, den registrerade, 

personuppgiftsansvarig etc.32 När lagen förklarar begreppet “personuppgift” framgår följande.  

 

“All slags informationen som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i 

livet”  

 

Av denna definition kan slutsatsen dras att PUL endast berörde och skyddade fysiska personer 

och att juridiska personer inte erhöll något skydd av PUL. En annan slutsats som kunde dras 

var att den fysiska personen endast kunde skyddas av PUL om den var i livet, avlidna personer 

omfattades inte av något skydd.33 

Nästa fråga som måste ställas är hur dåvarande lagstiftning kunde vara tillämplig. T.ex. 

om jag läser igenom uppgifter på internet och sedan läser mitt namn, kan det vara en 

personuppgift? Här menar lagstiftningen att det beror på, om vi tänker oss att mitt namn är av 

yttersta ovanlighet skulle det kunna vara en typ av personuppgift. Men om det var ett vanligare 

namn som t.ex. Anders Svensson, Johan Andersson krävdes ytterligare information för att PUL 

skulle kunna åberopas. Det krävdes att sådan information kunde härledas till en enskild individ 

och att andra människor som tog del av uppgifterna på internet direkt kunde dra slutsatsen att 

det var individen i fråga, först då kunde PUL åberopas.34 

Något som måste belysas när PUL berörs är att det var den registrerade, bearbetade eller 

lagrade som var aktuell. Det innebär att det var den bearbetades personliga integritet PUL 

syftade att skydda och avgörande var samtycke. Samtycke kan lämnas såväl skriftligt som 

muntligt. Konsumentens samtycke gav företaget tillåtelse att använda dessa uppgifter.35 Med 

detta följer genast nästa viktiga begrepp i PUL, ”personuppgiftsansvarig”. 

Lagen definierar personuppgiftsansvarig på följande sätt: 

 

“Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med medlen för 

behandling” 

 

Oftast är det juridiska personer som är uppgiftsansvarig, alltså myndigheter, företag föreningar 

osv. Men även fysiska personer kan vara personuppgiftsansvariga.  När en bedömning görs om 

vem som är personuppgiftsansvarig måste olika frågor ställas till företagets ledning.  

                                                 
32 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 11–12 
33 Reinholdsson, K, Petersson R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 49–50 
34 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 13 
35 Reinholdsson, K, Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 53 
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T.ex. Vem är det som bestämmer vad som ska göras och vem bestämmer vilka människor som 

ska registreras? Den som är ansvarig för behandling av individers personliga uppgifter kallas 

personuppgiftsansvarig och de som bistår den uppgiftsansvarige i hens arbete kallas 

personuppgiftesbiträde.36 

När det gällde juridiska personer var det ofta delat ansvar då olika personer i ledningen 

svarade för sin del. För enskilda firmor vilade ansvaret på en fysisk person. Viktigt att betona 

är att det inte endast var en person som hade ansvar inom organisationer utan det var själva 

organisationen som behandlade personuppgifterna som var ansvarig.37 

Personuppgifterna fick endast behandlas med ett angivet ändamål enligt PUL, det var den 

personuppgiftsansvarige som bestämde ändamålen.38 

Förutom definitioner av begrepp hittas även de grundläggande kraven för hur behandling 

fick ske i 9 § i PUL. För att ta oss vidare upp för trappan var dessa krav tvungna att vara 

uppfyllda39 

9 § PUL stadgade inledningsvis att personuppgifter endast fick behandlas när det var 

lagligt, vilket var själva grundprincipen. Vidare stadgades i paragrafen att personuppgifter 

måste behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Hade en behandling av 

personuppgifter genomförts på rätt sätt hade de berörda fått kännedom om registreringen. En 

korrekt behandling betydde även att det inte fick finnas några dolda sätt att samla information 

på utan att den registrerade visste om det, exempelvis via telefonavlyssning. När det gällde 

begreppet “god sed” var det olika beroende på vilken typ av behandling som gjordes. Det 

arbetades fram olika branschpraxis beroende på vad för typ av behandling det gällde men god 

sed skulle oavsett alltid iakttas av den personuppgiftsansvarige.40  

Det framgick även av 9 § PUL att uppgifter endast fick samlas in för ett angivet ändamål, 

ändamålet fick inte vara vagt utan måste vara särskilt. Om uppgifter hade en roll att fylla för en 

statistik eller kontroll behövde detta anges, formuleringen av ändamålet med någons 

personuppgifter hade stor vikt. I samband med detta fanns 36 § i PUL som hänvisade till att 

behandlingar kring personuppgifter behövde anmälas till datainspektionen där ändamålet skulle 

anges. Ändamålet behövde ha samband med den verksamhet vilket personuppgiftsansvarige 

utövade.41 Ändamålet med behandlingen av en individs personuppgifter måste vara uttryckligt 

angivit redan innan behandlingen av någons personliga uppgifter påbörjats.42 PUL ställde 

därefter upp krav på att de uppgifter som samlats in måste vara adekvata och relevanta. Det 

behandlade bör vara personuppgifter av det slaget som hört till ändamålet och endast vara ägnat 

att uppnå de mål som personuppgiftsansvarige strävade efter. Krav ställdes även på den eller 

de ansvariga att det inte behandlades mer information än vad som krävdes och om det fanns 

möjlighet att rensa information om den registrerade skulle det ske.43  

Värt att betona är att om ändamålet inte uppfyllde den grad av precision som krävdes 

kunde inte en bedömning göras om uppgifterna var relevanta eller adekvata. Gick det inte att 

precisera vilka uppgifter som var av behov var ändamålet inte särskilt utpekat.44 

Vidare i 9 § PUL framgick det att behandlade uppgifter behövde vara nödvändiga, 

aktuella och riktiga. Återigen var det avgörande ändamålet med insamlandet av uppgifterna 

aktuellt. Ifall syftet med behandling skulle vara att lagra alla anmälningar som inkommit till en 

myndighet var uppgifterna riktiga endast om de registrerade de uppgifter som kommit med 

                                                 
36 Prop. 1997/98:44 s. 42 
37 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 15–17 
38 Reinholdsson, K, Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 51 
39 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 41 
40 Reinholdsson, K, Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 97 
41 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 45 
42 Prop. 1997/98:44 s. 63 
43 Reinholdsson, K, Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 99 
44 Lindblom, H-O., Öman, S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 162 
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anmälan även om de inte hörde till det aktuella förhållandet. Viktigt att betona var att det låg 

på personuppgiftsansvarige att vidta rimliga åtgärder för att utplåna, rätta och blockera felaktiga 

uppgifter. Återigen var det ändamålet som var avgörande för att kunna bestämma om 

uppgifterna var ofullständiga eller felaktiga.45 

Enligt PUL fick de personuppgifter som använts för behandling endast bevaras så länge 

det var nödvändigt med hänsyn till ändamålet. När personuppgifterna inte längre var aktuella 

för företaget måste det ske en form av bortplockning av den registrerades uppgifter t.ex. genom 

att de förstörs. Uppgifterna får alltså endast bevaras så länge det är behövligt för ändamålet, 

viktigt att betona är när ett företag lagrade uppgifter var det en form av behandling av 

uppgifterna.46 

 

2.2.2 Tillåten behandling 
I det andra trappsteget återfinns begreppet “Tillåten behandling” vilket stadgades i 10 § PUL. 

För att det skulle vara tillåtet av företag att behandla någons uppgifter måste ett samtycke ha 

lämnats i någon form. I vissa fall som i 10 § PUL räknas det upp ett antal situationer där 

samtycke inte är ett måste för att behandlingen är nödvändig. Enligt den första punkten i 10 § 

PUL fick en myndighet, företag etc. behandla en persons uppgifter utan samtycke om det 

krävdes för att fullgöra ett avtal. Den aktuella personen måste dock självklart vara en part i 

avtalet. Personuppgifter fick även behandlas om det krävdes för att använda nödvändiga 

åtgärder som den berörda personen begärt innan ett avtal kommit till stånd.47  

Det kan även föreligga att företaget hade en rättslig skyldighet mot en person och för att 

kunna fullgöra denna skyldighet fick organisationen eller företaget behandla personuppgifter 

utan att ett samtycke hade lämnats. Rättslig skyldighet är ett begrepp som kan vara svårt att få 

ett fullständigt grepp om men det avser i första hand lagar och förordningar.48 

I punkt C framgick det att uppgifter hos den registrerade fick behandlas om syftet var att 

skydda individens vitala intressen. Betydelsen av vitala intressen kan jämföras med något som 

är livsviktigt hos den registrerade, det kan exempelvis vara behandling av uppgifter för att 

förhindra livshotande sjukdomar eller kroppsskador.49  

Vidare följde även att människors personuppgifter fick behandlas om det var av yttersta 

vikt för att en arbetsuppgift av allmänt intresse skulle kunna utföras. Uppgifter av allmänt 

intresse kan vara betydande forskning eller framställning av statistik. Datalagskommittén ansåg 

att en arbetsuppgift av allmänt intresse kan jämföras med när organisationer registrerar vilka 

individer som erhållit erkända utmärkelser, exempelvis Nobelpriset.50  

Det framgick även i punkt E att den registrerades uppgifter fick behandlas utan samtycke 

om det var nödvändigt i samband med en myndighetsutövning för att en arbetsuppgift skulle 

kunna fullgöras. Det kunde även ha att göra med betygsättning eller om beslut av gynnande 

eller betungande karaktär för den berörda individen. Sista punkten i paragrafen kallades 

uppsamlingsparagrafen vilket innebar att när en behandling av personuppgifter inte föll in under 

någon av de ovanstående punkterna kunde en behandling ändå ske utan att samtycke givits av 

den berörde individen efter en intresseavvägning. En avvägning gjordes mellan den 

registrerades intresse att få ha dennes uppgifter för sig själv och huruvida den 

personuppgiftsansvarige bör få behandla uppgifterna. Det var den personuppgiftsansvarige som 

skulle göra bedömningen, ifall den ansvariges intresseavvägning skulle komma att ifrågasättas 

                                                 
45 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 47 
46 Reinholdsson, K, Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 100 
47 Prop. 1997/98:44 s. 35 
48 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s.54–55 
49 Prop. 1997/98:44 s. 120 
50 Reinholdsson, K., Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s.111 
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skulle datainspektionen fatta beslutet. Ifall den registrerade betonade att hen inte ville medverka 

och ha sina personuppgifter behandlade skulle invändningen ha en väldigt stor betydelse.51 

 

2.2.3 Känsliga personuppgifter 
Nu berörs det tredje trappsteget som behandlar “känsliga personuppgifter” vilket återfanns i 13 

§ PUL. 

Det finns många olika typer av personuppgifter som tar en olika form, det finns de mer 

vanliga personuppgifterna som mobilnummer, adress etc.52 Men det finns även mer känsliga 

som fastslogs i 13 § PUL.  

I paragrafen stadgades att information om ras eller genetiskt ursprung räknades var en 

sådan uppgift och där räknades även hudfärg in. Till känsliga personuppgifter hörde även hälsa, 

religiös tro, politiska åsikter etc. Lagen var väldigt klar och tydlig med vad som gällde men det 

fanns faktorer som ansågs osäkert om det kunde avslöja känslig information. Exempel på det 

är att datainspektionen inte kunde fastställa om en bild på en person kunde anses avslöja ras 

eller individens etniska ursprung. Vidare följer även att om en bild på en funktionshindrad 

person kan avslöja eller leda till slutsats att den berörda personen visar tecken på sjukdom eller 

rörande personens hälsa. Bilder på människor i “normala” sammanhang ansågs inte ska kunna 

avslöja deras känsliga uppgifter.53 Eftersom hälsa är en form av känsliga uppgifter är en sådan 

uppgift att om en individ fått böter för parkeringstillstånd på en rörelsehindrad ruta ett konkret 

exempel på en känslig uppgift. Även allergier vad en viss elev inte tål eller om en person på 

bild går i kyrkan är känsliga uppgifter. Dock är inte en uppgift känslig om det talar om vilket 

kön en människa är eller dennes civilstånd.54 

Det fanns dock undantag för att få behandla känsliga personuppgifter, ett av undantagen 

var om den berörda individen samtyckte till att ett företag fick behandla känsliga 

personuppgifter.55 Det kunde vara så att den registrerade personen själv hade offentliggjort 

känsliga uppgifter vilket betydde att de uppgifterna var tillåtna att behandlas. I massmedia är 

det ofta personer avslöjar saker om sitt eget liv vilket då blir helt tillåtna att hantera. Uppgifter 

som en vän eller närstående offentliggör räknas inte som offentliggjord uppgift om inte den 

berörda personen bekräftar uppgiften. Även här fick behandling av känsliga uppgifter ske om 

det gällde skydd av vitala intressen som diskuteras ovan.56  

Inom arbetsrätten är det också möjligt att få behandla känsliga personuppgifter utan 

samtycke. Arbetsgivaren får t.ex. behandla uppgifter om sina anställdas sjukfrånvaro från 

arbetsplatsen för att kunna betala ut rätt sjuklön eller veta om en anställd är medlem hos något 

fack för att veta om de ska göra avdrag för fackföreningsavgifter. Företag får också behandla 

känsliga uppgifter för att kunna göra gällande, fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk. 

