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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen i samhället har bidragit till att myndigheter, företag och 

privatpersoner idag behandlar personuppgifter i en mycket större utsträckning än tidigare. 

Personuppgifter har blivit en handelsvara vilken överförs inte bara mellan aktörer nationellt, 

utan även över nationsgränserna. Denna överföring mellan olika länders aktörer är många 

gånger behövlig för att verksamheter ska kunna bedrivas ändamålsenligt. 

Personuppgiftsbehandling medför dock en del risker för intrång i den enskildes personliga 

integritet.1 

 

Den 27 april 2016 antog Europaparlamentet och Europeiska rådet en ny allmän 

dataskyddsförordning, vilken benämns General Data Protection Regulation. GDPR utgör en 

ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom Europeiska unionen och kommer att 

ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet, vilket ligger till grund för gällande rätt i Sverige 

genom personuppgiftslagen. Förordningen kommer att tillämpas direkt i medlemsstaterna 

men möjliggör för vissa kompletterande nationella bestämmelser. Den 12 maj 2017 

offentliggjordes förslag till kompletterande lagstiftning genom ett betänkande till 

dataskyddsförordningen där förslag ges om en nationell personuppgiftsreglering, vilken 

benämns “dataskyddslagen”. Detta kommer innebära att PUL upphävs och att förordningen 

ska börja tillämpas den 25 maj 2018.2 

 

Upphörandet av PUL orsakar oklarheter för hur informationsskyldigheten för 

försäkringsbolag bör hanteras men även hur behandlingen av ostrukturerat material ska ske. 

Dataskyddslagen bör förses med ett undantag från informationsskyldigheten vilken motsvarar 

27 § PUL i dess helhet. Det skulle ge försäkringsbolag den grund de behöver för att fortsätta 

utreda oklara försäkringsfall. Av analysen framkommer hur upphörandet av missbruksregeln 

måste ses som nödvändig med bakgrund av att GDPR:s införande syftar till att förstärka 

registrerades rätt till skydd av sina personuppgifter. Att ostrukturerat material skulle undantas 

verkar därför motstridigt GDPR:s syfte. 

 
                                                
1 SOU 2016:65 s 11. 
2 Juncke Dagens Juridik 22/5 2017. 
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Förkortningar 

Datalagen 

Datalagen (1973:289)  

 

DI 

Datainspektionen  

 

Dir. 

Direktiv 

 

EU 

Europeiska unionen 

 

EU-domstolen 

Europeiska unionens domstol/Europeiska gemenskapens domstol 

 

Europadomstolen  

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  

 

Europakonventionen  

Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

 

EU:s rättighetsstadga 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna  

 

FRL 

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

 

GDPR 

General Data Protection Regulation (på svenska benämnd Dataskyddsförordningen) 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
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fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

 

HFD 
Högsta förvaltningsdomstolen 
 
Insurance Europe 

Insurance Europe är det Europeiska försäkrings- och återförsäkringsförbundet. 

 

KamR 

Kammarrätten 

     

Kommissionen           

Europeiska kommissionen  

          

NJA 

Nytt Juridiskt Arkiv 

 

OSL 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 

PUL 

Personuppgiftslagen (1998:204)  

 

SF 

Svensk Försäkring 

             

SOU  

Statens offentliga utredningar 
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Begreppslista  

Dataskyddsreformen 

Reformen består av en förordning och ett direktiv; 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), och 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.3 

     

Dataskyddsförordningen  

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).4

     

Nya dataskyddsdirektivet 

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.5 

 

Dataskyddsdirektivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för en- 

skilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter.6 

 

 

                                                
3 SOU 2017:39 s 15. 
4 Ibid. 
5 SOU 2017:39 s 17. 
6 SOU 2017:39 s 15. 
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Personuppgift 

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en identifierbar fysisk person 

som är i livet.7 Bilder (fotografier) och även ljudupptagningar på enskilda som kan behandlas 

i en dator kan utgöra personuppgifter även om inte direkta namn nämns. Elektroniska 

identiteter såsom IP-nummer, vilka räknas som elektroniska identiteter, men även krypterade 

uppgifter kan också räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.8  

 

Personuppgiftsansvarig 

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

behandlingen av personuppgifter.9 

 

Personuppgiftsbehandling 

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

automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller 

ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning 

eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, 

utplåning eller förstöring.10 

 

Personuppgiftsbiträde 

Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.11 

 

Den registrerade 

Den som en personuppgift avser.12  

 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. 
Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, dvs. vägledande avgöranden.13 

                                                
7 Se 3 § PUL.  
8 Se Datainspektionen: “Vad är en personuppgift?” 20/4 2017. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Se 3 § PUL. 
13 Högsta förvaltningsdomstolen: “Att arbeta på Högsta förvaltningsdomstolen” 20/2 2017. 
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Kammarrätten 

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol i andra instans. De prövar mål vilka tidigare 

avgjorts av en förvaltningsrätt.14 

 
Strukturerat material 

Automatiserad behandling av personuppgifter och manuell behandling av personuppgifter i 

register, men även behandling i dator av personuppgifter i löpande text eller i form av bilder 

på individer eller bilder på textuppgifter om individer.15 

 

Ostrukturerat material 

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

personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller 

sammanställning av personuppgifter.16  

 

Missbruksregeln 

Behandling som undantas från PUL:s hanteringsregler omfattas av en missbruksregel som 

innebär att behandling som kränker den registrerades personliga integritet är förbjuden.17 

 

Lobbying 

Lobbning, lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss 

riktning.18 

 

Artikel 29-gruppen 

Artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende arbetsgrupp vilken skapades under 

implementeringen av dataskyddsdirektivet för att se till att direktivet tillämpas enhetligt i 

medlemsstaterna inom EU.19 

 
                                                
14 Nationalencyklopedin 23/5 2017. 
15 Datainspektionen: “Strukturerat eller ostrukturerat?” 20/2 2017. 
16 Ibid. 
17 Datainspektionen: “Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material, vad är 
missbruksregeln” 20/2 2017.  
18 Nationalencyklopedin 7/5 2017. 
19 Datainspektionen: “Artikel 29-gruppen” 29/5 2017. 
 



 

9 

FÖRSTA KAPITLET 

Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Hanterar du personuppgifter? Är svaret på frågan ja, kan det vara av intresse för dig att se 

över hur väl du och ditt företag är förberedda på de förändringar som sker den 25 maj 2018, 

då EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) träder i 

kraft.20 Personuppgifter avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 

en fysisk person som är i livet, något som i dagens samhälle omfattar en stor del av det data 

som många personuppgiftsansvariga arbetar med.21 GDPR skiljer sig inte i hög grad från 

bestämmelserna i nu gällande rätt, vilka återfinns i personuppgiftslagen (PUL), men en 

betydande förändring är de sanktionsavgifter vilka påförs personuppgiftsansvariga som inte 

beaktar GDPR och då riskerar att i värsta fall beläggas sanktionsavgifter upp till 20 000 000 

EUR eller 4 % av moderbolagets globala omsättning.22  

 

För försäkringsbolag som agerar nationellt inom Sverige innebär GDPR många frågetecken 

vad gäller informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt samt behandling av 

ostrukturerat material genom missbruksregeln. Missbruksregeln innebär att en 

personuppgiftsansvarig kan använda sig av enklare regler för behandling av personuppgifter i 

ostrukturerat material, än vad som gäller för strukturerat material, 5 a § PUL.23 När 

missbruksregeln försvinner genom upphävandet av PUL innebär det att samma regler som 

gäller för strukturerat material kommer att gälla även för ostrukturerat material.  

 

För informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt tillämpar försäkringsbolagen i 

nuläget offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilken förkortas OSL, analogt eftersom 

det inte finns någon sekretesslag för försäkringsbolag. OSL brukar annars bara gälla för 

                                                
20 General Data Protection Regulation träder i kraft 25 maj 2018 och kommer ersätta personuppgiftslagen 
(1998:204).  
21 SOU 2016:65 s 11. 
22 Se artikel 83.5 GDPR. 
23 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen en kommentar, s 129. 
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myndigheter men genom det uttryckliga undantaget i 27 § PUL möjliggörs det även för en 

personuppgiftsansvarig vilken inte är en myndighet att tillämpa denna bestämmelse.24 Ett 

motsvarande undantag likt det i 27 § PUL finns inte i GDPR. I artikel 14:5 d GDPR stadgas 

att det måste finnas en lagstadgad sekretessförpliktelse för att personuppgiftsansvariga ska 

kunna vägra lämna ut uppgifter till den registrerade.25 Likaså i artikel 23, vilken möjliggör för 

medlemsländerna att införa begränsningar i rätten till tillgång under artikel 15.26 Avsaknaden 

av en sådan lagstadgad sekretessförpliktelse eller begränsning av rättigheter torde exempelvis 

kunna äventyra en bedrägeriutredning, där en vägran till utlämnande av personuppgifter 

skulle vara vällovlig.  

