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Sammanfattning 

Den ökande användningen av personuppgifter, bland annat för att ”profilera” de registrerade 

utan deras vetskap, kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. De rådande 

reglerna räcker inte till för att garantera att de registrerade ger ett fritt, aktivt och informerat 

samtycke till varje tilltänkt behandling av personuppgifter. I detta hänseende förväntas 

dataskyddsförordningen förstärka skyddet för den registrerades personliga integritet, genom att 

ställa högre krav för att samtycke till personuppgiftsbehandling ska vara giltigt. 

 

När det gäller tillämpningen av reglerna angående inhämtning av samtycke till användning av 

kakor, visar en empirisk studie av svenska och franska webbsidor att, förutom i undantagsfall, 

tillämpar varken företag eller myndigheter de nu gällande reglerna. Detta innebär dels en risk 

för kränkning av de registrerades personliga integritet, dels en risk för hårda sanktioner för de 

personuppgiftsansvariga när dataskyddsförordningen träder i kraft. 

 

De registrerade börjar uttrycka oro över den omfattande personuppgiftsbehandling som sker 

utan deras vetskap och, i brist på öppen och ärlig information från de personuppgiftsansvarigas 

sida, börjar använda sig av reklamblockerare. Steget är inte långt till att de också börjar använda 

sig av andra verktyg som helt utesluter användning av kakor. En sådan användning fyller dock 

viktiga statistiska, ekonomiska och praktiska funktioner, både för den personuppgiftsansvarige 

och för den registrerade. Genom att nöja sig med att ge generell information såsom ”vi använder 

kakor för att ge dig en bättre användarupplevelse” utan att närmare förklara på vilket sätt eller 

under vilka villkor, förstärker de personuppgiftsansvariga den rådande misstron hos de 

registrerade. Enligt öppenhetsprincipen som fastställs i dataskyddsförordningen, bör de 

personuppgiftsansvariga istället tydligt informera de registrerade om vilka 

personuppgiftsbehandlingar som utförs och i vilket syfte. Annars är risken, dels att de 

personuppgiftsansvariga straffas hårt när dataskyddsförordningen träder i kraft, dels att de 

registrerade helt vägrar personuppgiftsbehandlingen. 
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Företagen har förklarat att de inte följer reglerna på grund av bristande kunskap, vilket bekräftas 

av en undersökning som har beställts av DELL. För att förklara hur reglerna ska tillämpas ger 

därför denna uppsats ett enkelt exempel som visar att det endast krävs några få ändringar för att 

reglerna ska följas. Det ligger i företagens intresse att tillämpa dessa regler innan 

dataskyddsförordningen träder i kraft och, med denna, mycket hårdare sanktioner som även 

gäller vid behandling av icke-känsliga personuppgifter i strid med bestämmelser om samtycke. 

Detsamma gäller i större utsträckning för myndigheter, som underkastas ännu hårdare krav på 

grund av den registrerades underlägsna ställning och brist på fritt val. 

 

Ett förslag på hur inhämtning av samtycke bör se ut för att respektera dataskyddsförordningens 

minimikrav ges under rubriken 7.3.2. DELL-exemplet. Viktigast är att den registrerade först får 

detaljerad information angående varje tilltänkt personuppgiftsbehandling och dess syfte, och 

sedan har möjlighet att enkelt ge, vägra eller ta tillbaka sitt samtycke till varje tilltänkt 

personuppgiftbehandling. Utöver dessa minimikrav föreslås i uppsatsen att de 

personuppgiftsansvariga som befarar att de registrerade vägrar ge sitt samtycke till 

personuppgiftsbehandling skapar incitament genom att tydligt visa på vilket sätt 

personuppgiftsbehandlingen innebär en konkret förbättring av de registrerades 

användarupplevelse. För att motivera de registrerade att ge sitt samtycke till användning av 

särskilt integritetskränkande kakor, såsom tredjepartskakor som används i reklamsyfte, kan det 

behövas starkare incitament i form av en ekonomisk kompensation. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den tekniska utvecklingen med en ökad internetanvändning har skapat nya sätt att 

kommunicera, handla och arbeta, men även nya utmaningar. En av dessa utmaningar är att 

tekniken gör det möjligt att behandla stora mängder uppgifter, som kan få en närmast 

obegränsad spridning över internet. Behandling av personuppgifter med informationsteknik 

innebär därför särskilt stora risker ur ett integritetsperspektiv.1 Den enskilde internetanvändaren 

är fortfarande inte fullt medveten om hur mycket data han eller hon delar med ett företag, eller 

i nästa steg, med en tredje part.2 Därför står integritetsskyddet och tillsynen av behandling av 

personuppgifter i centrum av ett stort antal utredningar i Sverige och av en reform av 

dataskyddet i EU.3 Reformen, som tillkom våren 2016, består av det nya dataskyddsdirektivet 

och dataskyddsförordningen. Reformen syftar bland annat till att utöka skyddet för den 

personliga integriteten inom ramen för personuppgiftsbehandling och till att underlätta det fria 

flödet av personuppgifter inom den inre marknaden.4 Ett grundläggande krav när det gäller 

skyddet för den personliga integriteten är den enskildes samtycke till behandling av 

personuppgifter. I svensk rätt gäller redan kravet enligt LEK och PuL när det gäller samtycke 

till användning av kakor på en webbsida respektive till behandling av personuppgifter. 

Samtyckekravet utvecklas ytterligare i dataskyddsförordningen, som ska tillämpas i Sverige 

                                                 

 

 

 

 
1 SOU 2016:41. Integritetskommittén. Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av 
Integritetskommittén, s. 148. 
2 SOU 2016:30. Medieutredningen, Människorna, medierna & marknaden, s. 167. 
3 SOU 2016:65. Utredningen om tillsynen över 
den personliga integriteten. Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, s. 21. 
4 Skäl 123, dataskyddsförordningen. 
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från och med den 25 maj 2018.5 Därför är det viktigt att nu undersöka vilka ändringar krävs, 

för att tillämpa dessa i tid och undvika sanktioner. 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen inriktar sig mot följande frågor: 

 Medför de krav som dataskyddsförordningen ställer angående samtycke till behandling 

av personuppgifter ett utökat skydd för den personliga integriteten jämfört med de krav 

som ställs enligt PuL? Om svaret är ja, på vilket sätt förstärks integritetsskyddet?  

 Vid en empirisk undersökning, uppfyller svenska internetsidor de krav som ställs enligt 

LEK, PuL, respektive dataskyddsförordningen angående inhämtande av samtycke till 

användning av kakor? Vilka krav respekteras inte? Vad kan det bero på? 

 Hur ser införandet av EU-reglerna ut i en annan medlemsstat, nämligen Frankrike? Vid 

en empirisk undersökning, uppfyller franska internetsidor de krav som 

dataskyddsförordningen ställer angående inhämtande av samtycke? Om svaret är nej, 

vilka krav är det som inte respekteras? Vad kan detta bero på? 

 Hur bör inhämtning av samtycke till användning av kakor se ut? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera begreppet samtycke enligt PuL i jämförelse med 

motsvarande bestämmelser i dataskyddsförordningen, för att avgöra huruvida de nya 

bestämmelserna kommer att utöka skyddet för den enskilde internetanvändarens personliga 

integritet. Ett ytterligare syfte är att bedöma om svenska webbsidor respekterar de krav som 

ställs enligt LEK och PuL, respektive dataskyddsförordningen, när det gäller inhämtning av 

samtycke till användning av kakor. Slutligen avser framställningen att, genom en komparativ 

                                                 

 

 

 

 
5 Art. 99, dataskyddsförordningen. 



 
 

4 
 
 

 

 

ansats med den franska rättstillämpningen, föreslå ett lämpligt sätt att inhämta den enskildes 

samtycke till användning av kakor. 

1.4 Metod och material 

Uppsatsen studerar rättsläget enligt svensk och EU-rätt angående kravet på den enskilde 

internetanvändarens samtycke till behandling av personuppgifter. Det material som behandlas 

är huvudsakligen PuL och dataskyddsförordningen. LEK presenteras inledningsvis eftersom 

lagen innehåller en bestämmelse som är särskilt tillämplig för samtycke till användning av 

kakor. Lagen hänvisar till PuL när det gäller till exempel definition av samtycke, varför PuL 

behandlas mer ingående i uppsatsen. För att bedöma huruvida kravet rörande samtycke för 

behandling av personuppgifter till skydd för den personliga integriteten förstärks genom 

dataskyddsförordningen, utförs en jämförelse av dataskyddsförordningen och PuL i relevanta 

delar, huvudsakligen art. 6 i dataskyddsförordningen och 10 § i PuL. För att belysa den 

praktiska tillämpningen av de gällande reglerna studeras myndighets- och domstolspraxis, 

myndigheternas rekommendationer samt ett slumpmässigt urval av webbsidor. Slutligen utförs 

en komparativ studie utifrån det franska rättsläget i tjänande syfte.6 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats behandlar integritetsskyddet för enskilda internetanvändare, och särskilt kravet 

på samtycke till behandling av personuppgifter och användning av kakor. Därför analyserar 

uppsatsen endast reglerna som gäller behandling av icke-känsliga personuppgifter som grundar 

sig på samtycket. De särskilda reglerna som gäller bland annat vid myndighetsutövning, 

överföring av personuppgifter till tredje land, behandling av känsliga personuppgifter och barns 

samtycke undantas från framställningen. 

                                                 

 

 

 

 
6 Stig Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och förslag, 
SvJT 1971 s. 252. 
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Uppsatsen är främst avsedd för jurister, men kan även vara till hjälp för de 

personuppgiftsansvariga i den delen den ger exempel på ett rekommenderat sätt att inhämta 

samtycke till användning av kakor på en webbsida. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sju avsnitt, varav det första är det inledande avsnittet. 

Andra avsnittet redogör för grundläggande definitioner som är av betydelse för framställningen. 

I tredje avsnittet presenteras det regelverk som skyddar den personliga integriteten vid 

behandling av personuppgifter. I fjärde avsnittet jämförs reglerna angående samtycke i PuL och 

motsvarande regler i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningens ingress, 

myndigheternas och domstolarnas rättspraxis samt myndigheternas rekommendationer 

analyseras i syfte att få kunskap om reglerna om samtycke. Dessutom redogörs för två offentliga 

utredningars rekommendationer angående regleringen av personuppgiftsbehandling till skydd 

för den personliga integriteten. Slutligen redovisas för en undersökning som har beställts av 

DELL för att analysera huruvida företag är medvetna om reglerna i dataskyddsförordningen.  

Femte avsnittet analyserar tillämpningen av reglerna vid inhämtning av samtycke till 

användning av kakor, hos företag samt hos myndigheter. Sjätte avsnittet består av en jämförelse 

med fransk rätt som syftar till att undersöka de franska reglerna angående samtycke till 

behandling av personuppgifter, samt reglernas praktiska tillämpning på internetsidor. Det 

sjunde och sista avsnittet besvarar uppsatsens problemformulering.  
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2 Definitioner 

2.1 Personuppgift 

Enligt PuL definieras en personuppgift som ”all slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person som är i livet”.7 

I dataskyddsförordningen definieras personuppgifter som:  

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (…), 

varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

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

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en 

eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 

genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.8 

Personuppgifter delas in i två kategorier, känsliga personuppgifter och övriga personuppgifter. 

Enligt PuL är känsliga personuppgifter sådana uppgifter som hänförs till en persons ras eller 

etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, politiska åsikter samt religiös eller filosofisk 

övertygelse.9 Dataskyddsförordningen återger denna definition samt kompletterar den med 

”behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk 

person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella 

läggning”.10 

2.2 Behandling av icke-känsliga personuppgifter 

I PuL definieras behandling som: 

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig 

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

                                                 

 

 

 

 
7 3 § PuL. 
8 Art. 4 p. 1, dataskyddsförordningen. 
9 13 § PuL. 
10 Art. 9, dataskyddsförordningen. 



 
 

7 
 
 

 

 

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

genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, 

sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. 

Dataskyddsförordningen kompletterar denna definition med att även uppsättningar av 

personuppgifter berörs, och att åtgärder även består av strukturering, framtagning, läsning, 

justering eller sammanförande, begränsning eller radering.11 Dessutom likställs publicering av 

information på internet med behandling av personuppgifter.12 

2.3 Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 

Enligt PuL, LEK och dataskyddsförordningen är personuppgiftsansvarig den som ensam eller 

tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av 

personuppgifter.13 Personuppgiftsbiträde är enligt PuL den som behandlar personuppgifter för 

den personuppgiftsansvariges räkning.14 Utöver denna definition förtydligar 

dataskyddsförordningen att personuppgiftsbiträdet kan vara en fysisk eller juridisk person, 

offentlig myndighet, institution eller annat organ.15 

2.4 Den registrerade 

Enligt PuL definieras den registrerade som “den som en personuppgift avser” och enligt 

dataskyddsförordningen som ”en identifierad eller identifierbar fysisk person”.16 

                                                 

 

 

 

 
11 Art. 4 p. 1, dataskyddsförordningen. 
12 Art. 4 p. 2, dataskyddsförordningen. 
13 3§ PuL, kap. 6, 1 §, 1 st., LEK och art. 4 p. 7, dataskyddsförordningen. 
14 3§ PuL. 
15 Art. 4 p. 8, dataskyddsförordningen. 
16 3§ PuL och art. 4 p. 1, dataskyddsförordningen. 
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2.5 Kakor (cookies) 

Kakor definieras varken i PuL eller i dataskyddsförordningen, men PTS har publicerat följande 

definition:  

Kakor är små textfiler och används på många webbplatser för att ge en besökare 

tillgång till olika funktioner, som t.ex. inloggning och varukorgar. Informationen i 

kakan kan också användas för att följa en användares surfande på andra webbplatser 

som använder samma kaka, dvs. en möjlighet att kartlägga användares aktiviteter på 

nätet.17 

Dataskyddsförordningen klargör att fysiska personer kan knytas till nätidentifierare som lämnas 

av deras utrustning, såsom kakor eller andra identifierare, på ett sätt som möjliggör att 

identifiera och ”profilera” dessa personer.18 

2.6 Profilering 

Profilering saknar definition i PuL, men enligt dataskyddsförordningen handlar det om en 

automatisk behandling av personuppgifter där dessa personuppgifter används för att analysera 

eller förutsäga denna persons ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen, beteende, 

mm.19 

2.7 Personlig integritet 

Någon allmängiltig definition av begreppet finns varken i PuL eller i dataskyddsförordningen. 

