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Sammanfattning 
Tekniken utvecklas ständigt och utvecklingen har bland annat lett till att det idag kan lagras 

och bearbetas mycket större mängder data än förr, vilket innebär att även behandlingen av 

personuppgifter är mer omfattande än tidigare. Den tekniska utvecklingen tillsammans med 

dess nya fenomen och förfaranden ställer krav på en förnyad lagstiftning. Inom EU nåddes 

under hösten 2015 en överenskommelse om en ny dataskyddslagstiftning vilken har resulterat 

i en dataskyddsreform innehållande två rättsakter: en förordning och ett direktiv. Förordning-

en trädde ikraft den 24 maj 2016 och ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. 

 

Uppsatsen kommer att behandla huruvida personuppgiftsskyddet vid internetanvändning för 

enskilda internetanvändare kommer att förändras genom införandet av den nya förordningens 

artikel 17. Artikeln lagstadgar en rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”), och motsva-

rande rättigheter finns i gällande rätt i 28 § personuppgiftslagen, i vilken möjligheten till rät-

telse stadgas. Syftet med artikeln är att stärka internetanvändarnas kontroll över sina person-

uppgifter. 

 

Genom införandet av artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen kommer den enskilde 

internetanvändarens rätt att få uppgifter undanröjda att tillgängliggöras och förstärkas, genom 

lägre krav på tillämplighet i jämförelse med 28 § personuppgiftslagen. Möjligheterna till att 

erhålla fullständig information om vilka personuppgifter som kan påverka internetanvändaren 

är dessvärre nästintill obefintliga, varför dennes faktiska kontroll inte försäkras genom artikel 

17. Trots att den enskilde internetananvändarens kontroll över sina personuppgifter förstärks, 

kommer syftet med artikel 17 inte nödvändigtvis säkerställas i praktiken genom införandet av 

den allmänna dataskyddsförordningen.  
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Förkortningar 
 

EU    Europeiska unionen 

 

EU:s rättighetsstadga  Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga 

     Rättigheterna 

 

FEUF    Fördraget om den europeiska unionens funktionssätt 

 

PUL    Personuppgiftslagen 1998:204 

 

Datalagen   Datalagen 1973:289 
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Begreppslista 
 

Big data 

Big data innebär odefinierat stora mängder data. I uppsatsen åsyftar begreppet big data endast 

data bestående av personuppgifter.  

 

Dataskyddsdirektivet 

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

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

sådana uppgifter. 

 

Den allmänna dataskyddsförordningen  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

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

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 

EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.  

 

Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen  

Innan den allmänna dataskyddsförordningen fick dess benämning vid antagandet, användes 

benämningen den allmänna uppgiftsskyddsförordningen: Förslag till EUROPAPARLAMEN-

TETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på be-

handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgifts-

skyddsförordning) /* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD). 

 

Den nya dataskyddsreformen 

Reformen består av en förordning och ett direktiv; Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-

vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. och 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för 

att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
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påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF. 

 

Den praktiska situationen 

Den praktiska situationen är att en person önskar få ekonomisk information som finns lagrad 

om denne undanröjd. Ett exempel på när en sådan önskan kan uppkomma är när en persons 

ekonomiska förhållanden förändrats, och denne vet att det finns uppgifter insamlade om den-

nes tidigare ekonomiska beteende. Personen i fråga önskar få den lagrade ekonomiska histo-

riken undanröjd, eftersom denne befarar att informationen kan innebära nackdelar. 

 

Den registrerade 

Den enskilde personen vars personuppgifter blir insamlade. 

 

Det nya dataskyddsdirektivet 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för 

att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 

påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 

2008/977/RIF. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är en personuppgiftsansvarig en fysisk eller 

juridisk person som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personupp-

gifter. I förslaget till den allmänna dataskyddsförordningen (den allmänna uppgiftsskyddsför-

ordningen) benämndes denna person som ”registeransvarig”.  

 

Profil 

Samtlig information om den registrerade som har lagrats och sammanställts genom profile-

ring. 