1.2 Problemformulering 

● Hur kommer personuppgiftsansvariga, vilka inte utgör myndigheter, att påverkas av 

den nya bestämmelsen vilken träder i kraft genom GDPR:s artikel 14:5 d samt artikel 

23, när föreskriften i 27 § PUL inte längre är tillämplig? 
● Att missbruksregeln i 5 a § PUL upphör orsakar förändringar för 

personuppgiftsansvariga vid behandling av ostrukturerat material. Vilka rättsliga 

förändringar medför upphörandet för försäkringsbolag samt vilka är för- respektive 

nackdelarna med upphörandet? 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att granska GDPR, för att sedan analysera hur den kommer att 

påverka informationsskyldigheten samt behandlingen av personuppgifter, för 

personuppgiftsansvariga i allmänhet och svenska försäkringsbolag i synnerhet. Genom 

granskning av ovan nämnda förordning är vår ambition att bidra till att förtydliga hur 

informationsskyldigheten bör hanteras hos försäkringsbolag där en vägran till utlämnande av 

personuppgifter skulle varit vällovlig. Ytterligare vill vi undersöka hur 

personuppgiftsansvariga påverkas av de nya regleringarna för ostrukturerat material. 

Ambitionen med uppsatsen är att den ska vara till nytta för försäkringsbolag och andra 

personuppgiftsansvariga inom den privata sektorn. 

                                                
24 Se 27 § PUL. 
25 Se artikel 14:5 led d, GDPR. 
26 Se artikel 15 samt 23, GDPR. 
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till EU-rätt och svensk rätt avseende personuppgiftsansvarigas 

informationsskyldighet i de fall en vägran att lämna ut personuppgifter till den registrerade 

skulle ha varit vällovlig samt missbruksregelns påverkan för personuppgiftsansvariga. Det 

nya dataskyddsdirektivet, vilket är en del av dataskyddsreformen, kommer inte ges särskilt 

stort utrymme i uppsatsen eftersom direktivet berör brottsbekämpning inom den offentliga 

sektorn och uppsatsen behandlar den privata sektorn. Avgränsningar kommer även att ske 

rörande personuppgiftsansvariga, där uppsatsens fokus kommer ligga hos svenska 

försäkringsbolag specifikt.  

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 
I uppsatsen behandlas EU-rätt genom GDPR samt svensk rätt genom PUL, OSL och 

försäkringsrörelselagen (1970:979), vilken förkortas FRL. Detta för att analysera svenska 

försäkringsbolags informationsskyldighet, där en vägran till utlämnande av personuppgifter 

skulle vara vällovlig, men också den påverkan som missbruksregelns upphörande kommer att 

ha för personuppgiftsansvariga.  

 

En rättsdogmatisk metod kommer att användas för att tolka innebörden av de för uppsatsen 

relevanta rättskällorna. Denna metod innebär att en rättsregel tillämpas på en tvistesituation 

för att lösa ett rättsligt problem. Utgångspunkten för detta är principerna för användandet av 

de allmänt accepterade rättskällorna vilket innebär att svaren eftersöks i lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och den rättsdogmatiskt orienterade litteraturen såsom juridiska 

monografier och uppsatser.27 Rättsdogmatisk metod innebär dels att fastställa en generell 

regel som är tillämplig i en viss rättstvist, dels att förklara regeln och dess relevans i 

sammanhanget. Metoden innebär också att förklara regelns konkreta tillämpning genom att 

beskriva hur regeln ska användas för den aktuella tvisten.28 I uppsatsens analys tillämpas 

rättsdogmatisk metod tillsammans med en etisk diskussion. 

 
                                                
27 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s 21. 
28 Korling & Zamboni s 29. 
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Vi beaktar även lagkommentarer vid tolkning av lagtext samt kompletterande information 

från Datainspektionen. Information har även inhämtats genom intervju den 10/4 2017 med 

särskild utredare för betänkande av dataskyddsutredningen (SOU 2017:39), justitierådet Inga-

Lill Askersjö. Betänkandet har använts som kompletterande information till intervjun.  

 

EU-rättslig metod har använts som ett tillvägagångssätt för att tolka GDPR och de för 

uppsatsen intressanta artiklarna. Två faktorer har haft stor betydelse vid utvecklandet av den 

EU-rättsliga metoden. Den första faktorn är EU-domstolens tolkning att EU-rätten utgör en 

ny rättsordning inom folkrätten vilken är grundad på rättsstatsprincipen och för det andra att 

EU-fördraget tillhandahåller effektiva medel för att kontrollera och genomdriva EU-rätten, 

framförallt genom domstolar på EU-nivå och på nationell nivå.29  

1.5.2 Material 

1.5.2.1 EU-rätten; förordning och direktiv          

Genom artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) anges hur de 

bindande rättsakterna inom EU ska tolkas samt deras rättsliga verkningar. Det stadgas att en 

förordning ska ha allmän giltighet, att den till alla delar ska vara bindande och direkt 

tillämplig i varje medlemsstat.30 GDPR är en förordning och ska därmed vara direkt 

tillämplig i varje medlemsstat men det ges dock ett visst utrymme för kompletterande 

lagstiftning. Regeringen tillkallade en särskild utredare med uppdrag att föreslå 

kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå till GDPR. Som särskild utredare 

förordnades Inga-Lill Askersjö.31  

 

Då förordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna har bestämmelser i dessa företräde 

och direkt effekt då de ska vara klara och ovillkorliga. Att förordningar har direkt effekt 

möjliggör för enskilda att använda rättigheter ur en förordning mot såväl staten som enskilda 

individer. Förekomsten av förordningar inom EU har ökat på senare tid, vilket medför att det 

blivit viktigare att noga anpassa den gällande nationella rätten så att den fungerar väl med de 

                                                
29 Korling & Zamboni s 121. 
30 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s 31. 
31 SOU 2017:39 s 79. 
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direktverkande EU-förordningarna så att dessa kan uppfylla sitt syfte.32 

 

Direktiven är till skillnad från förordningarna inte direkt tillämpliga. Tanken bakom direktiv 

är att de skyldigheter vilka följer av att det som bestäms ska kunna implementeras i varje 

nationellt rättssystem på ett sätt som passar den nationella strukturen. Direktiv kan dock se 

olika ut beroende på vad de behandlar. Ibland ges ett stort utrymme för medlemsländerna att 

utöver direktivbestämmelserna införa egna ”rena” nationella bestämmelser och andra gånger 

är de så precisa att det inte finns mycket plats för valfrihet vad gäller reglernas innehåll.33 

PUL är baserat på ett direktiv, vilket betyder att de svenska myndigheterna själva har fått 

bestämma form samt tillvägagångssätt för hur direktivets mål och resultat ska uppnås.34  

 

Från och med den 25 maj 2018 ska GDPR, på svenska den allmänna dataskyddsförordningen, 

tillämpas i EU:s alla medlemsstater.35 Ikraftträdandet av GDPR skedde dock redan den 24 

maj år 2016 och personuppgiftsansvariga ges nu, under en tidsfrist om två år, möjlighet att 

anpassa sig till de nya bestämmelserna vilken reformen medför.36 Eftersom GDPR ännu inte 

är tillämpbar finns inte praxis vilken kan användas som vägledning och klargöra rättsläget där 

oklarheter uppstår. Uppsatsen saknar således doktrin och rättspraxis att förhålla sig till inom 

området för GDPR. Information hämtas istället direkt utifrån GDPR och elektroniska källor. 

  

1.5.2.2 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 

Vid konflikt mellan nationell rätt och europarätt ska europarätten ha företräde framför 

nationell rätt.37 Om problem uppstår vid tolkningen av EU-lagstiftning har de nationella 

domstolarna möjlighet att begära förhandsavgöranden från EU-domstolen.38 Det svenska 

rättssystemet är positivistiskt, på så vis att domstolarna ska döma enligt lagens ordalydelse. 

Vid oklara fall finns det möjlighet att läsa förarbeten eller tillämpa rättspraxis som 

vägledning. I många europeiska länder utgör rättspraxis den huvudsakliga rättskällan, och då 

lagstiftningen sker via domstolarna förväntas inte att lagstiftningen måste vara så precis då 

                                                
32 Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s 177-178. 
33 Hettne & Otken Eriksson s 178-179. 
34 Bernitz, Kjellgren, s 32. 
35 Datainspektionen: “Dataskyddsreformen, introduktion till dataskyddsförordningen” 6/2 2017.  
36 European Commission 5/3 2017.  
37 Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s 77. 
38 Eur-Lex 26/5 2017. 
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rättstillämpningen klargör.39  

1.6 Disposition 

Uppsatsen innehåller fyra kapitel. I andra kapitlet redogörs för den teoretiska bakgrunden 

genom relevanta lagar som är av betydelse för en djupare förståelse av uppsatsens 

problembakgrund samt Datainspektionens arbete. I det tredje kapitlet beskrivs 

dataskyddsreformen med fokus på GDPR. Inledningsvis presenteras bakgrunden och syftet 

med GDPR samt den omfattande lobbying som pågått under arbetet och utformandet av 

GDPR. Vidare presenteras de för uppsatsen relevanta artiklar vilka återfinns i förordningen. 

Slutligen i fjärde kapitlet presenteras en analys av missbruksregelns upphörande och 

informationsskyldigheten för personuppgiftsansvariga inom den privata sektorn. Det görs 

även en återkoppling till de höga sanktionsavgifter vilka GDPR medför och huruvida de höga 

beloppen är avskräckande och ger därmed ett gott incitament till att följa de nya 

bestämmelserna.   

  

          

    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Hettne & Okten Eriksson s 40. 