Båda förordningar syftar dock till att skydda den personliga integriteten.20 

Nationalencyklopedin definierar personlig integritet som en ”rätt att få sin personliga egenart 

                                                 

 

 

 

 
17 PTS, PTS tar fram vägledning för användning av kakor <http://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2016/PTS-tar-
fram-vagledning-for-anvandning-av-kakor/> [åtkomstdatum 2017-01-12]. 
18 Skäl 30, dataskyddsförordningen. 
19 Art. 4 p. 4, dataskyddsförordningen. 
20 1 § PuL och art. 99, dataskyddsförordningen. 
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och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”. I vardagligt tal 

brukar begreppet personlig integritet användas för att beteckna individens värde och 

värdighet.21 I personuppgiftssammanhang omfattar begreppet personlig integritet, dels att 

uppgifterna ska vara korrekta och aktuella för att få användas, dels den enskildes rätt att själv 

bestämma vilka uppgifter som får användas och på vilket sätt.22  

2.8 Kränkning av personlig integritet 

Personlig integritet diskuteras ofta utifrån vad som utgör en kränkning av den. Exempelvis 

syftar PuL till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter.23 Vid behandling av personuppgifter består riskerna för intrång 

i den personliga integriteten av digital insamling, användning och spridning av uppgifter.24 

Utgångspunkten är att den enskilde ska ha rätt till att själv avgöra vem ska få ta del av uppgifter 

som rör honom eller henne, samt att den ska skyddas mot registrering, spridning eller annan 

behandling av felaktiga, kränkande eller påhittade uppgifter.25  

                                                 

 

 

 

 
21 SOU 2016:41, s. 135. 
22 SOU 2008:3. Integritetsskyddskommittén. Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och förslag, 
ss. 113-114. 
23 1 § PuL. 
24 SOU 2016:41, s. 150. 
25 SOU 2016:41, s. 150. 
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3 Regelverk som skyddar den personliga integriteten 

3.1 Generell reglering 

I FEUF stadgas att “Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller 

henne”.26 Art. 8 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna, som gäller som lag i Sverige, bestämmer att var och en har rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Även Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller bestämmelser om skydd för den 

personliga integriteten. Art. 7 stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och 

familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. Art. 8 anger att var och en har rätt till skydd 

av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för 

bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan 

legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör 

honom eller henne och att få rättelse av dem. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa 

regler efterlevs. Den personliga integriteten skyddas även i Europarådets 

dataskyddskonvention, i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, i riktlinjer utarbetade inom OECD, samt i ett flertal sektorsspecifika rättsakter.27 

Rätten till skydd av den personliga integriteten är dock inte absolut och kan under vissa 

förutsättningar inskränkas.28 

 

För svensk rätts del innehåller RF de grundläggande reglerna om skydd för den enskildes 

personliga integritet. Av stadgandena i RF framgår att det allmänna ska värna den enskildes 

                                                 

 

 

 

 
26 Art. 16 p. 1, FEUF. 
27 SOU 2016:65, s. 49. 
28 SOU 2016:65, s. 212. 
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privatliv,29 och att var och en är skyddad mot att det allmänna gör betydande intrång i den 

personliga integriteten, om intrånget innebär övervakning av den enskildes personliga 

förhållanden och sker utan samtycke.30 Nedan beskrivs de viktigaste författningarna som syftar 

till att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. 

3.2 LEK 

LEK införlivar det så kallade e-privacydirektivet31 och syftar till att skydda både den personliga 

integriteten och den mer omfattande rätten till förtrolig kommunikation.32 Lagen hänvisar i 

många fall till PuL, bland annat när det gäller definition av samtycke, personuppgift och 

personuppgiftsansvarig. Bestämmelserna om integritetsskydd i LEK är nära sammankopplade 

till bestämmelserna i PuL.33 Bestämmelsen som är av vikt i denna framställning är den så 

kallade ”cookie-bestämmelsen”, 6 kap. 18 § LEK, som stadgar att uppgifter får lagras i eller 

hämtas från en användares terminalutrustning endast om den registrerade får tillgång till 

information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Undantag görs för sådan 

lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt 

kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som abonnenten eller 

den registrerade uttryckligen har begärt. 

 

I de flesta fall utgör dock själva användningen av kakor endast en mindre del av en omfattande 

personuppgiftsbehandling som syftar till att kartlägga den registrerades intressen. Resten av 

                                                 

 

 

 

 
29 1 kap. 2 § 4 st. RF. 
30 2 kap. 6 § 2 st. RF. 
31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation). 
32 SOU 2016:65. Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, s. 167. 
33 SOU 2016:65, ss. 171-173. 
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hanteringen utgörs av en behandling av de personuppgifter som har samlats in med hjälp av 

kakor och som omfattas av reglerna i PuL.34 

3.3 PuL 

PuL införlivar dataskyddsdirektivet, som antogs 1995 för att skydda fysiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter samt att 

underlätta ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna.35 

 

Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter.36 PuL:s bestämmelser gäller vid helt eller delvis automatiserad 

behandling av personuppgifter och vid manuell behandling av personuppgifter som ingår i eller 

är avsedda att ingå i en strukturerad samling som är tillgänglig för sökning eller 

sammanställning.37 Behandling av personuppgifter enligt PuL omfattar exempelvis insamling, 

registrering eller lagring.38 PuL gäller varken om det skulle strida mot tryck- eller 

yttrandefriheten eller om personuppgiftsbehandling görs uteslutande för privata ändamål.39 

 

PuL innehåller grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter får 

exempelvis behandlas bara när det är lagligt, på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed.40 

Uppgifterna får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.41 Den 

personuppgiftsansvarige måste vidta alla rimliga åtgärder för att rätta eller ta bort felaktiga 

                                                 

 

 

 

 
34 SOU 2016:65, ss. 171-173. 
35 Skäl 123, dataskyddsförordningen. 
36 1 § PuL. 
37 5 § PuL. 
38 3 § PuL. 
39 6 och 7 §§ PuL. 
40 9 § punkter a och b, PuL. 
41 9 § p. c, PuL. 
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personuppgifter,42 liksom sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga.43 En annan viktig 

del i integritetsskyddet är att den registrerade informeras om de behandlingar av 

personuppgifter som utförs. PuL innehåller därför utförliga regler om kravet på information. En 

annan viktig del i integritetsskyddet är kravet på samtycke.44 Den registrerade måste som 

huvudregel samtycka till personuppgiftsbehandlingen,45 om en sådan behandling inte är 

nödvändig för att exempelvis vissa lagstadgade skyldigheter ska kunna fullgöras.46 

Personuppgifter får dock behandlas om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av en 

behandling vid en intresseavvägning väger tyngre än den registrerades intresse av 

integritetsskydd.47 Den registrerades inställning till behandlingen ska beaktas vid 

intresseavvägningen.48 

3.4 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och syftar till att 

ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet av personuppgifter för att förbättra den inre 

marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter.49 Förordningen är i 

alla delar bindande och direkt tillämplig i alla EU-länder.50  

 

Förutom bestämmelserna om samtycke som behandlas senare i framställningen,51 innehåller 

dataskyddsförordningen andra bestämmelser som syftar till att skydda den personliga 

integriteten. Dessa bestämmelser framgår exempelvis av art. 5 p. 1, som fastställer följande 

                                                 

 

 

 

 
42 9 § p. g, PuL. 
43 9 § p. h, PuL. 
44 SOU 2004:6. Personuppgiftslagsutredningen. Översyn av personuppgiftslagen, s. 44. 
45 10 § PuL. 
46 10 § p. b PuL. 
47 10 § p. f PuL. 
48 SOU 2004:6, s. 44. 
49 Art. 99, dataskyddsförordningen. 
50 Avslutande mening, dataskyddsförordningen. 
51 Se 4.1. Samtycke enligt PuL och dataskyddsförordningen. 
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grundläggande principer: uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 

förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). De ska samlas in för 

särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som 

är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning). De ska vara adekvata, relevanta och 

inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 

Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekthet). De får inte förvaras 

i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är 

nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering). De ska 

behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, med användning 

av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). Art. 5 p. 2 

bestämmer att den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs 

(ansvarsskyldighet). Slutligen fastställer art. 25 principerna om inbyggt dataskydd och 

dataskydd som standard, vilka innebär att integritetsskyddsmekanismer byggs in i IT-system 

för att säkerställa exempelvis att antalet personuppgifter som behandlas minimeras och att 

personuppgifterna skyddas från obehörig åtkomst. 

3.5 Tillsyn 

PuL kompletteras av bestämmelser i personuppgiftsförordningen (1998:1191), som pekar ut 

Datainspektionen som tillsynsmyndighet och bemyndigar denna att meddela närmare 

föreskrifter angående i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten och vilka krav som 

ställs på den personuppgiftsansvarige.52 En av Datainspektionens uppgifter är att värna skyddet 

för enskildas personliga integritet vid behandling av personuppgifter.53 

 

I den utsträckning som LEK innehåller särskilda bestämmelser om behandling av 

personuppgifter som avviker från personuppgiftslagen, är LEK tillämplig och PTS 

                                                 

 

 

 

 
52 Personuppgiftsförordningen (1998:1191), 2 och 16§§. 
53 Kommittédirektiv 2014:65. Den personliga integriteten, s. 11. 
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tillsynsmyndighet. PTS:s tillsynsansvar när det gäller behandlingen av personuppgifter och 

skyddet av den personliga integriteten liknar i stor del Datainspektionens tillsynsansvar.54 I 

detta hänseende anmärker Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten att för att 

ge ett så starkt integritetsskydd som möjligt är det centralt att begreppen som används i både 

LEK och PuL ges en korrekt och enhetlig innebörd. Detta kräver enligt utredningen att PTS i 

relevanta fall inhämtar Datainspektionens vägledande yttrande i frågan.55 Utredningen föreslår 

därför att tillsynen över bestämmelserna i LEK som gäller personuppgiftsbehandling, såsom 

”cookie-bestämmelsen”, ska utföras av Datainspektionen i stället för PTS. Detta skulle enligt 

utredningen ge Datainspektionen ett mer samlat tillsynsansvar över behandling av 

personuppgifter, och gynna integritetsskyddet.56 I sitt remissvar till utredningen tillstyrker PTS 

utredningens förslag om att tillsynen över bestämmelserna i LEK om kakor ska utföras av 

Datainspektionen.57 

3.6 Sanktioner 
3.6.1 Sanktioner enligt gällande rätt 

Vid personuppgiftsbehandling i strid med kravet på samtycke kan Datainspektionen försöka 

åstadkomma rättelse, exempelvis genom påpekanden. Om detta inte fungerar kan myndigheten 

vid vite förbjuda annan behandling av uppgifterna än lagring. I särskilt allvarliga fall kan även 

Datainspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att uppgifterna ska utplånas.58 De 

befogenheter som PTS har som tillsynsmyndighet motsvarar till stor del de som 

Datainspektionen förfogar över, det vill säga att myndigheten har rätt att meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att rätta en felaktig personuppgiftsbehandling.59 Följs 

                                                 

 

 

 

 
54 SOU 2016:65, s. 91. 
55 SOU 2016:65, s. 173. 
56 SOU 2016:65, s. 17. 
57 PTS, Yttrande över betänkandet ”Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten” (SOU 
2016:65), 2016-12-15. 
58 Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Samtycke enligt personuppgiftslagen, s. 12. 
59 SOU 2016:65, s. 91. 
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inte förelägganden eller förbud kan PTS återkalla tillstånd, ändra tillståndsvillkor eller besluta 

att den ansvarige helt eller delvis ska upphöra med verksamheten.60 

 

Skadeståndsansvar enligt 48 § PuL kan också aktualiseras om den personuppgiftsansvarige 

behandlar personuppgifter i strid mot lagen, och därigenom orsakar skada eller kränkning av 

den registrerades personliga integriteten. Inget krav på uppsåt eller oaktsamhet ställs, utan 

ansvaret är strikt. Däremot kan skadeståndet jämkas om den personuppgiftsansvarige kan visa 

att felet inte berodde på honom eller henne. 

3.6.2 Sanktioner enligt dataskyddsförordningen 

Art. 82 p. 1 stadgar att den personuppgiftsansvarige ska ersätta en materiell eller immateriell 

skada som har uppkommit på grund av en överträdelse av förordningen. Enligt art. 83.2 ska 

administrativa sanktionsavgifter, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, påföras 

utöver eller i stället för varningar, reprimander, olika förelägganden eller förbud och 

återkallande av certifiering. Dessutom ska vid beslut om administrativa sanktionsavgifter 

hänsyn tas till eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter såsom överträdelsens 

karaktär, svårighetsgrad och varaktighet, den personuppgiftsansvariges uppsåt eller 

oaktsamhet, vidtagande av åtgärder för att lindra skadan, eventuella tidigare överträdelser, 

graden av samarbete med tillsynsmyndigheten och efterlevnad av eventuella tidigare varningar 

eller förelägganden. Art. 83 p. 1 fastställer att tillsynsmyndigheten ska säkerställa att 

administrativa sanktionsavgifterna är effektiva, proportionella och avskräckande. Art. 83.5 a) 

stadgar att vid överträdelser av de grundläggande principerna för behandling, inklusive 

villkoren för samtycke, ska det påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 

EUR (ungefär 200 000 000 SEK) eller på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen 

under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst.  

                                                 

 

 

 

 
60 7 kap. 4 och 5 §§ LEK. 
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4 Samtycke 

4.1 Samtycke enligt PuL och dataskyddsförordningen 
4.1.1 Inledning 

Den registrerades samtycke är ett grundläggande krav för behandlingen av personuppgifter, 

enligt LEK, PuL och dataskyddsförordningen. I LEK hänvisas till PuL när det gäller 

definitionen av samtycke, vilket gör att det är definitionen i PuL som är gällande.61 Detta avsnitt 

syftar därför till att redogöra för de viktigaste bestämmelserna i PuL och i 

dataskyddsförordningen när det gäller samtycke till personuppgiftsbehandling. 

4.1.2 Giltigt samtycke 

I PuL ges följande definition av samtycke: ”Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig 

viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av 

personuppgifter som rör honom eller henne”.62 

 

Dataskyddsförordningen definierar samtycke som: ”Varje slag av frivillig, specifik, 

informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett 

uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av 

personuppgifter som rör honom eller henne”.63 

 

Skillnaden mellan ”särskild” och ”specifik” måste anses vara obetydlig eftersom i den engelska 

versionen av både dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen används termen 

”specific”. Denna term har översatts till svenska som ”särskild” i dataskyddsdirektivet och 

                                                 

 

 

 

 
61 6 kap, 1 §, 2 st., LEK. 
62 3 § PuL. 
63 Art. 4 p. 11, dataskyddsförordningen. 
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”specifik” i dataskyddsförordningen.64 Skillnaden mellan ”efter att ha fått information” och 

”informerad” kan inte heller vara betydande. Däremot har uttrycket “genom ett uttalande eller 

en entydig bekräftande handling” lagts till i dataskyddsförordningen. Detta rekvisit förtydligas 

i skäl 32 i dataskyddsförordningen, som ställer krav på ikryssande av en ruta, val av 

inställningsalternativ eller något annat beteende som tydligt visar på samtycke. I samma skäl 

underkänns tystnad, på förhand ikryssade rutor och inaktivitet. Dessutom ska samtycke vara 

bundet till ändamålet och förlora sin giltighet om ändamålet inte längre föreligger. 

 

Skäl 42 i dataskyddsförordningen förtydligar även att en förklaring om samtycke som den 

personuppgiftsansvarige har formulerat ska vara begriplig och lätt tillgänglig, med användning 

av ett klart och tydligt språk och utan oskäliga villkor. För att samtycke ska vara informerat bör 

den registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med 

behandlingen. Samtycke bör inte betraktas som frivilligt om den registrerade inte har någon 

genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. 

Frivilligheten understryks i art. 7 p. 4., som stadgar att vid bedömning av huruvida samtycke är 

frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal har gjorts 

beroende av samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är nödvändig för 

genomförandet av det avtalet. 

 

I skäl 43 underkänns samtycke som giltig grund för behandling i fall där det råder betydande 

ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, särskilt om den 

personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket 

har lämnats frivilligt. Samtycke antas inte heller vara frivilligt om det inte medger att separata 

samtycken lämnas för olika behandlingar av personuppgifter. 

                                                 

 

 

 

 
64 Art. 2 led h, dataskyddsdirektivet, och art. 4 p. 11, dataskyddsförordningen. 
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4.1.3 Tillåten behandling av personuppgifter  

De mest centrala bestämmelserna för denna framställning är 10 § PuL respektive art. 6 i 

dataskyddsförordningen, vilka fastställer när personuppgifter får behandlas. Utgångspunkten i 

båda författningar är att den registrerades samtycke måste erhållas, men undantag medges 

exempelvis om behandlingen är nödvändig för ett avtal, en rättslig förpliktelse, en arbetsuppgift 

av allmänt intresse eller i samband med myndighetsutövning. 

 

10 § p. f PuL tillåter även personuppgiftsbehandlingen till följd av en intresseavvägning, för att 

tillgodose ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos 

en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut, om detta intresse väger tyngre än 

den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Denna 

bestämmelse ändras genom art. 6 f) i dataskyddsförordningen, som tillåter en behandling som 

grundar sig i en intresseavvägning om inte den registrerades intressen eller grundläggande 

rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Offentliga 

myndigheter undantas från bestämmelsen. 