 

Profilering 

Automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma den registrerades personliga egen-

skaper och analysera eller förutsäga framtida beteende.  
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FÖRSTA KAPITLET 

Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Har du funderat över att dina Google-sökningar påverkar annonserna på Facebook och andra 

hemsidor? Har du varit med om plötsliga prishöjningar vid köp av flygbiljetter på internet? 

Uppgifter kring dina internetvanor och sökningsbeteenden behandlas och lagras, och är dess-

utom föremål för handel, vilket gemene man generellt är ovetande om. Uppgifterna insamlas 

bland annat i marknadsföringssyfte, för att skapa en mer riktad och individanpassad mark-

nadsföring, men även för att kartlägga exempelvis ekonomiska beteendemönster och förutspå 

framtida beteenden. 

 

Tekniken utvecklas ständigt och i det allt mer digitaliserade samhället blir den vardagliga 

verksamheten, såväl för privatpersoner som för företag och myndigheter, mer beroende av 

den. Den tekniska utvecklingen har bland annat lett till att det idag kan lagras och bearbetas 

mycket större mängder data än någonsin förr, vilket innebär att även behandlingen av person-

uppgifter är mer omfattande än tidigare. Stora mängder data, vars storlek gör dem svåra att 

hantera med traditionella databasmetoder, kallas big data. Begreppet är brett och fungerar 

som en allmän definition av en omfattande mängd data. Datans innehåll varierar men kan 

bland annat inbegripa information om personer baserat på deras internetvanor, såväl som 

andra stora informationsinsamlingar inom exempelvis fysik eller miljöforskning.  

 

Den tekniska utvecklingen tillsammans med dess nya fenomen och förfaranden ställer krav 

på en förnyad lagstiftning. Europeiska kommissionen nådde tillsammans med Europaparla-

mentet och Ministerrådet under hösten år 2015 en politisk överenskommelse om ny data-

skyddslagstiftning, vilken resulterat i uppkomsten av en dataskyddsreform från EU innehål-

lande två rättsakter (fortsättningsvis benämnd den nya dataskyddsreformen). Reformen består 

av en förordning och ett direktiv; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 

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

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

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EUT L 119, 4.5.2016, s. 1. (fortsättningsvis be-

nämnd den allmänna dataskyddsförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behö-
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riga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, av-

slöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (fortsättningsvis benämnd 

det nya dataskyddsdirektivet). Förordningen trädde ikraft den 24 maj år 2016 och ska tilläm-

pas från och med den 25 maj år 2018. Andrus Ansip, EU:s vice ordförande med ansvar för 

den digitala inre marknaden, har angående den nya lagstiftningen uttalat att: “Med gedigna 

gemensamma normer för uppgiftsskydd, kan människor vara säkra på att de har kontroll över 

sina personuppgifter.”1 

 

För att uppnå syftet att stärka den enskilde internetanvändarens rätt till kontroll över sina per-

sonuppgifter, har principen om rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) lagstadgats i arti-

kel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen. Motsvarande rättighet finns idag i 28 § per-

sonuppgiftslagen (1998:204, PUL) där möjligheten till rättelse stadgas. Rätten att bli bort-

glömd har konstaterats i ett mål från EU-domstolen,2 men det saknas praxis i svensk rätt. För 

en enskild person som vill ha kontroll över sina personuppgifter, är möjligheten att själv välja 

vilken information som ska lagras avgörande. Därför kommer uppsatsens utgångspunkt att 

vara artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen. Behandlingen i uppsatsen kommer att 

jämföra artikeln med 28 § PUL, för att undersöka om den enskilde internetanvändarens rät-

tigheter förändras i och med införandet av förordningen.  