Skatteverket får behandla våra känsliga uppgifter t.ex. för och kunna se om vi är medlemmar i 

den svenska kyrkan, vilket skulle leda till att vi behöver betala en kyrkoavgift.57 Känsliga 

uppgifter får även vidare behandlas inom sjukvården då behandlingen kan vara avgörande för 

vård, behandling, medicin osv. Här är det dock värt att betona att sjukvården har tystnadsplikt 

om våra känsliga personuppgifter, den som behandlar sådana känsliga uppgifter behöver inte 

direkt vara den som är personuppgiftsansvarig utan kan vara en anställd som arbetar inom 

organisationen och som ändå har hand om sådana uppgifter. Det är även av allmänt intresse att 

                                                 
51 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 57 
52 Skatteverket, vägledningsstart, 12 september 2017 
53 Reinholdsson, K., Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 124–125 
54 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 73 
55 Prop. 1997/98:44 s. 35 
56 Reinholdsson, K., Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s.125–126 
57 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 77–79 
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regeringen har rätt att behandla våra uppgifter om det skulle ligga i deras intresse, exempel kan 

vara för skydd av folkhälsa, vetenskaplig forskning etc.58 

2.2.4 Företags behandling av personnummer 
I nästa trappsteg fanns bestämmelser om hur företag fick behandla personnummer och 

samordningsnummer. 22 § PUL förklarar behandling följande:  

 

“Behandling av personnummer 

 

22 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke 

behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till 

a) ändamålet med behandlingen, 

b) vikten av en säker identifiering, eller 

c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059).” 

 

Personnumret består av tio eller tolv siffror vilket de flesta känner till, skulle dock en 

behandling av de första sex siffrorna göras är det enbart en behandling av någons födelsedatum 

vilket alltså föll utanför 22 § PUL.59 Personnummer fick endast behandlas genom samtycke 

eller om det fanns ett klart ändamål med behandlingen,60 det krävdes med andra ord att 10 § 

PUL var uppfylld för att behandling av personnummer ens ska vara aktuell.61 

Det innebar alltså att om en personuppgiftsansvarig inte erhållit samtycke skulle en 

intresseavvägning göras mellan betydelsen av uppgifternas mot den personliga integriteten.62 

Med andra ord, saknades det samtycke från en individ fick personuppgifter bara behandlas om 

det var tydligt och klart motiverat med omtanke för ändamålet.63 

 

2.2.5 Överföring till tredje land 
I det näst sista trappsteget har vi kommit till “Överföring av personuppgifter till tredje land” 

vilket fanns i 33 § PUL. 

 

“33 § Det är förbjudet att till tredje land föra över personuppgifter som är under 

behandling om landet inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Förbudet 

gäller också överföring av personuppgifter för behandling i tredje land. 

Frågan om en skyddsnivå är adekvat skall bedömas med hänsyn till samtliga 

omständigheter som har samband med överföringen. Särskild vikt skall läggas vid uppgifternas 

art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen skall pågå, ursprungslandet, det 

slutliga bestämmelselandet och de regler som finns för behandlingen i det tredje landet. Lag 

(1999:1210)” 

 

Denna paragraf hade ett klart uttryckt förbud vad gällde överföring av personuppgifter 

till tredje land om dessa inte hade en adekvat skyddsnivå. Det krävdes en adekvat skyddsnivå 

och inte en likvärdig. Med detta menas att tredje länder inte behöver ha samma djupgående 

regler som EU-länderna utan det räcker att deras regler har en tillfredsställande syn på den 

                                                 
58  Reinholdsson, K., Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 129–130 
59  Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 93 
60 Prop. 1997/98:44 s. 76 
61  Lindblom, H-O., Öman, S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 281 
62  Lindblom, H-O., Öman, S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s.282 
63 Prop. 1997/98:44 s. 75 
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personliga integriteten hos människorna.64 Enligt propositionen framgår det att frågan huruvida 

tredje land har en adekvat skyddsnivå ska prövas av tillsynsmyndigheten eller av domstol.65 

Vad som menades med tredje land framgick av dess definition i 3 § PUL:  

 

“En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet.” 

 

Förbudet enligt 33 § PUL gällde inte enbart uppgifter som var avsedda att behandlas utan det 

gällde även uppgifter som avsågs genom andra medel tas in för behandling. Ett exempel kan 

vara att någon åker till Sverige för att sedan manuellt samla in uppgifter genom t.ex. en 

namninsamling etc. och lyckas komma över uppgifter för att sedan föra hem dem för 

behandling.  

Men vad kan det mer vara för vardagliga situationer där det kan föreligga en överföring 

till tredje land? Ett vanligt exempel på en situation när det kan ske en överföring av uppgifter 

till tredje land är när du som individ har mottagit ett mail från någon som innehåller uppgifter 

till någon annan i ett tredje land. Ett enklare exempel i form av överföring är när du eller kanske 

din pappa tar med sig sin jobbdator på en semesterresa till ett tredjeland.66 

 

2.2.6 Information till den registrerade 
I det översta och sista trappsteget i Blombergs integritetstrappa behandlas “Information till den 

registrerade”.  I 23 § PUL framgick det att om uppgifter “samlas in” från personen själv ska 

personuppgiftsansvarige i samband lämna information självmant om behandlingen. Begreppet 

“samlas in” har inte någon definition i lagen, det får dock antas att det avsåg alla de olika sätt 

ett företag använder sig av för att få tag på människors personliga uppgifter.67 

När ett företag inhämtar uppgifter från individen direkt skulle den 

personuppgiftsansvarige informera denne om behandlingen av dennes personuppgifter. 

Inhämtas information på deras internetsida ska deras upplysning lämpligen lämnas på samma 

plats.68 Men hur blir det om uppgifter samlas in från någon annan än den berörda? Vi får svar 

på detta om vi fortsätter i 24 § PUL. Paragrafen stadgade att om mina personliga uppgifter 

inhämtas från någon annan än mig direkt ska information skickas till mig när mina uppgifter 

senast registreras och behandlas.69  

Det första stycket förklarar för oss hur informationen lämnas medan de resterande 

styckena innehåller undantag och det är undantagen vi ska kika närmare på. Andra stycket 

förklarar för oss att information inte behöver lämnas om det finns bestämmelser om 

behandlandet av uppgifterna i lag. Syftet här är att den registrerade kan gå till den berörda 

författningen och se hur hen berörs. Det finns ett flertal olika lagar och bestämmelser om hur 

myndigheter får registrera oss individer. Den som således har en sådan rätt behöver inte lämna 

information när någons uppgifter har samlats in för behandling än den registrerade själv.70 

 

 

 

                                                 
64 Reinholdsson, K., Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 143 
65 Prop. 1997/98:44 s. 35 
66 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 97–98 
67 Lindblom, H-O., Öman, S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 309 
68 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 105 
69 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 106 
70 Lindblom H-O & Öman S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 314 
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2.3 Praxis  
 

Vi kommer nedan att behandla rättsfallet FR 563–17, för att belysa hur PUL kunde tillämpas 

och problemen som uppstod med tidigare lagstiftning. Här vill vi främst belysa hur det såg ut 

när en individ motsatt sig att få sina personliga uppgifter behandlade men hur näringsidkare 

ändå kunde få behandla personliga uppgifter.  

I målet överklagade Bo Wilhelmsson (BW) skogsstyrelsens (svarande) beslutet i form av 

personuppgifter om honom på deras webbplats. Den 11 oktober 2016 hade BW anmält att han 

motsatt sig att tre stycken avvecklingsanmälningar skulle publiceras på svarandes hemsida. 

Svarande motsatte sig och avslog BW ansökan och menade att beslutet inte gick att överklaga. 

BW yrkade följande i förvaltningsrätten. (FR) 

BW yrkade att svarandens beslut om ej överklagbarhet skulle överklagas, om beslutet går 

att överklaga yrkade han sedan att hans personuppgifter skulle ändras. Han anförde att han ej 

hade lämnat medgivande till publicering av hans uppgifter i form av namn och kartfigur och 

menar att när svaranden publicerade hans uppgifter medför det en kränkning av hans personliga 

integritet. Den intresseavvägning som svarande använder sig av är ej korrekt och det är enkelt 

att gå in på sidan och ta reda på vem som är ägare och ansvarig för avvecklingen. Den enskildes 

intresse borde vägas tyngre menar han än andra näringsidkare.  

Svaranden yrkade därefter att beslutet inte kunde överklagas, de medgav att det i och med 

publiceringen var möjligt att få ut namn men att de inte använder mer uppgifter än vad som är 

nödvändigt. Syftet med publiceringen var att underlätta skogsbolag, kommuner, myndigheter 

etc. Avverkningar kan påverka fastighetsgrannar, de som bygger väg och svaranden ansåg att 

de aktuella uppgifterna kommer till kännedom är stort och viktigt. 

FR hävdade att beslutet var överklagbart enligt 52 § PUL som fastslog att rättning av uppgifter 

enligt 28 § PUL går att överklaga hos allmän förvaltningsdomstol. 

Frågan i målet som FR behövde ta ställning till var om svarande haft rätt att behandla, i 

detta fall publicera kartfigurer på deras webbplats när samtycke inte hade inhämtats från BW. 

För att svaranden skulle få publicera personliga uppgifter krävs det att ett samtycke i någon 

form har förekommit eller för att behandlingen är nödvändig. I detta fall förelåg inget samtycke 

så det krävs att behandlingen är nödvändig enligt 10 § PUL. Svaranden åberopar punkt f i 10 § 

PUL: 

 

“f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en 

sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta 

intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga 

integriteten” 

 

Om den berörda individen tydligt hade motsatt sig att hens uppgifter behandlas och dennes 

motivering får anses vara av saklig karaktär borde uppgiftesansvarige vilja av att behandla de 

personliga uppgifterna endast i särskilda fall väga över vilket även fastslås i doktrin.71 

Svaranden har visat att de hade ett vägande intresse av att behandla BW personliga 

uppgifter trots att BW klargjort att han inte vill att hans uppgifter ska behandlas. Svarande har 

inte framtagit någon anledning varför denna begäran ska bortses vilket betyder att svarande 

måste beakta BW invändning. Svarande hade inte här vid denna avvägning visat något 

undantagsfall enligt 10 § PUL som gör att intresset kan väga över BW:s uttryckliga vilja att inte 

få sina uppgifter behandlade vilket leder till att överklagandet ska bifallas och BW:s uppgifter 

måste tas bort från svarandens webbplats.  

                                                 
71 Lindblom H-O & Öman S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s.243 (2011) 
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Svarande valde därför att överklaga till kammarrätten (KR), BW motsatte sig detta och 

yrkade att KR ska avslå överklagandet. Svaranden valde att anföra följande.  

Svaranden menade att FR:s dom ledde till en alldeles för bred tillämpning av undantaget mot 

publicering av avverkningsanmälningarna vilket leder till att 10 § f PUL sätts ur spel och en 

intresseavvägning inte genomfördes ordentligt. FR har inte beaktat det intresse och betydelse 

som finns för att kartlägga och publicera de personliga uppgifterna. Svaranden ansåg att den 

sakliga motivering som BW lämnat var alldeles för vag och borde varit mer specifik. BW har 

endast gjort gällande att publiceringen kommer utgöra en kränkning av hans integritet och 

exponera hans näringsverksamhet, svaranden menar här att det inte utgörs en kränkning 

eftersom namnet på den som äger marken publiceras inte och det är endast den yta som anmälts 

för avverkning som publiceras. Avverkningsanmälningar är allmänna handlingar och begärs ut 

i stor utsträckning menar svarande.  

Svarande anförde även att publicering av uppgifterna är till fördel för skogsägare efter 

tillkännagivandet av uppgifterna leder till att skogsföretag, skogsinspektioner etc. kan 

kontrollera att det som ska avverkas sker på ett korrekt sätt. De personliga uppgifterna kommer 

endast användas för skogsbruksändamål och inget annat.  

BW anförde att en publicering av anmälningarna skulle leda till en onödig exponering av 

hans verksamhet. Han menade även att det inte fanns någon annan verksamhet likt den som 

svarande tillhandhåller där information kan hämtas lika enkelt av allmänheten på andras 

webbplatser. Svarandes val av media vid publicerandet gör att distribueringen blir onödigt stor 

och dessutom att den sker mot BW:s vilja blir det en kränkning av den personliga integriteten. 

När anmälningar om avverkning publicerats på internet kan det leda till att individer eller 

grupper av människor beger sig ut till avverkningsplatsen för att stoppa avverkningen. Detta är 

ingrepp i den personliga integriteten samt även ingrepp i äganderätten, denna kränkning borde 

inte ges befogenhet med stöd i deras intresse. BW ansåg att även fast hans namn inte 

uttryckligen publiceras på deras webbplats kan individer med hjälp av kartbilden ta reda på vem 

som står som ägare för fastigheten och ta reda på dennes identitet. 

KR valde att bedöma målet enligt följande. De uppgifter som BW måste skicka in till 

svarande enligt 14 § skogsvårdslagen (1979:429) och 15 § skogsvårdsförordningen 

(1993:1096) var uppgifter om fastighetsägare, fastighetsbeteckning samt en karta över området 

som ska avvecklas. Med de uppgifter som svarande publicerat på deras webbplats om de gränser 

för avvecklingen går det indirekt att ta reda på vem som äger fastigheten och därav var PUL 

tillämpligt.  