 

15 

ANDRA KAPITLET 

Gällande rätt  
 

2.1 Inledning 

PUL grundar sig på dataskyddsdirektivet, vilket i sin tur bygger på gemensamma regler som 

har beslutats inom EU.40 I april 2016 beslutade EU om ett nytt regelverk för behandling av 

personuppgifter. Regelverket träder i kraft den 25 maj 2018 i medlemsstaterna och består av 

den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt 

samt ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande 

verksamheter. PUL kommer således vara gällande fram till dess att GDPR träder i kraft. I 

detta avsnitt redogörs de för uppsatsen relevanta lagarna PUL, FRL och OSL. Redogörelsen 

sker mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar.41 

2.2 Personuppgiftslagen 

2.2.1 Bakgrund 

PUL trädde i kraft den 24 oktober 1998. Lagen började dock gälla fullt ut för automatiserad 

behandling av personuppgifter den 1 oktober 2001. Syftet med PUL är att skydda enskilda 

personer mot kränkning av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter på 

manuell väg i personregister eller på automatiserad väg i datorer. Lagens syfte ska tillgodoses 

genom lagens bestämmelser om i vilka fall personuppgifter får behandlas i samhället. 

Överträdelse av lagen kan leda till skadestånd och i särskilda fall kan straff förekomma.42 

PUL bygger på ett EG-direktiv; 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. Medlemsstaterna är skyldiga att 

                                                
40 Datainspektionen: “Personuppgiftslagen” 20/2 2017. 
41 Datainspektionen: “Dataskyddsreformen” 20/2 2017.  
42 Öman & Lindblom s 11. 
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följa EG-direktivet och får inte tillämpa en lagstiftning som är striktare eller förmånligare än 

vad EG-direktivet tillåter. Således bestämmer EG-direktivet i väsentlig omfattning 

innebörden av den svenska lagstiftningen.43  

 

PUL ersatte datalagen (1973:289) från år 1973. Datalagens bestämmelser om datoriserad 

användning av personuppgifter var sedan länge föråldrad. EG-direktivet framtvingade 

därmed en snabb ersättning av datalagen. Tillämpningsområdet för PUL är väsentligt vidare 

än tillämpningsområdet för datalagen, som bara gällde för automatiserad databehandling av 

personuppgifter i register. PUL omfattar sådan datoranvändning som idag förekommer nästan 

överallt i samhället och berör därmed något som i stort sett varje personuppgiftsansvarig 

inom privat- och offentlig sektor behandlar dagligen.44 

 

PUL bygger i flera avseenden på en återhållsam teknik. Huvudregeln är att all behandling av 

personuppgifter är förbjuden och sedan räknar lagen upp undantagen där behandling är 

tillåten trots förbudet. Detta leder till att den som vill genomföra en behandling av 

personuppgifter måste gå till lagen för att finna stöd för behandlingen oavsett hur harmlös 

behandlingen än kan tänkas vara. Saknas sådant stöd, är behandlingen förbjuden oberoende 

av om den innebär kränkning av den personliga integriteten eller inte. Bestämmelserna gör 

det nödvändigt för personuppgiftsansvariga att vara försiktiga för att inte göra misstag som 

kan bli kostsamma att rätta till vid ett senare tillfälle.45 Det kan dock ifrågasättas huruvida 

misstagen vilka personuppgiftsansvariga åstadkommer vid överträdelser mot PUL verkligen 

blir kostsamma eller avskräckande. I en artikel från “Dagens Juridik” menar författarna 

Jenny Lundberg och Linda Stjerna att inställningen hos personuppgiftsansvariga företag varit 

att de inte behöver prioritera PUL-föreskrifter på samma sätt som föreskrifter inom andra 

verksamhetsområden med hänvisning till att de skadestånd som utdöms är låga.46  

 

I kombination med att de skadestånd som utdöms inte har en särskilt avskräckande effekt har 

det dessutom framkommit av en rättspromemoria från Åklagarmyndigheten att det är få åtal 

för brott mot PUL. Av 80-100 misstankar rörande brott mot PUL var det endast i två fall som 

                                                
43 Öman & Lindblom s 11. 
44 Ibid. 
45 Öman & Lindblom s 12. 
46 Dagens Juridik: “PUL-tåget går nu - dagens administrativa tillrättavisningar ersätts med mångmiljonböter” 
28/5 2017. 
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åtal väcktes. Åklagarmyndigheten menar att många klagomål ställs till Datainspektionen 

vilka enbart anmäler ett fåtal av de inkomna fallen. Anmälningar om brott mot PUL 

registreras inte heller hos Åklagarmyndigheten om inte polisen lottar in ärendet eller 

redovisar ett slutdelgivet förundersökningsprotokoll. Det framkommer också av promemorian 

att de som utsätts för brott mot PUL inte har tillräckligt goda kunskaper om regelsystemet.47  

2.3 Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen 

Av 5 § PUL framgår vilka slags behandlingar av personuppgifter som omfattas av lagen. 

Lagen omfattar helt eller delvis automatiserad och manuell behandling av personuppgifter i 

register, men även behandling i dator av personuppgifter i löpande text eller i form av bilder 

på individer eller bilder på textuppgifter om individer.48 

 

2.3.1 Helt eller delvis automatiserad behandling  

I första stycket anges att lagen gäller för all behandling av personuppgifter som är helt eller 

delvis automatiserad. Enligt Datalagskommittén anses behandling i datorer av 

personuppgifter som finns i datorformat och överföringen av personuppgifter till sådant 

format som automatiserad behandling.49 

 

Delvis automatiserad behandling av personuppgifter omfattas också av PUL. Det betyder att 

lagen tillämpas så tidigt som när en person samlar in personuppgifter manuellt med syfte att 

vid ett senare tillfälle registrera uppgifterna i datorformat. Utlämnande av personuppgifter 

som sker muntligen eller på papper i datorformat omfattas således av lagen och det gör även 

manuell, intern användning av sådana personuppgifter.50 

 

I Bodil-målet (C-101/01, REG 2003 s. I-12971), publicerade en kvinna vid namn Bodil, som 

ledde konfirmander, uppgifter om sig själv och andra anställda i församlingen utan att 

inhämta samtycke på en egengjord hemsida. Presentationen skrevs av henne i jag-form och 

                                                
47 Dagens Juridik: “Få åtal för brott mot PUL” 28/5 2017. 
48 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, kommentaren till 5 §. 
49 Ibid.  
50 Ibid. 
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innehöll bland annat en uppgift rörande en vaktmästare som stukat sin fot och var 

sjukskriven.51 I detta mål fastställde EG-domstolen att omnämnandet av personer med namn 

eller på annat sätt genom exempelvis telefonnummer eller med uppgifter om deras 

fritidsintressen och arbetsförhållanden på en webbsida, utgör en “behandling av 

personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg”.52 Detta mål bidrar således 

till att lagen får ett mer omfattande tillämpningsområde för vad som anses utgöra 

personuppgifter. 

2.3.2 Manuell behandling av personuppgifter 
I paragrafens andra stycke framgår att PUL i vissa fall gäller för icke automatiserad 

behandling av personuppgifter, vilket benämns manuell behandling. Det förutsätter att de 

uppgifter som är manuellt behandlade, ingår i eller är avsedda att ingå i ett register. För att 

det ska föreligga ett register måste det alltså omfatta en samling av personuppgifter. En 

betydande samling uppgifter om en enda person utgör således inte något register. En annan 

bedömningsgrund för att något ska anses utgöra en samling, är att det finns en viss 

varaktighet. Uppgiftssamlingen måste även vara strukturerad, vilket innebär att uppgifterna 

måste vara sorterade enligt ett särskilt system. Vidare krävs det att uppgifterna i samlingen är 

tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Av punkt 15 och 27 i 

ingressen till EG-direktivet anges att kriterierna ska vara utformade för att lätt ge tillgång till 

personuppgifterna och avse en enskild person. Detta innebär att ett manuellt register som 

innehåller personuppgifter men som inte är sökbart med hjälp av någon personuppgift såsom 

namn eller personnummer, inte omfattas.53 

 

 

 

 

                                                
51 Datainspektionen: “Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för 
polis och åklagare” s 18.  
52 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, kommentaren till 5 §. 
53 Ibid.  
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2.4 Undantag för behandling av personuppgifter i 

ostrukturerat material 

I 5 a § PUL anges dels undantag från de centrala bestämmelserna i lagen för behandling av 

personuppgifter i ostrukturerat material, dels ett förbud mot att genomföra sådan behandling 

om behandlingen innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Paragrafen 

infördes den 1 januari 2007 i syfte att framkalla en mer missbruksinriktad regleringsmodell.  

 

PUL innehåller alltså två olika regelsystem. I första hand innehåller lagen en rad 

hanteringsregler för behandling av personuppgifter i strukturerat material som till exempel 

databaser, register samt ärende- och dokumenthanteringssystem, i andra hand innehåller den i 

5 a § PUL en förenklad reglering för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material 

såsom löpande text, ljud och bild som i stort sätt får utföras fritt så länge det inte missbrukas 

genom att det uppstår en kränkning av den registrerades personliga integritet.54  

 

2.4.1 Undantaget – första stycket 

Enligt ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref. 3) ska bedömningen av 

vad som ingår i det undantagna området ske i två steg. I det första steget avgörs om 

personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har 

strukturerats. Om det bedöms vara så ska i det andra steget avgöras om strukturen påtagligt 

underlättar sökning efter eller sammanställning av personuppgifterna. Personuppgifter som 

finns i ett manuellt register som anges i 5 § andra stycket anses alltid ha strukturerats på ett 

sätt att behandlingen av personuppgifterna i registret inte ingår i det undantagna området. 