 

 

1.2 Problemformulering 
Hur kommer möjligheten för den enskilde internetanvändaren att enbart av personliga prefe-

renser få personuppgifter undanröjda att förändras i och med införandet av artikel 17 i den 

allmänna dataskyddsförordningen, i jämförelse med 28 § PUL? 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen och 

jämföra den med 28 § PUL. Granskningen syftar till att ge den enskilde internetanvändaren, 

såväl juridiskt kunniga som övriga, förståelse av det skydd som förordningen kommer att ge 

                                                
1 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker 
den digitala inre marknaden, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_sv.htm. 
2 Mål C-131/12. 
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samt individens eventuella rättigheter till sina personuppgifter utifrån den praktiska situation-

en. Granskningen koncentreras på den enskilde internetanvändarens rätt att få uppgifter bort-

glömda eller raderade. 

 

 

1.4 Metod och material 
1.4.1 Material 

1.4.1.1 Utgångspunkt 
Utgångspunkten i uppsatsen är som nämnts EU-rätt och svensk rätt gällande den enskilde 

internetanvändarens möjligheter att ta kontroll över de personuppgifter som finns lagrade om 

denne. Det material som behandlas är PUL och det bakomliggande dataskyddsdirektivet, 

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

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

sådana uppgifter (fortsättningsvis benämnd dataskyddsdirektivet), samt den allmänna data-

skyddsförordningen med tillhörande dokumentation och meddelanden från framtagningspro-

cessen. Behandlingen utgår huvudsakligen från 28 § PUL och artikel 17 i den allmänna data-

skyddsförordningen. I övrigt inhämtas information från berörda myndigheter och EU-rättsliga 

institutioner. Även lagkommentarer och doktrin behandlas för att klargöra rättsläget.  

 

I 28 § PUL stadgas, som nämnts, rätten till rättelse. Det saknas praxis från svenska allmänna 

domstolar som berör paragrafen, vilket innebär att det i uppsatsen endast utgås från andra 

rättskällor vid behandling av svensk rätt. Det finns däremot ett mål från EU-domstolen, 

Google-målet, vilket redogörs för under avsnitt 3.3.2. 

 

 

1.4.1.2 Reformen; ett direktiv och en förordning 
Reformen består som nämnts av två delar, ett direktiv som behandlar personuppgiftsbehand-

ling vid brottsbekämpning3 och den allmänna dataskyddsförordningen.4 Direktiv och förord-

                                                
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF. 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.  
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ningar är rättsakter som ingår i EU:s sekundärrätt.5 Den formella skillnaden mellan ett direk-

tiv och en förordning är att ett direktiv är en lagstiftningsakt som ska implementeras i nation-

ell lagstiftning, i det fall att den existerande lagstiftningen inte uppfyller direktivets mål.6 En 

förordning är däremot, enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), all-

mänt giltig, till alla delar bindande och direkt tillämplig, vilket betyder att den blir gällande 

rätt i alla medlemsländer från att den antas.7 Direkt tillämplighet innebär att den även kan 

åberopas av den enskilde EU-medborgaren i nationell domstol. Det kan däremot finnas speci-

fika bestämmelser som reglerar ikraftträdande och tillämpning i förordningar, såsom i den 

allmänna dataskyddsförordningen. Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft den 

24 maj år 2016, och ska tillämpas från och med den 25 maj år 2018, det vill säga två år efter 

antagandet.8 Under denna tidsfrist (så kallad grace period) ges företagen en möjlighet att an-

passa sina system för personuppgiftshantering.9 Efter att ett direktiv antagits, ges en imple-

menteringsperiod mellan ett till tre år, ofta en tvåårig sådan, där medlemsländerna får tid att 

anpassa sin nationella lagstiftning.10 Det nya dataskyddsdirektivet träder ikraft 6 maj år 2016, 

och ska införlivas i medlemsländernas nationella lagstiftning senast 6 maj år 2018.11  

 

 

1.4.1.3 Den allmänna dataskyddsförordningens rättsställning 
Överenskommelsen om texterna i den allmänna dataskyddsförordningen, träffades i decem-

ber år 2015 genom en trilog, ett trepartssamtal mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och 

kommissionen, efter ett justeringsarbete som pågått sedan år 2012. Den allmänna dataskydds-

förordningen ska, som nämnts, tillämpas från och med den 25 maj år 2018, och ersätter då det 

nuvarande dataskyddsdirektivet, och därmed i Sverige även PUL.12 Således är, i skrivande 

stund, PUL gällande rätt angående personuppgiftsskydd i Sverige. 