PUL härstammade från direktivet 95/46/EG den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter.72 För att en behandling av någons 

personliga uppgifter skulle vara godkänd får det inte strida emot den 9 § PUL om deras 

grundläggande krav och det måste ha stöd i den 10 § PUL med angivet rättsligt stöd. En rättslig 

grund enligt den 10 § PUL kunde vara att den behandlade hade lämnat sig samtycke och att en 

myndighet då får behandla dennes uppgifter. Om ett samtycke inte lämnats kan en behandling 

ändå få ske i enlighet med punkt ”f” i den 10 § PUL om behandlingen av den berördes uppgifter 

är av nödvändig karaktär och som har ett berättigat intresse hos personuppgiftsansvarige. Om 

intresset vägt tyngre än skyddet mot den personliga integriteten skulle skyddas är det förenligt 

med punkten f och samtycke krävs ej. I det aktuella målet syftar publiceringen av uppgifterna 

på svarandens hemsida till att skogsinspektörer bland annat kan kontrollera att den skog som 

ska avverkas är korrekt anmäld och inte felaktig. Andra aktörer som järnvägshållare eller 

fastighetsgrannar kan ha intresse i frågan och svarande menar att uppgifterna blir allmän 

kännedom har stor betydelse.  

                                                 
72 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
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KR bedömde därför svarandes intresse av att tillgängliggöra uppgifterna på deras 

webbplats som nödvändig för ändamålet som publiceringen innebor. Genom denna behandling 

blev uppgifterna mera lättillgängliga att få tag på vilket i sin tur kan leda till större spridning än 

om de endast går att få ut hos myndigheter som allmänna handlingar. BW har motsatt sig att 

svarande får publicera uppgifter om honom vilket måste tas med i beaktning. Av de svenska 

förarbetena framgår det att om den berörda individen motsätter sig att hens uppgifter ska 

behandlas ska det som regel anses väga över personuppgiftsansvariges intresse i frågan om en 

fortsatt behandling.73 Men att den berörda motsätter sig innebär att en avvägning automatiskt 

inte får göras, den personliga integriteten ska vägas mot den som har intresse av uppgifterna, i 

detta fall svaranden i enlighet med 10 § f PUL. Den behandlades skyddsintresse ska normalt 

väga över intresset i att behandla uppgifterna och publicera dessa så allmänheten kan ta del av 

dessa. En avvägning kan dock få bedömningar beroende vad för typ av information det rör sig 

om, hur känslig personliga uppgifterna är och det allmänna intresset av informationen.74 

Tidigare i uppsatsen har vi redogjort att begreppet “personlig integritet” inte definieras i 

PUL, KR redogjorde likaså att begreppet inte definieras i varken lag eller i direktivet och det 

måste göras en samlad bedömning för varje enskilt fall om den personliga integriteten har 

kränkts.  

En samlad bedömning skulle göras av vad för typ av uppgifter som behandlas, i vilket 

sammanhang dessa förekommer, vilken typ av känslighet de har, vilket syftespridningen av 

uppgifterna har fått eller kommer att få med t.ex. publicering av personliga uppgifter.75  

KR:s bedömning av målet är att de uppgifter som kommer publiceras och som 

allmänheten kommer kunna ta del utav inte är integritetskänsliga till sin karaktär. Inte heller 

vägde BW intresset att hans uppgifter inte publicerades över svarandens intresse att få publicera 

hans personliga uppgifter. KR hävdade att undantagsbestämmelsen i 10 § f PUL var tillämplig 

och det BW utöver hade anfört gav ingen annan bedömning i frågan. Svarandes publicering av 

uppgifter stred ej emot lagbestämmelser och KR upphävde därför FR:s dom till svarandens 

fördel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 SOU 1997:39 s. 365 
74 Jfr. EU-domstolens dom den 13 maj 2014 i mål C-131/12, Costeja, p. 74 
75 Prop. 2005/06:173 s. 27 
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3. GDPR 

3.1 Den nya förordningen  
General Data Protection Regulation76 (GDPR) är den nya reformerade dataskyddslagstiftningen 

som blev tillämplig i Sverige och övriga medlemsstater den 25 maj 2018. Varför GDPR ersatt 

vår nuvarande lag är med syfte att ge oss människor ett starkare skydd för vår personliga 

integritet. Den nya förordningens syfte är att ge oss människor bättre kontroll över våra 

personliga uppgifter och vi ska själva kunna bestämma vad vi tycker ska beröra oss och inte. 

Samhällets tekniska utveckling går väldigt fort och de sociala medierna som finns i 

mobilen förenklar och roar vår vardag. Våra webbplatser gör det enklare för oss att komma i 

kontakt med näringsidkare och offentliga sektorn genom konton vilket kan underlätta att få våra 

ärenden hanterade. Men detta har även en baksida, trots all positiv utveckling kan människor få 

känslan av att de känner sig övervakade och iakttagna med all skräddarsydd reklam som riktas 

till oss när vi besöker webbplatser.77 Det är nödvändigt för företag att behandla personliga 

uppgifter för att kunna bedriva konkurrens affärsverksamhet men denna behandling hänger 

likväl ihop med risker. Om detta skulle missbrukas skulle det dock kunna leda till en betydande 

skada för oss individer om uppgifter likväl skulle hamna i fel händer.78 

Det finns även ett orosmoln över människor när myndigheter verkar ta lätt på frågan kring 

säkerheten kring våra personuppgifter, detta är bakgrunden till varför GDPR har tillkommit.79 

GDPR består utav två delar, en förordningsdel som gäller för alla utom våra brottsbekämpande 

myndigheter (Polisen, SÄPO etc.) och den andra delen kommer bestå utav ett direktiv80 som 

endast gäller för brottsbekämpande myndigheter. Att GDPR ersatt PUL och även dess direktiv 

är för vissa en nyhet men för andra inte. GDPR kompletteras även av nationell lagstiftning i 

form av Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Några nyheter som GDPR medfört är införandet av högre sanktionsavgifter som kan 

uppgå till 20 miljoner euro eller 4 procent av företagets omsättning. Du som individ ska även 

ha rätt till att bli bortglömd, alltså att kunna bli raderad av företaget som behandlat dina 

personliga uppgifter.81 

 

3.2 GDPR:s syfte och tillämplighet  
Den 25 maj 2018 ersatte GDPR det dåvarande datadirektivet. GDPR fick allmän giltighet och 

är direkt tillämplig och bindande i varje medlemsstat.82 GDPR implementerades inte i den 

nationella rätten som direktivet fick göra utan myndigheterna, domstolarna och vi människor 

ska lyda förordningen som om den vore nationell lagstiftning. GDPR är direkt tillämplig i vårt 

samhälle genom artikel 288 FEUF.83 

Betoningsvärt är att även om GDPR är direkt bindande och börjat tillämpas finns det 

många regler som ger utrymme för ett kompletterande av våra nationella regler. GDPR 

föreskriver också om regler ska begränsas eller om det behövs ett förtydligande. 

                                                 
76 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
77 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 11–12 
78 SOU 2017:39 s. 63 
79 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 11 
80 Direktiv 2016/680/EU 
81 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 26–28 
82 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
83 SOU 2017:39 s. 72 
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Medlemsstaterna kan i den mån det är behövligt sammanföra delar av GDPR med den nationella 

rätten för att göra det mer begripligt för oss individer.84 

Med tidigare gällande rätt har det konstaterats att det var bristande likformighet över 

unionen och dess tillämplighet. Det dåvarande direktivet lyckades inte förhindra bristerna och 

olikheterna mellan de olika delarna i unionen.85 För att säkerställa en likformig skyddsnivå över 

unionen och undvika hinder som påverkar den fria rörligheten av personuppgifter tillämpas 

därför GDPR. För att kunna erbjuda en rättslig säkerhet behövdes en förordning som ger samma 

öppenhet för alla ekonomiska aktörer och erbjuder alla fysiska personer i alla medlemsstater 

samma rättigheter och skyldigheter. När fysiska personer och även 

personuppgiftsansvariga/biträden åläggs samma ansvar kan övervakningen när behandling av 

personliga uppgifter bli enhetlig. Samarbetet mellan länderna kan bli mer effektivt och 

sanktionerna blir mer jämbördiga.86 

GDPR kommer tillämpas när det rör sig om behandling som utgörs helt eller delvis av 

automatik men även annan behandling av personliga uppgifter som sker på manuell nivå som 

kommer finnas i ett register. GDPR omfattar inte behandling av personuppgifter som ingår i 

verksamhet som inte omfattas av unionsrätten eller sådan verksamhet som omfattas av 

säkerhetspolitiken.87 

Behandling av uppgifter som görs av fysisk person för privat bruk eller kopplat till hens 

hushåll omfattas inte av GDPR. Likaså omfattas myndigheter som har till uppgift att lagföra 

brott, utreda eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det måste dock vara myndighetens 

ändamål med verksamheten. GDPR:s regler ska slutligen inte heller tillämpas av EU:s organ, 

institutioner eller byråer.88 GDPR ska gälla på all typ av behandling av personuppgifter av den 

verksamhet som bedrivs genom en personuppgiftsansvarig som är lokaliserad i unionen oavsett 

om behandlingen utfördes där eller ej.89  

En skillnad från direktivet är att GDPR vid särskilda omständigheter appliceras på just 

personuppgiftsansvarig som inte är etablerad i unionen som behandlar personuppgifter. 

De individer som blivit behandlade ska befinna sig i unionen, behandlingen ska ha anknytning 

till tjänster som erbjuds registrerade inom unionen eller övervakning av deras beteende inom 

unionen. GDPR tillämpas slutligen på behandling av personliga uppgifter som gjorts av en 

personuppgiftsansvarig som inte är etablerad inom unionen men återfinns där den nationella 

rätten från staterna gäller enligt folkrätten.90 

 

3.3 Övergången till GDPR 
GDPR ersatt det tidigare direktivet men det betyder inte att direktivet inte var användbart, 

förordningen bygger på direktivet genom dess innehåll och struktur. Men det medför också en 

rad förändringar. En av de större förändringarna som vi nämnde kort tidigare var att den berörda 

individen rättigheter nu har stärkts ytterligare och jag som person kan nu ha bättre kontroll över 

mina personliga uppgifter.91  

Den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla den information jag är behörig till i ett 

enkelt och begripligt format men jag ska även kunna ta kontakt med den ansvarige och kunna 

be att bli raderad, alltså bortglömd av företaget. Jag som individ ska även ges en möjlighet att 

                                                 
84 SOU 2017:39 s. 72-73 
85 Prop 2017/18 s. 18 
86 Prop 2017/18 s. 19 
87 SOU 2017:39 s. 74–74 
88 SOU 2017:39 s. 74 
89 Prop 2017/18 s. 19 
90 Prop 2017/18 s. 19 
91 SOU 2017:39 s. 75 
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enkelt kunna ta del av mina uppgifter ifall jag önskar att ge dem till en annan leverantör, så 

kallad dataportabilitet. Ett krav har införts att under vissa omständigheter måste ett samtycke 

inhämtas från vårdnadshavare eller samtycke från barnet direkt när tjänster erbjuds till barn. 

Barns särskilda ställning och stora möjlighet att bli utsatta poängteras genomgående i GDPR 
92, skäl 38 är ett tydligt exempel på detta. 

Ett annat nytt krav som införts är att om det uppstår en så kallad personuppgiftsincident 

så ska detta anmälas till datainspektionen inom 72 timmar.93 En personuppgiftsincident är en 

form av säkerhetsincident som leder till en förlust, ändring, förstöring eller obehörig åtkomst 

av personuppgifter som lagras eller behandlas. Ett konkret exempel är att en dator försvinner 

som innehåller en verksamhets kunddatabas. Det är klart att för att GDPR ska vara tillämplig 

måste säkerhetsincidenten omfatta personuppgifter. Andra incidenter omfattas ej av GDPR.94 

Den berörda ska informeras om händelsen om den till stor sannolikhet kan påverka dennes 

rättigheter.95 Som tidigare nämnts ovan kan böterna stiga upp till 20 miljoner euro, böterna kan 

vara för företag som inte anmäler en säkerhetsincident eller inte hanterar personuppgifterna på 

ett korrekt sätt i enlighet med artiklar 82–84 GDPR. 

 

3.4 Upphävandet av PUL 
Vi har diskuterat ovan att GDPR ersatt PUL, det dåvarande direktivet inklusive föreskrifter 

m.m. I SOU:n96 gavs förslaget att förordningen helt skulle ersätta direktivet. GDPR kommer 

inte implementeras i den svenska rätten utan gälla för myndigheter, domstolar och enskilda som 

vi redan har berört. I förslaget föreslogs det att uttryck eller termer inte skulle påverka oss 

individer utan det skulle ha samma innebörd som dåvarande lagstiftning.97 T.ex. den 

personuppgiftsansvarige är en juridisk eller fysisk person, myndigheter, offentliga organ etc. 

bestämmer hur behandlingen ska genomföra och dess syfte. Om flera företag har hand om 

behandlingen av personliga uppgifter är de gemensamt personuppgiftsansvariga. De uppgifter 

som faller inom privat natur faller utanför GDPR tillämpningsområde som vi diskuterat ovan. 

Den som är ansvarig har likväl en plikt att anmäla incidenter till datainspektionen som vi likväl 

har nämnt ovan.98 Här kan vi konstatera att begreppet personuppgiftsansvarig inte har ändrats 

radikalt, det har tillkommit lite skyldigheter och det har gjorts förtydligande men innebörden i 

den nya lagstiftningen är densamma som i den dåvarande lagstiftningen. 

 I SOU:n förklaras det tydligt att det finns begrepp som inte definieras men de kan inte 

heller ges en särskild betydelse av nationell rätt. Det krävs dock ingen reglerad definition och 

begrepp och termer i GDPR ska därefter ha samma betydelse som direktivet anser regeringen.99 

Det finns en annan orsak till varför dåvarande lagstiftning inte finns kvar och det är för när 

GDPR blev tillämplig skulle det ha lett till en dubbel reglering om direktivet fanns kvar och var 

tillämpligt. Med det menas att om direktivet fortfarande skulle vara tillämpligt skulle individer 

få anpassa sig efter två olika regelverk vilket är otillåtet. Flera regler i PUL motsvaras och 

återfinns i GDPR och är således direkt tillämpliga enligt förordningen. 