4.1.4 Återkallelse av samtycke 

Möjligheten för den registrerade att när som helst återkalla sitt samtycke finns stadgad i 12 § 1 

st. PuL. Konsekvensen blir att ingen ytterligare personuppgiftsbehandling får utföras, medan 

art. 17 i dataskyddsförordningen ger den registrerade rätt att få alla sina personuppgifter 

raderade, den så kallade ”rätten att bli bortglömd”. Dessutom förtydligar art. 7 p. 3 i 

dataskyddsförordningen, att en sådan återkallelse ska kunna göras lika lätt som att ge sitt 

samtycke. 
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4.1.5 Missbruksregeln  

Undantag från bland annat samtyckekravet medges för behandling av personuppgifter i 

ostrukturerat material enligt den så kallade ”missbruksregeln”.65 I och med 

dataskyddsförordningens ikraftträdande kommer detta undantag att försvinna, eftersom 

förordningen kommer att tillämpas på all automatiserad behandling av personuppgifter.66 

4.2 Svensk myndighets- och domstolspraxis 

Datainspektionen har fattat ett antal beslut som förtydligar när ett samtycke anses vara giltigt. 

För att bedöma om ett samtycke kan vara frivilligt när den registrerade måste välja mellan att 

samtycka eller att vara utan en vara eller en tjänst, måste det först avgöras om varan eller 

tjänsten kan anses nödvändig i dagens samhälle eller för den enskilde. Är varan eller tjänsten 

inte nödvändig och finns det flera aktörer som erbjuder motsvarande tjänst utan att kräva 

samtycke, är fortfarande samtycket frivilligt.67 Datainspektionen tar redan hänsyn till 

ojämlikheten som poängteras i dataskyddsförordningen och har exempelvis bedömt att en 

registrerad inte kan lämna ett frivilligt samtycke till TeliaSonera när det gäller installation av 

fast telefoni, eftersom bolaget har monopol på sådana installationer.68 I sitt beslut fastställer 

Datainspektionen att TeliaSonera behandlar personuppgifter i strid med 10 och 22 §§ PuL. 

Följaktligen förutsätter Datainspektionen att TeliaSonera kommer att vidta åtgärder för att i 

framtiden behandla personuppgifter i enlighet med PuL. I det särskilda fallet av arbetstagare, 

som intar en underlägsen ställning gentemot sin arbetsgivare, har Datainspektionen fastställt att 

giltigt samtycke endast kan lämnas när arbetstagaren har ett verkligt fritt val och kan ta tillbaka 

sitt samtycke utan att det medför några nackdelar för honom eller henne.69 Datainspektionens 

                                                 

 

 

 

 
65 5 § p. a PuL. 
66 Art. 2 punkt 1, dataskyddsförordningen och Datainspektion, Beredelser inför EU:s dataskyddsförordning, s. 4. 
67 Datainspektionens beslut 2015-10-15, dnr 1382-2014. 
68 Datainspektionens beslut 2007-10-08, dnr 246-2007. 
69 Datainspektionens beslut 2011-11-30, dnr 695-2011. 
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beslut i målet bestod bland annat i ett föreläggande att informera de anställda i enlighet med 

PuL.70 

 

När det gäller tidpunkten för samtycke, har Datainspektionen godkänt ett i efterhand inhämtat 

samtycke för att göra personuppgiftsbehandlingen laglig.71 Eftersom samtycket måste vara 

individuellt, har Datainspektionen däremot inte godtagit att en innehavare av ett 

lägenhetskontrakt lämnar samtycke för alla medlemmar i hushållet,72 eller att en person som 

köper en tågbiljett åt någon annan lämnar samtycke för dennes räkning.73 I båda målen har 

personuppgiftsbehandlingen ändå ansetts tillåten med stöd av en intresseavvägning. 

 

När det gäller personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning, har två fall tagits 

upp av dåvarande Regeringsrätten. I båda målen har Regeringsrätten upphävt kammarrättens 

dom och ansett att personuppgiftsbehandlingen var tillåten med stöd av en intresseavvägning. 

Målen gällde behandling av icke-känsliga personuppgifter för en avgränsad direkt 

marknadsföringsåtgärd, där den registrerade enligt 11 § PuL kunde motsätta sig behandlingen.74 

4.3 Myndigheters rekommendationer 
4.3.1 PTS:s rekommendationer 

Under 2013 var PTS delaktig i framtagandet av en EU-gemensam vägledning avseende 

inhämtande av samtycke för kakor.75 Denna vägledning kan summeras på följande sätt: 

 Informationen måste vara specifik. 

 Samtycket måste lämnas innan behandlingen påbörjas. 

                                                 

 

 

 

 
70 Datainspektionens beslut 2011-11-30, dnr 695-2011. 
71 Datainspektionens beslut 2008-08-06, dnr 217-2008. 
72 Datainspektionens beslut 2008-07-02, dnr 632-2008. 
73 Datainspektionens beslut 2010-04-15, dnr 1491-2009. 
74 RÅ 2002 ref 54, och RÅ 2001 ref. 68. 
75 Data Protection Working Party, Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for 
cookies (WP 208). 
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 Den registrerade måste aktivt samtycka. 

 Samtycket måste lämnas frivilligt, utan hot, tvång eller negativa konsekvenser om inte 

samtycke lämnas.76 

Efter detta har PTS anfört att i brist på någon teknisk lösning för informationslämnande och 

samtyckesinhämtning som passar alla, är det upp till varje webbplatsinnehavare att bedöma vad 

som fungerar för både webbplatsen och dess användare i varje enskilt fall.77 Trots denna 

inledande inställning arbetar PTS nu med att ta fram vägledning för användning av kakor. Detta 

beslut grundar sig på behov som har uttryckts både från de registrerades sida och från de 

personuppgiftsansvarigas sida. De förstnämnda uppger att de inte läser avtalsvillkoren, att de 

har låg kännedom om operatörernas hantering, att de är positivt inställda till operatörernas 

interna hantering (som exempelvis utveckling av tjänster och erbjudanden) och till delning av 

personuppgifter med tredje part för samhällsnyttiga ändamål men att de är skeptiska till 

marknadsföring från tredje part. Slutligen önskar de bättre, enklare och synligare information 

samt verkliga valmöjligheter.78 

 

De sistnämnda anser att regleringen är svårtolkad och därmed svår att efterleva.79 2012, ungefär 

ett år efter införandet av samtyckekravet i LEK, fann PTS att endast få webbplatser hade infört 

nya funktioner eller på annat sätt hanterat kravet på samtycke. Efter att ha gett 

webbplatsansvariga mer tid för att anpassa sig till den nya regleringen, inledde PTS tillsyn mot 

16 webbplatsinnehavare år 2016.80 Tillsynen visade brister och PTS kom fram till att det var 

lämpligt att avskriva tillsynsärenden och istället ta fram allmänna råd, med hänsyn till det 

                                                 

 

 

 

 
76 Data Protection Working Party, s. 3. 
77 PTS, Frågor och svar om kakor för webbplatsinnehavare 
<http://www.pts.se/sv/Privat/Internet/Integritet1/Fragor-och-svar-om-kakor-for-anvandare2/> [åtkomstdatum 29 
november 2016]. 
78 PTS, Integritetsforum - Torsdagen den 17 november 2016. 
79 PTS, Effekter av reglerna om kakor - PTS-ER-2012:28. 
80 Prop. 2010/11:115: Bättre regler för elektroniska kommunikationer, ss. 133-137. 
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faktum att vägledning behövdes och att beslut gentemot enskilda företag skulle ha ett begränsat 

vägledningsvärde.81 

4.3.2 Datainspektionens rekommendationer 

Datainspektionen har publicerat rekommendationer angående inhämtning av samtycke till 

behandling av personuppgifter. Av dessa rekommendationer framgår det att samtycket ska vara 

individuellt, frivilligt, särskilt, otvetydigt och informerat.82 

 

Att samtycket ska vara individuellt innebär att det ska vara den registrerade själv som med egen 

vilja godtar behandlingen. För att samtycka med egen vilja måste den registrerade ha ett fritt 

val. Ibland kan samtycke vara en förutsättning för att den registrerade ska få något som han 

eller hon önskar eller behöver. Om den registrerade i praktiken inte kan avstå kan inte samtycket 

anses vara "frivilligt".83 Att samtycket ska vara särskilt innebär att inget generellt samtycke kan 

godtas, utan samtycket ska gälla för ett eller flera preciserade ändamål.84 Att samtycket ska vara 

otvetydig innebär att det inte får råda någon tvekan om att den registrerade godtar 

personuppgiftsbehandlingen. Det är den personuppgiftsansvarige som har bevisbördan för att 

samtycke har lämnats.85 Slutligen måste den registrerade ha fått tillräcklig information om 

behandlingen för att samtycka till denna för det ändamål och på det sätt som har planerats. 

Datainspektionen rekommenderar att följande information lämnas: den 

personuppgiftsansvariges identitet, ändamålen med behandlingen och all övrig information som 

behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med 

behandlingen, som till exempel vilka kategorier av uppgifter som ska behandlas, information 

                                                 

 

 

 

 
81 PTS, PTS tar fram vägledning för användning av kakor < https://www.pts.se/sv/Nyheter/Internet/2016/PTS-
tar-fram-vagledning-for-anvandning-av-kakor/> [åtkomstdatum 1 december 2016]. 
82 Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Samtycke enligt personuppgiftslagen, reviderad i oktober 
2007, ss. 7-8. 
83 Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Samtycke enligt personuppgiftslagen, ss. 7-8. 
84 A.a. ss. 7-8. 
85 A.a. ss. 7-8. 
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om mottagarna eller kategorier av mottagare av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och 

rätten att ansöka om information och få rättelse.86 

 

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att ytterligare 

personuppgifter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan har samlats 

in får fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket men de får inte 

uppdateras eller kompletteras. Det är alltså inte möjligt för den registrerade att genom att 

återkalla ett samtycke stoppa behandling av uppgifter som redan har samlats in. Ett 

grundläggande krav i PuL är dock att de personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och 

aktuella. Detta innebär att personuppgifter inte kan behandlas någon längre tid efter det att 

samtycke har återkallats. Den registrerade har bevisbördan för att en återkallelse har gjorts.87 

4.4 Två offentliga utredningars rekommendationer 
4.4.1 Inledning 

I två offentliga utredningar från 2016, den ena från Integritetskommittén88 och den andra från 

Medieutredningen89, diskuteras bland annat relationen mellan behandling av personuppgifter 

och personlig integritet, samt den registrerades möjlighet att påverka denna behandling genom 

bland annat att ge eller vägra sitt samtycke. Intressant med dessa utredningar är att de 

representerar å ena sidan de registrerades intresse av att erhålla skydd för sin personliga 

integritet och å andra sidan företagens intresse av att kunna behandla personuppgifter. 

                                                 

 

 

 

 
86 A.a. ss. 7-8. 
87 A.a. s. 13. 
88 SOU 2016:41. Integritetskommittén. Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av 
Integritetskommittén. 
89 SOU 2016:30. Medieutredningen. Människorna, medierna & marknaden. 
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4.4.2 Integritetskommitténs rekommendationer 

Av Integritetskommitténs utredning framgår det att de flesta registrerade inte förstår de långa 

och invecklade användarvillkoren och att det kan vara den vanligaste lögnen på internet att 

svara jakande på frågan om man har läst och förstått företagets användarvillkor och därmed 

samtyckt till hur ens personuppgifter kommer att hanteras.90 Utredningen anför att de 

samtycken som inhämtas framstår alltmer som en chimär, dels för att de registrerade inte förstår 

vad de samtycker till, dels för att den registrerade ibland saknar något verkligt val. Det är 

nämligen sällan ett realistiskt alternativ för den registrerade att avstå från att kommunicera på 

sociala nätverk, från att använda kreditkort och från att kontakta vissa vårdgivare. Dessutom är 

ofta samtyckesfrågor binärt formulerade, vilket innebär att den registrerade får antingen 

samtycka till all personuppgiftsbehandling eller vägra sitt samtycke och helt få avstå från varan 

eller tjänsten.91 

 

Utredningen understryker vikten för den registrerade att påverka hanteringen av uppgifter som 

rör honom eller henne, likväl när det gäller kravet på samtycke som när det gäller rätten till 

insyn i behandlingen och möjlighet till rättelse vid felaktig behandling.92 Ett problem som tas 

upp är de enorma mängder av personuppgifter som samlas nu, inte nödvändigtvis i ett specifikt 

syfte, utan för att de ”kan vara bra att ha”. Personuppgifter har nämligen blivit en handelsvara, 

trots de basala dataskyddsprinciperna såsom skyldighet att informera, inhämta samtycke och 

ändamålsprincipen, och de registrerades kunskap om hur uppgifterna hanteras minskar hela 

tiden i förhållande till den ökande personuppgiftsbehandlingen i samhället. På samma sätt 

begränsas även den registrerades möjlighet att genom ett verkligt fritt val bestämma hur 

uppgifter rörande honom eller henne ska hanteras. Detta resulterar i en stegvis försämring av 

                                                 

 

 

 

 
90 SOU 2016:41, s. 370. 
91 SOU 2016:41, s. 53. 
92 SOU 2016:41, s. 41. 
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den personliga integriteten i flera områden.93 Utredningen bedömer dessutom som osannolikt 

att aktörerna eller marknaden på eget initiativ skulle begränsa personuppgiftsbehandlingen och 

ge de registrerade reell insyn i hur deras uppgifter hanteras och ge dem möjlighet att påverka 

hanteringen.94 

4.4.3 Medieutredningens rekommendationer 

Medieutredningen förklarar att människor håller på att bli mer medvetna, dels om att deras 

personuppgifter används i kommersiellt syfte, dels om att de kan välja att sluta dela med sig av 

sina personuppgifter. Den information som presenteras vid inhämtning av samtycke är dock 

ofta lång och komplicerad, och valet att inte ge sitt samtycke innebär ofta att den registrerade 

måste avstå från tjänsten eller varan. I detta sammanhang ökar den delen av den svenska 

befolkningen som använder annonsblockerare, och steget är inte långt till att också stänga av 

möjligheten för företag att spåra de registrerades aktivitet.95 

 

Utredningen varnar för att en hårdare reglering av personuppgiftsbehandling, exempelvis 

genom inbyggd integritet, skyddar de registrerades personliga integritet men innebär att teknisk 

innovation utsätts för censur. Risken är att stora internationella aktörer, som Facebook och 

Google, ändå kan komma att kringgå nationell lagstiftning, vilket kan leda till en försvagning 

av mindre nationella aktörer. Ett sätt vore att erbjuda de registrerade en kompensation för att 

öka deras vilja att dela med sig av sina personuppgifter i enlighet med reciprocitetsprincipen, 

och att vara tydligare med hur och när personuppgifter samlas in och används. Om 

personuppgiftsbehandling blir en mer transparent process, gynnas företagen också långsiktigt 

eftersom en ökad lojalitet från de registrerade kan göra affärsmodellerna mer hållbara. Känner 

                                                 

 

 

 

 
93 SOU 2016:41, s. 51. 
94 SOU 2016:41, s. 86-87. 
95 SOU 2016:30, ss. 166-183. 
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sig de registrerade trygga med att insamling sker och varför, kan detta till och med bidra till 

ökad lojalitet hos dem.96 

4.5 DELL-undersökningen 

Undersökningen, som genomfördes bland drygt 800 IT- och affärsansvariga på företag med 

europeiska kunder, visar att mer än 80 procent av de tillfrågade endast vet några få detaljer eller 

ingenting alls om den nya allmänna dataskyddsförordningen. Endast 9 procent av IT- och 

affärsansvariga anser att de kommer att vara redo när förordningen börjar gälla, och 97 procent 

av företagen saknar en plan för 2018. Resultaten visar också att företagen har en oklar bild över 

omfattningen av de förändringar som krävs, och hur svårt överträdelser kan komma att straffas. 

