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1 Inledning 
 
”Without society there would be no need for privacy.”1 

 

1.1 Problembakgrund 

Skyddet för den personliga integriteten utmynnar från rätten till ett privatliv, vilket är 

en fundamental mänsklig rättighet och återfinns bland annat i artikel 8 i Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR), och i 

regeringsformens 1 kapitel 2 §. De flesta är överens om att den personliga integriteten 

är en rättighet, och att denna inte skall kunna inskränkas utan legitima skäl, vare sig det 

är av staten, ett företag eller av en annan människa.2 Svårigheten är istället var gränsen i 

lagstiftningen skall dras för den personliga integriteten och vad som är ett otillbörligt 

intrång.    

 

För att konstatera om det skett ett intrång i personliga integriteten, måste en avvägning i 

det enskilda fallet göras mellan den enskilda personens intresse av att ha sin personliga 

integritet intakt och motstående intressen. De motstående intressena företräds i många 

fall av staten, där dessa i vissa fall anses väga tyngre än intresset att skydda den 

personliga integriteten (möjligheten och rätten för staten att inskränka den personliga 

integriteten finns även stadgad i artikel 8.2 EKMR). I andra fall kan det vara fråga om 

en avvägning mellan den personliga integriteten å ena sidan och ett intresse hos ett 

företag eller privatperson å andra sidan. Ett sådant område, där den personliga 

integriteten kommer i konflikt med intressen hos ett företag, är vid kreditupplysningar. 

Här handlar det om en avvägning mellan den kreditsökande personens intresse av att 

inte tvingas tillhandahålla integritetskänsliga uppgifter och därigenom bibehålla den 

personliga integriteten okränkt, och kreditgivarens intresse att få tillgång till tillräcklig 

information för att kunna bedöma personens kreditvärdighet.  

 

Behovet hos kreditgivare att få tillgång till information om den kreditsökande genom 

kreditupplysning återfinns i alla länder med ett utvecklat kreditsystem. Individens 

intresse av att behålla sin personliga integritet intakt genom att förhindra att personlig 

information sprids om denne, återfinns hos de allra flesta människor. Detta ger upphov 

                                                
1 Cate s.22 (Barrington Moore Jr.) 
2 Cameron s.97 
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till frågeställningar om hur rätten till en personlig integritet upprätthålls i andra 

rättsordningar, och då särskilt i samband med kreditupplysning.     

 

1.2 Problemformulering 

Vad är innebörden av personlig integritet? Är skyddet för den personliga integriteten 

tillräckligt i kreditupplysningslagstiftningen? Om så ej är fallet, hur kan detta skydd 

förstärkas? Finns det några skillnader i regleringen av kreditupplysning mellan England 

och Sverige? 

 

1.3 Syfte 

Denna framställning har till syfte att utreda i vilken utsträckning hänsyn tas till den 

personliga integriteten i kreditupplysningslagstiftningen och vid tillämpningen av 

denna.  Möjligheter att förändra eller utveckla lagstiftningen eller tillämpningen i syfte 

att stärka skyddet för den personliga integriteten skall också undersökas. 

Framställningen har även till syfte att belysa innebörden av begreppet personlig 

integritet och det engelska begreppet privacy, samt jämföra regleringen av 

kreditupplysning i Sverige och England.   

 

1.4 Avgränsning 

Skyddet för den personliga integriteten i samband med annan lagstiftning skall i denna 

framställning inte utredas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att kunna 

dra paralleller till kreditupplysningslagstiftningen eller dess tillämpning.   

 

1.5 Metod 

För att uppnå syftet med framställningen måste inledningsvis innebörden av begreppet 

personlig integritet utredas, och då särskilt betydelsen av begreppet i samband med 

kreditupplysningar. Även det motstående kreditupplysningsintresset måste definieras. 

Genom att först presentera lagstiftning och reglering för kreditupplysning skall grunden 

läggas för bedömningen, huruvida den faktiska intresseavvägningen, vilken gjorts i 

kreditupplysningslagen, stämmer överens med en avvägning gjord idag, mellan 

kreditsökandens intresse av att skydda sin personliga integritet och det motstående 

intresset. Denna avvägning kommer att göras utifrån ett utilitaristiskt synsätt. Att 

teoretiskt, känslomässigt resonera sig fram till ett lämpligt resultat av 

intresseavvägningen leder endast till en subjektiv värdering av var gränsen för den 
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personliga integriteten går, vilket inte kan användas som grund för lagstiftning. 

Anledningen till varför just en utilitaristisk avvägning lämpar sig särskilt väl är att det 

är två tydligt motstående intressen som skall vägas mot varandra. En annan anledning 

till varför utilitarismen är särskilt lämpad att använda på en avvägning mellan personlig 

integritet och motstående intressen, är att personlig integritet inte kan räknas som en 

absolut rättighet, utan intrång får i viss utsträckning tolereras för bättre syften, 

exempelvis nyttan i samhället. Att poängtera är att när begreppet nytta används 

inkluderar detta inte endast ekonomisk nytta, utan maximal nytta skall i denna 

framställning förstås som den situation, vid vilken de olika parternas intressen är 

tillgodosedda på bästa sett.3   

 

I det fall intresseavvägningen enligt det utilitaristiska synsättet får till resultat att 

skyddet för den personliga integriteten bör förstärkas, skall förslag presenteras för hur 

denna förstärkning av skyddet bör utformas i den svenska lagstiftningen. För att hitta 

ledning och inspiration till hur den svenska regleringen för skyddet av den personliga 

integritet kan förstärkas, och då särskilt i samband med kreditupplysningar, skall 

motsvarande reglering i det engelska rättsystemet presenteras. Denna presentation skall 

sedan ligga till grund för en komparativ studie mellan regleringen av 

kreditupplysningsverksamhet i Sverige och motsvarande reglering i England.  

 

Anledningen till varför en jämförelse med den motsvarande engelska regleringen för 

integritetsskydd och kreditupplysningsverksamhet valts, är att en komparativ studie 

med ett land där rättssystemet är uppbyggt på ett till stor del annorlunda sätt i 

förhållande till Sverige, skulle kunna leda till intressantare och mer skiljaktiga 

iakttagelser i jämförelse med de svenska reglerna. Också bilden av att mentaliteten och 

inställningen till privatlivet och integritet är annorlunda i England har påverkat detta 

val. I avsnittet om innebörden av privacy i England (motsvarande personlig integritet) 

har även litteratur av amerikanska författare använts. Anledningen till detta är att 

doktrinen kring begreppet privacy, vilket används både i England och i USA, till stor 

del utvecklats och därefter diskuterats livligt av amerikanska filosofer. Inga paralleller 

mellan sättet att upprätthålla skyddet för den personliga integriteten kan dock dras 

mellan England och USA.  

                                                
3 Se vidare resonemang under 4.2.4 



 

 4 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2 och 3 utgör första delen av uppsatsens referensram. Kapitel 2 presenterar och 

diskuterar begreppet personlig integritet. Därefter görs i tredje kapitlet en presentation 

av kreditupplysningslagen. I detta kapitel redogörs också för de olika intressen som 

finns i samband med kreditupplysningar samt vilket skydd kreditupplysningslagen ger 

för den personliga integriteten. I kapitel 4, vilket är första delen av analysen, kommer 

jag att utreda huruvida skyddet för den personliga integriteten är tillräckligt starkt och 

ge förslag till hur det kan förstärkas. Referensramens andra del utgörs av kapitel 5 och 

6. I kapitel 5 redogörs för integritetsbegreppets definition och innebörd i England. 

Referensramen avslutas i kapitel 6 med en beskrivning av 

kreditupplysningsverksamheten och dess reglering i England. I andra delen av analysen 

(kapitel 7) kommer en komparativ studie att genomföras. I kapitel 8 kommer en 

sammanfattning av de slutsatser jag kommit fram till i analysen, och till viss del även 

slutliga ställningstaganden, att presenteras.  
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2 Personlig integritet 

Under detta kapitel kommer först att redogöras för olika uppfattningar om begreppet 

personlig integritets innebörd. Därefter följer en diskussion om huruvida begreppet 

personlig integritet skall ses som en rättighet. Kapitlet avslutas med redogörelse för 

skyddet för den personliga integriteten genom EKMR. 

 

2.1 Vilken innebörd har begreppet personlig integritet? 

Det råder ingen enighet om innebörden av begreppet personlig integritet. Istället för att 

beskriva innebörden av personlig integritet har ibland en negativ definition av 

begreppet använts, nämligen vad som är att anse som en integritetskränkning.4 En 

integritetskränkning är enligt Collste5, när det sker ett intrång i någons privata sfär 

och/eller uppgifter om denne, som det finns rimliga skäl att beteckna som 

integritetskänsliga sprids ut. Dessa uppgifter kan gälla personers egenskaper, 

uppfattningar eller handlingar. Enligt honom inträder denna kränkning när en person 

upplever att han eller hon förlorat kontroll över sin egen person eller uppgifter om sig 

själva vilka kontrolleras av någon annan.6  

 

Det första ledet i Collstes definition av integritetskränkning är, när det sker ett intrång i 

någons privata sfär. Hur stor denna sfär är, det vill säga den personliga integritetens 

extension, är olika för alla människor. Vad som innefattas i denna sfär, vilken sätter 

gränserna för den personliga integriteten, kan därför skifta.7 Sfärens storlek är beroende 

av vad varje enskild individ anser tillhöra personen. Kroppen tillhör tveklöst personen, 

men en människa är ju inte endast en kropp, utan även själen är kopplad till kroppen, 

exempelvis påverkas ju också själen vid ett övergrepp mot kroppen. Själen och kroppen 

kan alltså inte åtskiljas, utan omfattas båda av personen. Man skulle också kunna gå 

längre och säga att även en människas familj och egendom ingår i ”personen” och 

därför skall skyddas mot kränkningar. Collste menar dock att kränkning mot någons 

person är ett vidare begrepp än kränkning mot någons personliga integritet. Det vill 

säga, varje gång någon råkar ut för en integritetskränkning, innebär detta att personen 

                                                
4 Collste, SOU 1997:39 s.796 
5 Professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet. 
6 Collste, SOU 1997:39 s.790 
7 A. a. s.792f 
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också kränks, men å andra sidan kan personen kränkas utan att det sker ett intrång i den 

personliga integriteten.8  

 

Det andra ledet i Collstes definition rör spridande av uppgifter samt att dessa, för att en 

kränkning skall kunna ske, skall vara integritetskänsliga. Vilka uppgifter som kan anses 

vara integritetskänsliga är även det svårt att ge ett entydigt svar på. Det handlar om 

uppgifter vilka gäller personliga förhållanden och som är privata. Vad detta är varierar 

från person till person. Den amerikanske filosofen W A Parent definierar dessa 

uppgifter som ”…facts about a person which most individuals in a given society at a 

given time do not want widely known about themselves…”.9 Med detta menas, att vilka 

uppgifter som är integritetskänsliga varierar från samhälle till samhälle och från en tid 

till en annan. Integriteten är alltså kulturbunden. Även personuppgifter, vilka inte kan 

räknas till de integritetskänsliga, kan insamlade och i stort antal, medföra att den 

enskilde upplever en integritetskränkning.10 Senare i framställningen11 redogörs för 

vilka uppgifter som kan vara integritetskänsliga i samband med kreditupplysningar.  

 

Westregård12 ger en positiv definition av begreppet integritet, till skillnad från 

personlig integritet. I sin avhandling13 från förra året beskriver hon integritet som att 

den enskilde har ett befogat anspråk på respekt och icke-angrepp inom sitt 

intresseområde. Detta område är, i likhet med vad Collste säger, inte en okränkbar sfär, 

och rör sig således inte om en absolut rättighet. En absolut rättighet, vilket skall 

diskuteras under nästa avsnitt, är en rättighet, vilken inte får utsättas för några 

kränkningar. Westregård ger också en annorlunda definition av integritetskränkning. 

Hon menar att angrepp på denna cirkel, med anledning av motstående intressen, är 

integritetskänsliga. Om de motstående intressena är starkare än intresset att skydda 

integriteten, får detta angrepp ändå genomföras. Westregård kallar detta ”tillåtet 

intrång”. Är det så att individens intresse istället väger tyngre än det motstående, och 

intrång trots det genomförs, har en integritetskränkning skett. Vad som är tillåtet eller ej 

är en fråga för lagstiftningen. 14 

                                                
8 Collste, SOU 1997:39 s.793 
9 Parent, W A, Privacy, Morality and the law, 1983 s.270 
10 SOU 1987:31 s.25 
11 Under avsnittet 3.4.3 

12 Annamaria J. Westregård, Jur.dr. Lunds universitet 
13 Westregård, Integritetsfrågor i arbetslivet, Lund  2002 
14 Westregård s.44 
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En alternativ syn på integritet, vilken Westregård presenterar, är Hermeréns så kallade 

integritetsprincip. Hermerén ser integritet som ett komplex av rättigheter, och hans 

definition av integritet är rätt till respekt för personers åsikter, önskningar och 

värderingar. Kritiken mot att denna modell lägger åsikter etc. till grund för integriteten 

är att individer, vilka ej kan uttrycka dessa åsikter, heller inte skulle få sin integritet 

skyddad. Hermerén menar dock att ett skydd skall finnas även för dessa grupper. 

Rättigheter tillkommer enligt Hermerén vissa människor och är då samtidigt 

förknippade med skyldigheter för andra. Han menar också, i likhet med andra, att 

integritet är en prima facie-rättighet. Ett brott mot denna integritetsprincip skulle alltså 

benämnas integritetskränkning.15 

 

Även i lagstiftningsarbetet har, i samband med olika utredningar, innebörden av 

begreppet personlig integritet diskuterats. I Data– och Offentlighetskommitténs 

delbetänkande i frågor rörande integritetsskyddet i informationssamhället diskuteras 

begreppet personlig integritet relativt ingående av kommittén. Kommitténs uppdrag var 

att, mot bakgrund av den allt mer utbredda användningen av personuppgifter och 

kontroll av den enskilde, utreda huruvida användningen av personnummer kan medföra 

intrång i den personliga integriteten hos den enskilde.16  Kommittén hänvisar i sin 

utredning till den ”uppdelning” av integritet, vilken tillämpades i 

tvångsmedelskommitténs utredning.17 Där delades begreppet integritet upp i fem olika 

delbegrepp; Den rumsliga integriteten (exempelvis hemfriden), den materiella 

integriteten (egendomsskydd), den kroppsliga integriteten, den personliga integriteten i 

fysisk mening (rörelsefrihet) samt den personliga integriteten i ideell mening (vilket är 

den som åsyftas i regeringsformens 1 kapitel 2 § och diskuteras senare i 

framställningen18). Denna uppdelning kan vara svår att göra, eftersom begreppen inte 

alltid är enkla att särskilja.19  

 

Till skillnad från denna uppdelning ämnar jag i denna framställning dela upp begreppet 

integritet i två underbegrepp, nämligen personlig integritet och kroppslig integritet. 

                                                
15 Westregård, s.53 
16 Ds Ju 1987:8 s.15 
17 SOU 1984:54 
18 Under avsnitt 4.3.5.1 
19 Ds Ju 1987:8 s.26 
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Kroppslig integritet kommer att användas med den innebörd, vilken definierats av fri- 

och rättighetsutredningen, det vill säga att när påtvingat ingrepp eller skada åverkas 

kroppen sker en kränkning av den kroppsliga integriteten. Vid alla andra överträdelser 

rör det sig om kränkning av den personliga integriteten.  