Detta innebär att undantaget i 5 a § bara är relevant för automatiserad behandling av 

personuppgifter.55 

 

 

 

                                                
54 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, kommentaren till 5 a §. 
55 Ibid. 
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2.4.2 Kärnområdet för vad som är undantaget 

I det undantagna området ingår framförallt löpande text i ordbehandlingsprogram, 

publicering av löpande text på internet, korrespondens med e-post samt användning av ljud- 

och bildupptagningar. Detta förutsätter dock att materialet inte ingår i eller ska infogas i en 

databas med en personuppgiftsanknuten struktur. I ett avgörande från Högsta domstolen 

(NJA 2013 s. 1046) framförde domstolen att förfarandet att lägga ut en tvistemålsdom med 

namn och adressuppgifter på en webbsida skulle omfattas av undantaget. Enligt Högsta 

domstolen har material som är åtkomligt genom en sökning på personuppgifter på internet 

inte personuppgiftsanknuten struktur. Ett undantag från det nu sagda illustreras dock i HFD 

2015 ref. 3 ifråga om det som innebär systematisk kartläggning av enskilda individer. Det 

rörde företag som på uppdrag utförde undersökningar av arbetssökande. Företagen hämtade 

information från utomstående källor och sammanställde informationen i en fristående 

ordbehandlingsfil vilken överlämnades till uppdragsgivaren men som inte infogades i något 

dokument- eller ärendehanteringssystem. Kammarrätten ansåg att denna typ av behandling 

utgjorde en systematisk kartläggning av enskilda individer och att den således inte kunde 

omfattas av undantaget.56  

 

2.4.3 Missbruksregeln – andra stycket 

Enligt 5 a § andra stycket PUL, får en behandling av personuppgifter i ostrukturerat material 

som anges i första stycket inte utföras, om behandlingen innebär en kränkning av den 

registrerades personliga integritet. Emedan sådan behandling kan sägas innebära ett missbruk 

av personuppgifterna har andra stycket kommit att benämnas “missbruksregeln”. I svensk 

lagstiftning anges emellertid ingen definition av begreppet “personlig integritet”. Andra 

stycket bygger därför på en intresseavvägning i det enskilda fallet, där den registrerades 

intresse vägs mot andra motstående intressen.57 

 

Regeringen har försökt beskriva vad rätten till personlig integritet faktiskt innebär, vilket 

lyder; “kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den 

                                                
56 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen, kommentaren till 5 a §. 
57 Ibid. 
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enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas”.58 

 

I ett beslut om tillsyn enligt personuppgiftslagen av Stensjö Fastigheter har Datainspektionen 

gjort en bedömning av vad som utgör en kränkning av personuppgifter: 

 

“Bedömningen av vad som är en kränkning skall inte göras schablonartat enbart utifrån vilka 

uppgifter som behandlas utan måste även ta sin utgångspunkt i t.ex. vilket sammanhang uppgifterna 

förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller har riskerat att få samt vad 

behandlingen kan leda till”.59  

 

Såsom kan utläsas av citatet är kränkning inte ett begrepp vilket kan definieras utan måste 

vägas i förhållande till den unika situationen.       

2.5 Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och 

tystnadsplikt 

I 23-26 §§ PUL anges skyldigheten för personuppgiftsansvariga att självmant eller efter 

ansökan lämna information till den registrerade. Förklaringen till detta är en slags 

“offentlighetsprincip” där den registrerade ska ha rätt att ta del av uppgifter som berör honom 

eller henne. I 27 § PUL anges dock ett undantag från bestämmelserna kring 

informationsskyldigheten om det är särskilt föreskrivet i en lag eller någon annan 

författning.60 Vidare anges i paragrafen att en personuppgiftsansvarig som inte utgör en 

myndighet kan tillämpa OSL analogt och därigenom vägra att lämna ut personuppgifter till 

den registrerade. Som exempel på avsedda situationer har i prop 1997/98:44 angetts: 
     

“[...] Enskilda kan exempelvis i lika hög grad som myndigheter ha ett befogat intresse av att kunna 

hemlighålla personanknuten information som samlats in inför en domstolsprocess, om det kan antas att 

ett utlämnande av informationen skulle försämra den enskildes ställning som part i rättegången. I 

försäkringsverksamhet registreras inte sällan uppgifter om att en person misstänks för 

försäkringsbedrägeri eller annan brottslig verksamhet. Internationella organisationer kan ha samman- 

                                                
58 SOU 2017:39 s 63.  
59 Datainspektionen, “Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter, 2007-
12-12, dnr 1118-2007” 12/4 2017. 
60Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen en kommentar, s 411. 
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ställningar av uppgifter om personer som misstänks ha gjort sig skyldiga till brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Uppgifterna bör inte behöva lämnas ut medan utredning pågår. […]” 61  
    

Behovet av ett undantag från informationsskyldigheten är stort för försäkringsbolag. 

Regeringen har tydligt kommunicerat att huvudansvaret för utredning av 

försäkringsbedrägerier är något som försäkringsbolagen själva har. Många försäkringsbolag 

har mot bakgrund av det nyss nämnda skapat sig egna utredningsenheter med vana utredare, 

ofta personer med polisbakgrund. Ungefär 7000 utredningar om försäkringsbedrägeri görs 

årligen och utöver utredningarna försöker försäkringsbolagen motverka bedrägerier genom 

omfattande villkor och skaderegleringsprocesser.62 

 

Ett så kallat “oklart försäkringsfall” eller försäkringsbedrägeri kan utgöra allt från att 

medvetet förstöra en mobiltelefon med syftet att använda försäkringsersättningen till att köpa 

en nyare modell, till att arrangera en trafikolycka med sin redan defekta bil för att 

tillgodogöra sig en försäkringsersättning vilken överstiger värdet av den redan krockade 

bilen.63       

2.6 Samtycke     
Samtycke utgör en central del av PUL och lägger grunden för behandling av personuppgifter 

för personuppgiftsansvariga.64 I lagen ställs krav på att samtycket ska vara individuellt, 

frivilligt och särskilt. Innebörden av att samtycket ska vara individuellt syftar till att samtycke 

inte kan inhämtas på annat sätt än från den enskilde. Samtycke för en större grupp går således 

inte att inhämta utan samtycket måste vara individuellt.65 Frivilligt betyder att den enskilde 

måste ha ett fritt val för huruvida dennes personuppgifter ska få behandlas. Kravet på 

frivillighet kan tyckas vara tveksamt formulerat då konsekvensen av att den enskilde inte 

väljer att tillåta behandling av uppgifter kan bli att denne inte får tillgång till tjänsten som 

erbjuds. Detta kan vara allt från anställning eller försäkringstjänster till nödvändig 

sjukvårdsbehandling. Fall som i praktiken skapar svårigheter för den enskilde att neka 

behandling av personuppgifter kan diskuteras huruvida de verkligen uppfyller kraven för 

                                                
61 Prop. 1997/98:44 s.84. 
62 Svensk Försäkring,“Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015”, s 5. 4/5 2017. 
63 Ibid. 
64 Se 10, 15 och 34 §§ PUL. 
65 Datainspektionen: “Samtycke enligt personuppgiftslagen” 23/2 2017.  
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frivillighet. Kravet på frivillighet brukar dock inte innebära alltför stora problem, utan genom 

att tillförse den enskilde med tillräckligt mycket information om behandlingen så brukar han 

eller hon fatta ett välgrundat beslut för samtycke till behandling. I fall där den enskilde inte 

anses ha någon valmöjlighet ställs dock krav på personuppgiftsansvariga att de måste hitta 

andra föreskrifter i lag vilka stödjer behandlingen.66 Det sista kravet på att samtycket ska vara 

särskilt betyder att samtycke inte får inhämtas för generell behandling av personuppgifter. 

Det ska särskilt framkomma vad behandlingen omfattar och vilket ändamålet med 

behandlingen är.67 

  

För känsliga uppgifter, alltså uppgifter vilka rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana uppgifter som 

rör hälsa eller sexualliv så krävs det att samtycket ska vara uttryckligt. Samtycke, vilket krävs 

för behandling av alla personuppgifter, måste för känsliga uppgifter vara särskilt uttryckligt. 

Samtycke genom exempelvis konkludent handlande är inte godtagbart just för känsliga 

uppgifter.68 

2.7 Offentlighets- och sekretesslagen 

OSL baseras huvudsakligen på Offentlighets- och sekretesskommitténs huvudbetänkande, 

“Ny sekretesslag”. Lagen trädde i kraft den 30 juni 2009 och innehåller undantagen från 

offentlighetsprincipen vilka stadgas i Tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen 

innebär att verksamheter inom den offentliga sektorn ska vara öppna för insyn och tillvarata 

allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Vidare anges i 2 kap. 2 § TF att en 

inskränkning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska anges i en särskild lag eller i 

annan lag, vilken hänvisar till den särskilda lagen. Den särskilda lag som numera avses är 

OSL.69 

 

OSL utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättbegriplig och 

därmed lättare att tillämpa. OSL innehåller få materiella ändringar i förhållande till 

sekretesslagen, vilket innebär att vägledning för tillämpningen av enskilda 

                                                
66 Datainspektionen: “Samtycke enligt personuppgiftslagen” 23/2 2017.  
67 Ibid.  
68 Se 13 § PUL, samt Datainspektionen: “När känsliga personuppgifter får behandlas” 3/4 2017. 
69 Lundgren, Karnov, kommentaren till Offentlighets- och sekretesslagen, not 1. 
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sekretessbestämmelser kan sökas i förarbetena till SekrL. Sekretessbestämmelser som tar 

sikte på en viss verksamhet har utformats så att sekretessen inte ska bli mer omfattande än 

vad som är nödvändigt för att skydda det intresse som föranlett bestämmelsen. Därför 

inskränks sekretessen vanligtvis av ett skaderekvisit vilket innebär att sekretessen bedöms 

efter en skadeprövning från myndighetens sida. Är det fråga om en sekretessbestämmelse 

avsedd att skydda den enskildes intresse ska således den eventuella skadan drabba den 

enskilde för att sekretess ska föreligga. Det finns två olika skaderekvisit, ett “rakt” och ett 

“omvänt”. Vid det raka skaderekvisitet föreligger sekretess om det kan antas att en viss skada 

eller ett visst men uppkommer om uppgiften röjs. Vid det omvända skaderekvisitet gäller 

sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada eller men.70 

 

2.8 Försäkringsrörelselagen 

I FRL anges bestämmelserna för sekretess i 4 kap 15 § och 4 kap 16 §. Här anges att endast 

förmånstagarförordnanden och uppgifter om genetisk undersökning är sekretessreglerade. 