21 procent av de svarande tror att de skulle ställas inför en straffavgift om förordningen var 

ikraft idag medan 36 procent tror att det skulle krävas endast en lätt sanering eller känner inte 

till påföljderna alls. Undersökningens slutsats är att företagen nu borde börja med att anpassa 

sina rutiner till bestämmelserna i dataskyddsförordningen för att undvika hårda straff.97 

  

                                                 

 

 

 

 
96 SOU 2016:30, ss. 166-183. 
97 Dimensional research, GDPR: Perceptions and Readiness A Global Survey of Data Privacy Professionals at 
companies with European Customers, september 2016. 
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5 Samtycke i praktiken 

5.1 Inhämtning av samtycke hos företag 
5.1.1 Inledning 

Vid en undersökning av ett trettiotal slumpmässigt valda svenska webbsidor, framgår det att 

inlämning av information angående behandling av personuppgifter och inhämtning av 

samtycke till användning av kakor varierar mycket.98 Nedan följer en sammanfattning av 

undersökningen, med en bedömning av huruvida webbsidorna uppfyller följande krav som 

uppställs i PuL: att den registrerade ska ha möjlighet att ge ett informerat, frivilligt, särskilt och 

otvetydigt samtycke. Dessutom bedöms huruvida webbsidorna uppfyller följande krav som 

fastställs i dataskyddsförordningen: att det ska vara lika lätt att dra tillbaka sitt samtycke som 

att ge det, att samtycket ska gälla för preciserade ändamål och att vid frivillighetsbedömningen 

ska största hänsyn tas till huruvida genomförandet av ett avtal har gjorts beroende av en icke-

nödvändig personuppgiftsbehandling.99 

5.1.2 Företags sätt att inhämta samtycke 

Alla företag i urvalet informerar den registrerade om att de använder kakor. På vissa sidor 

innebär en fortsatt användning av tjänsten ett samtycke. På andra sidor ger den registrerade sitt 

samtycke genom att klicka på ”Jag förstår”.100 Informationen består för det mesta av vaga 

uttryck såsom ”vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelse”, ”för att 

tillhandahålla våra tjänster” eller ”för att webbplatsen ska fungera bättre”. På vissa sidor erbjuds 

ingen ytterligare information.101 På andra sidor kan den registrerade välja mellan att trycka på 

                                                 

 

 

 

 
98 Fullständig lista i bilaga 1. 
99 Art. 7 p. 3, art. 5 p. 1 led c och art. 7 p. 4, dataskyddsförordningen. 
100 Dustin <https://www.dustin.se/?ssel=false> [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
101 IP Only <http://www.ip-only.se/foretag/> [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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”OK” eller följa en länk där det står en hel sida av information om kakor. Där får den 

registrerade reda på att det är möjligt att vägra kakor genom sina webbläsarinställningar, men 

att detta kan medföra att sidan inte fungerar som den ska.102 Andra företag varnar den 

registrerade att han eller hon måste samtycka till användning av kakor för att kunna använda 

tjänsten, exempelvis köpfunktionen i en webbshop.103 På tre webbsidor försvinner meddelandet 

om användning av kakor efter några sekunder, vilket innebär att den registrerade knappt hinner 

läsa informationen.104 

5.1.3 Systembolaget 

På Systembolagets webbsida lämnas samtycke genom att klicka på ”Jag är 20 år eller äldre”. 

Den registrerade informeras om att han eller hon kan välja att inte acceptera kakor i sin 

webbläsare, men att detta kan innebära att vissa funktioner på webbsidan inte kommer att 

fungera som de ska.105 

5.1.4 DELL 

DELL är det enda företaget som erbjuder detaljerad information om i vilket syfte varje slag av 

kakor används och som erbjuder en enkel möjlighet att ge, vägra eller ta tillbaka sitt samtycke 

direkt på webbsidan. På grund av dessa utmärkande egenskaper, används företagets webbsida 

som exempel på ett rekommenderat sätt att inhämta samtycke till användning av kakor vid slutet 

av denna framställning.106 Webbsidan exkluderas även från kommentarerna i 

sammanfattningen, eftersom det är den enda som uppfyller alla krav som ställs i både PuL och 

dataskyddsförordningen. 

                                                 

 

 

 

 
102 Bokus <http://www.bokus.com/foretag> [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
103 Lindex <http://www.lindex.com/se/kundservice/villkor-och-policies/om-cookies/> [åtkomstdatum 11 
november 2016], CDON <http://cdon.se/kundservice/cookies/> [åtkomstdatum 11 november 2016]. 
104 HM <http://www.hm.com/se/> [åtkomstdatum 28 november 2016], OKQ8 https://www.okq8.se/foretag/ 
[åtkomstdatum 28 november 2016], Tele2 <http://www.tele2.se/foretag/#> [åtkomstdatum 28 november 2016].  
105 Systembolaget <https://www.systembolaget.se/> [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
106 DELL <http://www.dell.se/> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 
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5.2 Inhämtning av samtycke hos myndigheter 
5.2.1 Inledning 

Även myndigheter träffas av bestämmelserna i PuL och i dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsförordningens ikraftträdande torde ställa högre krav på myndigheters inhämtning 

av samtycke, på grund av obalansen som nämns i skäl 43 i dataskyddsförordningen, nämligen 

att samtycke inte gärna kan vara frivilligt om det råder en sådan obalans mellan den registrerade 

och myndigheten att den registrerade inte har något riktigt fritt val. Dessutom undantas 

myndigheter från möjligheten att utföra en personuppgiftsbehandling med stöd av en 

intresseavvägning. Därför anses myndigheter vara ett specialfall som behandlas för sig självt. 

Frågan är huruvida myndigheter tar större ansvar angående information och inhämtning av 

samtycke än företag. För att besvara denna fråga har sexton slumpmässigt valda webbsidor från 

svenska myndigheter observerats.107 

5.2.2 Myndigheternas sätt att inhämta samtycke 

En myndighet informerar om att webbplatsen använder sig av olika tekniska lösningar för att 

underlätta den registrerades besök och erbjuder möjligheten att följa en länk till en ny sida där 

information ges om definitionen av kakor, vad dessa används till och om möjligheten att ändra 

webbinställningar. Den registrerade informeras om att en vägran att ge sitt samtycke innebär 

att webbplatsen inte kan anpassas.108 

 

På fyra webbplatser måste den registrerade själv hämta information på en särskild sida ”Om 

Webbplatsen”.109 Där anges exempelvis att myndigheten använder vissa kakor för att kunna ge 

                                                 

 

 

 

 
107 För en komplett lista av webbsidor, vänligen se Bilaga 2. 
108 Se exempelvis Arbetsdomstolen <http://www.arbetsdomstolen.se/pages/startPage.asp> [åtkomstdatum 6 
december 2016]. 
109 Arbetsdomstolen <http://www.arbetsdomstolen.se/>, Vetenskapsrådet <http://www.vr.se/>, JO 
<http://www.jo.se/> [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
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bättre service, och den registrerade informeras om möjligheten att läsa mer på PTS:s webbplats 

samt att vägra kakor via webbläsarinställningar.110 På Datainspektionens sida anges att två slag 

av kakor används och i vilket syfte, men inget samtycke inhämtas och inget sätt att vägra sitt 

samtycke anges heller.111 Sju myndigheter informerar om att kakor används på webbsidan, i 

vissa fall med en förklaring om i vilket syfte, såsom ”för att förbättra användarupplevelsen för 

dig och för att samla in statistik”,112 och i vissa fall utan någon närmare förklaring.113 Samtycke 

ges genom att fortsätta surfa eller genom att trycka på ”OK” eller ”OK, jag förstår”.114 Vissa 

myndigheter informerar om att kakor används för att webbplatsen ska ”fungera på ett bra sätt” 

eller ”för att förbättra ditt besök på vår webbplats”. I ett fall får den registrerade välja ”Jag 

accepterar” utan att ha fått någon information om kakor.115 I andra fall får den registrerade välja 

mellan att ge sitt samtycke och att själv stänga av funktionen genom sin webbläsare. Mer 

information om kakor ges i en separat länk där antingen generell information om kakor ges, i 

ett fall genom en länk till PTS:s information om kakor, eller där det framgår vilka kakor 

webbsidan använder i vilket syfte, men den enda möjligheten som erbjuds för att vägra eller dra 

tillbaka sitt samtycke är genom webbläsarinställningar.116 

5.2.3 Riksrevisionen 

En myndighet i urvalet, Riksrevisionen, har slutat använda kakor efter införandet av 

samtyckekravet, eftersom den bedömde att besöksstatistikens tillförlitlighet riskerades.117 Detta 

                                                 

 

 

 

 
110 Vetenskapsrådet <http://www.vr.se/> [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
111 Datainspektionen <http://www.datainspektionen.se/om-webbplatsen/anvandning-av-cookies/> [åtkomstdatum 
13 december 2016]. 
112 Riksbanken <http://www.riksbank.se/> [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
113 Åklagare.se <https://www.aklagare.se/> [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
114 Riksbanken <http://www.riksbank.se/>, Arbetsgivarverket <http://www.arbetsgivarverket.se/>, 
Arbetsförmedlingen <https://www.arbetsformedlingen.se>, Antagning <https://www.antagning.se/>, Riksbanken 
<http://www.riksbank.se/>, Transportstyrelsen <http://www.transportstyrelsen.se/>, Svenska kraftnät 
<http://www.svk.se/>. 
115 JK <http://www.jk.se/> [åtkomstdatum 12 december 2016]. 
116 Svenska kraftnät <http://www.svk.se/> [åtkomstdatum 6 december 2016], Sveriges Domstolar 
<http://www.domstol.se/> [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
117 Riksrevisionen <http://www.riksrevisionen.se/sv/Om-webbplatsen/> [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
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är förståeligt om det enda syftet med användningen av kakor är att föra statistik, eftersom den 

registrerade måste samtycka innan kakor används vilket förhindrar förande av statistik över hur 

många vägrar sitt samtycke. Myndigheten exkluderas från resten av framställningen eftersom 

den inte använder kakor och av den anledningen inte behöver följa reglerna angående 

inhämtning av samtycke. 

5.3 Samtycke genom webbläsarinställningar 

Eftersom de flesta webbsidor endast erbjuder den registrerade att ge, vägra eller ta tillbaka sitt 

samtycke genom webbläsarinställningar, vilket anses tillåtet enligt PuL och 

dataskyddsförordningen, är det på sin plats att nämna hur detta fungerar. 

 

Alla webbläsare fungerar olika, vilket gör det nödvändigt att leta sig fram eller läsa instruktioner 

för att veta hur just den aktuella webbläsaren fungerar. Vissa webbläsare erbjuder endast som 

val att antingen tillåta alla kakor, förbjuda alla kakor eller endast förbjuda tredjepartskakor,118 

andra erbjuder endast möjlighet att radera alla kakor vid en viss tidpunkt,119 och andra tillåter 

att välja inställningar för varje slag av kakor vid varje besökt webbsida.120 

Standardinställningen, som i vissa webbläsare dessutom markeras som rekommenderad, är att 

alla kakor tillåts.121 

 

  

                                                 

 

 

 

 
118 Se exempelvis Microsoft Edge. 
119 Se exempelvis Internet Explorer. 
120 Se exempelvis Google Chrome. 
121 Se exempelvis Google Chrome. 
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6 Rättsläget i Frankrike 

6.1 Regelverk 

I sin egenskap av EU-medlemsstat, är Frankrike underkastad samma EU-regler som Sverige. 

Landet har införlivat dataskyddsdirektivet genom lagen 78-17 av den 5 januari 1978, senast 

ändrad genom lag n° 2016-1547 av den 18 november 2016. Nedan kommer en kort genomgång 

av artiklarna i nämnda lag som reglerar samtycke till behandling av personuppgifter. 

 

Art. 32-I stadgar vilken information den registrerade måste få, bland annat den 

personuppgiftsansvariges identitet, ändamålet med personuppgiftsbehandlingen samt hur länge 

personuppgifter får sparas. Enligt art. 32-II måste den registrerade få tydlig och fullständig 

information angående ändamålet med varje personuppgiftsbehandling, samt möjlighet att vägra 

sitt samtycke. Personuppgiftsbehandling får endast utföras om den registrerade, efter att ha fått 

erforderlig information, har gett sitt samtycke, exempelvis genom sina webbläsarinställningar. 

Undantag tillåts när det enda ändamålet med behandlingen är att underlätta eller tillåta 

elektronisk kommunikation eller när det är nödvändigt för tillhandahållandet av en tjänst av 

elektronisk kommunikation som den registrerade uttryckligen har begärt. 

 

Art. 33 bestämmer att såvida den registrerade inte uttryckligen medger annat, måste 

personuppgifter samlas direkt hos den registrerade och behandlas enbart för det ändamål som 

angavs vid insamling av uppgifter. Art. 38 stadgar rätten att motsätta sig, av legitima skäl, 

behandling av personuppgifter och rätten att motsätta sig, utan kostnad, 

personuppgiftsbehandling i marknadsföringssyfte. Art. 40 stadgar rätten till rättelse eller 

radering av personuppgifter som är inkorrekta. 

 

Liksom i Sverige, kommer dataskyddsförordningen att gälla som lag i Frankrike från och med 

den 25 maj 2018. 
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6.2 Tillsynsmyndighet och sanktioner 

Tillsynsmyndigheten är Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).122 Vid 

sina sammanträden med ordinarie sammansättning motsvarar CNIL en domstol i art. 6 i 

Europakonventionens mening, och dess beslut får överklagas inom två månader hos den franska 

högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’État).123 CNIL är bland annat bemyndigat att ge 

varningar, förelägga att avsluta personuppgiftsbehandling, dra tillbaka tillåtelse att behandla 

personuppgifter, blockera tillträde till uppgifter under tre månader, förelägga böter, samt att 

underrätta riksåklagaren (Procureur de la République) om brott mot lagen n° 2016-1547 av den 

18 november 2016 i sin ändrad lydelse.124 Bestämmelserna om brott återfinns i artiklarna 226-

16 à 226-24 av den franska brottsbalken (Code pénal).125 Dessa artiklar stadgar att behandling 

av personuppgifter i strid med olika bestämmelser i lagen n° 2016-1547, inbegripen art. 32-II 

om samtycke, straffas med fängelse i fem år och böter på 300 000 € (ungefär tre miljoner 

svenska kronor). Ansvaret gäller även vid oaktsamhet. 

6.3 CNIL:s rekommendationer angående inhämtning av samtycke 

Nedan återges en sammanfattning av de rekommendationer som CNIL publicerar på sin 

webbsida. 

Samtycke måste uttryckas genom en positiv handling från en person som innan dess har 

informerats av konsekvenserna av sitt val. Värdet av samtycket är beroende av kvaliteten på 

informationen som ges. Informationen måste vara synlig, fullständig och enkel att förstå för 

varje användare. Informationen måste tillåta den registrerade att vara väl informerad om de 

olika syften som kakorna används till. Samtycke måste inhämtas innan kakor används och 

                                                 

 

 

 

 
122 Art. 45, lagen 78-17 av den 5 januari 1978 i sin ändrad lydelse. 
123 CNIL, La procédure de sanction de la CNIL <https://www.cnil.fr/fr/la-procedure-de-sanction-de-la-cnil> 
[åtkomstdatum 2017-01-02]. 
124 Art. 47, lagen 78-17 av den 5 januari 1978 i sin ändrad lydelse. 
125 Art. 50, lagen 78-17 av den 5 januari 1978 i sin ändrad lydelse. 
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samtycke till allmänna användarvillkor kan inte utgöra giltig inhämtning av samtycke. 

Samtycke är ett viljeuttryck som ska vara fritt, specifikt och informerat. Dessutom måste det 

vara lika lätt att närsomhelst ta tillbaka sitt samtycke som att ge det. Samtycket är bara giltigt 

om den registrerade har ett faktiskt val. Den registrerade måste kunna ge eller vägra sitt 

samtycke och utan betydande negativa konsekvenser ifall denne vägrar sitt samtycke. Den som 

vägrar ge sitt samtycke till användning av kakor måste kunna fortsätta att nyttja tjänsten, som 

till exempel ha fortsatt tillgång till webbsidan.126 

6.4 Exempel från CNIL 

CNIL rekommenderar att samtycke inhämtas i två steg. 