 

Liksom Collste talar Data- och Offentlighetskommittén om den personliga integriteten 

som en fredad sektor, där den enskilde skall ha rätt att bli lämnad ifred.20 Denna rätt 

kan dock i ett fungerande samhälle aldrig vara absolut, utan måste begränsas av 

samhällets krav. Det är därför begreppet personlig integritet är kulturbundet, det vill 

säga innebörden är annorlunda beroende på vilket samhäller vi lever i. Syftet med 

lagstiftningen borde därför vara att komma fram till en rimlig kompromiss mellan den 

enskildes och samhällets intressen.21 Det går inte att lägga individens subjektiva 

uppfattning om vad en kränkning innebär till grund för en lagstiftning, eftersom den 

skiljer sig kraftigt mellan olika individer. Istället för att använda detta begrepp som 

grund för lagstiftningen, måste lagstiftaren genom en intresseavvägning bestämma 

vilka intrång i den personliga integriteten som är acceptabla. För vissa individer kanske 

dessa intrång motsvarar vad som är acceptabelt för dem, medan andra kanske anser att 

skyddet för deras integritet har åsidosatts i alltför stor omfattning.   

 

2.2 Personlig integritet – En rättighet? 

Det finns många anledningar till varför man skall betrakta personlig integritet som en 

rättighet. En anledning är att integritet är ett skyddsvärt intresse i sig, medan andra 

hävdar att personlig integritet har ett instrumentellt värde, det vill säga att det bidrar till 

förverkligande av andra värden.22 Att respektera den personliga integriteten är att visa 

respekt för personen, vilket kan ses som en grundläggande rättighet, vilket inte behöver 

motiveras. Det finns också andra, mer reella orsaker till varför den personliga 

integriteten bör ses som en rättighet. Att undvika att personer genom tillgång till 

integritetskänsliga uppgifter utövar makt över andra, eller att sådan information kan 

ligga till grund för trakasserier är två sådana orsaker till varför den personliga 

integriteten måste respekteras och ses som en rättighet. 

 

                                                
20 Ds Ju 1987:8 s.26 
21 A. a. s.31 
22 Collste,  SOU 1997:39 s.799 
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Även om personlig integritet är en rättighet, är den inte att se som en absolut sådan. En 

absolut rättighet är en rättighet som aldrig får utsättas för kränkningar. Personlig 

integritet kan istället ses som en prima facie-rättighet, vilket är en giltig och välgrundad 

rättighet som dock, i en konkret handlingssituation, kan sättas ur spel om den kommer i 

konflikt med någon annan rättighet som väger tyngre.23 Denna uppfattning har fått 

uppslutning i de flesta utredningar kring begreppet personlig integritet, och 

datalagskommittén framför exempelvis, att ett intrång i den personliga integriteten 

måste få tillåtas om det är så att andra och viktigare intressen påkallar detta.24 Även 

Collste menar att denna rättighet inte är absolut utan att det finns överordnade värden, 

vilka i en viss situation måste gå före skyddet för den personliga integriteten.25 Skyddet 

för den personliga integriteten skall alltså inte ses som en absolut rättighet, vilken inte 

får inskränkas. Det finns således överordnade värden, vilka vid en avvägning intressen 

emellan, får förtur gentemot intresset att skydda den personliga integriteten. 

2.2.1 Artikel 8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  

Diskussionen har hittills handlat om den personliga integriteten som en rättighet i den 

svenska rättsordningen. Denna rättighet garanteras också genom Sveriges 

undertecknande av EKMR. Genom stadgandet i art. 8, vilket ger ett skydd för den 

enskildes privatliv, skyddas den personliga integriteten. Artikel 8 i EKMR stadgar, ”att 

envar har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

En offentlig myndighet må icke störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag för 

vad som är stadgat i lag och i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

landets yttersta säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, 

förebyggande av ordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra 

personers fri- och rättigheter.”  

2.2.2 Konventionens rättsliga status i Sverige 

Genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna inkorporerades EKMR i 

svensk lag. EKMR gavs inte status av grundlag utan endast ”vanlig” lag, vilket 

medförde att frågan aktualiserades vad som skulle gälla om konventionen stod i 

konflikt med en annan svensk lag och hur denna konflikt i sådana fall skulle hanteras. 

                                                
23 SOU 1997:39 s.801 (Ross, W D, The Right and the Good, Indianapolis 1988) 
24 1993:10 s.159f 
25 Collste, SOU 1997:39 s.799 
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För att lösa detta problem infördes en regel26, vilken stadgade att ingen lag eller annan 

bestämmelse får stiftas vilken står i konflikt med konventionen. Detta medför att 

domstolar och myndigheter är skyldiga att vägra tillämpa en sådan lag. Lagstiftaren 

avsåg dock att regeln endast skulle ses som en sista utväg. Istället bör domstolarna 

genom tolkning försöka undvika konflikter mellan svensk lag och konventionen.27 

 

 

                                                
26 RF 2:23 
27 Cameron s.157 
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3 Integritet och kreditupplysning 

I detta kapitel ges först en introduktion till regleringen i kreditupplysningslagen. 

Därefter redogörs för integritetsbegreppet i samband med kreditupplysning och vilka 

olika intressen som skall skyddas, samt hur detta skydd är utformat i 

kreditupplysningslagen. Därefter följer en beskrivning av så kallade 

creditscoringsystem.  

   

3.1 Kreditupplysningslagen (1973:1173) 

Med kreditupplysning avses uppgifter, omdömen eller råd, vilka lämnas till ledning för 

bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt 

hänseende.28 Med vederhäftighet kan exempelvis menas betalningsrutiner. Vad som 

bedöms är kredittagarens möjlighet att betala krediten i rätt tid, och därmed hur stor 

risken är att kredittagaren inte betalar alls, eller för sent.29  

 

En kreditupplysningsverksamhet får endast bedrivas efter tillstånd av 

Datainspektionen.30 Datainspektionen är således tillsynsmyndighet för 

kreditupplysningar. Idag finns det ca 15 företag som bedriver sådan verksamhet.31 Ett 

tillstånd för kreditupplysningsverksamhet får endast meddelas företag, om 

verksamheten kan antas bli bedriven på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Det finns 

möjlighet för Datainspektionen att besluta om villkor för hur en sådan verksamhet skall 

bedrivas.32  

 

Den viktigaste bestämmelsen för denna framställning återfinns i 5 §, där stadgas att 

”kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den ej leder till otillbörligt intrång i 

personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat 

sätt eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut”. Uppgifter, 

vilka skulle kunna vara integritetskränkande, är exempelvis uppgifter om en persons 

ras, etniska ursprung, politiska uppfattning, religiösa eller filosofiska övertygelse eller 

sexualliv. Sådana uppgifter får heller inte samlas in, lagras eller lämnas ut i 

                                                
28 2 § KUL 
29 SOU 1972:79 s.9 
30 3 § KUL 
31 www.datainspektionen.se 
32 4 § KUL 
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kreditupplysningsverksamhet.33 Sedan finns det uppgifter, vilka endast efter 

medgivande av Datainspektionen, får användas i kreditupplysningsverksamhet. 

Exempel på sådana är uppgifter om att någon misstänks eller har dömts för brott.34 Ett 

sådant medgivande från Datainspektionen får dock endast meddelas om det finns 

synnerliga skäl. Enligt förarbetena till KUL betonas att denna dispensrätt, vilken 

föreligger Datainspektionen, skall tillämpas restriktivt, eftersom uppgifterna ifråga 

anses vara av sådan karaktär att de, om de används i kreditupplysningssammanhang, 

kan komma att orsaka en allvarlig integritetskränkning.35  

 

I KUL gör man också skillnad mellan kreditupplysningar rörande privatpersoner och 

företag. Det är främst vid så kallade personupplysningar som integritetsaspekten blir 

aktuell. Det kan även diskuteras om ett företags ”integritet” kan kränkas. Enligt min 

mening kan det vara svårt att tala om integritet i samband med ett företag. Här är det 

nog snarare fråga om att uppgifter vilka lämnats är felaktiga eller missvisande, och 

sedermera får till effekt att företaget av kreditgivare inte bedöms som kreditvärdigt. 

Detta medför att företaget lider en ekonomiskt skada, men får knappast till följd att dess 

”integritet” kränkts. 

 

Det finns en lagstadgad gräns för hur gamla uppgifter får vara, vilka används i 

kreditupplysningar. För personer, vilka ej är näringsidkare, får en kreditupplysning inte 

innehålla uppgifter, vilka har betydelse för bedömningen av personens kreditvärdighet, 

om mer än tre år har förflutit sedan omständigheten för uppgiften inträffade.36  

 

Vem får då ta del av kreditupplysningar? Även här skiljer sig reglerna mellan 

personupplysningar och företagsupplysningar. Vad gäller företag får vem som helst mot 

ersättning ta del av kreditupplysning. Däremot får endast den, vilket på grund av 

ingånget eller kommande kreditavtal har behov av upplysningen, ta del av sådana 

uppgifter gällande fysiska personer, vilka inte är näringsidkare.37    

 

                                                
33 6 § 1 st KUL 
34 6 § 2 st KUL 
35 Prop. 1973:155 s.145 
36 8 § KUL 
37 9 § KUL 
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En viktig del i bedömningen, om den personliga integriteten har utsatts för ett 

otillbörligt intrång, är huruvida personen i fråga har kontroll över uppgifterna, vilka 

lämnats om honom. Det finns därför bestämmelser i KUL, vilka syftar till att ge den 

enskilda personen möjlighet att kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade om 

honom. Alla har därför en möjlighet att, visserligen mot avgift, få besked om eventuella 

uppgifter som finns lagrade om honom i register hos kreditupplysningsföretag, samt 

vilket innehåll de har.38 Det finns även en annan skyddsregel med liknande syfte. Den 

innebär att, i de fall en kreditupplysning begärs och lämnas ut om en fysisk person, har 

denne samtidigt rätt att tillsändas en kopia av denna upplysning, samt uppgifter om vem 

som begärt denna kreditupplysning.39 Även möjlighet till rättelse av felaktig eller 

missvisande uppgift föreligger.40 Om den felaktiga uppgiften har använts i en 

kreditupplysning inom den senaste tolvmånadersperioden, skall den som begärt 

kreditupplysningen tillsändas denna rättelse eller komplettering.41   

 

Straffet för den som bryter mot bestämmelser i kreditupplysningslagen är böter eller 

fängelse i högst 1 år. Om någons personliga integritet kränkts genom otillbörligt 

intrång, eller om oriktig uppgift lämnats om honom har denne rätt till skadestånd. Vid 

bedömande av om sådan skada uppkommit, skall hänsyn tas även till lidande och andra 

omständigheter av annat än rent ekonomisk betydelse.42 

 

3.2 Integritetsbegreppet i kreditupplysningslagen 

Innan kreditupplysningslagens tillkomst diskuterades begreppet integritet i samband 

med kreditupplysning ingående av kreditupplysningsutredningen.43  

 

KUU utgår i sin utredning från en så kallad intressentmodell. Denna innebär att 

integriteten, som ett intresse hos personen, skall vägas mot andra intressen. I 

kreditupplysningsverksamhet kan man identifiera två olika parter, kreditsökanden, vars 

personliga integritet skall respekteras, samt kreditgivaren, vilken har de motstående 

intressena.  Även samhället har intressen i kreditupplysningsverksamheten.44 Dessa tre 

                                                
38 10 § KUL 
39 11§ 1 st KUL 
40 12 § KUL 
41 12 § KUL 
42 21 § KUL 
43 SOU 1972:79 Kreditupplysning och Integritet (nedan kallad KUU) 
44 SOU 1972:79 s.65ff 
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nämnda intressen, den kreditsökandes intressen, kreditgivarintressena och 

samhällsintressena, är de som skall vägas mot varandra när reglerna bestäms för 

kreditupplysningsverksamhet.  

3.2.1 Kreditgivarintressen  

Kreditgivarens intresse är att få tillgång till så omfattande information om den 

kreditsökande som möjligt. För att kreditgivaren sedan skall kunna använda denna 

information till grund för bedömningen av den sökandens kreditvärdighet, bedömer 

KUU att informationen måste uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier är att 

informationen skall vara relevant, korrekt och tillräcklig. Relevanskriteriet innebär att 

den information, vilken används i bedömningen, skall belysa sökandens förmåga att 

betala en kredit i rätt tid. Detta är exempelvis uppgifter om betalningsanmärkningar och 

taxerad inkomst. För att en uppgift skall vara relevant krävs också att den hänför sig till 

förhållanden vilka ligger relativt nära i tiden (se tidskravet på 3 år för privatpersoner). 

Relevanskriteriet kan i vissa fall komma i konflikt med de intressen som finns hos den 

kreditsökande. Här måste alltså en intresseavvägning göras. 45   

 

Kravet på korrekthet innebär att information, vilken ligger till grund för en 

kreditbedömning, ej får vara felaktig, eftersom den då skulle leda till ett felaktigt beslut. 

Detta är ett intresse vilket finns både hos kreditgivaren och kreditsökande, varför det 

vanligtvis inte behöver förekomma någon intresseavvägning i detta fall. I lagen finns 

också särskilda bestämmelser om möjlighet till rättning av uppgifter om dessa är 

felaktiga.46  

 

Att informationen måste vara tillräcklig för att kunna ligga till grund för ett beslut, hör 

till viss del samman med relevanskriteriet. Om en kreditgivare inte får samtlig 

information, vilken är relevant, är den informationen inte heller tillräcklig. Det finns 

även information, vilken kan anses vara relevant, men som vid en intresseavvägning 

ändå inte skall tillåtas. Detta eftersom den informationen, om den förmedlades, skulle 

innebära en kränkning av den personliga integriteten hos den som sökt kredit.  

 

                                                
45 SOU 1972:79 s.66 
46 A. a. s.67 
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Informationen, vilken ligger till grund för beslutet om kredit skall beviljas eller ej, har 

till syfte att undvika en förlust eller försenad betalning, vilket skulle kunna bli följden 

om beslutet var tagit utifrån en felaktig bedömning.   

3.2.2 Kreditsökandens intressen 

KUU har också identifierat intressen och krav från den kreditsökandes sida. Den som 

söker en kredit har självfallet ett intresse av att få den önskade krediten, men det finns 

också andra intressen, vilka den sökande kan ställa på en 

kreditupplysningsverksamhet.47 Som ovan nämnts sammanfaller dessa intressen till viss 

del med de intressen, vilka en kreditgivare har. Kreditsökanden vill, på grund av sin 

önskan att erhålla krediten, att informationen, vilken lämnas om honom, är just 

relevant, korrekt och tillräcklig.  

 

Ett annat intresse hos den kreditsökande är att få tillräckligt skydd för den personliga 

integriteten i samband med kreditupplysningar. Integritetsintresset är separerat från 

intresset av att erhålla kredit. För att kunna uppnå detta kan intresset av skyddet för den 

personliga integriteten inte vara absolut, utan måste vägas mot kreditgivarens kriterier 

för information. Intresset för tillräckligt skydd för den personliga integriteten beror på 

att personers ställning i samhället bygger mycket på den uppfattning, vilken andra 

människor har om dem. Från kreditsökandens sida, är det därför viktigt att information 

ej sprids, vilken kan påverka dennes roll eller ställning i samhället.48  

 

Att uppmärksamma är att skyddet för den personliga integriteten endast gäller för 

fysiska personer och ej för företag. Den utredning, vilken tillsattes 1991 för att göra en 

översyn av kreditupplysningslagen, kom även då fram till att det inte fanns något 

samhällsintresse att tillskapa något starkare integritetsskydd för företag, förutom 

skyddet mot att oriktiga eller missvisande uppgifter lämnas ut.49 

3.2.3 Samhällsintressen 

Samhället har ett väsentligt intresse i att undvika och begränsa kreditförluster och 

felinvesteringar, inte enbart i kreditgivarens intresse, utan också för att dessa förluster i 

ett längre perspektiv skulle gå ut över andra kredittagare i form av ökade kreditavgifter. 