Därutöver finns inom försäkringsbranschen en så kallad självpåtagen sekretess, och att bryta 

mot den innebär att försäkringsbolaget bryter mot god sed inom försäkringsbranschen.71 

Framförallt finns som nämnt ett särskilt undantag i 27 § PUL, vilket innebär att 

försäkringsbolagen kan tillämpa OSL analogt. Ett motsvarande undantag finns inte i GDPR 

och således saknar försäkringsbolag stöd för att vägra lämna ut uppgifter till den registrerade. 

I många fall kan en sådan vägran vara vällovlig, t.ex. under en pågående bedrägeriutredning, 

där utlämnande av uppgifter skulle kunna äventyra en utredning. Försäkringsbolagen samlar 

in och bearbetar data för att analysera risker som individer vill täcka, samt för att upptäcka 

och förhindra försäkringsbedrägerier. Svensk försäkring betonar vikten av att GDPR beaktar 

försäkringsverksamheters särdrag på ett sätt som inte begränsar försäkringsbolagens 

möjligheter att bekämpa försäkringsbedrägerier.72       

     

 

                                                
70 Lundgren, Karnov, kommentaren till Offentlighets- och sekretesslagen, not 1.  
71 Svensk Försäkring, “Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom 
försäkringsbranschen” 5/4 2017. 
72 Svensk Försäkring, “yttrande 2016-11-07”, s 4 14.4. 12/3 2017. 



 

25 

2.9 Datainspektionens roll som tillsynsmyndighet 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt PUL och har som uppgift att arbeta för att 

människor ska skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter.73 Särskilt viktigt är det att Datainspektionen inriktar sin verksamhet till att 

informera om gällande rätt samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud.74 Regeringen har 

gett Datainspektionen befogenhet att ta fram närmare föreskrifter för behandling av 

personuppgifter, de kommer även att ha en fortsatt samt utökad roll som vägledande 

myndighet vid svårigheter kring tolkningen av GDPR.75 Tidigare råd som strider mot 

bestämmelserna i GDPR vilka Datainspektionen gett är inte längre tillämpliga vid 

ikraftträdandet av GDPR. I betänkandet av dataskyddsutredningen anges att diverse 

föreskrifter från Datainspektionen bör tas med i den generella lagen, dataskyddslagen.76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
73 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen en kommentar, s 30. 
74 Öman & Lindblom s 31. 
75 Intervju med särskild utredare Inga-Lill Askersjö. 
76 Ibid. 
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TREDJE KAPITLET 
 

Reformen 

3.1 Dataskyddsreformen 

3.1.1 Bakgrund 

Rätten till privatliv och skydd för personuppgifter nämns i artikel 7 och artikel 8 i den 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR). Dessa grundläggande bestämmelser genomsyrar det nu gällande 

dataskyddsdirektivet 95/46/EU, vilket har genomförts i Sverige genom PUL. De 

grundläggande bestämmelserna har varit i åtanke även för den ersättande dataskyddsreformen 

beståendes av två rättsakter; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)77 samt 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.78 Syftet med 

lagstiftning för behandling av personuppgifter är att den utformas på sådant vis att den främst 

tjänar människor. I utformandet av GDPR har Europeiska rådet och Europaparlamentet haft 

detta i beaktning tillsammans med de grundläggande rättigheter, friheter och principer vilka 

fastställs i stadgan. Av de inledande skälen till GDPR framkommer bakgrunden till de nya 

föreskrifterna, där framhålls hur den ekonomiska och sociala integration som skett genom 

den inre marknaden gett upphov till en betydande ökning av antalet gränsöverskridande 

flöden av personuppgifter. Inom hela unionen har utbytet av personuppgifter mellan 

offentliga och privata aktörer ökat i takt med att den tekniska utvecklingen underlättat 

behandlingen av sådana uppgifter. Den snabba utvecklingen har inte enbart varit positiv utan 
                                                
77 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. 
78 EUT L 119/89, 4.5.2016 s.1. 
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har också skapat utmaningar för medlemsländerna genom att det blir svårare att försäkra en 

hög skyddsnivå för personuppgifter. För att möta den nya omfattningen av insamling och 

delning av personuppgifter behövde unionen besluta om en ny lagstiftning vilken var mer 

sammanhängande för dataskyddet inom unionen, så att de bakomliggande syftena att tjäna 

människan samt att underlätta för den fria marknaden inom unionen skulle säkerställas.79  

3.2. Dataskyddsförordningen  

3.2.1. Inledning 

I följande avsnitt redogörs för de artiklar i GDPR vilka har en särskild påverkan på 

försäkringsbolag såsom personuppgiftsansvariga inom den privata sektorn. Redogörelsen 

sker mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar. Vidare berörs bakomliggande faktorer till 

förordningens uppkomst. 

3.2.2 Lobbying; hur mycket har det påverkat? 
Lobbyingen vilken skett i samband med GDPR:s tillkomst har haft en betydande men inte 

alltför känd påverkan på utformningen av de nya bestämmelserna. De kända syftena vilka har 

tagits upp i samband med reformen är behovet av en mer omfattande och skyddande 

lagstiftning. Det har även sagts att ett bakomliggande syfte varit att skapa en mer enhetlig 

lagstiftning medlemsländerna emellan och här kan ifrågasättas hur stor inverkan lobbyister 

har haft i utformningen av GDPR.80 För Facebook, Google, Apple och andra liknande företag 

är insamlandet av kundernas persondata en viktig del av deras affärsidé. Ju mer de vet om 

sina användare, desto bättre service kan de leverera genom mer relevanta sökresultat, 

individanpassad reklam och lämpligare köprekommendationer.81 Ett av de drivande företagen 

inom lobbyingen mot GDPR var företaget Amazon, vilket ville se ett svagare regelverk för 

medborgarnas integritetsskydd.82 De amerikanska it-bolagen har svarat med en 

lobbyingkampanj vilken många beskriver som en av de mest välfinansierade någonsin i 

Bryssel. EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding har sagt att lobbyingen mot 

                                                
79 Se skäl 4-7 GDPR. 
80 Brandell SvD 2013. 
81 Brandell SvD 2013. 
82 Tuvhag SvD 2014.  



 

28 

förordningen saknar motstycke.83      

3.2.3 Intresseavvägning 
Utgångspunkten för behandling av personuppgifter är samtycke från den registrerade enligt 

artikel 6.1 led a GDPR. Det finns emellertid möjlighet att kringgå krav på samtycke genom 

en intresseavvägning. Intresseavvägningen vilken anges i artikel 6.1 led f GDPR innebär att 

om en personuppgiftsansvarig har ett befogat intresse av att behandla personuppgifter väger 

detta tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd och då får behandling ske. Enligt 

skäl 47 GDPR utgör sådan behandling av personuppgifter som är absolut nödvändig för att 

förhindra bedrägerier ett berättigat intresse för berörd personuppgiftsansvarig. Rådets och 

Artikel 29-gruppens ståndpunkt till skäl 39 i GDPR bekräftar också att förebyggande av 

bedrägerier faller under intresseavvägningen i artikel 6.1 led f.84  

 

Behandling av personuppgifter utan samtycke eller utan att personen ifråga har en 

avtalsrelation till den personuppgiftsansvarige kan således tillåtas genom 

intresseavvägningen. Görs ingen avvägning i varje enskilt fall är risken att det bedöms som 

att den registrerades intresse av skydd för sin integritet väger över. I artikel 21 GDPR anges 

att den vars uppgifter behandlas med underlag av intresseavvägningen har rätt att invända 

mot behandlingen. Den personuppgiftsansvarige kan dock fortsätta hävda att deras intresse 

för behandling väger över.85  

3.2.4 Principer för behandling av personuppgifter  

Principerna för behandling av personuppgifter, vilka anges i artikel 5 GDPR, tar sikte på 

öppenhet samt på att säkerhetsåtgärder vidtas. Personuppgiftsansvariga måste således kunna 

visa att regelverket efterlevs på ett ansvarsfullt sätt. De principer för skydd av 

personuppgifter i artikel 5 är:  

● Laglighet, korrekthet och öppenhet, vilket innebär att uppgifterna ska behandlas på ett 

sätt som är förenligt med nyss nämnda principer.  

● Ändamålsbegränsning, vilket innebär att uppgifterna ska samlas in med ett särskilt, 
                                                
83 Ibid.  
84 Insurance Europe: “Insurance Europe comments on the General Data Protection Regulation (GDPR), in light 
of the trialogue discussions” 20/4 2017. 
85 Svenskt Näringsliv, “Företagen och dataskyddsförordningen - nya regler för hantering av 
personuppgiftsbehandling” 13/3 2017. 
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uttryckligt angivet och berättigat ändamål och att behandlingen sedan sker i 

förhållande till vad som angivits vid inhämtandet.  