I steg 1 informeras den registrerade genom en banderoll: 

 om att webbplatsen använder kakor, 

 om det specifika syftet med de kakor som används, 

 om möjligheten att vägra sitt samtycke till användningen av dessa kakor, 

 om möjligheten att ändra inställningar genom att följa en länk inuti banderollen och 

 om att en fortsatt surfning på webbsidan innebär ett samtycke till användning av kakor. 

I och med att samtycket måste vara entydigt, får inte banderollen försvinna innan den 

registrerade har bytt sida eller klickat på en del av webbplatsen. Dessutom, eftersom samtycket 

måste vara aktivt, får inga kakor användas om den registrerade först besöker hemsidan och 

sedan avbryter sin surfning.127 

 

I steg 2 får den registrerade mer detaljerad information samt möjlighet att ändra inställningar. 

Här måste den registrerade informeras på ett klart och koncist sätt om vad en kaka är, samt 

erbjudas en möjlighet att uttrycka sitt val efter en beskrivning av syftet i vilket varje slag av 

                                                 

 

 

 

 
126 CNIL <https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi> [åtkomstdatum 2 mars 2017]. 
127 A.a. 
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kaka används. I och med att samtycket måste vara entydigt, får inte banderollen försvinna innan 

den registrerade har bytt sida eller klickat på en del av webbplatsen. Endast det faktum att den 

registrerade besöker sidan innebär inte att han eller hon samtycker till användning av kakor.128 

6.5 CNIL:s praxis 
6.5.1 Varningar 

CNIL har varit aktiv i ett trettiotal offentliga fall rörande bristande samtycke till behandling av 

personuppgifter. Det faktum att myndigheten har valt att offentliggöra fallen innebär att 

lagöverträdelserna ansågs särskilt allvarliga, på grund av antalet registrerade som träffades eller 

på grund av själva överträdelserna. I tio av fallen blev företag varnade. Bland dessa företag 

återfanns Facebook, som bland annat hade gjort sig skyldig till följande överträdelser: 

 följa webbanvändares surfning utan dessas samtycke eller vetskap, även på andra 

webbsajter och trots att dessa webbanvändare inte ens äger något Facebook-konto, 

 låta bli att informera de registrerade om sättet på vilket deras uppgifter kommer att 

användas eller om deras rättigheter i detta hänseende, 

 använda reklamkakor utan att varken ha informerat de registrerade eller inhämtat deras 

samtycke, 

 kombinera alla uppgifter om de registrerade som företaget har insamlat eller fått av 

andra för att erbjuda riktad reklam till sina medlemmar, utan att erbjuda dessa en 

möjlighet att vägra en sådan kombination av personuppgifter i reklamsyfte.129 

Som annat exempel kan nämnas Microsoft Corporation, som varnades att sluta använda 

reklamkakor utan att ha först gett erforderlig information och inhämtat samtycke.130 I samband 

med en varning, ger CNIL företag en viss tid för att rätta sig till reglerna. I de flesta fallen rättar 

                                                 

 

 

 

 
128 CNIL < https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi> [åtkomstdatum 2 mars. 2017]. 
129 CNIL, Décision n°2016-007 du 26 janvier 2016 mettant en demeure les sociétés FACEBOOK INC. et 
FACEBOOK IRELAND. 
130 CNIL, Décision n° 2016-058 du 30 juin 2016 mettant en demeure la société MICROSOFT CORPORATION. 
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sig företagen efter CNIL:s krav, och ärendet avslutas utan vidare. I resterande fallen bestämmer 

CNIL om sanktioner. 

6.5.2 Sanktioner 

Den 3 januari 2014 ålade CNIL Google att betala 150 000 € (ungefär 1 500 000 SEK) för 

följande överträdelser: bristande information angående personuppgiftsbehandling, bristande 

inhämtning av samtycke till personuppgiftsbehandling, och särskilt till kombination av 

personuppgifter samt lagring av personuppgifter utan någon bestämd tidsgräns.131 Den 10 mars 

2016 ålades dessutom Google att betala 100 000 € (ungefär en miljon SEK) för att företag inte 

uppfyllde rätten att bli bortglömd.132 

 

Den 12 juni 2015 ålades företaget Prisma Media böter på 15 000 € (ungefär 150 000 SEK) 

för att inte ha tillräckligt informerat de registrerade om att dessa skulle få reklambrev från olika 

företag om de kryssade ”Ja, jag önskar att motta nyhetsbrev från Prisma Media-gruppen”. De 

registrerade borde ha informerats om vilka nyhetsbrev det handlade om. Därför ansågs inte 

informationen vara tillräcklig för att tillåta de registrerade att ge ett fritt och särskilt 

samtycke.133 

                                                 

 

 

 

 
131 CNIL, Délibération n°2013-420 de la formation restreinte prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de 
la société Google Inc. 
132 CNIL, Délibération de la formation restreinte n°2016-054 du 10 mars 2016 prononçant une sanction 
pécuniaire à l'encontre de la société Google Inc. 
133 CNIL, Délibération de la formation restreinte n°2015-155 du 01 juin 2015 prononçant une sanction 
pécuniaire à l'encontre de la société PRISMA MEDIA. 
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6.6 Praktisk tillämpning: samtycke till användning av kakor 

I syfte att bedöma huruvida den franska tillämpningen är förenlig med kraven i 

dataskyddsförordningen, har tio företags webbsidor på franska och tio franska myndigheters 

webbsidor slumpmässigt analyserats.134 

6.6.1 Företag 

Ett enda företag tillämpar CNIL:s rekommenderade tvåstegsmodell.135 De nio resterande 

företagen tillämpar den vanligaste modellen i Sverige, det vill säga att de informerar om att de 

använder kakor ”för att erbjuda den bästa upplevelsen”. Sedan erbjuder de möjligheten att 

antingen samtycka genom att använda webbsidan eller trycka på ”OK”, eller följa en länk för 

att få mer information. Genom länken får den registrerade en sidas information om vad kakor 

används till, samt om möjligheten att själv ändra sina webbinställningar.136 

6.6.2 Myndigheter 

Nio myndigheter informerar den registrerade om användningen av kakor och ger möjlighet att 

följa en länk med detaljerad information samt instruktioner om möjligheten att ändra 

                                                 

 

 

 

 
134 För en fullständig förteckning över de tio företagen och de tio myndigheterna, vänligen se bilaga 3 respektive 
bilaga 4. 
135 Auchan <https://www.auchan.fr/cookie/e-cookie> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 
136 Bouygues <https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/nous-connaitre/en-bref/protection-de-la-vie-privee/>, 
Carrefour <http://www.carrefour.fr/cookies>, Société DV <http://www.dvfrance.com/mentions-
legales.html#cookies>, Notre temps <http://www.notretemps.com/conditions-d-utilisation#cookies>, Hema 
<http://www.hema.fr/footers/confidentialite>, Emmaüs <https://www.label-emmaus.co/fr/confidentialite-des-
donnees>, Boohoo <http://fr.boohoo.com/help-and-info/about-cookies/>, EDF 
<https://particulier.edf.fr/fr/accueil/cookies-et-donnees-personnelles.html>, ENGIE 
<https://particuliers.engie.fr/mentions-legales.html#informatique-libertes> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 



 
 

39 
 
 

 

 

webbinställningar.137 En myndighet nöjer sig med att informera om användningen av kakor och 

att ge möjlighet att trycka på ”Jag förstår”.138 

 

CNIL ger mycket detaljerad information i två steg, i enlighet med sina egna 

rekommendationer. I det första steget ges den registrerade generell information om 

användningen av kakor och om sina rättigheter. I andra steget, får den registrerade information 

om vilka kakor som används i vilket syfte, och erbjuds att välja mellan att få mer information 

eller att ge eller vägra sitt samtycke till varje slag av kakor.139 

  

                                                 

 

 

 

 
137 Justice <http://www.presse.justice.gouv.fr/les-mentions-legales.html> [åtkomstdatum 15 december 2016], 
Police <http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Mentions-legales>], Sécurité ferroviaire 
<http://www.securite-ferroviaire.fr/cookies>, Arafer <http://www.arafer.fr/mentions-legales/>, Senat 
<http://www.senat.fr/cookies.html>, Autorité des marchés financiers <http://www.amf-france.org/En-
plus/Mentions-legales-et-editoriales.html#title_paragraph_6>, Inspection générale de l’éducation nationale 
<http://www.education.gouv.fr/cid2606/mentions-legales.html#Cookies>, gouvernment.fr 
<http://www.gouvernement.fr/>, Service public <https://www.service-public.fr/a-propos/donnees-personnelles>, 
Legifrance <https://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site#ancre3721_0_4>, [åtkomstdatum 15 
december 2016]. 
138 Elysée <http://www.elysee.fr/> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 
139 CNIL <https://www.cnil.fr> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 
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7 Analys 

7.1 Nuläget 
7.1.1 Ansvarsfördelning mellan de ansvariga myndigheterna 

Framställningen visar att det finns brister när det gäller skyddet av den personliga integriteten 

vid personuppgiftsbehandling. Organisationsmässigt verkar det dels opraktiskt, dels olämpligt 

att två olika myndigheter ansvarar för två delar av samma personuppgiftsbehandling, nämligen 

PTS för själva inhämtning av samtycke till användning av kakor och Datainspektionen för den 

efterföljande personuppgiftsbehandling. Detta ställer problem för integritetsskyddet i och med 

att begreppen som används i både LEK och PuL kan komma att ges olika innebörd av 

myndigheterna, men gör det även onödigt komplicerat för enskilda och företag att veta vem 

som kan besvara deras frågor eller ta emot deras anmälningar. Det framstår därför som önskvärt, 

som rekommenderat i utredningen ”Ett samlat ansvar för den personliga integriteten” och 

tillstyrkt av PTS i sitt remissvar,140 att låta Datainspektionen ansvara för tillsynen över 

bestämmelserna i LEK som gäller personuppgiftsbehandling, såsom ”cookie-bestämmelsen”. 

Så är redan fallet i Frankrike, där CNIL är den enda tillsynsmyndigheten. 

7.1.2 Resultat av den empiriska undersökningen av webbsidor på svenska 

När det gäller den praktiska tillämpningen av reglerna angående inhämtning av samtycke för 

användning av kakor, har flera problem identifierats. 

 

Det första är att samtyckesfrågor oftast är binärt formulerade, vilket innebär att den registrerade 

får antingen samtycka till all personuppgiftsbehandling eller vägra sitt samtycke och helt avstå 

från att besöka webbsidan. Integritetsutredningen efterfrågar graderade alternativ,141 vilket jag 

                                                 

 

 

 

 
140 Se 3.5 Tillsyn. 
141 SOU 2016:41, s. 53. 
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anser att skäl 32 i dataskyddsförordningen löser genom att förtydliga att samtycke ska ges till 

varje syfte med personuppgiftsbehandlingen. 

 

Dessutom ger oftast den registrerade sitt samtycke genom att klicka på ”OK” eller ”Jag förstår”. 

En fråga är därför huruvida det faktum att den registrerade förstår verkligen kan likställas med 

ett samtycke, särskilt när alternativet till ”OK” eller ”Jag förstår” är en länk till mer detaljerad 

information istället för en möjlighet att vägra sitt samtycke. När alla företag använder kakor 

och inhämtar samtycke på samma sätt, är det osäkert om detta förfarande uppfyller 

frivillighetskravet som ställs i både PuL och dataskyddsförordningen, eller aktivitetskravet som 

ställs i den sistnämnda. I vart fall uppfylls inte skäl 32 i dataskyddsförordningen enligt vilket 

den registrerade bör samtycka till varje enskilt syfte med varje personuppgiftsbehandling. 

 

På två webbsidor informeras de registrerade om att en vägran att samtycka till användning av 

kakor kommer att hindra dem från att använda sidans viktigaste funktion, nämligen 

köpfunktionen i en webbshop. Enligt Datainspektionens praxis är detta acceptabelt så länge 

tjänsten inte är nödvändig i samhället eller för den enskilde och den registrerade har tillgång till 

andra alternativ. 142 Integritetsutredningen understryker vikten för den registrerade av att kunna 

göra ett verkligt fritt val och ifrågasätter om det verkligen kan röra sig om ett fritt samtycke när 

den registrerade är tvungen att ge det för att få ta del av viktiga funktioner i samhället, såsom 

tillgång till vårdgivare, kortbetalning och kommunikation på sociala medier.143 Jag bedömer att 

sådana villkor inte kommer att tillåtas efter dataskyddsförordningens ikraftträdande, dels på 

grund av skäl 42 som förbjuder oskäliga villkor, dels på grund av art. 7 p. 4, som stadgar att vid 

bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn tas till huruvida genomförandet 

av ett avtal har gjorts beroende av samtycke till en icke-nödvändig personuppgiftbehandling. 

 

                                                 

 

 

 

 
142 Datainspektionens beslut 2015-10-15, dnr 1382-2014. 
143 SOU 2016:41, s. 53. 
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Fjärde problemet är den bristande information som den registrerade får vid inhämtning av 

samtycke. Oftast får den registrerade endast veta att kakor används ”för att tillhandahålla 

tjänster”, ”för att erbjuda den bästa shoppingupplevelse” eller i bästa fall ”för statistik, anpassat 

innehåll och annonser”. Trots att det sista alternativet ger ganska detaljerad information om de 

olika tilltänkta personuppgiftsbehandlingarna, tillåter det inte den registrerade att ge eller vägra 

sitt samtycke till varje användning i varje syfte, vilket krävs enligt skäl 32 i 

dataskyddsförordningen. När den registrerade följer länken som erbjuder mer information 

däremot, blir informationen alltför omfattande och svårförståelig. Både Integritetsutredningen 

och Medieutredningen framhåller att de registrerade inte förstår dessa långa och komplicerade 

villkor.144 Dessutom anför Medieutredningen att företagen måste vara mer öppna och ge 

tydligare information angående de personuppgiftsbehandlingar som de utför145. Detta stämmer 

väl överens med den i dataskyddsförordningen stadgade öppenhetsprincipen och olika kraven 

på lätt tillgänglig och begriplig information till den registrerade. 

 

Det femte problemet är att samtycke oftast lämnas genom en fortsatt användning av webbsidan, 

och att ibland hinner banderollen med samtyckesfrågorna försvinna innan den registrerade har 

tagit ställning. I sådana fall måste det anses oklart huruvida den registrerade verkligen har 

samtyckt med bindande verkan, dels på grund av att den registrerade knappast kan anses ha 

något fritt val när i princip alla webbsidor använder kakor, dels på grund av att den registrerade 

i vissa fall inte ens hinner ta del av informationen. Detta lyfts exempelvis av CNIL, som 

förklarar att en samtyckesfråga som försvinner av sig själv utan att den registrerade har tagit 

ställning bryter mot kravet på att samtycke ska vara entydigt.146 

 

                                                 

 

 

 

 
144 SOU 2016:30, s. 180 och SOU 2016:41, s. 663. 
145 SOU 2016:30, s. 180. 
146 Se 6.3. CNIL:s rekommendationer angående inhämtning av samtycke. 
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Det sjätte problemet är att den registrerade erbjuds oftast att uttrycka sitt val genom sina 

webbinställningar men att standardinställningarna, som dessutom rekommenderas av 

webbläsaren, innebär att alla slag av kakor godkänns. Dessutom erbjuder vissa webbläsare en 

del otydliga valmöjligheter som innebär en risk för misstag, där den registrerade kan råka ge 

sitt samtycke till behandlingar som han eller hon egentligen inte vill godkänna, eller tvärtom 

råka ta bort alla installerade kakor och gå miste om viktig sparad information. Andra webbläsare 

tillåter inte att välja att ge, vägra eller ta tillbaka sitt samtycke till en viss 

personuppgiftsbehandling, utan tvingar den registrerade att antingen godkänna användningen 

av alla kakor, vägra användningen av alla kakor eller vägra sitt samtycke till användningen av 

tredjepartskakor. Anmärkningsvärt är att de rekommenderade standardinställningarna, på vilka 

den genomsnittlige användaren torde förlita sig på, innebär att kakor tillåts.147 Följaktligen anser 

jag inte att användningen av webbläsarinställningar är förenlig med kraven på aktivt och fritt 

samtycke. Det skulle te sig annorlunda om standardinställningen var den minst 

integritetskränkande lösningen och den registrerade aktivt fick välja att ge sitt samtycke till 

användningen av olika kakor. Så kan komma att bli fallet i och med dataskyddsförordningens 

ikraftträdande, med hänsyn till bestämmelsen om inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard i art. 25. 