 

En svårighet med att den allmänna dataskyddsförordningen ännu inte är tillämpbar, är att det 

därmed saknas praxis och utvecklad doktrin. Praxis och doktrin är två rättskällor som ofta 

används för att klargöra rättsläget, eftersom lagtext sällan omfattar alla potentiella situationer. 

                                                
5 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 uppl, Nordstets Juridik, Stockholm 2010, s. 30. 
6 Bernitz, Kjellgren, s. 32. 
7 Artikel 288, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.  
8 Artikel 99, den allmänna dataskyddsförordningen. 
9 Europeiska kommissionen, “Fact Sheet - Questions and Answers - Data protection reform”, http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-15-6385_en.htm. 
10 Bernitz, Kjellgren, s. 33. 
11 Artikel 18.1 och artikel 22, det nya dataskyddsdirektivet.  
12 Regeringskansliet, EU:s nya dataskyddsförordning, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-
dataskyddsforordning/. 
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Förutsägbarheten i lagtext som ännu inte tillämpats är givetvis sämre än i gällande rätt, till 

vilken både praxis och doktrin finns eftersom lagtexten då har prövats i domstol samt grans-

kats av juridiskt kunniga. Det är av samma anledning som denna uppsats får stor relevans, då 

den syftar till att klargöra ett rättsläge under förändring och utveckling. 

 

 

1.4.1.4 Förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt 
I förhållandet mellan svensk rätt och EU-rätt är EU-rätten överordnad den svenska rätten i 

rättshierarkin. Hierarkin innebär att den nationella rätten måste anpassas efter och följa EU-

rätten. En förordning är direkt tillämplig, medan ett direktiv ger utrymme för viss nationell 

tolkning. Vid oklarheter eller tolkningssvårigheter om hur EU:s lagstiftning ska tolkas, kan de 

nationella domstolarna begära förhandsavgöranden från EU-domstolen. Även praxis från EU-

domstolen är prejudicerande för rättstillämpningen i medlemsstaterna.13 Rättshierarkin med 

en överordnad EU-rätt kommer även beaktas i uppsatsen, och redogöras för under rubrik 4.1. 

 

 

1.4.2 Metod 
För att underlätta för läsaren att förstå det i uppsatsen förda resonemanget samt möjliggöra 

granskningen av den i uppsatsen valda lagtexten, utgås det i uppsatsen från en praktisk exem-

pelsituation (fortsättningsvis benämnd den praktiska situationen). Den praktiska situationen 

(vilken beskrivs utförligare under rubrik 2.1) är att en person vill att lagrad information om 

denne, som kan påverka personens framtida ekonomiska förutsättningar, på något vis ska 

undanröjas. Ett exempel på när en sådan önskan kan uppkomma är när en persons ekono-

miska förhållanden förändras, men det kan även ske utan en direkt anledning eller utan att 

vara en följd av en specifik händelse. Motivet till att denna specifika situation har valts, är att 

majoriteten av befolkningen vid ett eller flera tillfällen i livet genomgår förändringar av sina 

ekonomiska förhållanden. Förändringen kan exempelvis bero på en uppsägning från en ar-

betsplats, att en student som tar examen ger sig ut i arbetslivet, eller att en arbetstagare går i 

pension. 