● Uppgiftsminimering, att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för 

omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.  

● Korrekt, uppgifterna ska vara korrekta och nödvändigt uppdaterade.  

● Lagringsminimering, uppgifterna får inte förvaras på sådant vis att de möjliggör 

identifiering av den registrerade under längre tid än vad som är nödvändigt.  

● Integritet och konfidentialitet, uppgifterna ska behandlas på ett sätt vilket säkerställer 

lämplig säkerhet för personuppgifterna. 

● Ansvarsskyldighet, den personuppgiftsansvarige ska kunna ansvara för att samtliga 

principer efterlevs.86 

 

Det krävs alltså en rättslig grund enligt artikel 6 samt att de personuppgiftsansvariga följer 

principerna i artikel 5 för laglig behandling av personuppgifter.87      

3.2.5 Samtycke enligt GDPR 

I GDPR har kraven för samtycke förstärkts, detta kan utläsas av artikel 7, vilken behandlar 

samtycke. Tidigare godtogs att rutor där den enskilde medgav sitt samtycke var på förhand 

ikryssade, nu måste den enskilde själv kryssa i för att aktivt ge sitt samtycke. Det är väldigt 

viktigt att den personuppgiftsansvarige tydligt kan bevisa att samtycke har skett.88 

  

Likt reglerna i PUL angående att samtycket ska vara särskilt, anges i artikel 7 GDPR att det 

vid en skriftlig förklaring som rör flera frågor ska framgå på ett sätt som är klart och tydligt 

hur begäran om samtycke kan särskiljas från de andra frågorna och detta i en begriplig och 

lättillgänglig form med användning av ett klart och tydligt språk. I skäl 32 vilket ska läsas 

tillsammans med artikel 7 listas orden frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt, alltså inte 

alltför olikt de tidigare behandlade ledorden i PUL, se avsnitt 2.3. Precis som för mycket 

annat i GDPR har kraven ställts högre för de personuppgiftsansvariga. Vad som faktiskt 

menas med otvetydig framkommer inte särskilt klart och kommer därför att utredas av 

Artikel 29-gruppen, varvid de kommer att lämna en vägledning för hur kraven för samtycke 

                                                
86 Se artikel 5 led a-f. 
87 Se artikel 5 GDPR.        
88 Se skäl 32 GDPR. 
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ska tolkas.89  

3.2.6 Vad innebär upphörandet av missbruksregeln? 

Behandling som undantas från PUL:s bestämmelser omfattas av en missbruksregel vilken är 

tillämplig till den grad behandlingen inte kränker den registrerades personliga integritet. Vid 

missbruksregelns upphörande kommer det krävas att personuppgiftsansvariga i den privata 

sektorn behandlar ostrukturerat material på samma sätt som strukturerat material.90 Det 

kommer krävas en rättslig grund enligt artikel 6, där samtycke inhämtas direkt från den 

registrerade eller genom intresseavvägning samt att de personuppgiftsansvariga följer 

principerna i artikel 5 för laglig behandling av personuppgifter.91 Personuppgiftsansvariga 

som inte tidigare haft ett system för sådana personuppgifter vilka förekommer i löpande text 

och ostrukturerat material, behöver därmed utarbeta ett sådant. Enligt Datainspektionen är ett 

lämpligt första steg för att förbereda sig för missbruksregelns upphörande, att kartlägga vilka 

personuppgifter som hanteras med stöd av missbruksregeln och på vilken rättslig grund 

uppgifterna behandlas. Vidare kan det vara bra att undersöka om det finns tydliga rutiner och 

instruktioner i företaget om vad som gäller för exempelvis personuppgifter vilka behandlas i 

e-post. Ett naturligt steg är sedan att undersöka om dessa rutiner och instruktioner behöver 

kompletteras med hänsyn till de nya reglerna.92 

I 26 § tredje stycket PUL anges att registerutdrag inte behöver lämnas om personuppgifter i 

löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör 

minnesanteckning. I betänkandet av Dataskyddsutredningen anges att det bör tas in en 

bestämmelse i den generella lagen som på motsvarande sätt som 26 § tredje stycket PUL gör 

undantag från rätten till information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen avseende 

personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller 

som utgör minnesanteckning eller liknande. Det anges vidare att undantaget inte bör gälla om 

uppgifterna har lämnats ut till tredje part eller om uppgifterna behandlas enbart för 

arkivändamål av allmänt intresse, för statistiska ändamål eller när det gäller löpande text som 

inte fått sin slutliga utformning eller om uppgifterna har behandlats under längre tid än ett 

                                                
89 Datainspektionen: “Samarbete inom EU” 13/4 2017. 
90 Datainspektionen: “Missbruksregeln upphör” 5/4 2017.  
91 Se avsnitt 3.2.4. 
92 Datainspektionen: “Missbruksregeln upphör” 5/4 2917.  
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år.93 

3.2.7 Rätt till tillgång och information 
 
I artikel 15 GDPR fastställs den registrerades rätt till tillgång. Rätten till tillgång innebär att 

den registrerade har rätt att få bekräftelse av den personuppgiftsansvarige angående huruvida 

personuppgifter vilka berör honom eller henne, håller på att behandlas och i sådant fall, få 

tillgång till dessa uppgifter samt kompletterande information. Med kompletterande 

information avses bland annat ändamålet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter 

som behandlingen gäller.94  

 

För försäkringsbolag kan föreskriften om rätt till tillgång skapa problem om det exempelvis 

är så att de som personuppgiftsansvariga inte önskar lämna ut uppgifter, med anledning av att 

den person vilken kräver rätt till tillgång kan vara objekt för en utredning av ett “oklart 

försäkringsfall” såsom förklarats under avsnitt 2.5 samt 2.8. GDPR ger dock genom artikel 

23 undantag för tillgång till uppgifter i artikel 15. I det finstilta står dock att sådan 

begränsning som avses i artikel 23 är tillämplig endast om den återfinns i unionsrätten eller i 

en medlemsstats nationella rätt. Än så länge finns ingen lagbestämmelse som behandlar den 

här problematiken för försäkringsbolag.95 

 

I artikel 14 GDPR finns ytterligare rätt till information från personuppgiftsansvariga. Artikeln 

stadgar den registrerades rätt till de uppgifter som en personuppgiftsansvarig behandlar men 

som inte erhållits från den registrerade.96 Många försäkringsbolag uppmanar personer att vid 

misstanke om försäkringsbrott anmäla sådant som de uppfattar som avvikande eller 

misstänksamt97. För försäkringsbolag men också för andra ärliga försäkringstagare har de 

bedrägerier som inte uppmärksammas eller uppklaras en stor inverkan på hur kostsamt det 

blir att skaffa försäkring. Den svenska försäkringsbranschen betalar varje år ut en summa på 

ca 50 miljarder kronor i skadeersättning, varav 5 - 10 % uppskattas utgöra 

försäkringsbedrägerifall. Konsekvensen av att detta blir att premierna höjs och att det blir allt 

                                                
93 SOU 2017:39 s 206.  
94 Se artikel 15, GDPR. 
95 Se artikel 15 samt 23, GDPR. 
96 Se artikel 14, GDPR. 
97 Länsförsäkringar: “Anmäl försäkringsbedrägeri” 5/5 2017.  
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dyrare att vara försäkrad.98 

 

Det finns dock ett undantag till artikel 14, genom punkt 5 led d, kan punkterna 1- 4 inte 

tillämpas om “personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt 

unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet andra lagstadgade 

sekretessförpliktelser” 99. Oron hos försäkringsbolag har varit att det genom PUL:s 

upphörande inte kommer finnas en sådan lagstadgad förpliktelse vilken ger 

personuppgiftsansvariga inom den privata sektorn rätt att vägra den registrerade rätt till 

information. Det har dock framkommit genom det betänkande av Dataskyddsutredningen att 

liknande bestämmelser vilka möjliggjorts genom 27 § PUL även bör införlivas i den 

kompletterande Dataskyddslagen. I avsnitt 13.4.1 i betänkandet kan utläsas “sekretess och 

tystnadsplikt ska gå före informationsplikten”.100 Undantaget i 27 § PUL är dock något vidare 

än vad som finns i artikel 14 och 15. För artikel 15 möjliggör dock artikel 23 ytterligare 

undantag. Utredningen anser att det inte bör finnas något formellt hinder mot att en 

bestämmelse likt den i 27 § PUL tas in i den kompletterande dataskyddslagen. Vad gäller 

artikel 14.5 led d anser utredningen att det tillräckligt tydligt framkommer att sekretess och 

tystnadsplikt kan medföra att en begäran om bekräftelse och information kan avslås, men att 

det för artikel 15 behöver förtydligas genom dataskyddslagen att samma föreskrifter är 

tillämpliga även för artikel 15. Utredaren menar att det kan uppkomma situationer där den 

personuppgiftsansvarige såsom privaträttslig aktör inte omfattas av författningsreglerad 

sekretess eller tystnadsplikt, men där denne har en berättigad anledning att undanhålla 

uppgifter i förhållande till den registrerade. Det kan röra sig om sådan information som är 

betydande för den personuppgiftsansvariges ställning i en domstolsprocess och där 

utlämnande av sådan information skulle försämra ställningen för den 

personuppgiftsansvarige. Utredningen vidhåller att dataskyddslagen bör förses med ett 

undantag som i det stora hela motsvarar 27 § PUL i dess helhet. Utredningen menar även att 

förarbetsuttalanden och rättspraxis rörande 27 § PUL bör kunna vara vägledande även vid 

tillämpningen av den nya bestämmelsen.101          

                                                
98 Svensk Försäkring,“Försäkringsbedrägerier i Sverige 2015”, s 4. 4/5 2017. 
99 Se artikel 14.5 led d. 
100 SOU 2017:39 s 205. 
101 SOU 2017:39 s 205.  
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3.2.8 Sanktioner 