                                                
47 SOU 1972:79 s.68 
48 A.a. s.73 
49 SOU 1993:110 s.140 
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Det är också av yttersta intresse att kreditgivningen i samhället fungerar så effektivt 

som möjligt, utan att den bromsas upp genom onödigt komplicerade möjligheter att få 

tillräckligt med information om den sökandes ekonomiska förhållanden.50 

 

3.3 Integritetsskyddet i kreditupplysningslagen 

Prövningen av huruvida en upplysning skall anses vara otillbörlig i integritetshänseende 

och åtgärder skall vidtas gentemot denna, kan beskrivas i en tvåstegsmodell. För det 

första skall avgöras vad som är ett intrång i den personliga integriteten. Eftersom alla 

intrång ej kan anses vara förbjudna, skall sedermera avgöras vilka intrång som är 

otillbörliga.  

3.3.1 Vad är ett intrång? 

Ett intrång berör, enligt KUU, något av de intressen hos den kreditsökande vilka 

presenterats ovan, men graden av intrång bestäms utifrån informationens innebörd och 

hur denna hanteras. Uppfattningen av vad som är att betrakta som ett intrång i den 

personliga integriteten växlar mellan olika personer, situationer och tider. Liksom 

beskrivits ovan är det svårt att i lag bestämma innebörden av personlig integritet eller 

vad som är ett intrång, eftersom bedömningen i praktiken till stor del är subjektiv. 

Samhället får istället efter en intresseavvägning avgöra vilka intrång som kan 

accepteras och vilka som skall klassas som otillbörliga. 51  

3.3.2 Vilka intrång är otillbörliga? 

Utredningen påpekar att rätten att bli helt lämnad ifred ej kan vara absolut. Istället 

måste alltså en intresseavvägning genomföras, i kreditupplysningsverksamhet, 

kreditgivarens intressen gentemot den kreditsökandes intressen. Samhällets intressen 

spelar en avgörande roll i denna intresseavvägning.  

 

De intrång som enligt KUL alltid är att anse som otillbörliga är de som stadgas i 6 § 1 

st, vilka är uppgifter om kreditsökandens ras, etniska ursprung etc. Även de uppgifter, 

vilka avses i 6 § 2 st KUL, är i vissa fall att anse som otillbörliga.52  

                                                
50 SOU 1972:79 s.65 
51 SOU 1972:79 s.74 
52 Se avsnitt 3.1 
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3.3.3 Integritetskänsliga uppgifter 

I utredningar och diskussioner, vilka behandlar begreppet personlig integritet och 

innebörden av detta, handlar det exempelvis om situationer där personuppgifter 

används på ett eller annat sätt. För att utnyttjandet av dessa personuppgifter skall anses 

vara ett otillbörligt intrång, krävs att dessa uppgifter är känsliga ur integritetssynpunkt. 

Vilka uppgifter kan då vara integritetskänsliga i samband med kreditupplysning? 

 

En bedömning som gjorts, är att omdömen och värderingar kring en person är mer 

integritetskänsliga är rena fakta om denne.53  

 

Lämpligt är att särskilja information om den enskildes ekonomiska förhållande från 

information om personliga förhållanden, där den senare typen är mer 

integritetskänslig.54 Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa två 

informationstyper. Ibland kan det vara nödvändigt att karakterisera informationen 

utifrån var den till övervägande del hör hemma. Exempel på övervägande ekonomiska 

uppgifter är taxerad inkomst, arbetsinkomst, förmögenhet, tidigare kreditbelastning och 

betalningsanmärkningar. Enligt KUU är detta information, vilken inte kan undvaras i en 

kreditupplysning, eftersom en korrekt bild av den enskildes kreditvärdighet inte skulle 

kunna bedömas om denna information inte fanns att tillgå för kreditgivaren.  

 

Information som berör personliga förhållanden eller som till övervägande del har en 

sådan karaktär är exempelvis uppgifter om civilstånd, antal barn, nationalitet, 

bostadsförhållanden, yrke, utbildning och allmänt anseende. Detta är uppgifter, vilka är 

av personlig karaktär, men som för gemene man kanske ej ter sig integritetskänsliga. 

Det finns dock annan information av personlig karaktär som kan vara mer ömtålig. 

Exempel på detta är uppgifter om brottslighet, alkoholmissbruk eller annan sjukdom.  

3.3.3.1 Intresseavvägning enligt sekretesslagen 

För att utreda i vilken utsträckning sådan ömtålig information skall finnas tillgänglig 

vid en kreditupplysningssituation har KUU utgått från den intresseavvägning som 

tillämpas i sekretesslagen.  

 

                                                
53 Ds Ju 1987:8 s.33 
54 SOU 1972:79 s.77f 
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”Sekretesslagen bygger på intresseavvägningar som har stor likhet med de speciella 

avvägningar som utredningen måste göra i fråga om användningen av 

kreditinformation. På samma sätt som varje sekretessregel måste avvägas mot 

offentlighetsprincipen har utredningen att väga behovet av integritetsskydd mot behovet 

av kreditinformation. Om undantag från den viktiga offentlighetsprincipen ansetts 

befogade av hänsyn till den enskildes personliga integritet, måste motsvarande 

begränsningar kunna göras i den information som används i 

kreditupplysningsverksamheten”.55  

 

De av sekretesslagens bestämmelser, vilka kan vara av intresse i denna framställning, 

bygger på att vissa slags personliga uppgifter skall vara sekretessbelagda om det inte 

står klart att dessa kan röjas, utan att den enskilde eller honom närstående lider men av 

att uppgifterna röjs. Så är exempelvis fallet för uppgifter inom sjukvården. 

Utgångspunkten för om personen lider skada skall tas utifrån den enskildes egen 

upplevelse, vilket innebär att hänsyn skall tas i alla de fall då den enskilde på ett 

påtagligt sätt upplever ett sådant röjande som obehagligt. Vid samtycke av den enskilde 

skall uppgifter alltid lämnas ut. 56 

 

Utredningen anser alltså analogier till de principer om integritetsskydd som finns i 

sekretesslagstiftningen möjlig. I utredningen påpekas emellertid, att alla problem med 

begränsningar i vilken information som skall få användas i kreditupplysningar, inte kan 

lösas med utgångspunkt i sekretesslagstiftningen, utan att 

kreditupplysningsverksamhetens speciella karaktär motiverar ytterligare begränsningar. 

Slutligen konstateras att, på grund av den snabba tekniska utvecklingen på 

informationsområdet, vissa frågor får lämnas till den praktiska tillämpningen.  

 

Resultatet blir således att information om brottslighet, alkoholmissbruk eller andra 

personliga förhållanden av ömtålig karaktär ej bör användas i 

kreditupplysningsverksamhet.57 

                                                
55 SOU 1972:79 s.79 
56 www.sos.se 2002-05-21 
57 SOU 1972:79 s.80 
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3.3.3.2 Dispens för uppgifter om ekonomisk brottslighet 

Det har framkommit önskemål från banker och andra kreditgivare att en generell 

dispens från Datainspektionen skulle ges för viss slags ekonomisk brottslighet, 

exempelvis bedrägerier och gäldenärsbrott, detta eftersom sådan information kan vara 

av stort intresse för kreditgivarna vid kreditprövningen.58 Effekten av en sådan dispens 

skulle emellertid bli att kreditupplysningsföretagen upprättar egna brottsregister, vilket 

är oacceptabelt ur integritetsaspekt. Intresset hos kreditgivarna att få tillgång till sådana 

uppgifter, kan alltså inte motivera att ett förbud mot användande av uppgifter om 

brottslighet skall borttas. 

3.3.4 Information som används i kreditupplysningar 

Kreditupplysningsföretagens register innehåller uppgifter om praktiskt taget hela 

Sveriges befolkning. Kreditupplysningsföretagen har möjlighet att behandla 

information om alla som har fyllt femton år, och man har ingen rätt att bli struken ur 

registren.59 Uppgifterna i kreditupplysningsföretagens register inhämtas främst ifrån 

offentliga källor och register. Från SPAR60 får företagen uppgifter om namn, adress, 

folkbokföringsort och medborgarskap. Från SCB får företagen uppgifter om datum för 

registrering av äktenskapsförord och bodelningsavtal. Förmögenhet och taxerad 

inkomst inhämtas från skatteregister och fastighetsinnehav från fastighetsregistret.61  

 

Företagen får från kronofogdemyndigheten uppgifter om betalningsföreläggande och 

kreditupplysningsföretagen får också information om utsökningar, näringsförbud, 

betalningsinställelser och ackord. Vissa kreditupplysningsföretag har också enligt 

Datainspektionen rätt att ta del av uppgifter från banker och finansbolag om tidigare 

kreditengagemang och så kallat kreditmissbruk.62  

 

3.4 Creditscoringsystem – Kreditmallar 

När en kreditgivare gör en bedömning av den enskildes kreditvärdighet, är det vanligt 

att framförallt banker och finansbolag använder sig av så kallad credit scoring, en slags 

kreditmall. Dessa mallar eller system har utvecklats för att kunna förutsäga vilka 

                                                
58 SOU 1993:110 s.148 
59 www.datainspektionen.se 
60 Statens person- och adressregister 
61 SOU 1994:63 s.167 
62 A. a. s.168 
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kunder som är kreditvärdiga och vilka som i framtiden kan få problem med betalning 

av krediter. Scoringsystemen ser relativt olika ut hos olika företag och banker och hur 

de utformas bestämmer varje företag för sig. Systemet kan exempelvis vara utformat så, 

att om vissa uppgifter om den enskilde förekommer får denna genast avslag. Ett 

exempel på sådana uppgifter skulle kunna vara att personen ifråga har förvaltare, 

betalningsanmärkningar, har genomgått skuldsanering eller uppbär en inkomst som 

understiger en i förväg uppsatt gräns. Andra uppgifter om den kreditsökande kanske 

inte omedelbart ger upphov till ett avslag utan personen ifråga får istället genomgå en 

manuell prövning. Exempel på sådana uppgifter kan vara inkomst, ålder och om denna 

ej är svensk medborgare och inte heller varit bosatt i Sverige under en längre tid. 

Förekommer ingen information, vilken av företaget bestämts vara grund för avslag, 

beviljas alltså krediten utan vidare prövning.63  

 

Olika egenskaper hos en potentiell kredittagare ger olika mycket poäng enligt den 

uppsatta mallen.64 Detta kan vara egenskaper som ålder, taxerad inkomst, tidigare 

förfrågningar, civilstånd samt inkomstförändringar. Det kan exempelvis fungera så att 

en person med högre inkomst i jämförelse med andra personer i dennes åldersgrupp ges 

en högre scoring än en person som har jämförelsevis lägre inkomst. Detta känns 

tämligen självklart och man kan se ett klart samband mellan personens kreditvärdighet 

och dennes inkomst. Samtidigt kan det också vara så, att personen med högre inkomst 

har högre kostnader än den som har en lägre inkomst, och relativt sett kanske de båda är 

lika betalningsstarka. Gifta människor anses vara en lägre kreditrisk än skilda, och 

personer som äger fastigheter är vanligtvis en mindre kreditrisk än de som inte gör det.  

 

Vid en kreditprövning tas olika mycket hänsyn till scoringen beroende på vilken slags 

kredit det handlar om. För småkrediter och blancolån, såsom exempelvis 

kontokortskrediter har creditscoringen stor inverkan på om den kreditsökande beviljas 

kredit eller inte, eftersom det inte finns någon annan säkerhet för krediten. För bolån 

har resultatet av scoringen oftast mindre inverkan. Här kan en säkerhet i fastigheten 

uppväga den eventuella kreditrisken hos den sökande. Resultatet från scoringen vägs 

ofta samman med annan information om den sökande, till exempel annan information 

från ett kreditupplysningsföretag eller från företagets egen historik om den 

                                                
63 David Almqvist, UC 
64 A. a. 
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kreditsökande. Det är sedan upp till varje företag att utarbeta vilken policy som skall 

gälla vid avvägningen mellan denna information, det vill säga hur stor betydelse 

creditscoringen skall ha vid bedömningen av en persons kreditvärdighet.  

 

3.5 Personuppgiftslagen 

När kreditupplysningsföretag sparar information om den kreditsökande i register, 

skyddas de enskildas personliga integritet också genom bestämmelserna i 

personuppgiftslagen. Skyddet innebär att så kallade känsliga uppgifter om en person 

vanligtvis inte får behandlas i registren. Sådana personuppgifter får dock användas om 

personen har lämnat sitt samtycke till detta. Det är också tillåtet med behandling av 

känsliga uppgifter för att ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller om 

man efter en intresseavvägning kan konstatera att behandlingen av uppgiften väger 

tyngre än skyddet för den enskildes personliga integritet.65 

 

                                                
65 www.datainspektionen.se – Frågor & Svar om kreditupplysningar 
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4 Bör skyddet för den personliga integriteten förändras? 
 
Majoriteten av dem som beskrivit och försökt finna innebörden av begreppet personlig 

integritet har enats om att denna inte är absolut, utan föränderlig mellan samhällen och 

tidsperioder. De bestämmelser som kreditupplysningsutredningen resulterade i, 

bedömdes ge ett tillräckligt skydd för den personliga integriteten vid det tillfället, men 

det är inte säkert att bedömningen skulle ha blivit densamma idag, med tanke på 

mängden av uppgifter och tillgängligheten av information i dagens samhälle. Därför är 

det motiverat att fråga sig, huruvida skyddet för den personliga integriteten är 

tillräckligt i kreditupplysningslagen eller om det bör förstärkas, och i så fall på vilka 

sätt detta kan ske.  

 

4.1 Personlig integritet som skyddsvärt intresse 

Frågan om den personliga integriteten är ett skyddsvärt intresse har inte ingående 

diskuterats i den svenska litteraturen. Istället tas ofta för givet att personlig integritet 

skyddas och respekteras i ett demokratiskt och utvecklat samhälle. Avsaknaden av en 

sådan diskussion kan bero på att den personliga integriteten som rättighet redan till viss 

del är skyddad i vår konstitution, och hör till de grundläggande fri- och rättigheter som 

skyddas i vårt samhälle idag.  

4.1.1 Kreditupplysning - en integritetsfråga?   

Kreditupplysningsverksamhet är i grunden en avtalssituation. Frågan är emellertid om 

parterna själva skall få bestämma villkoren för detta avtal, eller om det kan hävdas att 

även samhället har ett intresse i detta sammanhang, och därför vill ställa upp regler för 

hur denna verksamhet skall bedrivas. Det finns vissa aspekter värda att diskutera om 

man väljer att se kreditupplysningar som en ren avtalssituation mellan två parter. Är 

parterna i avtalet jämbördiga? Hur skulle ett sådant synsätt påverka skyddet av den 

personliga integriteten? 