 

Det sjunde och sista problemet är att möjligheten för den registrerade att närsomhelst kunna ta 

tillbaka sitt samtycke, som återfinns i båda författningar, erbjuds endast genom 

webbinställningar. Art. 7 p. 3 i dataskyddsförordningen som stadgar att det ska vara lika lätt att 

ta tillbaka sitt samtycke som att ge det, efterlevs endast i undantagsfall. 

 

Som ett exempel lyfts Systembolagets webbsida särskilt eftersom den utmärker sig på flera sätt. 

På webbsidan lämnas nämligen samtycke till all användning av kakor genom att klicka på ”Jag 

                                                 

 

 

 

 

147 Se 5.3. Samtycke genom webbläsarinställningar. 
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är 20 år eller äldre”, vilket är ett krav för att överhuvudtaget få ta del av webbsidan. Den 

registrerade får ingen information om vilka kakor som används i vilket syfte, och hänvisas till 

webbinställningarna som enda möjlighet att vägra sitt samtycke.148 Som statligt monopol intar 

Systembolaget en särställning och bör beakta exempelvis Datainspektions beslut mot 

TeliaSonera. I beslutet fastställer nämligen Datainspektionen att de registrerade inte kan ge ett 

fritt samtycke till ett monopolistiskt statligt företag.149 När dataskyddsförordningen träder i 

kraft måste Systembolaget dessutom beakta skäl 43, som förklarar att samtycke inte kan anses 

vara frivilligt när det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den 

personuppgiftsansvarige och att för att vara frivilligt måste samtycke lämnas separat för olika 

behandlingar av personuppgifter. Exempel som ges på denna betydande ojämlikhet är när en 

offentlig myndighet är inblandad, men ett monopolistiskt statligt företag torde också kunna 

omfattas av bestämmelsen. 

 

När det gäller myndigheternas webbsidor, brister dessa i information och i fem fall måste den 

registrerade själv leta fram informationen om användning av kakor på en särskild sida. För 

övrigt inhämtar myndigheter samtycke på liknande sätt som företag, vilket innebär att det finns 

liknande brister. På Datainspektionens webbsida hämtas inte något samtycke utan den 

registrerade måste själv leta fram sidan ”Användning av kakor (cookies)” för att ta reda på att 

webbsidan använder kakor och att det är möjligt att vägra sitt samtycke genom 

webbinställningar. Kakorna som Datainspektionens webbsida använder är visserligen lite 

integritetskränkande och försvinner så fort de har fyllt sin funktion, men det vore önskvärt om 

myndigheten kunde ge tydligare information från början av surfningen på webbsidan. 

Myndigheten bör särskilt beakta ovannämnda skäl 43 i dataskyddsförordningen, som förklarar 

att samtycke inte kan anses vara frivilligt när det råder sådan betydande ojämlikhet mellan den 

registrerade och den personuppgiftsansvarige att samtycket inte kan anses ha lämnats frivilligt. 

                                                 

 

 

 

 

148 Systembolaget <https://www.systembolaget.se/> [åtkomstdatum 3 mars 2017]. 
149 Datainspektionens beslut 2007-10-08, dnr 246-2007. 
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För att vara frivilligt bör samtycke lämnas separat för olika behandlingar av personuppgifter.150 

Även de krav som ställs på vilken information de registrerade ska ha tillgång till innan de ger 

sitt samtycke måste beaktas. 

7.1.3 Varför respekteras inte kraven? 

En orsak till de problem som har uppdagats vid den empiriska undersökningen kan delvis 

förklaras med bristande kunskap angående de nu gällande reglerna och 

dataskyddsförordningens bestämmelser, vilket bekräftas av de svenska företagens uttalanden 

till PTS och av DELL-undersökningen. Undersökningen visar nämligen att de deltagande 

företagen saknar kunskap om dataskyddsförordningens bestämmelser, vilka ändringar som 

krävs för att följa reglerna och vilka påföljder som gäller vid överträdelse. 

 

En annan orsak kan vara att de personansvariga, med hänsyn till rättspraxis, inte har varit 

särskilt avskräckta från att utföra en olaglig behandling av personuppgifter. Exempelvis har ett 

i efterhand inhämtat samtycke ansetts kunna göra personuppgiftsbehandlingen laglig och en 

arbetstagare har ansetts kunna lämna ett giltigt samtycke till sin arbetsgivare om han eller hon 

har ett verkligt fritt val och kan ta tillbaka sitt samtycke utan att detta medför några nackdelar 

för honom eller henne. Däremot har inte en registrerad ansetts kunna lämna ett samtycke åt 

någon annans räkning, eller kunna lämna ett frivilligt samtycke till ett företag som har monopol 

på den berörda marknaden men inga påföljder har ålagts i de berörda fallen. Datainspektionen 

har bara förutsatt att det berörda företaget skulle vidta lämpliga åtgärder, ålagt ett föreläggande 

att ge information i enlighet med PuL eller ansett att personuppgiftsbehandlingen ändå var 

tillåten med stöd av en intresseavvägning.151 På liknande sätt har tidigare Regeringsrätten 

bedömt i två mål att behandling utan samtycke av icke-känsliga personuppgifter var tillåten 

med stöd av en intresseavvägning, när det handlade om en avgränsad direkt 

                                                 

 

 

 

 
150 Skäl 32, dataskyddsförordningen. 
151 Se 4.2. Svensk myndighets- och domstolspraxis. 
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marknadsföringsåtgärd och när de registrerade hade möjlighet att motsätta sig behandlingen.152 

Sammanfattningsvis har både Datainspektionen och tidigare Regeringsrätten ansett att 

företagens ekonomiska intressen vägde tyngre än de registrerades personliga integritet vid 

behandling av icke-känsliga personuppgifter och företagen har alltid undgått straff.153 

 

Även PTS har varit ovillig att ställa krav på företag. Efter att ha konstaterat brister vid 

inhämtning av samtycke till användning av kakor, har myndigheten gett företagen två år för att 

anpassa sig till reglerna. Efter denna tidsfristen fanns brister kvar, men PTS valde ändå att inte 

fatta några beslut i enskilda fall. Istället beslutade myndigheten att arbeta fram allmänna råd för 

att hjälpa företagen, som uppgav att bristerna berodde på att de inte förstod reglerna.154 Detta 

är dock positivt eftersom dessa råd förhoppningsvis hjälper företagen att uppdatera sina 

webbsidor innan dataskyddsförordningens ikraftträdande. 

 

En annan förklaring till de konstaterade problemen kan vara att de personuppgiftsansvariga, 

som alltid hänvisar till PTS på sina webbsidor eftersom myndigheten ansvarar för tillämpningen 

av ”cookie-bestämmelsen”,155 inte vet att Datainspektionens råd angående samtycke till 

personuppgiftsbehandling även gäller för samtycke till användning av kakor. Dessutom 

behöver Datainspektionens råd uppdateras för att hjälpa företag att förbereda sig inför 

dataskyddsförordningens ikraftträdande. Detta gäller exempelvis konsekvenserna av 

återkallelse av samtycke.156 Enligt PuL blir konsekvenserna att inga nya uppgifter får samlas 

in, men behandling av uppgifter som redan har samlats in fortsätter så länge inte uppgifterna är 

oriktiga eller inaktuella. Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att bli 

bortglömd, vilket innebär att han eller hon får kräva att alla uppgifter som gäller honom eller 

                                                 

 

 

 

 
152 RÅ 2002 ref 54, och RÅ 2001 ref. 68. 
153 Se 4.2. Svensk myndighets- och domstolspraxis. 
154 Se 4.3.1. PTS:s rekommendationer. 
155 Se exempelvis 5.2.2 Myndigheternas sätt att inhämta samtycke. 
156 Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Samtycke enligt personuppgiftslagen, s. 13. 
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henne raderas. Risken annars är att företag förlitar sig på Datainspektionens råd och behandlar 

personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. 

7.1.4 Rättsläget i Frankrike 

De franska reglerna ger mer skydd till den registrerades personliga integritet än de svenska 

reglerna och är redan mer anpassade till dataskyddsförordningens krav. De fastställer 

exempelvis ändamålsprincipen och principen om att den registrerade måste få tillgång till tydlig 

information, angående bland annat ändamålet med varje personuppgiftsbehandling, innan han 

eller hon ger eller vägrar sitt samtycke. Undantag till samtyckesprincipen är mycket snävare än 

i Sverige och begränsas till fall när det enda ändamålet med behandlingen är att underlätta eller 

tillåta elektronisk kommunikation eller när det är nödvändigt för tillhandahållandet av en tjänst 

av elektronisk kommunikation som den registrerade uttryckligen har begärt. Ingen möjlighet 

att utföra en intresseavvägning ges och inte heller någon möjlighet att lämna personuppgifter 

till en tredjeman.157 Utöver detta fastställer de franska reglerna hårdare påföljder, inbegripna 

fängelsestraff och höga böter, än de svenska reglerna som är begränsade till rättelser, 

påpekanden, förelägganden och skadeståndsansvar.158 

 

Dessutom har CNIL redan publicerat allmänna råd som uppfyller dataskyddsförordningens 

krav. Myndigheten har även ställt höga krav på de personuppgiftsansvariga genom att vara aktiv 

i ett trettiotal offentliga fall och varna tio företag, varav Facebook och Microsoft Corporation, 

som utförde personuppgiftsbehandling utan de registrerades samtycke. CNIL har också ålagt 

Google att betala de högsta möjliga böter enligt fransk rätt, dels för att ha behandlat 

personuppgifter utan de registrerades samtycke, dels för att inte ha uppfyllt rätten att bli 

bortglömd. Slutligen har CNIL dömt företaget Prisma Media att betala kännbara böter, bland 

annat för att inte ha tillräckligt informerat de registrerade om att dessa skulle få reklambrev från 

                                                 

 

 

 

 
157 Se 6.1. Regelverk. 
158 Se 6.2. Tillsynsmyndighet och sanktioner och 3.6.1. Sanktioner enligt gällande rätt. 
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olika företag om de kryssade ”Ja, jag önskar att motta nyhetsbrev från Prisma Media-gruppen”. 

I Sverige hade antagligen företagen inte ålagts något straff överhuvudtaget, eftersom samtycket 

med största sannolikhet hade ansetts vara giltigt. Om samtycket inte hade ansetts vara giltigt på 

grund av bristfällig information, tyder tidigare Regeringsrättens praxis på att reklamutskicken 

ändå hade ansetts tillåtna med stöd av en intresseavvägning, så länge de var av begränsad 

omfattning.159 Slutligen, även om behandlingen hade ansetts otillåten, hade inte företaget löpt 

någon större risk än ett påpekande, ett föreläggande eller ett förbud, och skadestånd till 

eventuella skadelidande.160 

7.1.5 Resultat av den empiriska undersökningen av franska webbsidor 

Trots skillnader i både lagstiftning och myndighets- och domstolspraxis mellan Sverige och 

Frankrike, är den praktiska tillämpningen i webbsidor förvånansvärt likt i båda länderna. De 

problem som nämndes tidigare i samband med undersökningen av svenska webbsidor återfinns 

på de franska webbsidorna. Det handlar om binärt formulerade samtyckesfrågor, bristfällig 

information om kakor och deras användning, samtycke genom en fortsatt användning av 

webbsidan, och bristande möjlighet att vägra eller dra tillbaka ens samtycke.161 

 

Dessa problem kan förklaras med bristande kunskap angående de nu gällande reglerna och 

dataskyddsförordningens bestämmelser, vilket bekräftas av DELL-undersökningen, där 

Frankrike och Sverige är representerade i samma omfattning. Undersökningen visar nämligen 

att de deltagande företagen saknar kunskap om dataskyddsförordningens bestämmelser, vilka 

ändringar som krävs för att följa reglerna och vilka påföljder som gäller vid överträdelse.162 

Undersökningens slutsats, enligt vilken företagen nu borde börja med att anpassa sina rutiner 

                                                 

 

 

 

 
159 RÅ 2002 ref 54, och RÅ 2001 ref. 68. 
160 Se 3.6.1. Sanktioner enligt gällande rätt. 
161 Se 6.6. Praktisk tillämpning: samtycke till användning av kakor. 
162 Dimensional research, GDPR: Perceptions and Readiness A Global Survey of Data Privacy Professionals at 
companies with European Customers. 
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till bestämmelserna i dataskyddsförordningen för att undvika hårda straff, stämmer väl överens 

med mina slutsatser. 

7.2 Väntad utveckling 

När det gäller själva möjligheten att lagligen utföra en personuppgiftsbehandling, 

överensstämmer bestämmelserna i 10 § PuL och art. 6 i dataskyddsförordningen, förutom att 

det i dataskyddsförordningen ställs högre krav när det gäller möjligheten att behandla 

personuppgifter på grund av en intresseavvägning. Enligt led f i artikeln räcker det nämligen 

inte längre att ta hänsyn till den registrerades behov av att skyddas mot en kränkning av den 

personliga integriteten, utan hänsyn måste även tas till den registrerades intressen eller 

grundläggande rättigheter och friheter. Detta borde göra det svårare för den 

personuppgiftsansvarige att lagligen utföra en personuppgiftsbehandling utan den registrerades 

samtycke. Detta stämmer i ännu högre grad för offentliga myndigheter som fråntas möjligheten, 

dels att utföra en personuppgiftsbehandling med stöd av intresseavvägning, dels att utföra 

personuppgiftsbehandling på grund av samtycke i fall där det är osannolikt att samtycket har 

lämnats frivilligt. 

 

Dataskyddsförordningen ställer även högre krav för att samtycke till personuppgiftsbehandling 

ska vara giltigt. Den registrerade bör nämligen kunna lämna ett aktivt och fritt samtycke till 

varje enskilt syfte med personuppgiftsbehandlingen efter att ha fått begriplig och lätt tillgänglig 

information, utan oskäliga villkor. Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största 

hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal har gjorts beroende av samtycke 

till sådan behandling av personuppgifter som inte är nödvändig för genomförandet av ett 

avtal.163 Jag menar att denna bestämmelse medför ett upphörande av Datainspektionens praxis 

enligt vilken ett samtycke anses vara frivilligt om varan eller tjänsten inte är nödvändig i dagens 

                                                 

 

 

 

 
163 Art. 7 p. 4, dataskyddsförordningen. 
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samhälle eller för den enskilde och om det finns fler aktörer som erbjuder motsvarande tjänst 

utan att kräva samtycke.164 Även möjligheten att göra en behandling laglig genom att inhämta 

samtycke i efterhand, som har godkänts av Datainspektionen, borde enligt mig underkännas 

framöver eftersom det framgår av skäl 40 i dataskyddsförordningen att behandling ska ske efter 

samtycke. Detta synsätt bekräftas dessutom av den EU-gemensamma vägledningen avseende 

inhämtande av samtycke för kakor.165 Slutligen bedömer jag att missbruksregelns försvinnande 

kommer att begränsa ytterligare möjligheten att behandla personuppgifter utan den 

registrerades samtycke. 