De administrativa sanktioner vilka introduceras genom GDPR har tillsammans med kraven 

om inrapportering av personuppgiftsincidenter benämnts som incitament för att säkerställa 

GDPR:s efterlevnad.102 I artikel 83 vilken behandlar de administrativa sanktionsavgifterna 

skrivs ordet avskräckande ut för att framhålla vikten av att de nya bestämmelserna 

efterföljs103. Som tidigare nämnts under avsnitt 2.2.1, har de skadeståndsbelopp vilka utdömts 

enligt PUL inte varit tillräckligt avskräckande. För att se till att de nya föreskrifterna i GDPR 

efterföljs har därmed en avskräckande hög summa om 20 000 000 EUR, eller 4 % av bolagets 

globala omsättning, fastställts som möjlig sanktionsavgift vid överträdelser av GDPR.104  

3.2.9 GDPR:s skärpta krav  

Som en av de mest uppmärksammade nyheterna kring GDPR kom bestämmelsen angående 

de administrativa sanktionerna, en betydande skillnad från de viten som påförts och straff 

vilka utdöms enligt PUL. Utifrån PUL kan utdömas vitesförelägganden vid incidenter vilka 

anses som ringa och om överträdelsen anses som särskilt straffvärd kan det utdömas 

fängelsestraff eller skadestånd.105 Under artikel 83 i GDPR stadgas de villkor som ställs för 

påförandet av administrativa sanktionsavgifter till följd av överträdelser mot bestämmelserna 

samt under 83.2 en hänvisning till vilka grunder utdömandet av sanktionsavgiften samt 

beloppet av sanktionsavgiften baseras på. Nedan följer nämnda bedömningsgrunder: 

“Artikel 83 

Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter 

1. Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med 
denna artikel för sådana överträdelser av denna förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje enskilt fall 
är effektivt, proportionellt och avskräckande. 

2. Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, påföras utöver eller 
i stället för de åtgärder som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid beslut om huruvida administrativa 
sanktionsavgifter ska påföras och om beloppet för de administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska 
vederbörlig hänsyn tas till följande: 

                                                
102 Delphi, “Är ni redo för den nya personuppgiftslagstiftningen?” 15/3 2017. 
103 Se artikel 83, GDPR. 
104 Ibid. 
105 Se 43-49 §§ PUL. 
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a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella 
uppgiftsbehandlingens karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada 
som de har lidit. 

 

b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. 

 

c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit för att lindra den 
skada som de registrerade har lidit. 

 

d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med beaktande av de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32. 

 

e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 
gjort sig skyldig till. 

 

f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen och minska dess 
potentiella negativa effekter. 

 

g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. 

 

h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt huruvida och i vilken 
omfattning den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen. 

 

i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet vad gäller samma sakfråga, efterlevnad av dessa åtgärder. 

 

j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända 
certifieringsmekanismer i enlighet med artikel 42. 
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k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på omständigheterna i fallet, 
såsom ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom överträdelsen.”106 

 

Det framkommer även av skälen till GDPR att sanktioner bör utdömas för att stärka 

efterlevnaden av GDPR.107        

3.2.10 Administrativa sanktionsavgifter  

Överträdelserna har delats in i olika grupper beroende på hur allvarlig överträdelsen anses i 

förhållande till de omständigheter som föreligger. Bedömningen sker som nämnt utifrån 

artikel 83.2 GDPR. Personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde kan bli påförd 

sanktionsavgifter på upp till 10 000 000 EUR, eller om det rör sig om ett företag, 2 % av dess 

totala globala omsättning under föregående budgetår, beroende på vilket av alternativen som 

utgör ett högre belopp.108  

 

Under punkt fem klargörs att överträdelser av bestämmelser under avsnittet ska påföras 

administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR, eller om det rör sig om ett 

företag, upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår 

beroende på vilket av alternativen som utgör ett högre belopp.109  

      

Sanktionsavgifterna berör även punkt sex under artikel 83 där den som underlåter att rätta sig 

efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2, i enlighet med 

punkt två i artikel 83 ska påföras sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR, eller om det 

rör sig om ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående 

budgetår, beroende på vilket av alternativen som utgör ett högre belopp.110 

 
 

 

 

 
                                                
106 Se artikel 83, GDPR. 
107 Se skäl 148, GDPR. 
108 Se 83.2, GDPR. 
109 Ibid. 
110 Se artikel 83 samt 58, GDPR. 
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FJÄRDE KAPITLET 

Analys 
 

4.1 Inledning 
I denna del av uppsatsen analyseras tidigare presenterad fakta under referensramen mot 

bakgrund av uppsatsens frågeställningar. En bedömning görs över vilka rättsliga förändringar 

GDPR medför för försäkringsbolagens informationsplikt med fokus på “oklara 

försäkringsfall” och för behandling av ostrukturerat material genom missbruksregeln samt 

för- och nackdelar med missbruksregelns upphörande. Vidare förs en diskussion angående 

vilken grad av oaktsamhet som krävs för att sanktioner ska utdömas och huruvida de nya 

bestämmelserna som är kopplade till de höga sanktionerna skulle kunna snedvrida 

konkurrensen på marknaden. 

4.2 Intresseavvägningens betydelse     

Intresseavvägningen är en central del av artikel 6 GDPR och har en betydelse för 

försäkringsbolag, vilket framkom i avsnitt 3.2.4. Det kan uppkomma situationer där 

försäkringsbolag behöver registrera uppgifter för att driva process om försäkringsbedrägeri, 

så kallade “oklara försäkringsfall”, mot en enskild. Vid sådana situationer där 

försäkringsbolaget anser det nödvändigt att registrera uppgifter men samtycke inte kan 

inhämtas ska en intresseavvägning ske samtidigt som principerna i artikel 5 GDPR ska 

beaktas. För utlämning av personuppgifter ska samma intresseavvägning ske.111 Rådets och 

Artikel 29-gruppens ståndpunkt till skäl 39 i GDPR bekräftar att förebyggande av bedrägerier 

faller under intresseavvägningen i artikel 6.1 led f. Detta skulle ge den nödvändiga rättsliga 

grunden för att tillåta processer för bekämpning av försäkringsbedrägerier och därmed 

skydda ärliga försäkringstagare samt underlätta för försäkringsbolagen.112  

                                                
111 Insurance Europe: “Insurance Europe comments on the General Data Protection Regulation (GDPR), in light 
of the trialogue discussions” 20/4 2017. 
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Användandet av artikel 6.1 är dock inte lika effektivt eftersom en intresseavvägning måste 

ske vid varje enskilt fall. Tillvägagångssättet vid en intresseavvägning är mer tidskrävande 

och gör att den personuppgiftsansvarige måste beakta den registrerades intressen då den 

registrerade har möjlighet att komma med invändningar. I och med detta är utfallet inte lika 

säkert som en ny reglering likt den i 27 § PUL skulle kunna bli.  

4.3 Sekretessen för personuppgiftsansvariga inom den privata 

sektorn  

Att Dataskyddsutredningen genom det betänkande som lämnades den 12 maj 2017, valde att 

komplettera bestämmelserna i GDPR med en bestämmelse liknande den i 27 § PUL är inte 

helt förvånande. Regeringen har framhållit att det är försäkringsbolagens egna ansvar att 

utreda försäkringsbedrägerier och för att det ska möjliggöras krävs att den rätt som tillskrivs 

individen genom GDPR, till viss del måste inskränkas till förmån för, i vårt fall, 

försäkringsbolagens interna utredningar av försäkringsbedrägerier. Det kan finnas en 

berättigad anledning för försäkringsbolag att undanhålla uppgifter för den registrerade, detta 

för att deras verksamhet ska fungera på ett sätt som gynnar både bolaget i sig men även andra 

ärliga försäkringstagare i och med att försäkringsbolagets utredningar kan bidra till en 

minskad utbetalning av skadeersättningar för bedrägerier.  

För företag vilka bedriver sin verksamhet nationellt, exempelvis försäkringsbolag, har det 

inte funnits samma behov av en ny reglering så som det gör för multinationella företag vilka 

bedriver verksamhet i flera länder. De multinationella företagen behöver förflytta information 

och uppgifter över landsgränser och gynnas därmed av en samspelt lagstiftning. Det har 

framkommit tidigare i uppsatsen, se avsnitt 3.2.2, att GDPR till viss del skapats med 

bakgrund av vad som gynnar de multinationella företag vilka bedriver handel med Europa. 

Således finns en risk att företag som arbetar nationellt därmed påverkas av GDPR på så vis 

att gällande nationella bestämmelser, vilka tar hänsyn till branschspecifika situationer, såsom 

i 27 § PUL upphör.  

 

                                                                                                                                                  
112 Insurance Europe: “Insurance Europe comments on the General Data Protection Regulation (GDPR), in light 
of the trialogue discussions” 20/4 2017. 
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4.4 Missbruksregelns upphörande - ett nödvändigt ont? 