 

 

  

                                                
13 Bernitz, Kjellgren, s. 78-79. 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar huruvida personuppgiftsskyddet vid internetanvändning för enskilda 

internetanvändare (fortsättningsvis benämnd den registrerade)14 kommer att förändras genom 

införandet av den nya dataskyddsreformen, men kommer enbart beröra den allmänna data-

skyddsförordningen. En viktig aspekt och ett av motiven till införandet av reformen, är att 

stärka den enskildes kontroll över sina personuppgifter. Uppsatsen kommer att behandla fe-

nomenet att företag samlar in och lagrar uppgifter om den registrerade. Det nya dataskyddsdi-

rektivet reglerar personuppgiftshantering vid brottsbekämpning, och således inte den privata 

sektorn, och därmed kommer dataskyddsdirektivet inte vidare att diskuteras i uppsatsen.  

 

Uppsatsen avgränsas till EU-rätt och svensk rätt avseende personuppgiftsskydd vid interne-

tanvändning. Uppgifter som enligt lag innefattas i begreppet känsliga personuppgifter be-

handlas dock inte, eftersom de regleras enligt särskilda regler (för utförligare redogörelse, se 

avsnitt 2.2.3.3). Artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen, med titeln rätt till rade-

ring (”rätten att bli bortglömd”), får antas vara den artikel som för gemene man framstår som 

den bäst lämpliga för att möjliggöra undanröjande av personuppgifter i den praktiska situat-

ionen. Artikeln är även enligt EU:s institutioner en av de bestämmelser som ska stärka indi-

videns skydd för personuppgifter, vid införandet av den allmänna dataskyddsförordningen. 

Utgångspunkten i uppsatsen kommer därmed att vara artikel 17 i den allmänna dataskydds-

förordningen. En avgränsning sker även i enlighet med förordningens materiella tillämp-

ningsområde, vilket exempelvis utesluter behandlingen av personuppgifter vid brottsbekämp-

ning. I uppsatsen kommer endast den privata sektorn att beröras, och således inte myndig-

hetsutövning. 

 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel.  

 

I andra kapitlet redogörs för de grundläggande begrepp som är av betydelse för uppsatsen. 

Kapitlet klargör även exempelsituationen som valts för att underlätta för läsaren att ta till sig 

uppsatsens resonemang.  

 
                                                
14 För utförligare redogörelse om begreppet, se avsnitt 2.2.3.2 Den registrerade.  
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Vidare kommer det i tredje kapitlet att närmare presenteras för idag gällande rätt vid behand-

ling av personuppgifter. De rättskällor som behandlas är lagstiftning med tillhörande doktrin, 

förarbeten och praxis. Behandlingen sker på nationell samt EU-rättslig nivå. 

 

I fjärde kapitlet behandlas den allmänna dataskyddsförordningen. Inledningsvis presenteras 

bakgrunden och syftet med förordningen. Vidare återges den valda artikeln och dess principer 

behandlas utifrån den i uppsatsen valda situationen. 

 

Det femte kapitlet redogör för den slutliga analysen av uppsatsens problemformulering. I 

uppsatsens analys redogörs för vilka rättigheter som finns mot bakgrund av den valda prak-

tiska situationen till undanröjande av ekonomisk historik. I analysen granskas även huruvida 

artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen kommer innebära en förändring av rätten 

för den registrerade att själv avgöra vilka uppgifter om denne som ska fortsätta finnas lag-

rade, i jämförelse med förutsättningarna till detta enligt 28 § PUL.  

 

  



 15 

ANDRA KAPITLET 

Praktisk och teoretisk bakgrund 
 

2.1 Utgångspunkt; den praktiska situationen 
Profilering innebär att en registrerads personuppgifter används för att förutsäga framtida be-

teende och bedöma vissa personliga egenskaper (för närmare redogörelse se avsnitt 2.2.5). 