 

De flesta privatpersoner, och i stor utsträckning även företag, är beroende av kredit för 

att kunna överleva. I det svenska samhället idag är kredittagande en grund för en 

fungerande privatekonomi. Vid de situationer där en kreditprövning företas är det som 

regel en kreditupplysning, vilken ligger till grund och spelar en avgörande roll för om 

en person bedöms som kreditvärdig eller inte. Kreditupplysningar används inte bara när 
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banker och andra finansinstitut ska bevilja lån för att finansiera kreditsökandes större 

investeringar såsom fastighets- eller bilköp. Även i de fall en person vill hyra en bostad, 

ansöka om kreditkort eller öppna ett telefonabonnemang sker en kreditprövning. För att 

kunna fungera på ett, enligt de flesta, tillfredsställande sätt i samhället krävs att man har 

denna möjlighet att erhålla kredit. Den kreditsökande står alltså i en uppenbar 

beroendeställning till kreditgivaren. Denna beroendeställning skulle kunna leda till 

ökade intrång i den personliga integriteten om den kreditsökande i utbyte mot önskad 

kredit skulle vara beredd att avslöja det mesta om sitt privatliv. Det faktum att de flesta 

människor är beroende av kredit och att kreditsökanden är att se som konsument i 

jämförelse till banken, vilken genom sin storlek och organisation intar en starkare 

position i relationen mellan kreditgivare och kredittagare, torde vara fundament nog för 

att konstatera att parterna inte är jämbördiga i förhållande till varandra.   

 

Hur skulle skyddet för den personliga integriteten påverkas om det inte fanns någon 

reglering för kreditupplysningsverksamhet? Det är självfallet så, vilket tidigare 

konstaterats, att kreditgivare vill ha tillgång till all den information, vilken kan vara 

relevant för bedömningen av en persons kreditvärdighet. Det skulle kunna hävdas att i 

stort sett all information, vilken finns att tillgå om den kreditsökande, på något sätt kan 

vara relevant för bedömningen av dennes kreditvärdighet. Utan lagstiftning på området 

skulle sannolikt allt mer information krävas av den kreditsökande för att denne skulle 

kunna erhålla kredit, vilket i sin tur skulle leda till allt fler och allt allvarligare 

kränkningar av den personliga integriteten.      

 

Att parterna i samband med kreditgivning inte torde kunna anses jämbördiga, och med 

tanke på vilka effekterna skulle bli vid en avsaknad av reglering, talar för att 

kreditupplysningsverksamhet inte skall ses som en avtalsrelation där enbart parterna får 

bestämma villkoren. Istället finns ett allmänintresse för att försöka uppnå ett tillräckligt 

skydd för den personliga integriteten men även underlätta för kreditgivarna att få 

tillgång till den information som är relevant i deras bedömning. 

4.1.1.1 Skydd för kreditgivaren 

Hittills har den kreditsökandes skydd gentemot kreditgivaren diskuterats, men kan det 

även finnas ett behov av skydd för kreditgivarens intressen gentemot 

kreditupplysningsföretagen? Relationen mellan kreditgivare och 
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kreditupplysningsföretag grundar sig på ett avtal, där kreditupplysningsföretagen åtar 

sig att lämna kreditupplysning om den kreditsökande. På grund av det ingångna avtalet 

har också kreditgivaren vissa möjligheter att genomdriva en del önskemål om 

kreditupplysningens omfattning, innehåll och kvalitet, särskilt med tanke på den 

konkurrenssituation som råder på kreditupplysningsmarknaden idag. Möjligheten för 

kreditgivaren att välja andra kreditupplysningsföretag, eller att själva samla in önskad 

information om den kreditsökande, leder till att kreditupplysningsföretagen måste 

arbeta för att behålla den goodwill som de skapat sig hos kreditgivaren.66 Detta ger till 

följd att det inte finns ett behov av ett förstärkt skydd för kreditgivaren.     

 

4.2 Den personliga integritetens extension - Gränsdragning 

För att konstatera om skyddet för den personliga integriteten är tillräcklig i samband 

med kreditupplysningar i Sverige måste man definiera begreppet personlig integritet 

och vad som är att anse som en integritetskränkning. Därefter måste gränserna för den 

personliga integritetens extension fastställas för att därigenom avgöra i vilken 

utsträckning integritetskränkningar skall accepteras eller ses som otillbörliga intrång. 

Detta görs genom en intresseavvägning mellan skälen för att tillåta kränkningar och 

skälen emot.   

4.2.1 Mitt integritetsbegrepp 

I kapitel 2 har försök till precisering och definiering av innebörden av personlig 

integritet presenterats. Variationen av definitioner visar att det är problematiskt att finna 

en enhetlig innebörd av begreppet personlig integritet. För den fortsatta analysen är 

dock denna definition viktig och framförallt är det avgörande att definiera vad som är 

en integritetskränkning. Enligt min mening kan en definition av integritetskränkning 

ges. En kränkning av den personliga integriteten inträder då personen i fråga upplever 

sig kränkt. Vad som istället är subjektivt är när denna kränkning inträffar, alltså var 

gränsen för den personliga integritetens extension går. Den subjektiva definitionen av 

den personliga integritetens extension kan dock inte ligga till grund för lagstiftningen. 

Istället är det lagstiftarens uppgift, att efter en intresseavvägning fastställa, vilka 

kränkningar som måste accepteras, det vill säga hur stor den personliga integritetens 

formella extension är. Den personliga integritetens formella extension, är alltså den sfär 

inom vilken lagstiftaren fastställt att inga intrång får ske.    

                                                
66 SOU 1972:79 s.70 
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Här är viktigt att poängtera, att det således föreligger en skillnad mellan 

integritetskränkning och otillbörligt intrång, såsom de används i denna framställning. 

Integritetskränkning är ett subjektivt begrepp, vars innebörd är olika från person till 

person, medan otillbörligt intrång är en sådan integritetskränkning, vilken även 

lagstiftaren ansett oacceptabel ur integritetsaspekt. Min definition av begreppet leder till 

att en kränkning inte kan inträffa så länge personen inte känner sig kränkt, även om 

motsvarande beteende enligt lagstiftaren är att anse som ett otillbörligt intrång och bör 

hamna innanför den personliga integritetens formella extension. Vice versa kan en 

person uppleva sig kränkt och därigenom blivit utsatt för en integritetskränkning, utan 

att lagstiftaren anser att det skett ett otillbörligt intrång. I båda fallen stämmer 

personens subjektiva uppfattning om var gränsen för den personliga integritetens 

extension går inte överens, med den av lagstiftaren formellt fastställda gränsen. 

Skillnaden är emellertid att i det första exemplet motsvaras individens uppfattning om 

integritetskränkning av lagstiftarens, det vill säga den personliga integritetens 

subjektiva extension ryms inom den personliga integritetens formella extension. Medan 

i det andra fallet är den personliga integritetens subjektiva extension vidare än den 

formella extensionen, vilket leder till att individen inte skyddas av lagstiftaren vid 

samtliga tillfällen då denne upplever sig kränkt.  

4.2.2 Skäl mot att tillåta kränkningar 

Redan tidigare i uppsatsen har fastställts att personlig integritet inte är en absolut 

rättighet, utan att kränkningar måste få förekomma då andra rättigheter, vilka anses 

viktigare, kommer i konflikt med den personliga integriteten. Samma skäl till att inte 

tillåta kränkningar överhuvudtaget, alltså att se den personliga integriteten som en 

absolut rättighet, samma skäl kan också användas för att motivera varför så få 

kränkningar som möjligt skall accepteras av lagstiftaren.  

 

Man skulle förenklat kunna påstå att det är den personliga integriteten per se som är 

skälet mot att kränkningar av den personliga integriteten skall tillåtas av lagstiftaren. 

Enligt min mening är skälen till varför den personliga integriteten skall ses som en 

rättighet, också skälen mot att kränkningar skall tillåtas av lagstiftaren. Skälen för att 

den personliga integriteten skall ses som en rättighet handlar till stor del om trygghet, 

och därigenom välbefinnande hos den enskilde individen. Denna trygghet garanteras 
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genom att exempelvis kredittagaren har kontroll över sig själv och över personlig 

information.  

 

I Sverige idag har många människor, måhända med all rätt, en slags ”staten är god-

mentalitet”, det vill säga staten handlar med välvilja och med medborgarnas bästa i 

åtanke. Denna uppfattning skiljer sig från uppfattningen hos människor av många andra 

nationaliteter i världen, vilka har upplevt staters förtryck och ondska. Mentaliteten hos 

den svenska befolkningen har lett till, att vi inte ser den behandling av personlig 

information om oss själva som skäl till oro. Man skulle dock kunna tänka sig en framtid 

där styret i Sverige utövas på ett annat sätt, där information vilken registrerats i goda 

syften istället används mot personer för icke avsedda ändamål. Ett skydd för mänskliga 

rättigheter är av störst betydelse när det demokratiska samhället hotas av anti-

demokratiska rörelser inom landet eller när den nuvarande ordningen utsätts för 

påfrestningar till följd av tryck från främmande makter.67 Den lagstiftning vi har idag 

måste således kunna garantera ett skydd även under andra, mindre önskvärda 

förutsättningar. Konkret sett medför det att den information vilken registreras om en 

person idag, kan komma att användas för att kontrollera denna person i framtiden. 

 

Det är inte endast individen själv som har ett intresse i att bibehålla den personliga 

integriteten intakt. Även samhället, eller snarare staten har, vilket diskuterats tidigare, 

ett intresse av att skydda den personliga integriteten från kränkningar i samband med 

kreditupplysningar. Staten har ett intresse av att skydda den svage, i detta fall 

kreditsökanden, mot den starke, kreditgivaren, för att på så sätt upprätthålla ett 

demokratiskt rättssystem. Ett rättssystem där staten främjar individualistiskt tänkande 

och där inte endast majoriteten eller den starke skall bestämma villkoren. Detta 

avspeglas också i flertalet lagar om konsumentskydd, såsom konsumentköplagen och 

konsumentkreditlagen. Det är även en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, att 

staten inte utövar full kontroll över sina medborgare, vilket istället är fallet i många 

diktatoriska stater.   

4.2.3 Skäl för att tillåta kränkningar 

Om argumenten för att inte tillåta kränkningar av den personliga integriteten är 

abstrakta, är argumenten för att tillåta kränkningar desto mer konkreta. Här är det 

                                                
67 SOU 1975:75 s.13 
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istället skäl som samhällsnytta, materiell välfärd, ekonomisk standard och effektiv 

kreditgivning som talar för att kränkningar måste accepteras av samhället.  

 

De skäl som finns för att tillåta kränkningar av den enskildes personliga integritet är 

inte endast till förmån för motstående intressen hos kreditgivaren eller hos staten, utan 

även den enskilde vars integritet skall skyddas, har intressen vilka står i konflikt med 

just detta. Intresset av att få kredit och viljan att därför lämna medgivande till att viss 

information behandlas i detta syfte, står i konflikt med intresset hos samma person av 

kontroll och självbestämmande över samma information. Kredittagarens önskningar att 

höja sin materiella välfärd och ekonomiska standard förespråkar tillåtelse till 

kränkningar av den personliga integriteten. I det svenska samhället är kredittagande en 

grund för en acceptabel ekonomisk nivå, vilket gör detta till ett starkt intresse 

 

Ett annat starkt intresse är statens önskan att höja den materiella välfärden och 

ekonomiska tillväxten på en högre nivå än individnivån. Man vill främja en gynnsam 

utveckling i samhället i stort, vilket i förlängningen också kommer den enskilde 

individen till del. Ett sätt att främja denna utveckling är att säkerställa en effektiv 

kreditgivning.  

 

En effektiv kreditgivning innefattar även de intressen, vilka 

kreditupplysningsutredningen angivit som kreditgivarintressen. Dessa tillgodoses 

genom att kreditgivarna får tillgång till tillräcklig, relevant och korrekt information om 

den kreditsökande.  

 

Påpekas skall även att en överdrift av integritetsskyddet i samband med behandling av 

personuppgifter skulle kunna leda till att verksamheter såsom forskning, som även de är 

önskvärda i samhället, motverkas genom att förutsättningarna för att driva dessa 

verksamheter försvåras.68  

4.2.4 Intresseavvägningen utifrån ett utilitaristiskt perspektiv 

När man granskar skälen för och emot tillåtelse av kränkningar, kan ett antal 

intressekonflikter identifieras. 

 

                                                
68 Collste, 2003-05-19 
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•  Individens intresse av att bibehålla sin personliga integritet, i förhållande till 

statens intresse att skapa en effektiv kreditgivning och öka den ekonomiska 

välfärden i samhället. (Individen – staten) 

•  Individens intresse av att hålla personlig information hemlig för utomstående, 

gentemot kreditgivarens intresse att få tillgång till så omfattande information 

som möjligt om den kreditsökande individen. (Individen – kreditgivaren)  

•  Statens intresse av ett konsumentskydd och upprätthållande av ett demokratiskt 

samhälle, i förhållande till kreditgivarens intresse av informationstillgång. 

(Staten – kreditgivaren)  

•  Individens intresse av att bibehålla sin personliga integritet intakt, gentemot 

intresset hos individen att höja sin egen materiella och ekonomiska välfärd. 

(Individen – individen) 

 

Här kan således flera motstående intressen identifieras, vilka måste vägas emot 

varandra för att finna den gräns, där individens, statens och kreditgivarens intressen 

tillgodoses eller skyddas på bästa sätt. 

 

I kreditupplysningsutredningen talas om att en intresseavvägning måste göras mellan 

motstående intressen hos kreditsökanden och kreditgivaren, vars resultat är att ge ett 

tillräckligt skydd för den personliga integriteten. I sin intresseavvägning har 

kreditupplysningsutredningen till stor del utgått från vad som är offentlig information 

och vad som är sekretessbelagd information, och även uttalat att sekretesslagens 

intresseavvägning är den som skall ligga till grund för vilka intrång i den personliga 

integriteten som måste tillåtas i samband med kreditupplysningar. Även viss annan 

information vilken är offentlig skall förbjudas i kreditupplysningsverksamhet, eftersom 

även denna kan borga för integritetskränkningar.  

 

För att bedömningen huruvida kreditupplysningsutredningens intresseavvägning även 

idag ger ett tillräckligt och önskvärt skydd för den personliga integriteten, måste den 

nuvarande gränsen för den personliga integritetens formella extension jämföras med 

den gräns som blir resultatet av en intresseavvägning utförd idag, med beaktande av 

eventuella nya faktorer. Nämnda nya faktorer, vilka ovan angetts som skäl för eller 

emot kränkningar, kan ha förskjutit gränsen så att den inte längre överensstämmer med 
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den gräns, vilken ger största möjliga nytta för samtliga parter.69 Faktorer som ökande av 

individens trygghet och dennes materiella standard är centrala och en gräns bör dras 

som innebär en strävan mot maximering av dessa. Även andra effekter skall beaktas, 

men dock inte tillmätas samma betydelse. Gränsen för den personliga integritetens 

formella extension skall ligga där resultatet av avvägningen ger bästa möjliga effekter 

för parterna, det vill säga gränsen skall dras så att den är nyttomaximerande. Denna 

utilitaristiska avvägning lämpar sig väl i denna fråga eftersom tydliga och motstående 

intressen skall vägas mot varandra. Den personliga integritetens formella extension 

sätter alltså den gräns inom vilken integritetskränkningar inte skall accepteras av 

lagstiftaren utan ses som otillbörliga intrång. 