 

                                                 
92 SOU 2017:39 s. 75 
93 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 28 
94 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 304 
95 SOU 2017:39 s. 75 
96 SOU 2017:39 
97 SOU 2017:39 s. 78 
98 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 28 
99 SOU 2017:39 s. 80 
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3.5 Rätt att bli bortglömd, “Radering” och rätten till dataportabilitet 
 

3.5.1 Radering 
En av de så kallade nyheterna vi diskuterade tidigare i uppsatsen var rätten till att bli bortglömd. 

Artikel 17 GDPR ger den registrerade möjlighet att vända sig till en myndighet eller 

näringsidkare och kräva att bli raderad från deras register.  

Detta kallas rätten att bli glömd. Detta betyder att människor kan ställa krav på företag 

att de löpande ska kunna rensa eller radera deras kunddata om detta skulle önskas. Ett exempel 

på detta kan vara att jag som individ motsätter mig att företaget får behandla mina uppgifter vid 

direkt marknadsföring, uppgifterna måste således raderas. Personuppgifter kan även bli tvungna 

att raderas om insamlandet av uppgifterna grundar sig på samtycke och individen återkallar sitt 

samtycke. Slutligen kan det enkelt ha att göra med att det ändamål som uppgifterna skaffades 

för har ändrats och då måste uppgifterna också raderas. 

Om vi tänker oss att flera människor begär att ett företag som behandlar deras uppgifter 

om att bli raderade, alltså bortglömda måste företaget eller organisationen höra av sig till dem 

eller meddela dem om att de har lämnat deras uppgifter till radering. Enligt GDPR måste även 

företaget enligt skäl 59 besvara individens förfrågan inom en månad. Det gäller dock inte om 

det skulle vara en alltför krånglig process att kontakta de aktuella personerna, alltså rent 

betungande eller om det helt enkelt skulle ses som omöjligt. Ibland är radering inte tillräcklig 

för att personliga uppgifter ska försvinna, så föreligger det ofta när uppgifter hamnar ute på 

sociala nätverk. I dessa fall ska den som offentliggjort uppgifterna informera övriga aktörer 

som kan tänkas behandla uppgifterna att den enskilde har lämnat in en begäran att dennes 

uppgifter ska plockas bort.100 

Det återfinns dock undantag från ens rätt till att bli raderad och skyldigheten företag har 

att informera den som vill bli raderad. Om det skulle visa sig att det är nödvändigt för 

organisationen att tillgodose andra rättigheter, t.ex. någons yttrandefrihet behöver inte uppgifter 

raderas eller den berörda bli informerad. Denna undantagsmöjlighet stadgas i artikel 17.3 

GDPR och innebär med andra ord att rätten att kunna bli raderad får ses som en relativ rättighet, 

alltså en rättighet med vissa inskränkningar. Om vi återgår till sociala medier är det värt att 

poängtera att även om du åberopar din rätt att bli bortglömd finns det möjligheter för användare 

att få tillgång till din information. Det kan t.ex. vara i form av skärmdumpar eller att de fått 

tillgång till informationen via den juridiska vägen.101 

I konstitutionsutskottets betänkande102 framgår att den behandlade individen bör ha en 

särskild rätt att få sina uppgifter bortglömda om ändamålet för uppgifterna har ändrats eller om 

hen har återkallat sitt samtycke såsom vi berört ovan. Detta är särskilt relevant när jag 

exempelvis fattat ett beslut som barn men med åren kanske inser att jag inte vill ha mina 

uppgifter på den offentliga webbplatsen och vill då ta bort mina personliga uppgifter.103 

En bredare och djupare lagring av en individs personliga uppgifter kan vara laglig om det 

relaterar till informationsfriheten eller yttrandefriheten av anledning för att kunna uppfylla en 

rättslig förpliktelse eller rentav av det allmänna intresset. För att kunna säkerställa den nya 

rättigheten om att kunna bli raderad bör de personuppgiftsansvariga som registrerat eller 

offentliggjort uppgifterna vidta åtgärder som står i rimlig proportion och informera alla de 

aktörer som behandlar den aktuella individens uppgifter att hen önskar bli glömd. Den ansvarige 

bör även ta hjälp av tekniska hjälpmedel som finns för den ansvarige att använda sig av för att 

                                                 
100 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 97 
101 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 98 
102 2017/18KU23 
103 KU 2017/18:23 s. 21 
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informera de andra personuppgiftsansvariga som behandlar den berördas personliga uppgifter 

att denne vill bli raderad och inte längre behandlad.104 

I artikel 17 GDPR redogörs att den berörda individen ska ha rätt att få sina uppgifter 

bortglömda utan onödigt dröjsmål. I artikel 17 stadgas även under vilka förutsättningar den 

uppgiftsansvarig måste radera personliga uppgifter. Om en förutsättning faller in under något 

av följande måste uppgifterna raderas: 

 

“- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. 

- Om behandlingen grundar sig på den registrerades samtycke och han eller hon 

återkallar samtycket. 

- Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och den registrerade motsätter sig att 

uppgifterna behandlas. 

- Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som 

väger tyngre än den registrerades intresse. 

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt. 

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

- Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med erbjudande av 

informationssamhällets tjänster.”105 

 

3.5.2 Dataportabilitet 
Artikel 20 GDPR introducerar rätten till dataportabilitet. Detta innebär att den som blivit 

registrerad har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut 

personuppgifter som berör den registrerade och som hen tillhandahållit den 

personuppgiftsansvarige. Den registrerade har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits 

personuppgifterna hindrar detta. Detta är dock beroende av att behandlingen sker automatiserat 

och grundar sig på samtycke enligt andra framhållna artiklar i GDPR. 20.2 stadgar vidare att 

när det är tekniskt möjligt ska den registrerade ha rätt att få uppgifterna direkt överförda från 

en personuppgiftsansvarig till en annan.  

Dataportabilitet innebär exempelvis att den registrerade kan få sin data överförd från en 

social medietjänst till en annan, från Facebook till Twitter eller från en musikstreamingtjänst 

till en annan, från Spotify till Apple Music. Rätten till dataportabilitet är precis som rätten till 

radering relativ. Rätten inskränks bland annat om behandlingen utgår från en annan rättslig 

grund än samtycke eller avtal. Det är inte heller något krav att organisationer måste införa 

system som är kompatibla med tredje part vilket kan innebära att det kan uppstå fall där direkt 

överföring är tekniskt omöjlig.106 

 

 

 

 

                                                 
104 KU 2017/18:23 s. 22 
105 KU 2017/18:23 s. 22 
106 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 100–101  
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3.6 GDPR:s sanktionsavgiftssystem  

3.6.1 Allmänt om sanktioner enligt GDPR 
Vi har tidigare kort redogjort att datainspektionen kommer kunna bötfälla företag om de bryter 

mot reglerna och utfärda ett mångmiljonbelopp i form av sanktionsavgifter vilket är en 

befogenhet som härleds från skäl 150 GDPR.  Nu kommer vi gå in djupare och se vad detta 

egentligen betyder och vad det kommer ha för effekt. Begreppet sanktion har ingen 

legaldefinition, när människor talar om sanktion ser vi ofta på begreppet som att något är 

handlingsstyrt eller straffbart.107 

En sanktionsavgift är en avgift som är knuten till att när en överträdelse av t.ex. en regel har 

skett som kommer medföra en skyldighet av något slag, nämligen ett bestämt belopp till det 

allmänna. Någon exakt definition vi nämnde ovan finns inte men det går att ta ut tre olika 

kriterier.  

 

“1.En sanktionsavgift är en sanktion, d.v.s. en ekonomisk påföljd för ett rättsstridigt beteende. 

2. En sanktionsavgift är knuten till en författning. 

3. En sanktionsavgift tillfaller det allmänna.” 

 

Om dessa kriterier används går det att urskilja och avgränsa sanktionsavgifter mot andra 

grupper av fenomen, kriterierna bör dock godtas med vissa reservationer.108 

Sanktionsavgifterna har två olika nivåer,109 enligt GDPR, den första nivån är 10 miljoner 

euro eller 2 % av den globala årsomsättningen och den andra är 20 miljoner eller 4 % av den 

globala årsomsättningen. Men vid sidan av dessa bötesbelopp finns även möjlighet för den 

enskilde som blivit drabbad att kunna föra en skadeståndstalan mot det företag eller 

organisation som har brutit mot reglerna.110 Med dessa belopp uppstår frågan varför 

sanktionsavgifterna är så höga men också hur de ska bestämmas. När datainspektionen ska 

fastställa vilken nivå av sanktion ett företag ska erhålla ska de bland annat se över vad för typ 

av karaktär överträdelsen har. De ska även se över hur stor skada individen har lidit av företagets 

regelbrott och även vilken karaktär behandlingen av de personliga uppgifterna har. Varför 

avgifterna är så höga är enkelt uttryckt för att stärka efterlevnaden av GDPR.111  

Om ett företag skulle begå en rad olika överträdelser kan vi tänka oss att den andra nivån 

blir aktuell, om ett företag skulle begå en mindre överträdelse och om sanktionsavgifter skulle 

bli en tung och oproportionell börda för exempelvis en enskild firma kan inspektionen istället 

välja en annan väg.112 En egenföretagare eller även kallad enskild firma är en fysisk person som 

bedriver näringsverksamhet.113 I skäl 18 GDPR framgår det att reglerna inte är tillämpliga på 

privata personer som inte bedriver en verksamhet som saknar affärsmässig eller yrkesmässig 

karaktär, även sådan verksamhet som kan kopplas till individens hushåll omfattas inte av 

GDPR. När det kommer till enskilda firmor kan vi tänka oss att de skulle ha svårare att betala 

de olika sanktionsavgifterna enligt de olika nivåerna vi nämnde förut. Förordningen har gett 

vissa lättnader till de enskilda firmorna och istället för en avgift kan den enskilda firman erhålla 

en varning, en reprimand.114 

                                                 
107 SOU 2017:39 s. 273 
108 Warnling-Nerep, W., Sanktionsavgifter - särskilt vid olovligt byggande, s. 53 
109 Prop. 2017/18:105 s. 141 
110 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 314–315 
111 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 316 
112 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 317 
113 Simon-Almendal, T., Silfverberg, C., Melz, P., Lindencrona, G., Lodin, SO., Inkomstskatt, s. 481 
114 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 321 
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Dataskyddsförordningen menar att när det kommer till mindre överträdelser eller om 

sanktionsavgifter skulle vara en alltför stor börda får en reprimand utfärdas istället. I skäl 148 

GDPR framgår det att en sannolik bedömning kan göras om en sanktionsavgift skulle ha 

utdömts, men om denna sanktion inte skulle stå i proportion för den aktuella privata personen 

får en reprimand istället utfärdas.115 Hänsyn ska tas till överträdelsens karaktär, om det skett 

uppsåtligen, om åtgärder vidtagits för att lindra skadan och tillämpningen av uppförandekod 

enligt artikel 83.2 GDPR. 

De enskilda firmorna har alltså fått en annan och lite mildare utväg i systemet jämfört 

med övriga företag eller organisationer. De får två valmöjligheter, att undgå avgift och få en 

varning när det kommer till mindre regelbrott och om en sanktion skulle ses som 

oproportionerlig. Inspektionen ska även se över den allmänna inkomstnivån i företag, 

organisationer och även medlemsstaten. Detta kan i allra högsta grad påverka enskilda firmor 

om en sanktion ändå blir aktuell och en varning uteblir för den enskilda firman.116 

I artikel 4.18 GDPR definieras begreppet “företag” som en juridisk eller fysisk person 

som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dennes juridiska form. I detta ingår även 

partnerskap eller olika föreningar som kontinuerligt bedriver en form av ekonomisk 

verksamhet. Vidare nämns det i skäl 150 GDPR att om de administrativa sanktionsavgifterna 

drabbar ett företag, bör ett företag i detta syfte anses vara ett företag i den mening som avses i 

artiklarna 101 och 102 FEUF117 . Begreppet är med andra ord bredare och mer vidsträckt i 

GDPR än vad vårt begrepp i Sverige är.118 

 

3.6.2 Hur utgår olika sanktionsavgifter?  
Artikel 83 GDPR fastställer allmänna villkor för fastställande av administrativa 

sanktionsavgifter. Artikelns första punkt stadgar följande: 

 

”Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administrativa sanktionsavgifter i 

enlighet med denna artikel för sådana överträdelser av denna förordning som avses i punkterna 

4, 5 och 6 i varje enskilt fall är effektivt, proportionellt och avskräckande.”  

 

Vidare fastställs i artikeln att det finns två olika nivåer av sanktionsavgifter. I artikelns 

fjärde punkt fastslås för vilka artiklar som överträds ett företag ska kunna påföras de 

administrativa sanktionsavgifterna av den första nivån, det högsta beloppet av antingen 10 

miljoner euro eller 2 procent av den totala globala årsomsättningen under det föregående året. 

Dessa artiklar innefattar: 

 

”a) Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter enligt artiklarna 

8, 11, 25–39, 42 och 43.  

b)  Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43.  

c)  Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4.4.” 