Ett upphörande av missbruksregeln resulterar i att samma reglering kommer att gälla för 

mindre riskfyllda behandlingar av personuppgifter, såsom e-postmeddelanden likväl som för 

mer riskfyllda personuppgifter såsom ett strukturerat register. Det kan tyckas orimligt att 

meddelanden med ett harmlöst innehåll ska tillskrivas samma nivå av skydd som 

personuppgifter i ett strukturerat register. Upphörandet av missbruksregeln skulle även kunna 

medföra att regleringen kring personuppgiftsbehandling inte blir lika effektiv eftersom 

samtycke måste inhämtas i varje enskilt fall. För företag vilka inte sen tidigare haft en rutin 

för hantering av ostrukturerat material kan denna nya reglering orsaka mycket extra 

administrativt arbete. Det främsta syftet med GDPR är dock att skydda den personliga 

integriteten och inte att effektivisera tillvägagångssättet för personuppgiftsbehandling. Att 

medlemsländerna inom unionen har samma regler vid behandling av personuppgifter har 

också varit en drivkraft men huruvida behandlingen blir mer effektiv genom en gemensam 

lagstiftning återstår att se. 

Missbruksregelns upphörande kan dock anses som en nödvändig åtgärd eftersom 

särregleringen i svensk lag skapades under helt andra förutsättningar än de som föreligger 

idag. Den tekniska utvecklingen har gett upphov till en mer omfattande insamling av 

personuppgifter och samtidigt har utökade sökfunktioner skapats. I 5 a § PUL anges att 

löpande text till viss del undantas bestämmelserna i PUL om det inte är ämnat att vara 

sökbart, men idag är det möjligt att söka på ett ord, namn eller personnummer i en dator och 

på så vis få fram exakt var uppgiften finns. När PUL implementerades fanns en bild av att det 

enbart var uppställda register som möjliggjorde sökningar, men idag har datorerna en helt 

annan sökkapacitet.113 

I 5 a § 2 st anges att sådan behandling som avses i första stycket inte får utföras, om den 

innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Vad som innefattas i 

begreppen “kränkning” samt “personlig integritet” är inte fastställt i lag vilket gör det svårt 

för personuppgiftsansvariga att bedöma vad som utgör kränkning av den registrerades 

personliga integritet. Viss vägledning kan hämtas från regeringens uttalande samt 

Datainspektionens beslut, men faktum är att bestämmelsen ändå måste ses som komplex och 

svårtillämpad.  
                                                
113 Intervju med särskild utredare Inga-Lill Askersjö. 
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Tidigare, vid tillämpning av reglerna i PUL, har inte personuppgiftsansvariga behövt 

överväga huruvida sådant material vilket ses som ostrukturerat bör registreras eller inte 

eftersom samtycke inte krävts för dess behandling. Med de nya reglernas ikraftträdande krävs 

en struktur för hur personuppgiftsansvariga i den privata sektorn inhämtar samtycke även för 

ostrukturerat material, då det kommer att behöva behandlas på samma sätt som strukturerat 

material. I och med att missbruksregeln upphör kommer företagens informationsskyldighet 

omfatta fler uppgifter. I och med att många bolag inte vet hur detta ska hanteras i praktiken 

kommer de behöva vända sig till Datainspektionen. Eftersom det är en ny förordning kan 

Datainspektionen inte hämta vägledning från rättspraxis, för att sådan existerar inte för 

närvarande. Detta skulle inledningsvis kunna skapa en viss problematik.  

4.5 Sanktionerna - ett skräckexempel  

De skadestånd vilka utdömts enligt PUL går inte att jämföra med de kommande 

administrativa sanktionsavgifter vilka stadgas i GDPR. Innan har företag haft en lättsam 

inställning där de haft “råd” att bortprioritera de krav som PUL ställer på 

personuppgiftsbehandling, till förmån för andra verksamhetsområden, vilket kunde utläsas av 

artikeln från Dagens Juridik se avsnitt 2.2.1.114 Som också nämnts i avsnitt 2.2.1 har 

Åklagarmyndigheten konstaterat att få PUL-anmälningar görs. Förklaringen till detta kan 

vara att lagtexten till viss del anses svårtillämpad samt att det inte finns tillräckligt mycket 

kännedom om lagen hos de registrerade. Tidigare påföljder som påförts 

personuppgiftsansvariga genom PUL tycks inte alls varit lika avskräckande och lagens 

bestämmelser har troligen inte alltid tillämpats till den grad som lagstiftaren önskat. Med 

bakgrund av vad som framställts i uppsatsen tror vi att de höjda sanktionsavgifterna kommer 

medföra en förbättrad efterlevnad av GDPR:s bestämmelser.115  

 

Av artikel 83.2 led b GDPR framgår att administrativa sanktionsavgifter ska påföras om 

överträdelse har skett med uppsåt eller oaktsamhet. Det står inte uttryckligen att överträdelsen 

behöver vara grov, däremot anser vi att det framkommer mellan raderna i de elva 

bedömningsgrunder, led a till k, som följer artikel 83.2 led b, att det inte enbart handlar om 
                                                
114 Lundberg & Stjerna Dagens Juridik 22/9 2015 
115 Dagens Juridik: “Få åtal för brott mot PUL” 28/5 2017.  
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att den personuppgiftsansvarige varit oaktsam, utan att det krävs mer än så. Det läggs in i 

bedömningen bland annat huruvida den personuppgiftsansvarige vidtagit åtgärder för att 

lindra den skada som uppkommit, eventuella tidigare överträdelser som den 

personuppgiftsansvarige gjort sig ansvarig till samt graden av samarbete med 

tillsynsmyndigheten. Det torde således krävas en hög grad av oaktsamhet för att överträdelser 

av GDPR vilka påkallar de högsta av sanktionsavgifter skulle förekomma. För seriösa företag 

vilka redan följer de föreskrifter som finns i PUL, torde GDPR inte medföra alltför stora 

besvär och efterlevnaden av de nya föreskrifterna bör därför inte anses alltför svåruppnåeliga 

eftersom de till stor del liknar bestämmelserna i PUL. 116 

I och med de skärpta kraven som GDPR medför vilka dessutom är anknutna till höga 

sanktioner, kommer det för många företag behövas expertis inom området för GDPR för att 

förordningen ska kunna efterlevas. Globala storföretag som Amazon, Facebook och Google 

har i kraft av sin storlek bättre förutsättningar än mindre företag att efterfölja kraven som 

GDPR ställer genom att identifiera och vidta nödvändiga åtgärder. Vi anser att det därmed 

finns en risk för att GDPR kommer leda till en snedvriden konkurrens på marknaden till 

fördel för större företag.  

Enligt legalitetsgrundsatsen “inget brott utan stöd i lag” och “inget straff utan stöd i lag” 

ska lagen vara tydlig och vid oklara fall ska rätten fria istället för att fälla.117 Men eftersom 

EU-rätten bygger på att EU-medborgarna känner till den praxis som växer fram skulle det 

kunna uppstå problem kring hur bestämmelserna i GDPR ska tillämpas. När GDPR träder i 

kraft i maj 2018 kommer ingen rättspraxis finnas inom området vilken kan användas som 

vägledning och klargöra rättsläget. Enligt advokatbyrån White & Case är flera av 

bestämmelserna i GDPR oklara och många företag är osäkra på vilka deras skyldigheter är.118 

Sammantaget innebär detta att tillämpningsproblem sannolikt kan uppstå vid ikraftträdandet 

av GDPR. 

 

                                                
116 Se avsnitt 6.7. 
117 Wennberg, Introduktion till straffrätten, s 19-21. 
118 White & Case: “New EU Guidelines on Data Protection Officers” 23/5 2017. 
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4.6 Slutsats 

Ett motsvarande undantag från informationsplikten som finns i 27 § PUL bör införas i den 

kompletterande lagen, dataskyddslagen. Detta skulle underlätta för personuppgiftsansvariga 

eftersom en intresseavvägning enligt artikel 6.1 led f inte är lika effektivt. En liknande 

bestämmelse som den i 27 § PUL utgör en nödvändig åtgärd och en förutsättning för att 

försäkringsbolag ska kunna fortsätta bedriva utredningsverksamhet för att motverka 

försäkringsbedrägerier. 

Formuleringen i 5 a § PUL innebär att en intresseavvägning måste ske i varje enskilt fall. I 

bedömningen ska beaktas i vilket sammanhang uppgifterna förekommit, till vilket syfte 

uppgifterna behandlats samt vilken spridning de har fått. Det finns dock inte någon 

allmängiltig definition av begreppet personlig integritet. Vi anser således att begränsningen 

inte är tillräckligt restriktivt utformad eftersom det är svårt att bedöma vad som utgör ett 

integritetsintrång när det inte finns någon klar definition av begreppet. Bestämmelsen 

möjliggör således ett missbruk av personuppgifter och bidrar inte särskilt till GDPR:s syfte 

att stärka den personliga integriteten. Den tekniska utvecklingen ska inte heller underskattas 

då den underlättat för skapandet av register. Med bakgrund av detta anser vi att upphörandet 

av missbruksregeln är en nödvändig åtgärd.  

Slutligen vill vi framhålla att GDPR medför en hel del positiva effekter, framförallt ett ökat 

skydd för de registrerades personliga integritet. Personuppgiftsansvariga vilka redan har en 

seriös integritetspolicy och värnar om kundernas förtroende bör därför inte känna sig oroade 

över de strängare kraven och de höjda sanktionsavgifterna.  
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