 

Eventuellt togs liknande hänsyn i kreditupplysningsutredningen och måhända innebar 

intresseavvägningen maximal nytta då bedömningen gjordes och gav vid den 

tidpunkten ett skydd som var tillräckligt starkt. Som vi skall se innebär förespråkad 

intresseavvägning utförd idag inte ett resultat som är överensstämmande med 

lagstiftningen. Detta innebär i sin tur att dagens lagstiftning inte är nyttomaximerande, 

varför gränsen för den personliga integritetens formella extension bör förflyttas för att 

ge upphov till ett starkare skydd för den personliga integriteten i samband med 

kreditupplysningar. Anledningen till varför skyddet idag inte är tillräckligt är att 

tryggheten hos människor till viss del har försvunnit. Tilliten till samhället har minskat 

och informationstillgången har ökat genom att man lättare kan få tag på uppgifter 

genom exempelvis Internet. Trygghetsnivån har alltså minskat medan nyttan för övriga 

parter är oförändrad. Detta gör att summan av nytta i samhället har minskat och gränsen 

för den personliga integritetens formella extension måste justeras för att kompensera 

denna förändring.  

 

Resonemanget kan också beskrivas på så vis, att gränsen för den personliga 

integritetens formella extension bör sättas där de flesta människor anser att en 

kränkning vägs upp av den nytta som denna kränkning ger (individen – individen). 

Denna avvägning hos individen, det vill säga trygghet och välbefinnande i jämförelse 

med ekonomisk trygghet, måste sedan vägas mot intresset hos staten att garantera en 

effektiv kreditgivning, vilken ger maximal nytta i samhället genom exempelvis 

                                                
69 Se metod för definitionen av nytta i denna framställning. 
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samhällsekonomiska vinster (individen – staten). En förutsättning för denna effektiva 

kreditgivning är i sin tur att tillräcklig information ligger till grund för kreditgivarens 

prövning av den sökandes kreditvärdighet (kreditgivaren – individen). Precis som 

tidigare diskuterats kan en kreditsökande under olika förutsättningar känna sig 

”tvingad”, troligen på grund av önskan om ekonomisk trygghet, att ge sitt medgivande 

till att personlig information används i kreditupplysningar. Det är inte otänkbart att den 

kreditsökande mot sin vilja tvingas efterge mer av sin trygghet än vad de andra parterna 

vinner på detta i samband med kreditupplysningar. Information, vilken inte är 

integritetskänslig, är kanske mer än tillräcklig för att göra en tillförlitlig bedömning av 

kreditvärdigheten hos den sökande. Detta medför att kreditgivningen, istället för att 

effektiviseras genom tillgång till mer information, snarare kompliceras, eftersom mer 

information än vad som är nödvändigt hanteras av kreditgivaren. Resultatet blir således 

en lägre nivå av nytta i samhället, och därför bör gränsen dras så att detta så långt som 

möjligt undviks. 

 

4.3 Förstärkning av integritetsskyddet 

Intresseavvägningen ovan kan resultera i att skyddet för den personliga integriteten i 

samband med kreditupplysningar inte är tillräckligt idag utan bör förstärkas. Frågan blir 

hur detta skydd kan förstärkas.    

 

Det finns olika sätt på vilka man skulle kunna förstärka skyddet för den personliga 

integriteten. Ett sätt är att ytterligare begränsa den information som får användas i 

kreditupplysningar. Ett annat sätt, att på ett mer symboliskt plan förstärka skyddet är att 

grundlagstifta om ett generellt skydd för den personliga integriteten liknande det som 

återfinns för den kroppsliga integriteten i regeringsformens andra kapitel. Även andra 

möjligheter kan finnas för att stärka skyddet. I den fortsatta analysen kommer därför att 

utredas huruvida informationen som förmedlas via kreditupplysningar skall begränsas 

ytterligare eller om regleringen är tillräcklig, om man skulle kunna uppnå ett bättre 

skydd genom att ge den personliga integriteten ytterligare skydd i grundlag samt om det 

finns andra sätt att förstärka skyddet för den personliga integriteten.  

4.3.1 Begränsning i information 

Enligt min mening är de flesta uppgifter vilka används i en kreditupplysning, förutom 

information om exempelvis adress och namn, integritetskänsliga. Eftersom den 
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information som används, är uppgifter som de flesta människor inte skulle avslöja för 

sin omgivning eller för människor de inte kände, vilken är just den beskrivning som 

Parent använt för att definiera integritetskänslig information.    

 

Redan innan tillkomsten av kreditupplysningslagen diskuterades i 

kreditupplysningsutredningen vilka uppgifter och vilken slags information 

kreditupplysningsföretagen skulle få använda i sin verksamhet. Vilket ovan redovisats 

skiljer utredningen mellan ekonomisk och personlig information, där den personliga 

informationen kan delas upp i information av ömtålig karaktär och ej ömtålig karaktär. 

Den ekonomiska informationen får, med vissa tidsbegränsningar, alltid användas i 

kreditupplysningar, eftersom denna enligt utredningen är en förutsättning för att 

kreditgivarna på ett riktigt sätt skall kunna bedöma om den sökande är kreditvärdig 

eller inte. Här tas alltså ingen hänsyn till den enskildes eventuella önskningar om 

begränsningar i tillgängligheten av sådan information. Resultatet av detta skulle kunna 

bli, att de som har exempelvis betalningsanmärkningar självfallet skulle välja att inte 

redovisa detta på grund av sitt kreditintresse och inte på grund av att det skett ett 

otillbörligt intrång i deras personliga integritet, vilket de skulle kunna uppge som skäl. 

Liksom kreditupplysningsutredningen konstaterat kan den kreditsökande aldrig ha en 

absolut rätt till kredit. Detta innebär dock att ingen hänsyn heller tas till om den 

kreditsökande faktiskt upplever en kränkning i och med att den ekonomiska 

informationen används i kreditupplysningen. Utredningen har efter en 

intresseavvägning mellan nyttan av denna ekonomiska information för kreditgivarna 

och risken för integritetskränkningar, kommit fram till att nyttan med denna 

information överväger den känsla av kränkning av den personliga integriteten som vissa 

kreditsökande kan uppleva.   

 

Den information vilken utredarna i större utsträckning avsett att skydda, är den 

personliga informationen, och då särskilt den av ömtålig karaktär. När lagstiftaren 

bestämt vad som är ömtålig information har denna utgått från den intresseavvägning 

vilken företagits i sekretesslagen, och kommit fram till att uppgifter om brottslighet och 

hälsotillstånd såsom sjukdom och alkoholmissbruk inte skall få förekomma i 

kreditupplysningar. Visserligen finns en dispensmöjlighet för Datainspektionen att 

tillåta sådana uppgifter i kreditupplysningar om särskilda skäl föreligger. En sådan 

dispens har dock inte sedan kreditupplysningslagens ikraftträdande meddelats av 
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Datainspektionen, och om man ser till tillämpningen av lagen är sådana uppgifter 

förbjudna att använda i kreditupplysningar.70  

 

Den avvägning, vilken har gjorts angående begränsning i informationen, är enligt min 

mening välgrundad. Uppgifter vilka är irrelevanta och som uppenbart skulle kunna leda 

till diskriminering får ej användas. Annan personlig information, vilken är av ömtålig 

karaktär, får endast efter särskild dispens behandlas av kreditupplysningsföretagen, 

vilket ovan påpekats aldrig har inträffat. Vad som kan diskuteras är huruvida andra 

uppgifter än de som idag är att klassa som information av ömtålig karaktär, skall räknas 

som sådana och om inte heller de skall få tillåtas att användas i kreditupplysningar. En 

sådan uppgift är medborgarskap, vilken inte finns uppräknad bland de uppgifter som 

inte får användas i kreditupplysningar. På grund av den situation som råder i världen 

idag, är det inte helt otänkbart att medborgarskap skulle kunna få effekter för 

bedömningen om en persons kreditvärdighet, och därmed verka diskriminerande. När 

en översyn av kreditupplysningslagen gjordes övervägdes av utredarna att 

rekommendera införandet av en regel som förbjöd användandet av medborgarskap i 

kreditupplysningar. En uppgift om medborgarskap skulle kunna ge ledtrådar om den 

kreditsökandes etniska ursprung, vilket är en uppgift som enligt kreditupplysningslagen 

inte får användas. Efter övervägande kom dock utredningen fram till att även andra 

uppgifter som exempelvis namn skulle kunna leda fram till samma slutsatser om den 

kreditsökandes etniska ursprung och att uppgift om medborgarskap i sig hade ett svagt 

intresse för kreditgivaren vid kreditbedömningar.71 Här är resonemanget enligt min 

mening anmärkningsvärt. 

 

Att tillåta användandet av en uppgift vilken kan leda till att personens etniska ursprung 

avslöjas på den grunden, att en annan uppgift också skulle leda fram till samma resultat 

förefaller ej logiskt. Utgångspunkten för lagstiftaren torde vara att förhindra att 

uppgifter, vilka ej är tillåtna i kreditupplysningar, trots detta förbud indirekt används. 

Att sådana uppgifter inte heller skulle vara av intresse för kreditgivaren när denne gör 

en bedömning av den sökandens kreditvärdighet, kan också ha förändrats. Med tanke 

på det politiska klimat som råder i världen, är det knappast ointressant för en 

kreditgivare att veta om den som söker kredit kommer från exempelvis någon av de 

                                                
70 Hans Kärnlöf, Datainspektionen. 
71 SOU 1993:110 s.146 
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stater i världen vilka utpekats för att stödja terrorism. Även om sådana uppgifter inte 

skall inverka på bedömningen och det skulle vara diskriminerande om så gjordes, finns 

det dock risk för att detta görs. Enligt min mening bör man vidta alla möjliga åtgärder 

för att minimera denna risk. Det resonemang som förs i utredningen om att även namn 

kan ge ledning i vilket etniskt ursprung den kreditsökande har är i och för sig inte 

felaktigt. Istället för att tillåta upplysning om medborgarskap i kreditupplysningar med 

den grunden att lika gärna namn kan spegla det etniska ursprunget, bör både namn och 

medborgarskap vara information, vilken skall lämnas utanför vid en prövning av den 

sökandes kreditvärdighet. Namn är likväl en uppgift som praktiskt sett inte lämpligen 

kan förbjudas, eftersom kreditgivaren med all säkerhet vet namnet på den person som 

söker kredit. Det praktiska hindret för att ta bort namn ur kreditupplysningar motiverar 

dock inte avsaknaden av en reglering mot att medborgarskap används. I förlängningen 

innebär detta också att uppgiften om personens medborgarskap kan användas i 

scoringsystem där olika poäng skulle kunna sättas på olika medborgarskap.  

 

Man kan också fråga sig om inte uppgift om medborgarskap skulle strida mot de icke-

diskrimineringsprinciper som råder inom EU idag. Denna frågeställning skall inte 

närmare diskuteras här, men man skulle kunna tänka sig att man i framtiden endast fick 

uppge EU-medborgare eller icke EU-medborgare.  

 

Viss reglering för skyddandet av information om medborgarskap finns dock med stöd 

av personuppgiftslagen. När ett kreditupplysningsföretag för egna register måste de 

även följa personuppgiftslagens bestämmelser, vilket i detta specifika fall hindrar 

kreditupplysningsföretagen från att lagra uppgifter om medborgarskap i sina register. 

Inget hindrar dock företagen från att använda sådana uppgifter i kreditupplysningar.  

4.3.2 Flernivåsystem 

Ett sätt att förstärka skyddet för den personliga integriteten skulle kunna vara att i vissa 

sammanhang införa olika nivåer i kreditupplysningen, där den högsta nivån, vilken 

skulle tillåta störst mängd information, skulle vara som en kreditupplysning är idag. 

Därunder skulle en lägre nivå av kreditupplysningar kunna införas, där informationen 

till kreditgivaren skulle vara mindre omfattande. Detta system torde kunna införas vid 

småkrediter och skulle leda till att den enskilde inte skulle behöva lämna ut personliga 

uppgifter i lika stor omfattning som idag. Lämpligen skulle denna lägre nivå endast få 
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innehålla rent ekonomiska uppgifter, efter den uppdelning som gjorts i förarbetena till 

kreditupplysningslagen idag. På detta sätt skulle en proportionalitet mellan 

omfattningen av den lämnade informationen och storleken på den sökta krediten kunna 

uppnås. Kredittagaren skulle på detta sätt i större grad kunna påverka vilka uppgifter 

som lämnades om honom, beroende på att denne kan styra över vilka slags krediter han 

söker. Kreditsökanden skulle alltså endast lämna samtycke till att viss information 

tillhandahålls kreditgivaren av kreditupplysningsföretaget.  

 

Ett annat scenario skulle kunna vara att ju färre uppgifter som en person ger samtycke 

till att använda i kreditbedömningen, desto högre kreditkostnad får denne betala. Detta 

eftersom kreditrisken för kreditgivaren kan sägas bli högre ju mindre information denne 

har tillgång till för att bedöma den kreditsökandes kreditvärdighet. Även här får den 

kreditsökande mer makt att, visserligen mot en högre kostnad, bestämma vilka 

uppgifter han vill lämna som underlag till prövning hos en kreditgivare. Självklart kan 

detta inte drivas in absurdum, ingen kreditgivare skulle gå med på att ge kredit till 

någon som han inte visste något om, i alla fall inte för mindre än mot en väldigt hög 

kostnad.  

 

Observera att förslaget om införandet av ett flernivåsystem inte innehåller någon 

möjlighet för den kreditsökande att ge samtycke till att mer information än den som 

idag kan lämnas ut och behandlas, utan endast att en lägre nivå borde införas. 

Kreditupplysningsutredningen konstaterar med rätta, att ett system med samtycke från 

den kreditsökande inte torde få sätta reglerna om skydd för den personliga integriteten 

åt sidan. Detta skulle kunna motverka syftet med lagstiftningen. 

4.3.3 Rätt att stå utanför kreditupplysningsregister 

Ännu ett sätt att förstärka integritetsskyddet i samband med kreditupplysningar skulle 

kunna vara att ge envar rätt att stå utanför kreditupplysningsregister. Idag fungerar 

registreringen hos kreditupplysningsföretagen så, att alla personer över femton år får 

finnas med. Någon möjlighet att stå utanför registren och systemet med 

kreditupplysningar finns inte, vilket kunde vara önskvärt utifrån integritetsaspekt. 

Visserligen skulle ett avstående från en person att strykas ur samtliga register ge 

upphov till stora svårigheter för denne om han i framtiden vill söka kredit. Denna 

bedömning bör dock ligga hos den enskilde personen.  
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Mitt förslag är att det skall finnas en möjlighet att strykas ur kreditupplysningsregistren. 

Det har funnits förslag på att samtycke skulle krävas för att få föra in uppgifter om 

någon i ett kreditupplysningsregister. Detta sätt att kunna förhindra att uppgifter finns 

med i registren kan dock inte motiveras av ekonomiska och praktiska skäl. Det är av 

allt att döma så att de flesta personer skulle välja att stå med, eftersom effekterna av att 

stå utanför inte för de flesta skulle motiveras ur integritetsaspekt. 

4.3.4 Dispensmöjlighet för Datainspektionen borttages 

Såsom visats tidigare i uppsatsen har möjligheten för Datainspektionen att bevilja 

dispens för att vissa typer av ömtålig personlig information skall få användas i 

kreditupplysningar aldrig utnyttjats. Detta kan anses tyda på att en sådan 

dispensmöjlighet inte är nödvändig för bedrivandet av en effektiv 

kreditupplysningsverksamhet, och att en sådan dispens skulle kunna ge upphov till icke 

önskvärda intrång i den personliga integriteten. Om möjligheten inte används idag, 

varför skall den då borttagas? Anledningen till detta är, att så länge en sådan 

dispensmöjlighet finns tillgänglig genom lagstiftningen finns också risken att denna kan 

komma att utnyttjas i framtiden. Måhända av ett styre vilket betonar företagets 

möjlighet att bedriva en effektiv kreditgivningsverksamhet, framför den enskilde 

individens rätt till skydd för den personliga integriteten.  