 

Utöver bestämmelserna om samtycke, fastställer även dataskyddsförordningen principerna om 

inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, vilka innebär att den registrerade som standard 

ska få tillgång till det alternativ som tar störst hänsyn till uppgiftsskyddet.166 Enligt min mening 

borde detta innebära en stor förändring när det gäller webbläsare, vars standardinställningar i 

nuläget tillåter alla kakor. Dessutom är webbinställningarna för komplicerade för att den 

genomsnittliga internetanvändaren själv ska kunna skydda sin personliga integritet genom att 

ändra dem. Det är därför önskvärt att erbjuda det högsta möjliga skyddet som standard, och låta 

de som vill ändra sina inställningar enligt sina önskemål. Detta är slutligen det enda godtagbara 

sättet för att en fortsatt surfning ska kunna betraktas som ett aktivt och därmed giltigt samtycke. 

Jag delar inte Medieutredningens uppfattning om att detta skulle försvaga företag,167 eftersom 

det är visat att de registrerade inte är helt emot personuppgiftsbehandling och att de kan 

övertalas att samtycka genom en förklaring eller ett incitament. Jag delar inte heller 

Medieutredningens oro över att stora företag såsom Google och Facebook kan komma att kunna 

kringgå de nationella reglerna.168 Båda företag har nämligen redan varnats av CNIL, och 

                                                 

 

 

 

 
164 Datainspektionens beslut 2015-10-15, dnr 1382-2014. 
165 Data Protection Working Party, Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining consent for 
cookies (WP 208). 
166 Art. 25, dataskyddsförordningen. 
167 SOU 2016:30, s. 180. 
168 SOU 2016:30, s. 180. 
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Google har straffats två gånger för att inte ha rättat sig efter CNIL:s beslut.169 I och med 

dataskyddsförordningens ikraftträdande, kommer de nationella myndigheterna att ha möjlighet 

att ålägga betydligt hårdare sanktioner,170 så jag ser ingen anledning att tro att vissa företag 

skulle undgå straff. 

 

Sammanfattningsvis, anser jag att ovannämnda regler i dataskyddsförordningen kommer att 

utöka skyddet för de registrerades personliga integritet, bland annat genom att garantera att de 

valen som görs verkligen är fria och informerade. Eftersom reglerna även innebär betydligt 

hårdare sanktioner, är det viktigt att de personuppgiftsansvariga är ordentligt informerade om 

sina förpliktelser. För att bidra till en bättre förståelse av reglerna ger jag därför härunder ett 

exempel på hur inhämtning av samtycke till användning av kakor bör se ut. 

7.3 Förslag på inhämtning av samtycke till användning av kakor 
7.3.1 Inledning 

Eftersom företag har förklarat att de konstaterade bristerna vid inhämtning av samtycke till 

användning av kakor beror på att reglerna är svåra att förstå och att tillämpa, är det viktigt att 

visa på ett praktiskt sätt hur inhämtning av samtycke bör se ut. Detta behövs dels för att 

företagen ska följa reglerna och undvika hårda sanktioner vid dataskyddsförordningens 

ikraftträdande, dels för att skydda de registrerades personliga integritet på ett sätt som gynnar 

användningen av nödvändiga kakor. Lösningen som DELL har valt att tillämpa torde fylla båda 

funktioner genom att erbjuda graderade samtyckesfrågor istället för binärt formulerade sådana. 

Lösningen tillåter den registrerade att, efter att ha fått erforderlig information, på ett enkelt sätt 

ge, vägra eller ta tillbaka sitt samtycke till användningen av varje slag av kakor i varje tilltänkt 

syfte. Dessutom erbjuds incitament till den registrerade att ge sitt samtycke, vilket 

rekommenderas av Medieutredningen med hänsyn till reciprocitetsprincipen. 

                                                 

 

 

 

 
169 Se 6.5. CNIL:s praxis. 
170 Se Sanktioner enligt dataskyddsförordningen. 
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7.3.2 DELL-exemplet 

Som tidigare nämnt, var DELL:s webbsida den enda webbsidan på svenska i undersökningen 

som uppfyllde dataskyddsförordningens minimikrav angående inhämtning av samtycke. Därför 

används den som praktiskt exempel för att tydliggöra hur reglerna bör tillämpas. Nedan visas 

först den generella informationen som ges på webbsidan, och sedan en bild av hur den 

registrerade kan välja att ändra inställningar. 

 

I första steget informeras den registrerade om webbsidans användning av kakor samt erbjuds 

möjlighet att välja mellan att ge sitt samtycke genom att fortsätta använda webbplatsen eller att 

hantera kakor genom att följa en länk: 

 

Dell använder cookies och liknande tekniker i syfte att förbättra för dig och 

anpassa innehåll till dig genom att analysera hur du använder vår webbplats. Om 

du använder vår webbplats utan att ändra cookieinställningarna, godkänner du vår 

cookiepolicy. Om du vill inaktivera cookies, kan du använda vårt cookieverktyg. 

Öppna Om våra annonser om du vill hantera cookies från tredje part./Fortsätt. 

 

Informationen är lätt att förstå och ger ett incitament för den registrerade att ge sitt samtycke 

genom att förklara att kakor bidrar till förbättringar och anpassningar som gynnar honom eller 

henne. 

 

I andra steget får den registrerade välja att ge eller vägra sitt samtycke till användningen av 

olika slag av kakor i olika syften. Dessutom informeras den registrerade om vilka kakor som är 

nödvändiga för att webbsidan ska fungera. Genom att ändra inställningen från På till Av eller 

tvärtom, kan den registrerade på ett lätt och smidigt sätt ge, vägra eller ta tillbaka sitt samtycke, 

i enlighet med de krav som ställs i dataskyddsförordningen. Även här får den registrerade ett 

incitament att ge sitt samtycke genom att få tydlig information om på vilket sätt kakorna bidrar 

till en förbättrad upplevelse, exempelvis genom att göra det enklare att logga in och ut eller 

genom att spara innehållet i varukorgen. 
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7.4 Slutsats 

Den ökande användningen av personuppgifter, bland annat för att ”profilera” de registrerade 

utan deras vetskap, kan innebära en kränkning av den personliga integriteten. Därför är det 

nödvändigt att ställa krav på att de personuppgiftsansvariga ska inhämta de registrerades 

informerade samtycke till varje tilltänkt personuppgiftsbehandling. 

 

De gällande reglerna härstammar från dataskyddsdirektivet, som Sverige och Frankrike har 

införlivat på olika sätt i sin nationella rätt. Frankrike har valt att ställa högra krav på de 

personuppgiftsansvariga, med strängare sanktioner och en ansvarig myndighet som har ålagt 
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överträdare de högsta böterna på straffskalan. I Sverige har inställningen varit betydligt mer 

tillåtande, med mildare sanktioner och myndigheter som har valt att ge överträdare först tid och 

sedan råd för att anpassa sig till reglerna. 

 

Trots dessa skillnader visar en empirisk undersökning att de gällande reglerna angående 

inhämtning av samtycke till användning av kakor respekteras varken i Frankrike eller i Sverige. 

Företagen har förklarat att anledningen till varför de inte följer reglerna är bristande kunskap, 

vilket bekräftas av DELL:s undersökning där svenska och franska företag är representerade i 

samma utsträckning. Det finns dock andra möjliga förklaringar till de konstaterade problemen 

i Sverige, såsom den utbredda möjligheten att utföra personuppgiftsbehandling utan den 

registrerades samtycke med stöd av en intresseavvägning, avsaknaden av sanktioner i PuL för 

behandling av icke-känsliga personuppgifter och myndigheternas mjuka inställning. Det ligger 

dock nu i företagens intresse att förbereda sig innan dataskyddsförordningen träder i kraft, 

eftersom möjligheten att utföra personuppgiftsbehandling med stöd av intresseavvägning 

kommer att begränsas och betydligt hårdare sanktioner kommer att gälla. Detsamma gäller i 

större utsträckning för myndigheter, som underkastas ännu hårdare krav på grund av de 

registrerades underlägsna ställning och brist på fritt val. 

 

Dessutom börjar de registrerade uttrycka oro över det faktum att deras personliga information 

används som en handelsvara utan deras kunskap och bortom deras kontroll och, i brist på öppen 

och ärlig information från de personuppgiftsansvarigas sida, börjar använda sig av olika verktyg 

såsom reklamblockerare. Nästa steg kan mycket väl vara att de helt utesluter användningen av 

kakor, exempelvis genom sina webbinställningar.171 Kakor fyller dock viktiga statistiska, 

ekonomiska och praktiska funktioner, både för den personuppgiftsansvarige och för den 

registrerade. Den statistiska funktionen tillåter den personuppgiftsansvarige att få bättre 
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förståelse för vilka som besöker webbsidan och vilka sidor som är populärast i syfte att förbättra 

webbsidan. Den ekonomiska funktionen uppfylls genom riktad reklam, som utgör en 

inkomstkälla utan vilken företagen kanske måste övervältra vissa kostnader på de registrerade. 

Slutligen är den praktiska funktionen till direkt fördel för den registrerade, genom att dennes 

varukorg, inloggningsuppgifter och olika preferenser sparas. Genom att nöja sig med att ge 

information som ”vi använder kakor för att ge dig en bättre användarupplevelse” utan att 

närmare förklara på vilket sätt eller under vilka villkor, förstärker de personuppgiftsansvariga 

den rådande misstron hos de registrerade. Därför anser jag att dataskyddsförordningen kommer 

att fylla en dubbelfunktion. 

 

För det första, kommer dataskyddsförordningen att öka integritetsskyddet för de registrerade 

genom bland annat att ställa krav på att de registrerade endast kan ge ett giltigt samtycke de 

verkligen kan göra ett fritt och informerat val. Jag välkomnar dessa regler eftersom jag anser, 

som Integritetsutredning, att det är osannolikt att aktörerna eller marknaden på eget initiativ 

skulle begränsa personuppgiftsbehandlingen och ge de registrerade reell insyn och möjlighet 

att påverka behandlingen. Med åren har nämligen personuppgiftsbehandlingen ökat lavinartat 

utan att de registrerade har fått information eller möjlighet att ta ställning i frågan. För det andra, 

kommer de krav som dataskyddsförordningen ställer på öppenhet från de 

personuppgiftsansvarigas sida att öka de registrerades förtroende och därmed deras 

samarbetsvilja. I detta hänseende delar jag nämligen Medieutredningens uppfattning om att en 

ökad öppenhet kommer att gagna alla de berörda parterna. 

 

Angående inhämtning av samtycke till användning av kakor, uppfyller två-stegsmodellen som 

tillämpas exempelvis av DELL de minimikrav som ställs upp i dataskyddsförordningen. 

Modellen tillåter nämligen de registrerade att först få generell information om användningen av 

kakor, och sedan att ge, vägra eller ta tillbaka sitt samtycke till en särskild användning av kakor 

med ett enkelt knapptryck. Utöver användningen av ovannämnda modell, föreslår jag att de 

personuppgiftsansvariga som befarar att de registrerade inte kommer att samtycka till en 

tilltänkt personuppgiftsbehandling överväger att skapa incitament. Ett sådant incitament kan 

exempelvis vara en förbättrad användarupplevelse, men en rekommendation är att förklara på 

vilket sätt upplevelsen förbättras. Exempelvis kan kakor användas för att spara varor i en 
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varukorg eller för att komma ihåg inloggningsuppgifter. Detta kan utgöra konkreta förbättringar 

som motiverar den registrerade att acceptera de berörda kakorna. För att motivera den 

registrerade att ge sitt samtycke till användning av mer integritetskränkande kakor, såsom 

tredjepartskakor som används i reklamsyfte, kan incitament istället utgöras av en ekonomisk 

kompensation, såsom en rabatt. 

 

Avslutningsvis menar jag att dataskyddsförordningen ställer rimliga krav som utgör ett steg i 

rätt riktning för att skydda de registrerades personliga integritet och läka det skadade förtroendet 

mellan registrerade och personuppgiftsansvariga. 
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8 Bilaga 1, förteckning över företags webbsidor och inhämtning 

av samtycke 

 Actic <http://www.actic.se/for-foretag/> (Denna webbplats använder cookies för att 

förbättra användarupplevelsen. Acceptera/Läs mer) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 AdLibris <http://www.adlibris.com/se/organisationer/> (Vi använder cookies för att ge 

dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder 

cookies. Jag förstår) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Allabolag <http://www.allabolag.se/> (På allabolag.se använder vi cookies för att din 

användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår 

webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här/Jag förstår), 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Avanza <https://www.avanza.se/vart-utbud/foretag/tjanstepension.html> (På Avanza 

använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta 

accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies) [åtkomstdatum 28 november 

2016]. 

 Bredbandsbolaget <http://www.bredbandsbolaget.se/foretag/> (Vi använder cookies 

för att ge dig en bättre upplevelse av Bredbandsbolaget. Läs mer om hur vi använder 

cookies/jag godkänner) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Bokbörsen <https://www.bokborsen.se/> (Denna webbplats använder cookies för att 

säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Jag förstår) [åtkomstdatum 28 november 

2016]. 

 Bokus <http://www.bokus.com/foretag> (Vi använder cookies för att förbättra din 

upplevelse av bokus.com. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. 

Jag förstår) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Bubbelroom <http://www.bubbleroom.se/> (Välkommen till Bubbleroom! För att 

förbättra din användarupplevelse använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan 

accepterar du användningen av cookies.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Clas Ohlson <http://www.clasohlson.com/se/> [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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 ComHem <http://foretag.comhem.se/> (ComHem använder cookies för att din 

upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Genom att använda vår webbplats 

accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies/Jag förstår) [åtkomstdatum 28 

november 2016]. 

 Danske Bank <https://danskebank.se/sv-se/Om-banken/Kontakta-

oss/Foretag/Pages/Foretag.aspx> (Vi använder cookies, men du har inte accepterat 

cookies förrän du navigerar till nästa sida. Du kan säga ja till cookies genom att klicka 

här. Vi använder en cookie för att komma ihåg dina val) [åtkomstdatum 28 november 

2016]. 

 DELL <http://www.dell.com/se/foretag/p/laptops> (Dell använder cookies och 

liknande tekniker i syfte att förbättra för dig och anpassa innehåll till dig genom att 

analysera hur du använder vår webbplats. Om du använder vår webbplats utan att ändra 

cookieinställningarna, godkänner du vår cookiepolicy. Om du vill inaktivera cookies, 

kan du använda vårt cookieverktyg. Öppna Om våra annonser om du vill hantera 

cookies från tredje part./fortsätt) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 DHL 

<http://www.dhl.se/sv/express/losningar_for_sma_och_medelstora_foretag.html> (Vi 

använder cookies på vår webbplats. Cookies används för att förbättra funktionaliteten 

och användningen av vår webbplats, samt för analysering och annonsering. Om du vill 

veta mer om cookies, om hur vi använder dem och hur du ändrar dina inställningar för 

cookies, kan du läsa mer här. Genom att du fortsätter att använda denna webbplats utan 

att ändra dina inställningar så godkänner du användningen av cookies) [åtkomstdatum 

28 november 2016]. 

 Dustin <https://www.dustin.se/?ssel=false> (Vi använder cookies för statistik, anpassat 

innehåll och annonser. Jag förstår/Läs mer om cookies) [åtkomstdatum 28 november 

2016]. 

 Eon <https://www.eon.se/foeretag.html> (Vi använder oss av cookies för att förbättra 

din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om vår policy för cookies/OK, jag förstår) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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 HM <http://www.hm.com/se/> (sidan använder cookies för en bättre 

shoppingupplevelse, läs mer om cookies och hur du kan neka till deras användning - 

försvann efter någon sekund) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 ICA Banken <https://www.icabanken.se/kundservice/juridisk-

information/anvandning-av-cookies/> (På icabanken.se använder vi cookies för att 

webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att 

vi använder cookies. Jag förstår) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 If <https://www.if.se/web/se/foretag/vidskada/pages/default.aspx> (Vi använder 

cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Genom att surfa vidare godkänner du det. 

Mer om cookies.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 IKEA <http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/business/> (Vi använder cookies 

för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Om du fortsätter utan att 

ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från IKEA.se används. 