 

Vilka överträdelser av artiklar som leder till sanktionsavgifter av den andra nivån, det 

högsta beloppet av antingen 20 miljoner euro eller 4 procent av årsomsättningen beroende av 

vilket värde som är högst, stadgas i artikelns femte punkt. Dessa innefattar: 

 

                                                 
115 SOU 2017:39 s. 278 
116 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 321–322 
117 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
118 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 319 
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”a) De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, 

enligt artiklarna 5, 6, 7 och 9.  

b)  Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22.  

c)  Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell 

organisation enligt artiklarna 44–49.  

d)  Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits på 

grundval av kapitel IX.  

e)  Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller permanent 

begränsning av behandling av uppgifter eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena som 

meddelats av tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 eller underlåtelse att ge tillgång 

till uppgifter i strid med artikel 58.1.” 
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4. Nationella kompletterande bestämmelser 
Även om GDPR blivit direkt bindande och dess regler nu ska följas i alla medlemsländer 

lämnade förordningen möjlighet för vissa nationella valmöjligheter angående vissa regleringar. 

I Sverige har dessa specialregleringar implementerats genom lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. I denna lag finner vi bland annat 

bestämmelser om sanktionsavgifter och barns samtycke. 

4.1.1 Möjligheten att sanktionera myndigheter 
Att sanktionsavgifter kommer kunna åläggas myndigheter togs upp tidigare i uppsatsen 

och är något som bestämdes på nationell nivå och fastställdes i 6 kap. 2 § i lagen om 

kompletterande bestämmelser efter att sådan möjlighet lämnats genom artikel 83.7 GDPR. 

Artikel 83.7 GDPR stadgar att varje medlemsstat erhåller rättigheten att reglera och 

bestämma själva i vilken utsträckning de vill sanktionera offentliga organ och myndigheter i 

deras stat. I dataskyddsutredningen119 föreslogs det att sanktionsavgifter borde kunna åläggas 

myndigheter, både kommunala och statliga, men inte domstolar. För mindre överträdelser 

föreslogs en avgift kunna uppgå till 10 miljoner kronor medan en större och mer allvarlig 

överträdelse kunde innebära ett sanktionsbelopp upp till 20 miljoner kronor.120 

I samma SOU poängteras att sanktionerna är till för att säkerställa våra individers 

personliga integritet. Utredningen menar att om de privata aktörerna ska kunna påföras en 

sanktionsavgift bör även det allmänna kunna påföras sanktionsavgifter med tanke på att de 

personliga uppgifterna väger lika tungt inom den privata och allmänna sektorn, men även 

eftersom myndigheter ofta hanterar mer känsliga personuppgifter och ofta större mängder 

personliga uppgifter vilket också är ett skäl.121 Utredningen lyfte fram några av de större 

överträdelserna som skett från myndigheter mot dataskyddslagstiftningen, (T.ex. polisens s.k. 

romregister) och menade att det är väldigt tveksamt om det kan förväntas att offentliga organ 

följer reglerna i samma utsträckning som de privata aktörerna.122 

Det utredningen menade talar emot att sanktionsavgifter bör tas ut från myndigheten är 

den bristande effektiviteten när offentliga organ begår regelbrott vilket skiljer sig mot den 

privata sektorn med beaktning av att tjänstefelansvaret erbjuder ett visst skydd för statligt 

anställda när de blir skyldiga till tyngre överträdelser.123  

I propositionen föreslog det att när det rör sig om mindre allvarliga överträdelser av regler 

ska tillsynsmyndigheten kunna ta ut sanktionsavgifter till högst 5 000 000 kronor men när det 

gäller allvarliga överträdelser kan beloppet sträcka sig upp till 10 000 000 kronor. Förslaget 

tillstryktes av en majoritet av remissinstanserna124 Dessa avgiftsstorlekar stadgades sedan i 6 

kap. 2 § i lagen om kompletterande bestämmelser. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 SOU 2017:39 
120 SOU 2017:39 s. 287–288 
121 SOU 2017:39 s. 287–288 
122 SOU 2017:39 s. 288 
123 SOU 2017:39 s. 288 
124 Prop 2017/18:105 s. 139 
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4.1.2 Barns samtycke 
I artikel 8 i GDPR framgår det att när det gäller informationstjänster som erbjuds direkt 

till barn är det endast tillåtet om barnet är över 16 år. Om barnet är under 16 år krävs det 

samtycke av den som är ansvarig för barnet. Om vi jämför detta kan vi se att Sverige genom 2 

kap. 4 § i lagen om kompletterande bestämmelser valt gå ifrån GDPR:s regler och föreskriva 

en lägre ålder, 13 år, när det kommer samtycke till informationstjänster som berör barn direkt. 

Möjligheten att föreskriva en lägre ålder hänför sig till samma artikel där det framgår det att 

medlemsstaterna har tillåtelse att ha en lägre ålder än den som står skriven i GDPR med krav 

på att den inte får vara under 13 år.  

När Regeringen la fram förslaget om Sverige skulle använda sig av GDPR:s artikel eller 

välja att tillämpa bestämmelsen på egen hand var det ett flertal remissinstanser som valde att 

yttra sig i frågan. Barnens rätt till samhället menade att barn som är 13 år har förmågan att 

kunna fatta egna beslut för den personliga integriteten, Svenskt Näringsliv ansåg att eftersom 

den internationella gränsen för barn är 13 år, t.ex. i USA så borde även Sverige använda sig av 

13 år och inte 16 år som en gräns.125 

Andra remissinstanser, bland andra Datainspektionen, menade istället att barn under 15 

år har svårt att förstå innebörden och betydelsen av ens personliga uppgifter och vad för 

konsekvenser en behandling kan betyda. Även skolinspektionen var kritisk till förslaget att ha 

en gräns på 13 år och menade att en gräns på 15 år skulle öka integritetsskyddets för unga.126 

  Regeringens samlade bedömning härleddes bland annat till barns rätt till 

självbestämmande och yttrande- och informationsfrihet samt faktumet att svenska barn är 

medievana och att tillgången till information och deltagande online har stor samhällelig och 

social betydelse för barn och unga. Regeringen beaktade även det skydd barns personuppgifter 

ges av GDPR:s ytterligare bestämmelser samt av annan lagstiftning men framhöll att 

åldersgränsen möjligen kan komma att ändras om det uppdagas att skyddet inte skulle vara 

tillräckligt eller om flertalet andra medlemsländer väljer en högre åldersgräns.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Lagrådsremiss Ny dataskyddslag Stockholm den 21 december 2017 s. 63 
126 Lagrådsremiss Ny dataskyddslag Stockholm den 21 december 2017 s. 64 
127 SOU 2017:39 s. 157–159  
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5. Hur lagstiftningen förhåller sig till offentlighetsprincipen 

5.1 Personliga uppgifters samspel med offentlighetsprincipen 
Offentlighetsprincipen återfinns i 1:2 i tryckfrihetsförordningen (1949:105) och motsvarar att 

myndigheter är skyldiga att lämna ut offentliga handlingar till den person som begär det. 

Myndigheter är dock bara skyldiga att ge ut uppgifter så länge det inte strider emot sekretess. 

Regler om sekretess återfinns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) men vi kommer 

inte gå djupare in i lagen och behandla den.  

Offentlighetsprincipen är en av våra grundlagsfästa principer och myndigheter är skyldiga 

att behålla uppgifter och inte ändra dem vilket har betydelse för ursprungsuppgifterna.128 När 

direktivet129 tillämpades och PUL började användas i praktiken lades det in en klausul (punkt 

72 i direktivet innan nämnd) för att det inte skulle uppstå oklarheter. Genom denna klausul 

gjordes det möjligt att tillämpa direktivet i enlighet med våra nationella bestämmelser och 

offentlighetsprincipen utan att de stred mot varandra.130 

I 8 § PUL fanns bestämmelser att lagen inte skulle används i den utsträckningen att det 

skulle kunna påverka skyldigheten för en myndighet att lämna ut uppgifter enligt TF. 8 § PUL 

förhindrade inte att en myndighet sparar allmänna handlingar.131Här kunde det alltså utläsas att 

PUL var en subsidiär lag vilket även framgick i 2 § i lagen. PUL:s bestämmelser skulle med 

andra ord inte tillämpas ifall det skulle uppstå en krock när en myndighet skulle lämna ut 

handlingar. En myndighet kunde alltså inte sätta sig emot och mena att handlingarna skulle 

strida mot reglerna i PUL eftersom offentlighetsprincipen stod högre. Dock skedde det en 

prövning i form av sekretess i varje enskilt fall oavsett.132 

Värt att notera var att den individ som begärde att få ut allmänna handlingar hade rätt att 

vara anonym, vad det egentligen betydde var att myndigheter kunde krävas att sprida stora 

mängder personliga uppgifter till en obegränsad krets av okända människor med ett okänt 

ändamål. Våra myndigheters skyldighet att spara handlingar under lång tid medförde att 

människors känsliga uppgifter kunde bevaras för evigt.133 Utifrån informationen ovan kan 

utläsas att fysiska och juridiska personer kan hämta ut information om människor nästan utan 

några problem eller med djupare koll. Är offentlighetsprincipen alltid tillämplig? 

När det rör sig om direkt marknadsföring har individen en möjlighet att hindra att dennes 

personliga uppgifter ska användas för marknadsföring, då offentlighetsprincipen inte längre är 

tillämplig. En anmälan för att hindra en aktör att använda ens personliga uppgifter skickas till 

en personuppgiftsansvarig myndighet vilket förhindrar att myndigheten själv använder 

anmälarens uppgifter. Anmälan betyder även att en myndighet inte får ge ut några uppgifter när 

någon åberopar offentlighetsprincipen som myndigheten vet kommer använda uppgifterna i 

syfte med direkt marknadsföring. Anmälan hindrar dock inte en automatiskt en myndighet att 

lämna ut uppgifter trots att en myndighet kan anta att användaren vill använda uppgifterna i 

marknadsföringssyfte.134 

Hur ser datainspektionen på detta fenomen? Datainspektionen är en myndighet som 

bidrar med tillsyn över företag och myndigheter så deras behandling av personuppgifter inte 

inskränker någons personliga integritet. Datainspektionen arbetar för den enskilde individens 

rätt i samhället.135  

                                                 
128 Reinholdsson, K., Petersson, R., Personuppgiftslagen i praktiken, s. 85 
129 95/46/EG  
130 Prop. 1997/98:44 s. 35 
131 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s.  138 
132 Blomberg, K., Värt att veta om: personuppgiftslagen, s. 37 
133 Lindblom, H-O., Öman, S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 148–149 
134 Lindblom, H-O., Öman, S., Personuppgiftslagen, en kommentar, s. 219 
135 Datainspektionen, om oss, 2018-05-23  
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5.2 GDPR:s förhållande till offentlighetsprincipen  
Offentlighetsprincipen hade redan vid dåvarande lagstiftning företräde, nu har det blivit ännu 

mera tydligt att ge principen mer företräde och utrymme. Genom artikel 86 i förordningen har 

regleringen nu blivit alltmer tydlig och direkt tillämplig. Av bestämmelsen kan det utläsas att 

allmänna handlingar som omfattas av personliga uppgifter får utlämnas i överensstämmelse 

med nationell rätt. GDPR reglerar rätt till skydd för personliga uppgifter och allmänhetens rätt 

att få tillgång till handlingar. Artikel 86 GDPR gör det möjligt för en tillämpning av TF:s regler 

om tillgång för allmänheten när det gäller allmänna handlingar som innefattar 

personuppgifter.136 

Med andra ord ska artikeln tolkas att vår offentlighetsprincip kommer ha företräde när 

den ställs emot GDPR när det berör handlingar som bevaras hos offentliga organ men också 

likväl privata organ eller myndigheter. Notera dock att när det gäller handlingar som är av 

allmänt intresse kan de begäras ut hos privata organ men när det kommer till handlingar som 

inte omfattas av allmänt intresse har GDPR företräde framför offentlighetsprincipen.137 

Se skäl 86 utdraget från GDPR:  

 

”Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ 

eller ett privat organ för utförande av en uppgift av allmänt intresse får lämnas ut av 

myndigheten eller organet i enlighet med den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt 

som myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman allmänhetens 

rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet 

med denna förordning.” 

 

Eftersom både den personliga integriteten och yttrandefriheten med 

offentlighetsprincipen i spetsen är grundlagsskyddande måste lagstiftaren balansera dessa 

viktiga men olika faktorer. Den ena rättigheten ger oss skydd mot att hamna på platser med våra 

uppgifter som vi vill undvika ger den andra oss rättigheter att kunna ta del av information. Det 

betyder att GDPR inte kommer hindra myndigheter att inte ge ut allmänna handlingar med stöd 

av offentlighetsprincipen.138 

Den offentliga sektorn, kommuner och myndigheter kommer alltså få ta del av våra 

personuppgifter med stöd av offentlighetsprincipen men även utifrån när våra uppgifter har 

betydelse av det allmänna intresset. I PUL återfanns allmänt intresse i den 10 § punkt d men en 

förklaring saknas i vår lagstiftning men vi har tidigare redogjort att allmänt intresse kan vara 

när det gäller betydande forskning eller förande av statistik. Dataskyddsutredningen har 

redogjort att begreppet allmänt intresse är nu mer utdraget än vad det var i dåvarande 

lagstiftning. Med anledning till att kommuner och myndigheter inte kan använda sig av 

samtycke. Dataskyddsutredningen menar att begreppet nu har fått en bredare unionsrättslig 

betydelse än vad den hittills har haft. Dataskyddsutredningen menar således att den nya 

datalagen bör klargöra vad som utgörs av allmänt intresse.139 

 

                                                 
136 SOU 2017:39 s.76 
137 SOU 2017:39 s.130 
138 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 136 
139 Wetterberg, D., Wendleby, M., GDPR, förstå och tillämpa i praktiken, s. 59–60 
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6. Analys 

6.1 Inledande tankar 
Hittills har vi i denna uppsats kunnat utröna att personuppgifter sannolikt har en viktig roll på 

den digitala marknaden och att dem besitter ett värde som kan jämföras med monetära resurser. 