4.3.5 Förstärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten 

I utredningen inför den nya regeringsformen, den så kallade fri- och 

rättighetsutredningen, diskuterades möjligheten att i andra kapitlet regeringsformen 

grundlagsskydda inte bara den kroppsliga integriteten utan även den personliga 

integriteten. Anledningen till att en sådan lösning inte valdes var, att innebörden av 

begreppet inte var tillräckligt preciserat och att ett sådant stadgande inte skulle vara 

lämpligt. I utredningen knyts också an till den av de flesta delade åsikten att en 

människa inte har en absolut rätt att bli lämnad ifred utan denna rättighet måste få 

begränsas av samhällets krav på kontroll och information om den enskilde. I fri- och 

rättighetsutredningen kom man emellertid fram till att respekten för den enskildes 

personliga integritet är en mänsklig rättighet i en demokrati och bör därför skyddas 

genom ett så kallat målsättningsstadgande i första kapitlet regeringsformen.72 

                                                
72 SOU 1975:75 s.168f 
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En senare utredning där frågan om grundlagsskydd för den personliga integriteten togs 

upp är data- och offentlighetsutredningen. Utredningen diskuterade både fördelar och 

nackdelar med en sådan reglering. Den största fördelen med ett sådant skydd torde vara 

att ge den personliga integriteten ett symbolvärde. Detta skulle i sin tur kunna innebära 

att samhället i stort och lagstiftaren i synnerhet skulle tvingas till att visa större hänsyn 

till integritetsfrågorna vid fortsatt lagstiftningsarbete. Ett stadgande i grundlag skulle 

sällan komma att åberopas direkt, utan dess viktigaste funktion blir istället att påverka 

framtida lagstiftning.73   

 

Nackdelen med ett grundlagsskydd skulle vara att en reglering som är alltför allmän, 

skulle bli otillämpbar och sakna betydelse, medan en mer detaljerad bestämmelse skulle 

bli svår och komplicerad och även leda till att reglering inte kan anpassas till 

utvecklingen i samhället på önskvärt vis. Risken med en allmän reglering till skydd för 

den personliga integriteten var att den ytterst sällan skulle tillämpas.  

 

Utredningens förslag ledde också fram till en reglering i regeringsformens 2 kapitel 3 §. 

Bestämmelsen skyddar dock bara mot registrering genom automatisk databehandling 

(ADB) och ger därmed inte ett heltäckande skydd, vare sig mot registrering och 

användning av personuppgifter eller för den personliga integriteten.74 

4.3.5.1 Regeringsformen 1 kapitlet 2 § 

Varför är då stadgandet i första kapitlet regeringsformen inte tillräckligt? Enligt fri- och 

rättighetsutredningen skall bestämmelserna i första kapitlet regeringsformen endast ses 

som målsättningsstadganden, vilket i och för sig inte betyder att de är oviktiga. Effekten 

blir dock den att dessa bestämmelser inte på samma sätt är rättsligt bindande som 

bestämmelserna i andra kapitlet. Allmänheten kan alltså inte på grundval av 

bestämmelsen i första kapitlet påkalla en domstols ingripande mot det allmänna.75 

Förhållandet mellan första och andra kapitlen regeringsformen beskrivs i fri- och 

rättighetsutredningen på så sätt, att de i första kapitlet angivna rättigheterna ger den 

                                                
73 Ds Ju 1987:8 s.36 
74 Prop 1987/88:57 
75 Ds Ju 1987:8 s.39 
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enskilde skydd att med hjälp av det allmänna medan rättigheterna i andra kapitlet 

garanterar den enskilde ett skydd mot det allmänna.76  

4.3.5.2 Regeringsformen 2 kapitlet 3 § 

Såsom redan har angivits saknas trots bestämmelsen i 2 kapitlet regeringsformen ett 

heltäckande skydd för den personliga integriteten, särskilt i samband med behandling 

av personuppgifter. Motivet bakom varför endast uppgifter registrerade med hjälp av 

ADB skulle skyddas av bestämmelsen var att det endast fanns uttryckligt skydd i vanlig 

lag (dåvarande Datalagen) för den typen av behandling och att grundlagsskyddet endast 

skulle ”kodifiera” de regler och praxis på området som redan fanns.77 I propositionen 

påpekades emellertid att skyddet kunde komma att behöva utvecklas i framtiden, då 

även skyddet i den vanliga lagstiftningen förändrades. Genom den nya 

personuppgiftslagen skyddas numera all slags behandling av personuppgifter, och 

oavsett om uppgifter ingår i ett register eller ej, vilket motiverar att skyddet i 2 kap 3 § 

RF förstärks ytterligare.  

 

Förutom att utöka skyddet till att omfatta all slags behandling av personuppgifter skulle 

även ett förstärkt skydd av den personliga integriteten i allmänhet kunna införas. 

Exempelvis skulle någon slags proportionalitetsprincip kunna utformas där behandling 

av personuppgifter endast skulle vara tillåtet för viktiga i lag angivna syften, eller i den 

utsträckningen att det inte leder till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.  

 

I propositionen framfördes också från vissa remissinstanser önskemål om en reglering 

för skydd mot intrång i en skyddad sfär.78 Att förstärka grundlagsskyddet genom en 

sådan bestämmelse torde dock vara praktiskt svårt att genomföra. Det finns ingen 

motsvarande reglering i vanlig lag för skydd av en sådan privat sfär, vilket skulle ge 

svårigheter vid tillämpningen av en sådan bestämmelse. En förstärkning av skyddet vid 

behandling av personuppgifter torde vara det sätt, vilket skulle vara enklast att 

genomföra för att få till stånd ett generellt starkare grundlagsskydd för den personliga 

integriteten.  

 

 
                                                
76 Ds Ju 1987:8 s.39 
77 Prop 1987/88:57 s.10 
78 A.a. s.39 
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4.4 Framtida försämring av skyddet? 

Just nu pågår en prövning i Regeringsrätten som kan få stor inverkan på den enskildes 

skydd för den personliga integriteten i kreditupplysningsverksamhet. Bakgrunden till 

fallet är att ett företag i Malmö, AB Svensk Upplysningstjänst, har börjat sälja 

kreditupplysningar via Internet. Enligt kreditupplysningslagen får kreditupplysningar 

om privatpersoner endast lämnas ut till den som har behov av uppgifterna till följd av 

ett kreditavtal eller liknande, och den omfrågade har även rätt att få kopia på 

kreditupplysningen samt information om vem som begärt upplysningen. På Svensk 

Upplysningstjänsts hemsida kan dock vilket företag som helst, utan förestående 

kreditavtal eller att kopia tillsändes den omfrågade, begära kreditupplysning på en 

privatperson.79 Datainspektionen som 2001 meddelade förbud i frågan hävdar att detta 

strider mot bestämmelserna i kreditupplysningslagen. Företaget grundar sin rätt att 

lämna ut kreditupplysningarna på den så kallade databasregeln i 

yttrandefrihetsgrundlagen. Anledningen till detta är att företaget också utger en 

periodisk skrift med kreditupplysningar och sådana är enligt YGL undantagna från 

regeln i kreditupplysningslagen om ett legitimt syfte för upplysningen och kopia till den 

omfrågade. Företaget hävdar vidare att detta undantag borde gälla, inte bara den 

periodiska skriften, utan även den webbaserade tjänsten, enligt databasregeln.80 

 

Den så kallade databasregeln innebär att tidningar och nyhetsbyråer skall kunna sprida 

sina artiklar med moderna medier såsom Internet på samma villkor som för tryckta 

skrifter. Datainspektionen avvisade dock företagets grund och menade att databasregeln 

inte var tillämplig i detta fall eftersom Svensk upplysningstjänst inte är en traditionell 

nyhetsförmedlare. Länsrätten upphävde dock Datainspektionens beslut och ansåg att 

YGL var tillämplig på fallet. Datainspektionen överklagade domen till kammarrätten 

som dock fastslog länsrättens dom. Domen innebär alltså, om den står fast i 

Regeringsrätten, att konsumentskyddet i kreditupplysningslagen helt sätts ur spel och 

att lagstiftningen på området antagligen måste ändras för att bibehålla ett rimligt skydd 

för den enskilda.81  

 

                                                
79 Magazin Direkt Nr.2/2001 s.10 
80 Pressmeddelande 2001-04-05 
81 Pressmeddelande Datainspektionen 2001-11-20 
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5  Personlig integritet - Privacy 
 

5.1 Innebörden av privacy 

Begreppet personlig integritet motsvaras i engelskan av begreppet privacy. Det finns, 

liksom i Sverige, ingen enhetlig definition av vad som är innebörden av integritet. Man 

kan dock identifiera två huvudsakliga synsätt i diskussionen. Det första synsättet är att 

behandling av information används som en viktig del av definitionen, medan det andra 

sättet att beskriva innebörden av begreppet av personlig integritet istället ger en mer 

allmän beskrivning av privacy som rätt till privatliv. Det är den första definitionen som 

är av störst intresse för min fortsatta framställning.  

5.1.1 The right to be alone 

Vad de flesta författare tycks vara överens om, är att diskussionen om integritet som en 

rättighet, började med Warren och Brandeis och deras artikel i Harvard Law Review.82 

Artikeln med titeln ”the Right to Privacy”, har ibland blivit omtalad som den mest 

inflytelserika artikeln som publicerats i en sådan tidskrift. Orsaken bakom artikeln var 

pressens agerande och Warren och Brandeis såg ett behov av skydd för det privata. De 

påkallade därför ett erkännande av integritet som en rättighet, vilken skulle ha som 

funktion att hindra kränkningar mot personen. Deras definition av privacy löd; ”the 

right to be alone”. Efter detta första initiativ till diskussion, har mängder av författare 

försökt att  utveckla integritetsbegreppet.83 

5.1.2 The right to control information about oneself 

En av de personer som använder utnyttjandet av personlig information i sin definition 

av personlig integritet, är den amerikanske filosofen W. A. Parent. Han definierar 

begreppet som ”the condition of not having undocumented personal knowledge about 

one possessed by others”.84 Hans definition för vad som är att anse som sådan personlig 

information, vilken vid utnyttjande skulle kunna orsaka en kränkning av den personliga 

integriteten, har också legat till grund för Collstes definition. Som jag tidigare nämnt 

anser Parent att personlig information är sådan, som de flesta individer i ett bestämt 

samhälle vid en bestämd tidpunkt inte skulle vilja vara allmänt känd, utan endast finns 

                                                
82 Strömholm s.25, Parent s.271, Stein/Shand s.184, Ds Ju 1987:8 s.27 (Samuel Warren och Louis 
Brandeis, ”The right to Privacy”, The Harvard Law Review, vol.4 (1980), s.205-207). 
83 Strömholm s.25, Ds Ju 1987:8 s.27 
84 Parent s.269 
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tillgänglig inom en avgränsad krets av närstående. Vad som är att anse som sådan 

personlig information varierar alltså mellan olika samhällen och tidsperioder. Parent 

undantar dock uttryckligen en slags information från den integritetskänsliga, och detta 

är information som är offentlig.85 Eftersom denna information är offentlig och inte 

privat, skall den heller inte innefattas i begreppet personlig information. Flera andra 

definitioner knyter an till Parents och exempel på sådana är, ”individens kontroll över 

kunskapen om honom” och ”den enskildes förmåga att kunna kontrollera spridning 

eller omlopp av information som berör honom”.86  

 

Integritet kan också ses som ”the claim of individuals, groups or institutions to 

determine for themselves when, how and in what extent information about themselves 

is communicated by others”.87 Detta innebär alltså en rätt för den enskilde att själv 

avgöra när, hur och i vilken utsträckning information om denne får behandlas av 

utomstående.  

5.1.3 The right to a private life 

Denna rättighet skall tillförsäkra den enskilde rätten att dra sig tillbaka från samhället, 

antingen fysiskt eller psykiskt. Enligt Westin finns det fyra stadier av personlig 

integritet; ensamhet, intimitet med närstående, anonymitet bland utomstående och 

slutligen reservation, med vilket Westin avser rätten för någon att begränsa 

kommunikationen med andra människor. Westin menar dock, i likhet med de tankar 

som finns inom den svenska litteraturen, att denna rätt aldrig kan vara absolut om man 

vill delta i ett samhälle. Gränsen för vad som är accepterat bestäms av samhället och 

dess sociala normer.88   

5.1.4 The right to privacy 

Vad som förenar de två synsätt på integritet, vilka presenterades i början av detta 

kapitel, är kontroll och självbestämmande hos den enskilde, antingen i vilken 

utsträckning denne vill dela med sig av information om sig själv, eller på vilket sätt 

denne vill delta i samhället. 89 Sammanfattningsvis kan man alltså säga att the right to 

privacy kan definieras som rätten att leva sitt eget liv utan ingripande från 

                                                
85 Parent s. 270 
86 Ds Ju 1987:8 s.27 
87 Westin s.7 
88 A. a. s.7 
89 Stein/Shand s.189 
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utomstående.90 Denna rätt innefattar både den kroppsliga integriteten och den 

personliga integriteten såsom skydd för rykte och för information om privata 

förhållanden.   

 

5.2 Privacy – en rättighet? 

5.2.1 Mänsklig rättighet 

Varför personlig integritet skall erkännas som en mänsklig rättighet har diskuterats av 

Parent.91 För det första kan information om en person utnyttjas mot denne och skapa 

maktförhållanden. För det andra finns ett behov av att hålla information hemlig på 

grund av intolerans i samhället mot avvikelser från det normala. Slutligen menar Parent 

att det finns det en stark och uppriktig uppfattning att viss information är privat och 

ingen utomstående har rätt att ta del av denna information. Parent konstaterar därmed 

att huvudsyftet till varför man skall se personlig integritet som en rättighet, är att denna 

önskan egentligen är en principsak. Detta medför inte att denna rättighet aldrig får 

inskränkas, utan endast att den bara får inskränkas när det finns ett legitimt syfte.92  

  

Ett annat argument för att den personliga integriteten bör skyddas, är att ett liberalt och 

individualistiskt samhälle ställer sådana krav. Invändningsvis har påpekats att i stater 

med diktatoriskt styre tillerkänns integriteten ett ringa värde i jämförelse med statens 

kontroll över medborgarna.93 Ett skydd för den personliga integriteten kan alltså ses 

som en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.  