Om behandling av personuppgifter | Läs mer om cookies), [åtkomstdatum 28 november 

2016]. 

 IP Only <http://www.ip-only.se/foretag/> (Vi använder cookies för att webbplatsen ska 

fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Jag förstår. Stäng av meddelandet.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Kappahl <http://www.kappahl.com/sv-se> (Vi använder Cookies för att förbättra vår 

sida och din shoppingupplevelse. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du våra 

Cookies villkor. Läs mer OM COOKIES) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Manpower <https://www.manpower.se/foretag/> (Vi använder cookies för att ge dig 

bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy 

och användningen av cookies här/Jag godkänner), [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Microsoft <https://support.office.com/sv-se/article/Reparera-

synkroniseringsanslutningar-i-OneDrive-f%25C3%25B6r-f%25C3%25B6retag-

21aac895-9f32-4e3e-a75a-6f12824f0975?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE&fromAR=1> 

(Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser/Läs 

mer) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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 NetOnNet <https://www.netonnet.se/Content/CustomerInformation/b2b> (Vi använder 

cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta 

använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 OKQ8 <https://www.okq8.se/foretag/> (genom att fortsätta surfa godkänner du att 

sidan använder kakor, försvann efter någon sekund) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Polarn och Pyret <https://www.polarnopyret.se/> (Vi använder cookies för att kunna ge 

dig den bästa upplevelsen. Genom att använda sajten godkänner du detta. Om cookies.) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Resursbank <https://www.resursbank.se/foretag/> (Resursbank.se använder cookies för 

att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen. Genom att klicka på "Jag 

accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies/Jag accepterar) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Schenker <http://www.dbschenker.se/log-se-se/om_foretaget/kundservice/foretag-

med-avtal> (Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du 

fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. Jag accepterar) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Tele2 <http://www.tele2.se/foretag/#> (om du fortsätter innebär det att du godkänner, 

meddelandet försvann inom några sekunder) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Telenor <http://www.telenor.se/foretag/index.html?0> (Vi använder cookies för att ge 

dig en bättre upplevelse av Telenor. Läs mer. Jag förstår) [åtkomstdatum 28 november 

2016]. 

 Telia <https://www.telia.se/foretag> (Information: Vi använder oss av cookies för att 

ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen godkänner du att 

cookies används. Läs mer.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Tre <https://www.tre.se/foretag/> (Viktig information. Vi använder oss av cookies för 

att ge dig bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen godkänner du att 

cookies används. Läs mer.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Samsung <http://www.samsung.com/se/business/> (Denna sida använder cookies. 

Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. 

Ta reda på mer här/stäng) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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 SAS <https://www.sas.se/foretagsprogram/> (På SAS använder vi cookies för att 

optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda den här 

webbplatsen godkänner du vår cookie policy. Läs här om du vill veta mer eller stänga 

av cookies.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Skype <https://www.skype.com/sv/business/skype-for-business/> (Genom att använda 

den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies, anpassat innehåll och 

reklam. Läs mer) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Storegate <https://www.storegate.com/se/foretag/> (Denna webbplats använder 

cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida/OK) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Sunfleet <https://www.sunfleet.com/for-foretag/> (Vi använder cookies för att ge dig 

bästa tänkbara upplevelse av vår webbsida. Läs mer under: Om cookies/stäng) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Sysav <http://www.sysav.se/foretag/> (På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att 

webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att 

vi använder kakor. Vad är kakor?/Jag förstår) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Systembolaget <https://www.systembolaget.se/> (JAG ÄR UNDER 20 ÅR/JAG ÄR 20 

ÅR ELLER ÄLDRE. När jag bekräftar att jag är 20 år eller äldre godkänner jag också 

att systembolaget.se använder cookies. Vad är cookies? => Du kan alltid välja att inte 

acceptera cookies i din webbläsare. Gå till respektive webbsideleverantörs webbplats 

för instruktioner om hur man stänger av detta i den webbläsare du använder. Det kan 

dock innebära att vissa funktioner på systembolaget.se inte kommer att fungera som de 

är tänkta att fungera.) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 

 Vila <http://www.vila.com/se/sv/home> (Vår webbplats använder cookies. Genom att 

surfa på webbplatsen godkänner och accepterar DU VÅR COOKIEPOLICY.) 

[åtkomstdatum 29 november 2016]. 

 Volvofinans https://www.volvofinans.se/foretag/volvokort/om-kortet/ (Genom att 

fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs 

mer om hur vi använder cookies) [åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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 Wolters Kluwer <http://www.wolterskluwer.se/cms/pub/bolag-online> (När du besöker 

wolterskluwer.se samtycker du till att vi använder cookies. Jag förstår/Integritetspolicy) 

[åtkomstdatum 28 november 2016]. 
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9 Bilaga 2, förteckning över svenska myndigheters webbsidor 

och inhämtning av samtycke 

 Antagning <https://www.antagning.se/> (Vi använder cookies på Antagning.se. Genom 

att stanna kvar på sajten accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies. 

Antagning.se använder cookies då det innebär en fördel för besökarna. Vi sparar ingen 

personlig information via cookies och information om dig kan inte spåras. Vi använder 

tillfälliga sessionscookies för de funktioner som kräver inloggning. Om du inte 

accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att 

den inte tillåter cookies. Om din webbläsare inte accepterar sessionscookies kommer de 

funktioner som kräver inloggning inte längre att fungera. Det innebär att du inte kommer 

att kunna logga in på Antagning.se och inte heller kan anmäla dig eller se dina meriter 

om du väljer att inte tillåta cookies.) [åtkomstdatum 8 december 2016]. 

 Arbetsdomstolen <http://www.arbetsdomstolen.se/> (Information om webbplatsen. 

Denna webbplats använder sig av olika tekniska lösningar för att underlätta ditt besök 

hos oss, läs mer genom att klicka på länken ovan.) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Arbetsförmedlingen <https://www.arbetsformedlingen.se> (På arbetsformedlingen.se 

använder vi kakor (cookies) för att våra tjänster ska fungera på bästa sätt. Genom att 

fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Så använder vi 

cookies. Jag förstår.) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Arbetsgivarverket <http://www.arbetsgivarverket.se/> (Vi använder cookies (kakor) för 

att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Om du fortsätter, utan att ändra dina 

inställningar, så godkänner du att vi använder cookies. Läs om cookies. Jag förstår) 

[åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Datainspektionen <http://www.datainspektionen.se/om-webbplatsen/anvandning-av-

cookies/> (Om Webbplatsen/En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. 

Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att 

kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. (…) En sessionskaka 

används för att hålla reda på din beställning på sidorna Ladda ner och beställ. När 
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beställningen är genomförd eller när du stänger webbläsaren så raderas kakan. Om du 

inte vill tillåta kakor så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte 

accepteras. Du kan fortfarande göra din beställning men materialet du valt sparas inte 

om du byter sida utan du måste skicka en separat beställning för varje kategori.) 

[åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Försäkringskassan <https://www.forsakringskassan.se/> (Vi använder cookies på 

forsakringskassan.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. För att kunna 

använda Mina sidor behöver du acceptera cookies. Läs om cookies/Jag accepterar) 

[åtkomstdatum 12 december 2016]. 

 JK <http://www.jk.se/> (Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på vår 

webbplats. JAG ACCEPTERAR) [åtkomstdatum 12 december 2016]. 

 JO <http://www.jo.se/> (Om Webbplatsen/Om kakor (cookies)/En kaka är en liten 

textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Om du inte accepterar 

kakor/cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av 

kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom 

webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade kakor.) [åtkomstdatum 12 december 

2016]. 

 Luftfartsverket <http://www.lfv.se/> (För att förbättra användarupplevelsen använder 

sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här. Jag godkänner.) 

[åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Region Östergötland <http://www.regionostergotland.se/Funktioner> (På Region 

Östergötlands webbplats används cookies bland annat för anonym statistik. Du hjälper 

oss att göra en bättre webbplats om du accepterar cookies. Läs om cookies och hur vi 

använder dem>>>Jag accepterar cookies/Vill du undvika att cookies du stänga av 

dessa i webbläsarens inställningar samt radera tidigare sparade cookies. Du kan också 

välja att få en fråga varje gång en cookie vill sparas på din dator. Om man inte accepterar 

cookies på webbplatsen kan vi inte garantera att sidan fungerar korrekt). 

 Riksbanken <http://www.riksbank.se/> (På riksbank.se använder vi kakor (cookies) för 

att förbättra användarupplevelsen för dig och för att samla in statistik. Genom att 

fortsätta godkänner du att de används. Mer om kakor (cookies). Ok, jag förstår) 

[åtkomstdatum 6 december 2016]. 
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 Riksrevisionen <http://www.riksrevisionen.se/sv/Om-webbplatsen/> (Riksrevisionens 

webbplats använder inte längre så kallade cookies (små textbaserade datafiler som 

sparas på datorn när du besöker en webbplats.) Tidigare användes cookies för att kunna 

spara ned och analysera besöksstatistik via verktyget Google Analytics i syfte att 

förbättra webbplatsen. 2011 infördes dock nya bestämmelser som kräver aktivt 

samtycke av besökaren för att få använda cookies. Riksrevisionen har gjort 

bedömningen att detta riskerar besöksstatistikens tillförlitlighet och har därför slutat 

använda cookies.) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Sveriges Domstolar <http://www.domstol.se/> (Sveriges Domstolars webbplatser 

använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja "Jag accepterar cookies" 

samtycker du till att cookies används. Vill du neka till cookies kan du själv stänga av 

funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om cookies) 

[åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Svenska kraftnät <http://www.svk.se/> (Svenska kraftnät använder kakor för att 

förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen 

accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar 

dem) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Transportstyrelse <https://www.transportstyrelsen.se/> (På transportstyrelsen.se 

använder vi kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

OK) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Vetenskapsrådet <http://www.vr.se/> (Om Webbplatsen. Vetenskapsrådet använder så 

kallade sessionscookies för att kunna ge bättre service. Denna typ av kakor försvinner 

när du stänger din webbläsare. Genom att ta reda på hur och när du använder 

webbplatsen kan vi förbättra den. Om du inte vill ta emot kakor kan du ange det i din 

webbläsare, genom att lägga in en spärr. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens 

webbplats.) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 

 Åklagare.se <https://www.aklagare.se/> (På aklagare.se använder vi kakor. Läs mer 

här... Jag förstår) [åtkomstdatum 6 december 2016]. 
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 Auchan <https://www.auchan.fr/cookie/e-cookie> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Boohoo <http://fr.boohoo.com/help-and-info/about-cookies/> [åtkomstdatum 13 

december 2016]. 

 Bouygues <https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/nous-connaitre/en-

bref/protection-de-la-vie-privee/> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Carrefour <http://www.carrefour.fr/cookies> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 EDF <https://particulier.edf.fr/fr/accueil/cookies-et-donnees-personnelles.html> 

[åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Emmaüs <https://www.label-emmaus.co/fr/confidentialite-des-donnees> 

[åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 ENGIE <https://particuliers.engie.fr/mentions-legales.html#informatique-libertes> 

[åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Hema <http://www.hema.fr/footers/confidentialite> [åtkomstdatum 13 december 

2016]. 

 Notre temps <http://www.notretemps.com/conditions-d-utilisation#cookies> 

[åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Société DV <http://www.dvfrance.com/mentions-legales.html#cookies> 

[åtkomstdatum 13 december 2016]. 
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 Arafer <http://www.arafer.fr/mentions-legales/> [åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 Autorité des marchés financiers <http://www.amf-france.org/En-plus/Mentions-

legales-et-editoriales.html#title_paragraph_6> [åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 CNIL <www.CNIL.fr> [åtkomstdatum 14 december 2016]. 

 Elysée <http://www.elysee.fr/> [åtkomstdatum 13 december 2016]. 

 Gouvernment <http://www.gouvernement.fr/> [åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 Inspection générale de l’éducation nationale 

<http://www.education.gouv.fr/cid2606/mentions-legales.html#Cookies> 

[åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 Justice <http://www.presse.justice.gouv.fr/les-mentions-legales.html> [åtkomstdatum 

15 december 2016]. 

 Legifrance <https://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-

site#ancre3721_0_4> [åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 Police <http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Mentions-legales> 

[åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 Sécurité ferroviaire <http://www.securite-ferroviaire.fr/cookies> [åtkomstdatum 15 

december 2016]. 

 Senat <http://www.senat.fr/cookies.html> [åtkomstdatum 15 december 2016]. 

 Service public <https://www.service-public.fr/a-propos/donnees-personnelles> 

[åtkomstdatum 15 december 2016]. 
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12 Källförteckning 

Offentliga tryck 

EU-rätt 

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

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

Europaparlamentets och rådets 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). 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, 

förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet 

av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF. 

Fransk lag 

Fransk brottsbalken, Code pénal. 

Lagen 78-17 av den 5 januari 1978, senast ändrad genom lag n° 2016-1547 av den 18 november 

2016. 

Statens Offentliga Utredningar 

SOU 2004:6. Personuppgiftslagsutredningen. Översyn av personuppgiftslagen. 

SOU 2008:3. Integritetsskyddskommittén. Skyddet för den personliga integriteten, Bedömningar och 

förslag. 

SOU 2016:30. Medieutredningen, Människorna, medierna & marknaden. 

SOU 2016:41. Integritetskommittén, Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning 

av Integritetskommittén. 

SOU 2016:65. Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten. Ett samlat ansvar för 

tillsyn över den personliga integriteten. 

Svensk praxis 

RÅ 2002 ref 54. 
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RÅ 2001 ref. 68. 

Kammarrätten i Sundsvall, domar 2012-03-13 i mål nr 300-12 och 383-12. 

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2012-07-16 i mål nr 1027-12. 

Kammarrätten i Göteborgs dom 2012-09-12 i mål nr 3751-12. 

Datainspektionens beslut 2006-03-30, dnr 84-2006. 

Datainspektionens beslut 2007-10-08, dnr 246-2007. 

Datainspektionens beslut 2008-07-02, dnr 632-2008. 

Datainspektionens beslut 2010-04-15, dnr 1491-2009. 

Datainspektionens beslut 2010-11-12, dnr 1765-2009. 

Datainspektionens beslut 2011-11-30, dnr 695-2011. 

Datainspektionens beslut 2015-10-15, dnr 1382-2014. 

Fransk praxis 

CNIL, Délibération n°2013-420 de la formation restreinte prononçant une sanction pécuniaire 

à l’encontre de la société Google Inc, 2014. 

CNIL, Délibération de la formation restreinte n°2015-155 du 01 juin 2015 prononçant une 

sanction pécuniaire à l'encontre de la société PRISMA MEDIA. 

CNIL, Décision n°2016-007 du 26 janvier 2016 mettant en demeure les sociétés FACEBOOK 

INC. et FACEBOOK IRELAND. 

CNIL, Délibération de la formation restreinte n°2016-054 du 10 mars 2016 prononçant une 

sanction pécuniaire à l'encontre de la société Google Inc. 

CNIL, Décision n° 2016-058 du 30 juin 2016 mettant en demeure la société MICROSOFT 

CORPORATION. 

EU publikationer 

Data Protection Working Party, Working Document 02/2013 providing guidance on obtaining 

consent for cookies (WP 208). 

European Commission, Press release - Questions and Answers - Data protection reform, 

<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm> [åtkomstdatum 29 november 

2016]. 



 
 

N 
 
 

 

 

Svenska myndigheters publikationer 

Datainspektionen, Information till den registrerade enligt personuppgiftslagen, 2000. 

Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Samtycke enligt personuppgiftslagen, 

reviderad i oktober 2007. 

PTS, Tillsyn avseende användningen av kakor (cookies). 
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Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen: en kommentar, 4 uppl., Nordstedts 

juridik, Stockholm 2011. 

Stig Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några 

anteckningar och förslag, SvJT 1971 s. 252. 
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Dimensional research, GDPR: Perceptions and Readiness A Global Survey of Data Privacy 
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