Företag har insett värdet i insamling och analysering av personuppgifter och att den tekniska 

utvecklingen på området har gjort denna insamling och analysering oerhört effektiv. I och med 

detta krävs effektiv lagstiftning på området för att se till att företags hantering av 

personuppgifter sker på ett sätt som inte kränker konsumenternas personliga integritet. När 

handeln allt mer flyttas till den digitala marknaden ökar svårigheten för konsumenterna att 

förstå hur deras personuppgifter hanteras. Utlämning av personuppgifter har även i allt större 

utsträckning kommit att bli nödvändig för att ta del av tjänster på nätet. Sociala medier, 

underhållningsplattformar, e-handlare och nyhetsmedier kräver oftast utlämning av 

personuppgifter för tillhandahållande av dess tjänster.  

Vi har i uppsatsen undersökt både den dåvarande lagstiftningen PUL som blir ersatt av 

GDPR och visat hur de skiljer sig åt samt vilka nyheter GDPR för med sig. Vi kommer nu i att 

undersöka och analysera hur GDPR kommer påverka konsumenter såväl som näringsidkare, 

vilka problem som kan komma att uppstå och hur den nya lagstiftningen är utformad för att 

hantera den konstanta tekniska utvecklingen. En viktig utgångspunkt är att GDPR har som syfte 

att skydda fysiska personer. Det blir ändock viktigt att analysera hur detta skydd påverkar 

juridiska personer och då framförallt näringsidkare eftersom dessa allt oftare förlitar sig på 

insamling av personuppgifter i sina verksamheter. Eftersom GDPR precis börjat tillämpas är 

det omöjligt att i större utsträckning utreda dess konsekvenser rent faktiskt. Det vi kommer 

fokusera på är att genom förordningens utformning försöka förutse möjliga konsekvenser. Vi 

kommer även undersöka hur företag reagerar på de nya reglerna, hur de anpassar sina 

verksamheter och de omstrukturerar sina avtal med kunder såväl som andra näringsidkare.  

6.2 Finns det en integritetstrappa för GDPR eller kan vi skapa en?  
I avsnittet “Integritetstrappan” behandlade vi hur dåvarande lagstiftning PUL fungerade, 

hur det tillämpades, vad dess syfte var etc. I och med att GDPR:s trätt i kraft och PUL kommer 

att upphävas av en nationell kompletteringslag vilket vi avhandlade i avsnittet “Upphävandet 

av PUL?” och med detta undrar vi då om det kan ställas upp en liknande trappa för den nya 

lagstiftningen. När Blomberg valde att ställa upp sin integritetstrappa valde hon att börja med 

de grundläggande kraven och definitionerna i lagen, här ska vi undersöka ifall det är liknande 

karaktär i GDPR. Här kommer vi nu att lägga fokus på GDPR och inte den nationella versionen 

med kompletterande bestämmelser eftersom dess primära syfte är att komplettera GDPR. I 

GDPR är det uppställt likt andra EU-rättsakter att förordningen inleder med syfte, 

tillämpningsområde och definitioner vilket nästan alltid finns med i alla lagstiftningar. I 

Blombergs första trappsteg fanns det mer konkret information, väldigt likt den som nu finns i 

GDPR. Det första trappsteget handlar egentligen om att förstå vad syftet är med lagstiftning, 

inom vilka områden är den aktuell, finns det nya begrepp som vi individer behöver sätta oss in 

i etc. För oss är den viktigaste paragrafen i det första trappsteget den 9 § PUL eftersom där 

förklaras det vilka grundläggande krav det kan ställas på den personuppgiftsansvarige. I artikel 

5 i GDPR framgår det att vilka krav som ställs för att få behandla någons personuppgifter. Här 

stämmer punkterna överens nästintill helt då de båda förklarar det viktiga med att det ska vara 

lagligt, ha ett berättigat ändamål, inte samla in mer uppgifter än nödvändigt osv. Här anser vi 

att vi kan skapa det första trappsteget av integritetstrappan för GDPR eftersom att den nästintill 

påminner väldigt mycket om det första trappsteget i PUL:s lagstiftning förutom att det skiljer 

sig med struktur och att vissa artiklar är i en annan ordning än några i dåvarande lagstiftning 

PUL. Här finner vi att vi har fått grönt ljus för att ta steget upp för trappsteget och ta oss vidare. 
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I det andra trappsteget diskuterade Blomberg tillåten behandling, att uppgifter om den 

berörda endast fick lämnas om individen uttryckligen hade lämnat samtycke till detta. Men i 

den 10 § PUL fanns det undantag när samtycke inte behövdes för att få behandla 

personuppgifter. I artikel 6 GDPR får vi förklarat för oss att en behandling är lagligt om något 

av alternativen som räknas upp i artikeln är uppfyllt. I artikeln kan vi utläsa bland annat att det 

krävs samtycke, avtal eller för att behandlingen är nödvändig för att skydda den bearbetades 

intressen. Här kan vi återblicka till avsnittet ”Tillåten behandling” och dra slutsatsen att 

eftersom artikeln är väldigt lik 10 § PUL i utformning och dess information hävdar vi att det 

går att skapa det andra trappsteget för GDPR. Det som är av vikt för oss här att artikeln och 

paragrafen är snarlika varandra och har någorlunda samma innebörd. Vi förstår att det kommer 

skilja sig när det kommer till medlemsstaterna men det viktigaste här för oss är att det går att 

hämta ut samma struktur och snarlika information som Blomberg hade för att skapa sin 

integritetstrappa för PUL. Med det sagt anser vi att det är grönt att ta sig vidare till nästa 

trappsteg.  

I det tredje trappsteget finns bestämmelser om känsliga personuppgifter, i PUL återfanns 

det i 13 § och i GDPR finns det bestämmelser om känsliga uppgifter i artikel 9. I 9 artikeln 

räknar de upp samma typer av personuppgifter som vi redogjorde för tidigare. Även i GDPR 

förklarar de att om jag som individ lämnat samtycke till att ett företag får behandla den 

karaktären av uppgifter eller att jag själv har offentliggjort sådana uppgifter får de behandlas. 

Detta stämmer starkt in på vad vi redogjorde om tidigare i uppsatsen. Något som skiljer sig här 

rent strukturmässigt är att i GDPR har de slagit samman de känsliga uppgifterna när de inte får 

behandlas med när de får behandlas. I PUL hade de gjort egna paragrafer med varje specifikt 

område. Nedan kan vi först se ett utdrag från PUL och sedan GDPR.  

 

”Samtycke eller offentliggörande  

15 § Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt 

uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna”

  

”a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa 

personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller 

medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den 

registrerade.  

 

e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den 

registrerade.” 

 

Det första stycket rör den 15 § i dåvarande lagstiftning PUL och här kan vi utläsa vi får 

behandla någons personliga uppgifter om de lämnat samtycke eller offentlig gjort dessa på ett 

tydligt sätt själva. I de andra två styckena från GDPR framgår det samma information men den 

är uppdelat på ett annorlunda sätt, här anser vi att det inte föreligger något problem. 

Betoningsvärt är dock här att vi hoppar över 2 stycken artiklar, i Blombergs trappa lyckades 

hon binda in alla lagar till varje trappsteg. Detta är något vi inte kommer lyckas med för de 

artiklar vi nu hoppar över rör inte vårt trappsteg när vi nu försöker återskapa integritetstrappan. 

Vi bedömer här ändå att det går att skapa det tredje trappsteget för GDPR således och att vi 

erhåller grönt ljus för att fortsätta med tanke på att det är få artiklar vi hoppar över.   

I nästa trappsteg berör vi personnummer, i vår äldre nationella lagstiftning fanns de 

uppgifterna i den 22 § PUL medan i GDPR finns de att hämta i artikel 13. I artikeln skiljer det 

sig nu inte bara genom strukturen men även informationsmässigt. Vi behandlade 

personnummer i avsnittet ”Företags behandling av personnummer” där vi kan utläsa från 

utdraget av den 22 § PUL att de endast räknar upp tre alternativ när personnummer får 
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behandlas utan samtycke. I artikel 13 återfinns vissa delar av 22 § PUL, bland annat i punkt 1c 

i den 13 artikeln där det redogörs att ändamålet med behandling är av den vikt att 

personuppgifter får behandlas utan samtycke vilket stämmer överens med (a) i vår dåvarande 

lagstiftning. Här känner vi det inte går att fortsätta med integritetstrappan med anledning av att 

vi inte har lyckats göra det som Blomberg kunde med sin trappa, att få alla lagar att platsa på 

något av sina trappsteg. Vi känner även att eftersom informationen skiljer sig åt mer inom vissa 

artiklar och det saknas jämbördig information som Blomberg ställde upp för sina trappsteg 

finner vi att vi inte kan få grönt ljus att fortsätta till nästa trappsteg. Vi anser att det inte går att 

skapa en liknande integritetsrappa för GDPR som Blomberg lyckades göra för PUL. 

6.3 Analys av praxis 
I avsnitt 2.3 diskuterade vi rättsfallet FR 563–17 som till stor del bygger på att en individ 

hade motsatt sig att dennes personliga uppgifter skulle publiceras på företagets webbplats. I 

tidigare lagstiftning fanns det möjlighet att få behandla personliga uppgifter trots att ett 

samtycke inte hade inhämtats från individen. Uppgifter fick behandlas om de hade en viss typ 

av karaktär som det framgick i rättsfallet att uppgifterna hade. Varför vi valde att behandla 

rättsfallet var för att vi anser att det var ett tydligt exempel på hur lite kontroll vi individer 

egentligen hade över våra personuppgifter under föregående lagstiftning och även fast vi 

motsätter oss att näringsidkare får behandla våra uppgifter finns det möjligheter för dem att 

kringgå reglerna. Om vi blickar framåt mot GDPR anser vi att det nu finns större möjligheter 

för individer att erhålla skydd trots möjligheter för näringsidkare att använda ”undantag” i lag 

för att få behandla uppgifter trots att samtycke inte har inhämtats. Här tänker vi oss att om 

näringsidkare använder sig av GDPR för att få behandla någons personliga uppgifter och vi inte 

känner oss trygga med att uppgifterna behandlas kan vi nu begära att få dem flyttade med 

dataportabilitet eller genom att kräva att företaget raderar ens uppgifter. Här anser vi att vi kan 

se skillnader mellan tidigare lagstiftning och GDPR eftersom med GDPR har individer nu ett 

större skyddsnät än tidigare.  

6.4 Analys av offentlighetsprincipen  
Offentlighetsprincipen är utan tvekan är viktig hörnsten i den svenska rätten, i vår tidigare 

lagstiftning valde regeringen att lägga in en speciell klausul som gjorde att PUL och 

offentlighetsprincipen inte kunde strida emot varandra utan att de just skulle kunna samspela. 

Här var det viktigt för myndigheterna att betona att om en krock ändå skulle uppstå skulle 

offentlighetsprincipen väga tyngre än PUL. Men varför har då offentlighetsprincipen en så 

central roll hos GDPR som inte är nationell lagstiftning i grund och botten?  

Offentlighetsprincipen har fått en egen artikel i GDPR som vi benämnde tidigare i uppsatsen 

vilket belyser hur central roll principen har i svensk rätt. Även fast den svenska rätten vilar på 

bestämmelserna från EU vilket betyder att den ska stämma överens och inte strida emot vad EU 

reglerar betyder det inte att EU väljer att stifta förordningar som sätter inhemska länders egna 

lagar ur spel. I första hand vill EU att deras förordningar och direktiv ska kunna samspela 

tillsammans med länders inhemska lagstiftning. 

Eftersom både vår personliga integritet och yttrandefrihet är grundlagsskyddande finner 

vi att den balansgången mellan dem fungerar i samspelet med offentlighetsprincipen. Just därför 

är offentlighetsprincipen så viktig och central som den är. Vi tror att offentlighetsprincipen 

kommer att fortsätta ha en central roll i kommande praxis som kommer skapas när frågor 

kommer uppstå kring vart gränsen går mellan vår personliga integritet och vad konsumenter 

eller näringsidkare har rätt att ta del utav.   
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6.5 De nationella kompletterande reglerna  
I avsnitt 4 tog vi upp två av de kompletterande nationella bestämmelserna vi ansåg viktigast, 

möjligheten att sanktionera myndigheter och barns samtycke. Vi anser att dessa kompletterande 

bestämmelser framtagits på ett bra sätt och att de förlitar sig på starka argumenteringar i 

förarbetet till lagen. Beslutet att göra det möjligt för myndigheter att sanktioneras grundade sig 

på faktumet att individers personliga integritet väger minst lika tungt när det kommer till 

myndigheters hantering av personuppgifter och det understryks att myndigheter ofta behandlar 

än mer känsliga uppgifter än privata aktörer.  