5.2.2 Legal rättighet 

I England finns idag ingen generell rätt till personlig integritet, varken till följd av 

praxis eller lagstiftning.94 Det har förts viss diskussion kring detta, särskilt i samband 

med den i art 8 Europakonventionen garanterade rättigheten till respekt för privatliv. Ett 

förslag har varit att integritet skulle kunna göras till en konstitutionell rättighet, likt den 

i RF 1:6, men för den skull inte ge någon rätt i en specifik situation. Detta skulle kunna 

innebära ett erkännande för integriteten som rättighet.95  Anledningen till att 

                                                
90 SOU 2002:18 s.54 
91 Parent s.276 
92 A. a. s.278 
93 Westin s.24 
94 Barendt s.13 
95 A. a. s.13 
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integriteten inte ses som en legal rättighet i England idag, kan bero på bristen av en 

enhetlig och klar definition av begreppet och dess innebörd. På ett sätt skulle också en 

alltför tydlig definition utesluta situationer på ett icke önskvärt sätt. En rättsregel bör 

istället göras mer generell och flexibel. Denna syn har dock också medfört att 

rättsutvecklingen på området varit långsam. Ju mer flexibel och generell en rättsregel 

är, desto större är också risken att det råder osäkerhet om vad som är förbjudet, vilket i 

sin tur skulle kunna leda till godtycklig bedömning hos domstolarna.96  

 

Nu är det emellertid så att man i England trots detta erkänner rätten till integritet hos 

den enskilde. Detta har istället gjorts i samband med att andra rättigheter överträtts, 

exempelvis vid förtal. Man kan se den personliga integriteten som en ”parasit-

rättighet”, eftersom det inte är själva integriteten som ligger till grund för åtalet, men 

ändå påverkar den andra rättigheten. För att den personliga integriteten skall bli en legal 

rättighet måste således också dess egenvärde erkännas, vilket hittills inte skett i 

England utan den har endast haft subsidiär betydelse.97    

 

Det enda tillfället då en sådan rättighet skulle kunna tillerkännas legal status, är i de fall 

då den enskildes personliga integritet kränks på grund av att någon utnyttjat 

information om denne, utan dennes samtycke och framförallt vetskap.98 

 

 

                                                
96 Stein/Shand s.187 
97 A. a. s.188 
98 A. a. s.190 
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6 Kreditupplysningsverksamhet i England 

 
6.1 The Data Protection Act 1998 – The principles 

I England finns ingen direkt motsvarighet till den svenska kreditupplysningslagen. 

Istället faller den del av kreditupplysningen, vilken berör behandling av 

personuppgifter, under ”The Data Protection Act” från 1998. Lagens materiella del 

utgörs till stor del av 8 dataskyddsprinciper. Dessa principer brukar kallas för ”the good 

information handling”.  

 

•  Personal data should be processed fairly and lawfully 

•  Personal data shall be obtained only for one or more specified and lawful 

purposes. 

•  Personal data should be adequate, relevant and not excessive. 

•  Personal data should be kept accurate and up to date. 

•  Personal data should not be kept for longer than necessary. 

•  Personal data shall be processed in accordance with the rights of datasubjects 

under this act. 

•  Appropriate technical and organisational measures shall be taken against 

unathorised or unlawful processing of personal data and against accidental loss 

or destruction of, or damage to, personal data. 

•  Personal data should not be transferred to a country or territory outside the 

EEA, unless that country or territory ensures an adequate level of protection of 

the rights and freedoms of data subjects in relation to the processing of personal 

data.99 

 

Till skillnad från den svenska regleringen på området föreligger således ingen 

uttrycklig regel för skydd av den personliga integriteten. Likväl har de åtta principerna 

(vilka också återspeglas i den svenska personuppgiftslagen) till syfte att hindra att 

personuppgifter behandlas på ett otillbörligt sätt och därigenom förhindra en kränkning 

av den personliga integriteten. För kreditgivning till privatpersoner finns 

kompletterande lagstiftning i ”The Consumer Credit Act” från 1974. Vilken innehåller 

                                                
99 The Data Protection Act – Principles, s.1 
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skyddsregler om rätt till insyn i register samt möjlighet till rättelse i samband med 

kreditupplysning.  

 

För min fortsatta framställning är främst principerna 1-5 intressanta, varför jag valt att 

ge en närmare förklaring till dessa principer. Principerna är i stort sett identiska med de 

grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter som återfinns i 

personuppgiftslagens 10 §.  

6.1.1 Personal data should be processed fairly and lawfully 

Personuppgifter får endast behandlas om det är lagligt. Detta innebär att man inte får 

behandla personuppgifter under andra förutsättningar än vad lagen föreskriver. 

Förutsättningar för hantering och behandling av personuppgifter skiljer sig mellan 

känsliga och icke-känsliga personuppgifter.100  

 

För icke-känsliga personuppgifter gäller att personen, vars personuppgifter skall 

användas, har medgivit behandlingen av dessa. Har personen inte gjort det krävs att en 

sådan hantering skall vara nödvändig på grund av ett antal förutsättningar. Detta kan 

exempelvis vara för att kunna uppfylla ett kontrakt, tillvarata personens intresse vid en 

olyckssituation, för att upprätthålla lagar eller förordningar samt om den som begär att 

få ta del av personuppgifter har ett legitimt intresse av att göra detta.   

 

För känsliga uppgifter (att jämföra med uppgifter som tidigare kallats 

integritetskänsliga) finns särskilda och mer omfattande regler för när dessa får 

bearbetas och hanteras. Känsliga är uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska 

åsikter, religiösa tro, fackförbundstillhörighet, fysiska eller mentala hälsa, sexualliv, 

brott eller anklagelser för sådana.101   

 

Distinktionen mellan känsliga och icke-känsliga uppgifter är viktig eftersom det krävs 

ytterligare förutsättningar för att behandling av känsliga personuppgifter skall tillåtas. 

För att behandling av känsliga personuppgifter skall vara tillåten krävs att en av de 

förutsättningar för icke-känsliga uppgifter är uppfyllda, samt ytterligare någon av de 

förutsättningar som gäller speciellt för känsliga personuppgifter. Vad gäller 

                                                
100 The Data Protection Act – Principles s.2f 
101 A. a. s.3 
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nödvändigheten av hanteringen av personuppgifter, skall prövas objektivt huruvida 

detta föreligger. Är anledningen till hanteringen giltig, kan resultatet endast uppnås 

genom sådan hantering och är denna hantering proportionell i förhållande till resultatet 

man vill uppnå. 

6.1.2 Personal data shall be obtained only for one or more specified and lawful 

purposes 

Personuppgifter får endast insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål. Här gäller till stor del det som sagts under 6.1.1.102  

6.1.3 Personal data should be adequate, relevant and not excessive 

De personuppgifter som behandlas i enlighet med den andra principen skall vara 

adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen. De får heller 

inte vara överdrivna. Detta får till följd att registerföraren skall försöka att bestämma 

vilket som är den minsta mängden data, vilken behövs för att uppnå det bestämda 

syftet. Här är det alltså fråga om en bedömning vid varje enskilt fall. Det är heller inte 

lagligt att inneha information på den grunden att den möjligtvis kan bli användbar i 

framtiden utan att kunna visa på hur denna information skulle kunna bli användbar.103  

 

Registerförare bör kontinuerligt övervaka om principerna följs. Förutsättningar kan 

förändras, vilka gör att information som från början var att anse som adekvat, på grund 

av omständigheter såsom ålder har blivit inadekvat. Registerförare måste beakta antalet 

individer vilka berörs av viss information, för vilka individer denna information 

används, vad har informationen för innehåll, hur gammal är informationen, hur 

förvärvades den, hur den används, och i vilket syfte informationen bevaras.104 

6.1.4 Personal data should be kept accurate and up to date 

Den information som behandlas måste vara riktig och om detta är nödvändigt, aktuell. 

Den är inte korrekt om den är felaktig eller missvisande. Registerförare måste 

kontrollera att informationen i deras register är korrekt, i vilken utsträckning denna 

                                                
102 The Data Protection Act – The Principles, s.17 
103 A. a. s.18 
104 A. a. s.18 
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skyldighet föreligger är olika från fall till fall, vilken slags information det handlar om 

och vilken följden skulle bli för personen om informationen skulle vara felaktig.105  

6.1.5 Personal data should not be kept for longer than necessary 

Information om en person som behandlats för ett särskilt ändamål får inte bevaras under 

längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 

Detta får till följd att registerföraren måste kontrollera sina register regelbundet för att 

radera information som inte längre är relevant.106  

 

6.2 Kreditupplysningsverksamhet i England 

Marknaden för kreditupplysning är uppdelad mellan kreditupplysning för företag och 

privatpersoner. När ett kreditupplysningsföretag ger information om en person till en 

kreditgivare innehåller denna information inte några omdömen, råd eller värderingar 

om personen. Endast information om personen och dennes kredithistoria tillhandahålls. 

Detta betyder att kreditupplysningsföretagen inte är de som kan ge upplysningar till den 

kreditsökande om varför denne vägrades kredit. 107   

 

Den information som tillhandhålls används ofta i så kallade scoringsystem. Dessa 

system används av kreditgivarna och fungerar liksom i Sverige på så sätt, att olika 

egenskaper och information om kreditsökanden ges olika poäng. Dessa poäng bestäms 

helt utav kreditgivaren. Exempel på sådant som kan värderas olika i scoringsystem är 

exempelvis ålder, arbete och bostad. Det är också vanligt att kreditgivaren ger poäng på 

information, vilken tillhandahålls av ett kreditupplysningsföretag. Om man vid en 

sådan prövning kommer över en förutbestämd gräns, så kallad passmark, betyder detta 

oftast att personen anses vara kreditvärdig. Om personen däremot hamnar under 

gränsen är risken stor att denne inte beviljas kredit. Dessa scoringsystem är oftast 

datoriserade. Om en person blir nekad kredit, behöver inte kreditgivaren ge en exakt 

förklaring till varför. Denna behöver endast meddela om personen hamnade över eller 

under gränsen i scoringen.108  

 

 

                                                
105 The Data Protection Act – The Principles, s.19 
106 A.a. s.20 
107 No Credit? s.1 
108 The Data Protection Act – The Principles, s.20 
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6.3 Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen? 

Det förekommer två slags information i de engelska kreditupplysningsföretagens 

register, dels information hämtade från officiella register och dels annan information, 

vilken exempelvis kan vara hämtad från tidningar eller privata organisationer. Den 

offentliga informationen innehåller uppgifter om vistelseort, information från domstol, 

såsom domslut och konkursbeslut, tidigare och nuvarande kreditåtaganden, här ingår 

exempelvis information om betalningsanmärkningar. Annan information vilken kan 

finnas i registren är uppgifter om fastighetsöverlåtelser, bedrägeri eller försök till 

sådant, och även information om personer som inte betalat sina krediter i tid och sedan 

flyttat utan att redovisa en ny adress där de kan nås (”gone away”-register).109 

 

6.4 Rättigheter i samband med kreditupplysningar 

När en person ansöker om kredit har denne rätt att från kreditgivaren få information, 

huruvida denna tänker använda sig av information från ett kreditupplysningsföretag och 

i sådana fall vilket. Kreditsökanden har också rätt att få en kopia av den information 

som ett kreditupplysningsföretag har registrerad om denne och som påverkar 

bedömningen av kreditsökandens ekonomiska situation.110 

 

I vissa fall har kreditsökanden rätt att få uppgifter borttagna från den information som 

hålls om denne hos kreditupplysningsföretagen, till exempel då registret innehåller 

information som är inkorrekt eller information om andra personer, vilka inte har en 

ekonomisk relation till den kreditsökande. Rätten att få inkorrekt information rättad 

eller borttagen finns lagstadgad i the Consumer Credit Act 1974. Enligt samma lag 

finns också rätten till insyn i registren för den kreditsökande.111 Om informationen hos 

ett kreditupplysningsföretag ändras eller tas bort, är företaget skyldigt att meddela detta 

till samtliga kreditgivare som har sökt information angående den kreditsökande inom de 

senaste sex månaderna. Om kreditupplysningsföretaget vägrar att företa denna rättning 

för att de anser att denna är felaktig eller misskrediterande mot någon annan eller 

olämplig att publicera på någon annan grund, skall företaget anmäla detta till 

tillsynsmyndigheten, som då får besluta i frågan. Tillsynsmyndigheten skall, på 

                                                
109 No credit? s.2f 
110 A. a. s.4 
111 SOU 1993:110 s.100 
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kreditsökandens begäran, undersöka huruvida införandet av den tvistiga informationen 

bryter mot de regler i The Data Protection Act 1998 om felaktiga uppgifter.112    

      

                                                
112 No credit? s.9 
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7  Komparativ studie  
 
7.1 Personlig integritet och Privacy – samma innebörd? 

Det svenska begreppet personlig integritet motsvaras som bekant av engelskans 

privacy. Innebörden av det svenska begreppet har också till stor del hämtat ledning från 

diskussionerna kring innebörden av privacy. Det svenska begreppet personlig integritet 

och vilken innebörden av begreppet är, har inte behandlats särskilt ingående i den 

svenska doktrinen, utan i de fall en sådan diskussion förts har detta varit i samband med 

olika statliga utredningar, och då särskilt i samband med reglering av olika slags 

informationshantering. Annorlunda ser det i ut i England och framförallt i USA, där 

innebörden av privacy debatteras av många rättsfilosofer. I England handlar den 

debatten till stor del om huruvida man skall lagstifta om ett generellt skydd för den 

personliga integriteten, vilket inte finns i det engelska rättssystemet idag.  

 

Om man börjar med att jämföra innebörden av begreppen personlig integritet och 

privacy är den största skillnaden mellan diskussionerna i de båda länderna just i vilka 

sammanhang frågor av detta slag kommer upp till diskussion. I Sverige diskuteras 

personlig integritet nästan uteslutande i samband med hantering av olika slags 

information, till exempel i samband med kreditupplysning och hantering av 

personuppgifter. I den engelska och amerikanska doktrinen uppkommer diskussion om 

den personliga integriteten även i andra sammanhang, där det klassiska exemplet från 

de amerikanska filosoferna är kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp vid en 

abort. I dessa länder diskuteras alltså den personliga integriteten ofta i samband med 

frågor angående den enskildes privat- och familjeliv. Den gemensamma nämnaren för 

de båda länderna är dock möjligheten för den enskilde till självbestämmande och 

kontroll över sin egen situation eller information om sig själv. Även om diskussionen i 

Sverige nästan uteslutande har fokuserat på skyddet för integritetskänslig information 

torde detta ändå vara i liknande syfte som i de båda andra länderna, nämligen att 

tillförsäkra den enskilde en möjlighet till en fredad sfär, där ingen utomstående har rätt 

att inträda utan den enskildes samtycke till detta. Det mest effektiva och praktiskt 

genomförbara sättet att tillförsäkra individen denna rätt till kontroll torde vara att 

skydda information om dennes privatliv.  
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7.2 Regleringen av kreditupplysningsverksamhet 

Den engelska regleringen av kreditupplysningsverksamheten innehåller ingen uttrycklig 

bestämmelse till syfte att skydda den personliga integriteten. Ändamålet med 

lagstiftningen torde dock vara detsamma som i den svenska kreditupplysningslagen. 

Framförallt sammanfaller de åtta dataskyddsprinciperna med regleringen i 

Personuppgiftslagen, vars 10 § innehåller nästan identiska bestämmelser som de 

materiella reglerna i the Data Protection Act 1998. Orsakerna till varför den engelska 

lagstiftningen på området inte innehåller en sådan formulering kan vara dels det faktum 

att den personliga integriteten inte är en konstitutionell rättighet i England, och dels att 

en sådan reglering inte i lika stor omfattning är nödvändig i det engelska rättsystemet.  

 

För att göra en kortfattad jämförelse i de materiella bestämmelserna, mellan 

dataskyddsprinciperna och de regler i svensk lagstiftning, vilka syftar till att ge skydd 

för den personliga integriteten, motsvaras den första principen om informationens 

hantering och användningsområde av 4-6 §§ i den svenska kreditupplysningslagen. 

Liksom i kreditupplysningslagen skiljer man i Data Protection Act mellan ömtålig och 

ekonomiskt information och uppdelningen mellan de båda kategorierna är i stort sett 

identisk. Till skillnad från den svenska regleringen får dock de ömtåliga uppgifterna 

användas i vissa situationer och det finns också en uttalad proportionalitetsprincip, 

vilken innebär att användningen måste vara motiverad utifrån vilket mål man vill 

uppnå, alltså syftet med användningen. Även den andra principen innebär att 

användningen av personuppgifter endast får ske i vissa syften, till exempel i 

kreditupplysningsverksamhet.  

 

Den tredje dataskyddsprincipen innehållet även den en proportionalitetsprincip, vilken 

innebär att kreditupplysningsföretaget måste övervaka så att informationen i deras 

register är relevant och inte överdriven i omfattning. Kreditupplysningsföretagen måste 

alltså sörja för att minsta möjliga information för att uppnå det uppställda syftet skall 

finnas tillgänglig i registren. En bestämmelse av detta slag kan vara uddlös om den inte 

ges ett innehåll av, vad som är minsta möjliga information. Detta kan dock lämnas till 

praxis att bestämma, för att på detta sätt få en mer flexibel regel vars innebörd kan 

ändras när förutsättningarna ändras. 
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Att informationen skall vara aktuell och korrekt finner vi både i den fjärde 

dataskyddsprincipen och i kreditupplysningslagens 8 och 12 §§. I båda länderna finns 

möjligheter till rättning av felaktiga uppgifter. I England finns också en regel vilken 

stadgar att kreditupplysningsföretag måste informera de som tagit upplysning på en 

person inom de närmsta sex månaderna, om en rättning har företagits.  

 

En annan skillnad mellan länderna vilken även inverkar på integritetsskyddet är det 

faktum att engelska, till skillnad från de svenska kreditupplysningsföretagen, varken 

ger omdömen eller råd till kreditgivarna om de ska bevilja krediten eller inte. 

Kreditupplysningsföretagen redovisar endast uppgifter och fakta om den kreditsökande 

och det är sedan kreditgivaren som genom scoringsystem eller på annat sätt tar beslut 

om personens kreditvärdighet.  

 
7.3 Credit Scoring 

En företeelse som förekommer både i det svenska och engelska 

kreditupplysningsverksamheten är så kallade Creditscoringsystem, där den 

kreditsökande utifrån en mall bedöms huruvida han är kreditvärdig eller inte. Detta 

system kan självklart vara diskutabelt utifrån integritetsaspekter. Först kan konstateras 

att systemen i sig ter sig i betydande utsträckning lika vad gäller utformningen. Även 

vilka uppgifter som förekommer i kreditmallarna är lika. I både Sverige och England är 

det företagen själva som bestämmer vilka kriterier som skall finnas med. De uppgifter 

vilka övervägande används i systemen är av förklarliga skäl uppgifter om den 

sökandens ekonomiska situation, såsom inkomst, betalningsanmärkningar och tidigare 

krediter. Man skulle kunna säga att det finns både ”rättvisa” och ”diskriminerande” 

inslag i dessa kreditmallar. Det som talar för att systemet skulle vara rättvist är det 

faktum att samtliga kreditsökande bedöms utifrån samma kriterier. Det som talar för att 

det till viss del skulle vara diskriminerande är kriterierna i sig. Vissa kriterier kan 

beskrivas som mer eller mindre ”objektiva”, till exempel har ju någon med högre 

inkomst mer pengar att betala tillbaka sina krediter för. Förutom att kriterierna i sig kan 

vara tvivelaktiga är det faktum att det är företagen själva som bestämmer vilka kriterier 

som ska tillämpas intressant att diskutera ur integritetssynpunkt. Så länge de svenska 

kreditupplysningsföretagen följer regleringen i kreditupplysningslagen är dessa system 

enligt Datainspektionen okontroversiella. Utan insyn i dessa scoringsystem finns dock 

alltid en risk för överträdelser. Om värderingen av uppgifter i ett scoringsystem skulle 
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vara olämpliga, skulle detta kunna anses strida mot bestämmelsen i 5 § 

kreditupplysningslagen om otillbörligt intrång i den personliga integriteten. 

 

7.4 Legal rättighet 

Till skillnad från i Sverige är den personliga integriteten inte någon legal rättighet i 

England. Som många menar finns en moralisk rätt till den personliga integriteten, men 

flera hävdar också att denna rätt är alltför vag och obestämd för att komma till uttryck i 

lagstiftning. Det närmaste England kommer en lagstiftad rätt för den personliga 

integriteten är i the Human Rights Act 1998. Genom denna lag inkorporeras den 

Europeiska konventionen för mänskliga fri- och rättigheter i det engelska rättssystemet. 

Detta får till följd att i lagstiftaren i England visserligen fortfarande kan stifta lagar med 

vilket innehåll de vill, men att dessa lagar sedan granskas av the High Court. Om dessa 

lagar enligt denna granskning inte stämmer överens med eller bryter mot de rättigheter 

som garanteras enligt konventionen, utfärdas en så kallad ”declaration of 

incompatibility”, det vill säga en förklaring om att lagen är oförenlig med 

konventionen. The Human Rights Act stipulerar då att lagen skyndsamt skall ändras så 

att den överensstämmer med konventionens bestämmelser. Detta tillvägagångssätt kan 

jämföras med den svenska regleringen i regeringsformen 2 kapitel 23 §.  

 

Anledningarna till varför den personliga integriteten inte finns lagstadgad beror 

troligtvis också på att Englands rättsystem till stor del bygger på rättsfall och prejudikat 

istället för lagstiftning. Inte heller genom rättsfall har den enskilda tillförsäkrats ett 

skydd för den personliga integriteten, utan domstolarna har, vilket jag tidigare beskrivit, 

valt att betrakta detta som en parasiträttighet snarare än en självständig sådan. Detta 

innebär att det endast finns regler som indirekt skyddar den personliga integriteten, ett 

sådant exempel skulle kunna vara reglerna om ärekränkning.113 Det är alltså inte 

tillräckligt att den personliga integriteten har kränkts utan det krävs också att en 

ytterligare skada uppstått, vilken kan läggas till grund för skadeståndsanspråket.  

 

7.5 Tillgång till information 

Man kan vid en jämförelse mellan kreditupplysningslagstiftningen i Sverige och 

England konstatera, att den svenska lagen ger ett mer direkt eller framförallt uttalat 

                                                
113 SOU 1997:39 s.240 
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skydd för den personliga integriteten. I Sverige har vi en offentlighetsprincip som är i 

stort sett unik för hela Europa. Denna princip innebär enligt 2 kap 

tryckfrihetsförordningen att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar vilka är 

offentliga.114 I Sverige tillämpas principen att allting är offentligt så länge det inte är 

sekretessbelagt. Andra länder tillämpar istället principen att allt är sekretessbelagt så 

länge det inte är offentligt. Detta torde resultera i att möjligheterna för 

kreditupplysningsföretag och kreditgivare att insamla information om den 

kreditsökande är bättre i Sverige än i England. Detta torde följaktligen tala för att det 

krävs en noggrannare reglering av vilka uppgifter som skall få användas i 

kreditupplysningsverksamhet i Sverige. Enligt min mening är detta en viktig orsak till 

att regleringen på kreditupplysningsområdet är mindre omfattande i England, den 

information vilken är integritetskänslig och kan komma att användas i 

kreditupplysningar, är inte i lika stor utsträckning offentlig.  

 

Offentlighetsprincipen kan också leda till att risken för att integritetskränkningar skall 

uppstå minskar, detta eftersom myndigheter inte i hemlighet kan lagra 

integritetskänsliga uppgifter om enskilda eftersom registren, i vilka dessa uppgifter 

skulle kunna lagras, kan kontrolleras av allmänheten.  

 

7.6 Komplettera den svenska regleringen? 

Det är svårt att hitta punkter där den engelska regleringen kan komplettera den svenska. 

Det uttalade engelska skyddet för den personliga integriteten är svagare i regleringen av 

kreditupplysningar, men även i andra sammanhang. Sverige har också varit vägledande 

på dataskyddsområdet, med en tidig reglering av informationshantering.  

 

En intressant aspekt, vilken skulle kunna överföras i den svenska lagstiftningen är den 

proportionalitetsprincip, vilken används vid tillämpningen av flera av 

dataskyddsprinciperna. Proportionalitetsprincipen innebär att behandlingen och 

omfattningen av informationen hela tiden skall ställas i proportion till syftet med 

behandlingen, för att på så sätt motverka att mer information används än vad som är 

nödvändigt.115 Trots att kriterierna för hantering av personuppgifter i princip är 

uppfyllda, skall hanteringen inte företas om detta inte är nödvändigt.  

                                                
114 SOU 1997:39 s.468 
115 Se under avsnitt 6.1.1 
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8 Sammanfattande analys 
 

8.1 Vad är personlig integritet? 

Det har framkommit tydligt i uppsatsen att det är svårt att definiera och ge en enhetlig 

innebörd av begreppet personlig integritet. Den personliga integriteten kan antingen ses 

som en sfär, där inga intrång är tillåtna utan legitima skäl, eller intressen, vilka inte får 

inskränkas. Istället för att försöka ge en definition av personlig integritet, torde det vara 

enklare att beskriva innebörden av en integritetskränkning. Enligt min mening inträffar 

en integritetskränkning när någon upplever sig kränkt. Denna definition kan dock inte 

läggas till grund för en lagstiftning, eftersom gränsen för när personen upplever sig 

kränkt, det vill säga den personliga integritetens extension, är subjektiv och växlar från 

individ till individ. Lagstiftaren måste istället efter en intresseavvägning bestämma 

vilka intrång som skall accepteras, och således sätta gränsen för den personliga 

integritetens formella extension där lagstiftaren finner rimligt utifrån 

intresseavvägningen. I denna intresseavvägning måste hänsyn tas till vad en person 

normalt sett skulle acceptera för intrång i sin personliga integritet. Här kan man alltså 

skilja mellan den personliga integritetens subjektiva extension och den personliga 

integritetens formella extension i samband med lagstiftning.  

 

8.2 Är skyddet för den personliga integriteten tillräckligt i 

kreditupplysningslagen? 

Genom kreditupplysningsutredningens intresseavvägning har den personliga 

integritetens formella extension bestämts, det vill säga inom denna gräns får inga 

intrång ske, de är då att klassa som otillbörliga. Kreditupplysningslagens regler skyddar 

också från att sådana intrång sker. Frågan är dock om gränser för den personliga 

integritetens formella extension är satt för snävt i samband med kreditupplysningar, och 

att kränkningar därför tillåts trots att de efter att en intresseavvägning gjorts idag skulle 

hamna innanför den formella gränsen för den personliga integriteten. Om man företar 

denna intresseavvägning utifrån ett utilitaristiskt synsätt, det vill säga gränsen för den 

formella extensionen skall sättas där maximal nytta skapas hos intressenterna, skulle 

man kunna hävda att det idag finns ett behov av att förstärka integritetsskyddet i 

samband med kreditupplysningar. Detta framförallt på grund av den ökade känsla av 

otrygghet inför det faktum att informationstillgången i samhället ökat. Enligt min 

mening är alltså inte skyddet för den personliga integriteten i kreditupplysningslagen 
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tillräckligt, utan skulle kunna förstärkas utan att bortse från de motstående intressen 

som finns.   

 

8.3 Hur bör skyddet för den personliga integriteten förstärkas? 

I uppsatsen analysdel har ett flertal olika förslag presenterats över hur skyddet för den 

personliga integriteten skulle kunna förstärkas, både i samband med kreditupplysningar 

men även i andra sammanhang, vilket dock i förlängningen även skulle innebära ett 

ökat skydd vid kreditupplysningsverksamhet. Om samtliga av de förslag som givits i 

realiteten skulle genomföras, skulle detta kunna leda oönskade effekter. Ett sådant 

integritetsskydd skulle kunna bli för starkt och till exempel i 

kreditupplysningsverksamhet innebära att effektiviteten försämras och 

kreditkostnaderna ökar, det vill säga mindre nytta för samtliga parter. Här skall istället 

diskuteras hur skyddet bör förstärkas.  

 

Vissa av förslagen till förstärkning av integritetsskyddet skulle kunna genomföras utan 

negativa följder för den kreditsökande eller för motstående intressen. Exempel på 

sådana förslag är borttagande av datainspektionens dispensmöjlighet och ett utökande 

av skyddet i regeringsformens 2 kapitel 3 § att gälla alla former av databehandling. 

Dispensmöjligheten i kreditupplysningslagen har aldrig använts i praktiken och innebär 

således endast en risk för otillbörliga intrång i kreditsökandens personliga integritet 

utan att därmed ge nytta för någon annan part. Regleringen i regeringsformen torde 

också relativt enkelt kunna ändras till att gälla all slags behandling av personuppgifter 

och inte endast omfatta insamling genom ADB.  

 

En annan möjlighet att betydligt stärka den enskildes skydd för den personliga 

integriteten är att möjliggöra för alla som önskar att utträda ur 

kreditupplysningsföretagens register. Visserligen skulle denna förstärkning av 

integritetsskyddet kräva större förändringar, och måhända till viss del också minska 

effektiviteten i kreditupplysningsföretagens hantering av personuppgifter. Det är dock 

av så pass stor vikt ur integritetsaspekt att bereda möjlighet för den enskilde att stå 

utanför registren, att en sådan förändring trots eventuella effektivitetsförluster bör 

genomdrivas. Valfrihet är en stöttesten i vårt demokratiska samhälle, och bör 

tillförsäkras den enskilde vid så många tillfällen som möjligt.  
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I analysen har också möjligheten till ytterligare begränsningar i informationsunderlaget 

diskuterats. Här torde emellertid en sådan förändring vara svår att genomföra. De 

uppgifter vilka idag används i en kreditupplysning är främst av ekonomisk karaktär. 

Även om användandet av sådan information, till exempel betalningsanmärkningar, 

innebär en kränkning av den personliga integriteten hos vissa kreditsökande, bör detta 

vara något som faller utanför den personliga integritetens formella extension, det vill 

säga dessa kränkningar skall därmed inte klassas som otillbörliga intrång. Att exkludera 

liknande uppgifter från kreditupplysningar torde kunna medföra att nyttan i samhället 

blir mindre eftersom bedömningen av den kreditsökandes kreditvärdighet blir osäkrare. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till att kreditkostnaderna ökar, både för kreditgivaren, 

men framförallt för den kreditsökande.   

 

8.4 Avslutande synpunkter 

Idag finns ett skydd mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten i samband med 

hantering av information om personer. Det måste emellertid anses önskvärt att ett 

integritetsresonemang förs i större utsträckning vid allt lagstiftningsarbete. Varje gång 

en lag stiftas inkräktar detta på den enskilda individens frihet att bestämma över sig 

själv och det torde därför vara viktigt att man är medveten om hur individen påverkas 

av de beslut som fattas av vår lagstiftare. Vid en del lagstiftning innebär detta att, man 

efter en intresseavvägning, medger vissa intrång i den personliga integriteten. Det är 

viktigt för vårt demokratiska samhälle att vi som medborgare kan ta del av denna 

intresseavvägning och motiveringen till varför sådana intrång skall få tillåtas. Därmed 

inte sagt att intrång i den personliga integriteten inte skall få förekomma. Den 

personliga integriteten är visserligen en rättighet, men i motsats till andra mänskliga fri- 

och rättigheter i vår författning, är den inte en absolut rättighet utan måste få kränkas i 

vissa situationer. 
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