Detta förhållningssätt, att samma ansvar ligger på myndigheter anser vi vara viktigt 

eftersom syftet med GDPR är att säkerställa individens personliga integritet. Att myndigheter 

skulle undgå de administrativa sanktionsavgifterna skulle förefalla uddlöst i ljuset av det nya 

regelverkets syfte. På grund av detta vill vi dock kritisera lagstiftaren för valet att sänka de 

möjliga sanktionsavgifterna till 5 000 000 kr respektive 10 000 000 kr beroende på vilka 

artiklar som överträds. Enligt argumentationen av att myndigheter bär lika stort ansvar som 

privata aktörer anser vi inte att sanktionsavgifterna ska variera dem emellan.  

Valet att sänka åldersgränsen angående barns samtycke från 16 till 13 år anser vi vara 

rimligt om än möjligen en något låg åldersgräns. Vi håller med om att Sverige som land har 

starka skyddsmekanismer och tydliga regler för att barn inte ska kunna ingå avtal som drabbar 

dem eller föräldrarna på ett negativt sätt. Det finns även många redskap för föräldrar att skydda 

barnen genom, exempelvis olika sekretessinställningar på barnens mobiler. 

Vi anser dock att 13 år är en relativt låg ålder och även om många barn i den åldern är 

mogna att fatta egna beslut det kan finnas situationer när barn tar beslut om något som kan 

komma att drabba dem trots de skyddsmekanismer som är på plats. Vi tror detta inte kommer 

vara något alltför avgörande men vi tyckte det var intressant att Sverige valde att gå ifrån EU:s 

riktlinjer och lita på sina egna. Även fast gränsen sattes lägre än rekommendationen i GDPR 

framhöll regeringen att den kunde komma att ändras om de andra medlemsstaterna satte en 

högre gräns eller skyddet skulle visa sig vara otillräckligt. Detta ansåg vi vara viktigt eftersom 

vi anser att det är vitalt att det föreligger en enhetlig gränsdragning med tanke på att barn och 

unga idag inte bara tar del av informationssamhällets tjänster från Sverige. Genom 

digitaliseringen kan barn ta del av nyheter, underhållning, spel och sociala medier även från 

andra länder, därför är det fördelaktigt om det i stor utsträckning föreligger samma åldersgräns 

för detta deltagande. 

6.6 Marknadsutveckling 
Som vi tog upp i början av denna uppsats har personuppgifter kommit att få en viktig funktion 

på den digitala marknaden.140 Företag sätter stort värde på insamling och analysering av 

uppgifter för marknadsföring och produktutveckling såväl som flera andra områden. Eftersom 

personuppgifter blivit en såpass viktig del av marknadens utveckling är det rimligt att fråga sig 

vad införandet av GDPR kommer innebära för marknadens fortsatta utveckling.  

GDPR kommer inte stoppa företag från att samla in personuppgifter men det kommer 

möjligtvis försvåra processen. Företagens analysering är beroende av stora mängder data och 

att den smidigt och billigt kan samlas in och analyseras. En försvåring av insamling av data 

skulle därmed kunna bidra till att utvecklingen stagnerade. Detta är som sagt inget vi kan 

förutsätta då det redan är väldigt tidigt att spekulera, GDPR skulle möjligtvis tvärtom kunna ge 

företag incitament att utveckla nya effektiva metoder och system för insamling och hantering 

av data som accepteras under GDPR och bidrar till ett stärkt skydd av fysiska personers 

personliga integritet. Argument finns för att GDPR medför en möjlighet för näringsidkare att 

                                                 
140 Se avsnitt 1.1. 



33 

 

bygga sin digitala infrastruktur från grunden och skapa säkra automatiserade system och 

därmed skapa förutsättningar för innovation.141  

Som tidigare diskuterats finns idag många verksamheter som får sin inkomst från 

försäljning av annonsplatser. Det blir för dessa företag viktigt att så många personer som möjligt 

besöker deras webbsidor eller applikationer. De kan därför välja att kostnadsfritt tillhandahålla 

sina tjänster. I många fall krävs det av konsumenten att denne delar med sig av vissa 

personuppgifter för att få ta del av tjänsten, exempelvis hur det krävs ett användarkonto på 

sociala medier där användaren oftast tillkännager namn, ålder, nationalitet o.s.v. Att ta del av 

tjänster så stora och användbara som exempelvis Facebook har för många blivit en självklarhet 

men det innebär inte att det inte är oroväckande hur lite kontroll individen har över sina 

personuppgifter efter att de lämnats ut vilket vi tog upp i bakgrundsavsnittet.  

Vi anser att GDPR har anpassats väl för att tillgodose marknader som dessa samtidigt 

som de stärkt individens kontroll över sina personuppgifter. Individer som vill använda tjänster 

som kräver att de lämnar ut uppgifter om sig själva kan göra det med vetskapen om att de har 

en rad olika verktyg att tillgå om de skulle märka att näringsidkaren behandlar uppgifterna på 

ett sätt de inte är bekväma med. Individer som ångrat sitt utlämnande av uppgifter kan få dem 

raderade enligt artikel 17 eller få felaktiga uppgifter rättade enligt artikel 16 i GDPR. Förutom 

detta har individerna enligt artikel 15 möjlighet att få veta hur deras uppgifter behandlas, 

exempelvis ändamålet med behandlingen, vilka mottagare uppgifterna lämnats, eller ska 

lämnas till och under vilken tid uppgifterna ämnas att lagras. 

 Individer har alltså fått en stärkt möjlighet att kontrollera uppgifter de lämnat ut till 

näringsidkare och de höjda sanktionsavgifterna kan åberopas för att få näringsidkare att faktiskt 

respektera dessa rättigheter.  

6.7 Förskjutning av ansvar 
Den 22: a mars publicerade Google ett inlägg på sin officiella blogg angående ändringar av 

deras marknadsföringspolicys för att följa GDPR.142 Dessa ändringar innebär en hel del 

utmaningar för annonsörer och utgivare. I ett brev riktat till Googles VD, Sundar Pichai 

uttrycker cheferna för fyra branschorganisationer farhågor och frågor om vad denna 

policyändring kommer att innebära.143  

Mediebolagen menar att Google kommer att bli den part som kontrollerar den data de 

samlar in från utgivarna. För att ha lagstöd för sin behandling av användarnas personuppgifter 

kommer Google kräva att utgivarna erhåller medgivande från användarna å Googles vägnar. 

Google ställer ytterligare krav på hur medgivande ska erhållas dessa krav ställs utan att Google 

lämnar några upplysningar om hur datan kommer användas.144 

Utgivarna visar en oro för hur Google och möjligtvis även andra stora teknikbolag som 

genom sina annonstjänster har en stor makt på den digitala marknaden kan komma att ställa 

stora krav på dess kunder i och med de nya krav GDPR innebär. Att sanktionsavgifterna numera 

kommer slå betydligt hårdare än tidigare tycks ha skrämt bolag att vara den part som kommer 

att ha ansvaret i det fall en överträdelse sker. Genom att Google ställer krav på utgivarna att 

inhämta medgivande från konsumenterna som innebär att Google får hantera personuppgifterna 

utan kontroll från utgivarna flyttar de ansvaret till utgivarna medan de kan använda uppgifterna 

så som de önskar.  Bonniers kommunikationschef uttrycker följande: 

 

                                                 
141 Eriksson, ”Rätt utnyttjat är GDPR en stor möjlighet”, Svenska Dagbladet, 16 maj 2018. 
142 Google Inside AdWords, Changes to our ad policies to comply with the GDPR, 22 mars 2018. 
143 Lundell, Bonnier och Schibsted till attack efter Googles miljardhot, Breakit, 7 maj 2018. 
144 Kint, Jason, Mills Wade, Angela, Chavern, David, Newell, David, Publisher Letter to Google re GDPR Terms, 

30 april 2018.  
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“Grundproblemet är att Google går ut och kräver att våra bolag och andra publicister 

inhämtar samtycke från sina kunder för Googles räkning. Och de vill att vi gör det utan att veta 

exakt vad denna data ska användas till och att vi utan insyn ska stå som garant för att deras 

behandling av personuppgifter. Det sätter oss i en väldigt märklig sits”145 

 

Det är oklart hur utgivarna på ett lagligt ska kunna få medgivande för behandling av 

personuppgifter utan att kunna framföra hur uppgifterna kommer användas. Artikel 5.1 b i 

GDPR stadgar att personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

Punkt 2 i samma artikel stadgar ansvarsskyldigheten som innebär att den 

personuppgiftsansvarige ska ansvara för att och kunna visa att punkt 1 efterlevs. Googles krav 

skulle i och med dessa lagrum kunna innebära att utgivarna blir ansvariga för en insamling som 

enligt Googles krav inte kan vara lagenlig.  

Att utgivarna inte skulle gå med på Googles nya villkor är inte heller något lätt alternativ. 

Detta eftersom Google då skulle neka dem tillgång till dess annonsplattform Doubleclick som 

är världens största plattform för programmatiska annonser och i Sverige står för ungefär hälften, 

ca 1 miljard kronor av omsättningen av denna sorts annonser.146 

Detta beteende från stora företag som kontrollerar annonsmarknaden kan visa ett 

eventuellt problem med införandet av GDPR. När så stor del av en marknad förlitar sig på 

annonsinkomster som nyhetstidningsmarknaden gör får företagen som tillhandahåller program 

såsom Googles Doubleclick stor makt. I och med införandet av GDPR höjs de möjliga 

sanktionsavgifterna avsevärt. Höjda avgifter leder möjligtvis till större respekt för regelverket 

men också rädsla för att stå som ansvarig part. Om merparten företagen som tillhandahåller 

annonserna ställer upp villkor för att flytta över ansvaret på dess kunder kommer företag som 

är beroende av annonsintäkter vara tvungna att ta på sig det stora ansvaret. Ett ansvar över något 

dem själva inte kan kontrollera.  

Det kommer fortsatt vara intressant att se hur GDPR tillämpas för att undersöka om 

regleringen anpassats för att avskräcka beteende som detta som innebär att ansvar för att erhålla 

samtycke förskjuts. Praxis kommer möjligtvis fastställa vilken part som blir ansvarig i fall som 

dessa där den part som erhållit samtycke inte kan kontrollera hur personuppgifterna behandlas 

i slutändan. 

6.8 Konkurrenspåverkningar 
De nya förutsättningar som GDPR innebär har betytt att företag behövt anpassa sina datasystem 

för att göra dem förenliga med det nya regelverket. Denna anpassning kan i många fall bli en 

dyr affär och en del mindre företag med färre ekonomiska resurser har valt att lägga ner sina 

europeiska verksamheter för att undvika kostnaden.147 Det är dock inte enbart små företag som 

försöker undvika de kostnader GDPR medför. Facebook har bestämt sig för att flytta 1,5 

miljarder användare från Irland till USA innan GDPR införs för att istället regleras av den 

mindre strikta amerikanska lagstiftningen.148  

Vad GDPR kommer betyda konkurrensmässigt är inte helt lätt att utröna. Svårigheterna 

och kostnaderna att GDPR-anpassa verksamheter kan slå hårt mot ekonomiskt svaga företag 

som inte har kompetens att anpassa sina verksamheter eller resurser att anställa konsulter att 

                                                 
145 Lundell, Googles nya direktiv kring GDPR: Om 18 dagar stoppar vi miljarderna till svenska medier, 7 maj 

2018. 
146 Lundell, Googles nya direktiv kring GDPR: Om 18 dagar stoppar vi miljarderna till svenska medier, 7 maj 

2018. 
147 Mölne, Spelbolag stänger ner i Europa inför GDPR, Dagens industri, 16 maj 2018. 
148 Hern, Facebook moves 1.5bn users out of reach of new European privacy law, The Guardian, 19 april 2018. 
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hjälpa till. Det är inte heller alla företag som har resurser att fly undan GDPR genom att flytta 

data såsom Facebook valt att göra.  

Att den nya lagstiftningen är bindande för hela EU kan komma att öka konkurrensen 

mellan företag i olika europeiska länder eftersom alla får samma möjligheter att hantera 

personuppgifter. Frågan är dock hur konkurrensen kommer påverkas mellan europeiska företag 

under GDPR gentemot exempelvis amerikanska företag som lyder under en annan lagstiftning. 

Konkurrensen mellan europeiska företag kan även komma att påverkas genom hur strikt och 

effektiv den aktuella medlemsstatens tillsynsmyndighet är. Om tillsynsmyndigheten i 

exempelvis Tyskland är betydligt striktare än den i Italien kan italienska företag gynnas av en 

konkurrensfördel. GDPR har dock anpassats för att motverka fall som detta bland annat genom 

en enhetlighetsmekanism som stadgas i artikel 63 samt genom möjlighet till samarbete och 

gemensamma insatser mellan tillsynsmyndigheter vilket stadgas i artikel 60 respektive 62. 

De nya reglerna angående dataportabilitet kan komma att få en viktig funktion 

konkurrensmässigt. Artikel 20 GDPR stadgar att en individ som har uppgifter registrerade hos 

ett företag har rätt att överföra dessa uppgifter till ett annat företag. En sådan överföring kan 

göra det enklare och smidigare för konsumenter att röra sig mellan olika företag när det gäller 

deras medlemskap, abonnemang, prenumerationer o.s.v. Det blir smidigare för konsumenten 

genom att de, när de väljer att byta exempelvis telefonabonnemang inte återigen behöver 

dokumentera sina uppgifter utan kan få dem flyttade från företaget där de hade sitt föregående 

abonnemang.  Detta kan öka konkurrensen mellan företag på samma marknad eftersom 

missnöjda kunder enklare kan gå till en konkurrent och konkurrenten därmed kan få tillgång till 

den data det ursprungliga företaget samlat in. Med tanke på det värde företag sätter på 

personuppgifter anser vi det inte helt omöjligt att företag erbjuder nya potentiella kunder olika 

erbjudanden och rabatter om kunderna flyttar över data från föregående avtalspartners till det 

nya företaget.  

Avslutningsvis kan nämnas att de höjda sanktionsavgifterna kan komma att hindra mindre 

seriösa företag att gå över gränsen genom sin personuppgiftshantering för att skaffa sig en 

konkurrensfördel. En effektiv GDPR-anpassning skulle kunna bli en konkurrensfördel för 

företag genom att de kan presentera en säker och förtroendeingivande hantering av dess kunders 

personuppgifter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

7. Reflektioner genom uppsatsen  
I vår uppsats var utgångspunkten att försöka förstå och behandla om personuppgifter kunde ses 

som en potentiell valuta. Uppsatsens primära syfte var att undersöka hur starkt skydd GDPR 

ger våra personuppgifter på den digitala marknaden jämfört med den tidigare lagstiftningen, 

PUL. Tidigt upptäcktes intressekonflikten mellan näringsidkare och myndigheters intressen 

gentemot den privata integriteten. En näringsidkares främsta intresse får ses som att försöka 

maximera sin vinst vilket kan resultera i att individernas intressen ur ett integritets perspektiv 

åsidosätts. 

Avsikten med detta avsnitt är att försöka knyta ihop vår uppsats med det använda 

materialet som genomsyrat uppsatsen och för att sedan gå vidare till slutsatsen där mer konkreta 

svar på frågeställningarna formulerats. 

När PUL tillkom var det främst för att den digitala utvecklingen hade skett med en enorm 

framfart, vilket utformningen av den dåvarande datalagen (1973:289) inte kunde hantera. Det 

behövdes en ny lagstiftning som kunde hantera den tekniska framfarten och skydda individens 

personliga integritet. Nu ett antal år senare har vi samma utgångsläge, PUL har blivit omodern 

och kan inte längre hantera den snabba utvecklingen som sker på den digitala marknaden. 

Näringsidkare, organisationer och myndigheter använder dagligen personliga uppgifter till 

olika ändamål vilket innebär att deras användardata om konsumenter sprids långt ut på internet. 

De uppgifter konsumenter lämnar ifrån sig får ett kommersiellt värde och företag kan samla in 

användardata genom enkla söktjänster eller via sociala medier.  

GDPR och de kompletterande nationella bestämmelserna som tagit över efter PUL får ses 

ha samma uppdrag nu som PUL hade då, att stärka skyddet av den personliga integriteten, men 

nu även ge individer en utökad möjlighet att själva kunna ha kontroll över sina personliga 

uppgifter.  Något vi poängterat i uppsatsen är att GDPR kommit med nyheter, bland annat då 

ett sanktionsavgiftssystem och rätten att bli raderad. Möjligheterna som uppstått nu vilket inte 

dåvarande lagstiftning hade tillgång till är att kunna straffa de aktörer hårdare som inte följer 

bestämmelserna från EU. Det finns en starkare trygghet för individen i och med möjligheten att 

bli “bortglömd” och att företaget därmed inte längre får behandla dennes uppgifter. Men även 

här finns det problem som lagstiftningen inte tycks kunna råda över. Om det rör sig om uppgifter 

på sociala medier ska organisationen meddela andra aktörer som kan tänkas ha samma uppgifter 

att de ska tas bort om konsumenten begärt detta. Problemet som uppstår är att företaget bara 

ansvarar för att radera uppgifter i skälig utsträckning, om det skett skärmdumpar eller liknande 

är det utanför företagets område att agera på. Detta betyder att konsumenten aldrig kan vara 

helt säker på att dennes personuppgifter helt försvinner. Även om uppgifterna försvinner från 

den specifika webbplatsen betyder det inte att det är helt raderat.  

Om vi sedan blickar över det nya sanktionssystemet visar det enligt oss en tydlig 

förbättring i och med betydligt högre sanktionsavgifter som kan agera avskräckande för företag, 

organisationer eller myndigheter som bryter mot det nya regelverket. Vidare följer även att 

mindre företag, alltså enskilda firmor har möjlighet att slippa undan sanktionsavgifterna mot att 

de erhåller en varning. Dock saknas en närmare förklaring av hur liten eller stor den enskilda 

firman får vara för att slippa sanktioner. Trots detta finner vi det betryggande att EU visar 

hänsyn till mindre aktörer och hur hårt de skulle drabbas av höga sanktionsavgifter och hur 

oproportionerligt det skulle vara.   

Den största förändringen från PUL till GDPR enligt oss när det kommer till hanteringen 

av våra personliga uppgifter är att företagen numera tydligt behöver visa och förklara vad de 

ska använda våra personuppgifter till. Även om själva insamlingen inte har ändrats nämnvärt 

med termer såsom lagring, insamling, överföring osv. Är nu istället reglerna mer strikta och 

företagens möjligheter att använda våra uppgifter för egen räkning är mera inskränkt än det var 

vid tidigare lagstiftning. Vi finner här att effekterna i första hand kommer leda till att företagen 
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hanterar uppgifterna korrekt och låta konsumenterna ha god kunskap med tanke på det stora 

sanktionshotet som tillkommer ifall de bryter mot förordningen.  

När det rör sig om de kompletterande bestämmelserna i vår nationella lagstiftning tyckte 

vi det kändes tryggt att det tydligt framgick i lagstiftningen hur våra lagar samspelar med GDPR 

vilket tydligt också framhävs med de nya bestämmelser som rör offentlighetsprincipen. Här 

uppstår även frågan kring om offentlighetsprincipen kommer växa i betydelse med dennes egna 

artikel i GDPR eller om den kommer ha en mera försiktig roll i praxis och endast användas i 

”klara” fall eller användas som en hörnpelare som principen gör i vår svenska lagstiftning. Vi 

tror här att offentlighetsprincipen kommer få en ännu mera avgörande roll eftersom 

hänvisningen till den det nu helt saknar praxis och liknande allmänna handlingar kring hur 

domstolar ska döma i frågor som kommer uppstå. 

Hur ser då framtiden ut? Det är tveklöst att det råder en intressekonflikt mellan strävan 

av att stärka konsumentens personliga integritet och företagens vilja att använda personliga 

uppgifter för att maximera vinst. Något vi finner svårt att svara på är individens personliga 

integritet ska skyddas om några år eftersom den digitala marknaden ständigt utvecklas och 

förnyas. Både PUL och GDPR tillkom för att deras respektive lagstiftning innan dem ansågs ha 

blivit obsolet och inte längre kunde tillgodose ett tillräckligt skydd för individens personliga 

integritet.  

Vi har under skrivprocessen märkt hur företag hanterat tillämpningen av den nya 

lagstiftningen. Vi har fått mail från i stort sett alla företag vi är kunder hos eller har något sorts 

medlemskap eller användarprofil hos. Mailen har innehållit varierande utförliga förklaringar av 

företagens nya integritetspolicys och användarvillkor. Vissa har krävt att vi ger nytt samtycke 

till deras villkor trots att detta inte är något krav. Vi anser att detta visar på att företagen är 

tydliga med att de vill anpassa sig efter de nya förutsättningarna och att de kanske inte tänker 

tänja på gränserna med tanke på de höga sanktionsavgifterna. 

Vi påmindes ständigt om hur nytt vårt område var och hur viktiga våra personuppgifter 

verkligen är för företagen och det var intressant att se hur olika alla näringsidkare valde att 

formulera sig och förklara de nya förändringarna. Med detta vill vi förmedla hur vi tror att detta 

är ett område som verkligen berör alla och vi tror att många har en åsikt om hur individer vill 

att deras personliga uppgifter ska hanteras och medan företag förmodligen sitter på en annan 

åsikt. Med detta sagt vill vi poängtera hur intressant det var att skriva om ett område som trädde 

i kraft under vårt uppsatsskrivande.  
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8. Slutsats  
Under uppsatsens gång har vi kommit fram till svar på flertalet av våra frågeställningar. Dessa 

kommer redovisas i detta avslutande avsnitt. 

 

- På vilket sätt används personuppgifter och användardata på den digitala marknaden? 

 

I vår uppsats har vi redogjort för att personuppgifter kan ses som en valuta på den digitala 

marknaden och förklarat hur företag samlar in, analyserar och använder konsumenters data. Vi 

har påvisat faktumet att personuppgifter kan verka som ett icke-monetärt betalningsmedel på 

så sätt att konsumenter kan erbjudas tillgång till gratistjänster såsom Facebook och Youtube i 

utbyte mot att de delar med sig av sina personuppgifter. Som företaget sedan i sin tur använder 

för att paketera erbjudanden och riktad reklam antingen för egen räkning eller för tredje parts 

räkning mot ersättning. 

 

 

- På vilka sätt skiljer sig PUL från GDPR gällande konsumenters skydd på internet? 

 

Vi har även undersökt hur den personliga integriteten skyddats av såväl PUL som GDPR 

för att kunna jämföra dessa och analysera hur övergången från PUL till GDPR kommer påverka 

oss individer men även företag och organisationer. Här var syftet att se vilka förändringar den 

nya lagstiftningen skulle föra med sig och hur det skulle påverka oss i samhället. Det vi valde 

att lägga extra fokus på var några av dem “nyheter” som GDPR medförde vilka vi ansåg 

gynnade individen gentemot företagen.  

Vi kom i slutändan fram till att GDPR medför ökad kontroll för individen, insyn i hur 

deras uppgifter behandlas och verktyg att motverka felaktig behandling, exempelvis genom att 

kräva att uppgifterna raderas. Den nya lagstiftningen ställer betydligt högre krav på hur företag 

och myndigheter hanterar individers personuppgifter och bidrar till ökad transparens mellan 

parterna. Den intressekonflikt vi har berört i uppsatsen som tillkommit eftersom företag vill 

maximera sina vinster genom att använda våra personliga uppgifter tror vi kommer minska med 

hjälp av den nya lagen. Den nya lagens primära uppgift är att ge oss individer större möjligheter 

till att kunna kontrollera hur företag använder våra uppgifter och det ska bidra till att vi 

människor känner oss mer trygga.  

Med materialet vi använt oss av i uppsatsen anser vi att det finns tillräckligt med stöd som 

visar att den nya förordningen kommer bidra med ett nyare och förbättrat skydd jämfört med 

PUL. Ett exempel är de höjda sanktionsavgifterna som kan åläggas både företag och 

myndigheter vilket vi tror kan få stor betydelse för hur regelverket kommer att följas.  

 

- Hur kommer GDPR påverka den digitala marknaden och dess 

konkurrensförutsättningar? 

 

Förutom att analysera relationen mellan individen och företagen eller myndigheterna har 

vi även analyserat hur GDPR kommer påverka konkurrensen mellan företag och den digitala 

marknaden i sig. Detta gjordes i avsnitt 6.8 ”Konkurrenspåverkningar”. I denna del fann vi det 

svårt att komma med konkreta svar. Eftersom GDPR nyligen trätt i kraft har det ännu inte 

märkts någon skillnad på marknaden. Vi försökte dock förutspå möjliga konsekvenser GDPR 

kan komma att medföra, exempelvis hur dataportabilitet kan påverka konkurrens och vad de 

höjda sanktionsavgifterna kan innebära.  

När det kom till sanktionsavgifterna använde vi den aktuella tvisten mellan Google och 

några av dess publicistkunder för att visa hur maktfulla företag kan försöka undgå ansvar genom 

att förlita sig på mellanhänder att inhämta samtycke från de slutgiltiga konsumenterna. Hur 
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höga kostnader för GDPR-anpassning påverkat små företag gentemot större företag var även 

det något vi försökte förklara och exemplifiera i syfte att visa vilka utmaningar företag haft i 

och med GDPR:s tillämpning. Vi diskuterade även den konkurrenspåverkan det kan medföra 

att GDPR blir bindande för alla medlemsstater och att europeiska företag därmed får samma 

förutsättningar att förhålla sig till.  

 

- Hur kan konsumenternas personliga integritet skyddas på den ständigt utvecklande 

digitala marknaden?  

 

Vår sista frågeställning var hur den ständiga tekniska utvecklingen skulle påverka 

möjligheten att genom lagstiftning skydda den personliga integriteten på internet. Detta är något 

vi inte hittat ett tillfredsställande svar på eftersom det är otroligt svårt att förutse vad som 

kommer ske rent tekniskt i framtiden. Vi kan dock konstatera att vi funnit GDPR:s uppbyggnad 

som lagstiftning tillfredsställande. Vi anser GDPR vara välskriven, välstrukturerad, 

lättförståelig. Att GDPR är så pass lätt att förstå anser vi beror på att den inte fokuserar på den 

tekniska sidan av datainsamling utan är till synes neutral till vilka tekniska lösningar som 

används för att samla in data, vilket kan tyda på att den kommer hålla även för ny teknisk 

utveckling. Vi anser det även att GDPR:s status som EU-förordning är att föredra framför PUL 

som var byggt på ett direktiv. Den globalisering internet medfört innebär att svenska 

konsumenter inte bara delar med sig av sina personuppgifter till svenska företag och 

myndigheter utan även internationella parter. Att samma regler gäller på samma sätt för alla 

som lyder under förordningen bidrar därför med en ökad trygghet för konsumenten även när 

den handlar och tar del av tjänster från utländska aktörer.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi är av övertygelsen att GDPR kommer uppfylla sitt 

syfte att stärka skyddet för den personliga integriteten i Sverige såväl som resterande 

medlemsstater. 
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