Profilering används i många situationer av företag i många olika branscher. Genom att förut-

spå kundernas framtida beteende kan exempelvis ett försäkringsbolag prissätta kundens för-

säkring, en bank kan fastställa räntan för ett privatlån, en arbetsgivare kan besluta vilka av de 

arbetssökande som är bäst lämpade för arbetet och en butik kan sända ut individanpassad 

reklam.15  

 

Utgångspunkten i uppsatsen är problematiken i situationen när en person har kännedom om 

att det finns uppgifter om denne som enligt lag inte innefattas i begreppet känsliga person-

uppgifter (för utförligare redogörelse, se avsnitt 2.2.3.3), utan som personen endast av ren 

personlig preferens inte vill ska finnas lagrade. Eftersom profilering är ett verktyg som an-

vänds i ett stort antal situationer och för olika syften, utgår uppsatsen från en konkret, prak-

tisk situation. Syftet med exemplifieringen är att underlätta för läsaren att följa med i uppsat-

sens resonemang, och för att lättare kunna tillgodogöra sig resonemanget.  

 

Den praktiska situationen är att en person önskar få ekonomisk information som finns lagrad 

om denne undanröjd. Ett exempel på när en sådan önskan kan uppkomma är när en persons 

ekonomiska förhållanden förändrats, och personen vet att det finns uppgifter insamlade om 

dennes tidigare ekonomiska beteende. Personen i fråga önskar få den lagrade ekonomiska 

historiken undanröjd, eftersom denne befarar att informationen kan innebära nackdelar.  

 

Det lämpligaste tillvägagångssättet för personen får förmodas vara att uppgifterna raderas 

eller ”glöms bort”, det vill säga de avlägsnas från personens så kallade profil, i vilken all in-

formation om den registrerade finns sammanställd (för utförligare redogörelse, se avsnitt 

2.2.5.2), eller att uppgifternas koppling till personen i fråga försvinner och uppgifterna tas 

bort från olika sökmotorer.  

                                                
15 Stanley Greenstein, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet. 



 16 

2.2 Teoretisk bakgrund 
2.2.1 Inledande kommentarer  
Privat internetanvändning slog igenom på 1990-talet och har sedan utvecklats och spridits 

världen över med en enorm framfart.16 Idag är internet ett självklart verktyg i vardagen för 

privatpersoner, företag och myndigheter, och utvecklingen pågår fortfarande. För varje år 

som går utvecklas möjligheterna med internet, och nya fenomen och användningsområden 

uppkommer. De snabba tekniska framstegen omkullkastar tidigare synsätt och problematise-

rar kontrollen av aktörerna, såväl företag som privatpersoner. Det visar tydligt att nya feno-

men kräver nya regelverk, och vi står i dagsläget inför en helt ny dataskyddslagstiftning. 

 

Som tidigare nämnts syftar denna uppsats till att granska och jämföra artikel 17 i den all-

männa dataskyddsförordningen med gällande rätt, för att ge den registrerade förståelse av 

begreppet integritet samt de eventuella rättigheterna till sina personuppgifter, som förord-

ningen kommer innebära. För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig framställningen, ska det 

inledningsvis redogöras för historik samt de grundläggande begrepp som kommer att använ-

das i uppsatsen.  

 

 

2.2.2 Exempel på internetanvändning 

2.2.2.1 Sociala medier 
Sociala medier definieras som medier där människor ges möjlighet att kommunicera direkt 

med varandra genom bild, text eller ljud. De sociala medierna skiljs från massmedier på så 

sätt att de bygger på innehåll som produceras av dess användare.17 Användningen av sociala 

medier har ökat explosionsartat de senaste åren. Ett exempel är Facebook, som grundades år 

2004 och redan vid början av år 2015 hade omkring 4,9 miljoner användare i Sverige och 1,4 

miljarder aktiva användare i världen per månad.18 Ett annat exempel är Twitter, en webbase-

rad tjänst för socialt nätverkande som grundades år 2006, där användare har mikrobloggar 

bestående av inlägg som får innehålla max 140 tecken. Företaget har sedan dess vuxit och år 

2015 hade Twitter 288 miljoner aktiva användare per månad.19 Ett ytterligare socialt medium 

är Instagram, en applikation som grundades år 2010, där användare delar bilder på sina In-

                                                
16 Nationalencyklopedin, Internet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internet. 
17 Nationalencyklopedin, Sociala medier, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier. 
18 Nationalencyklopedin, Facebook, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/facebook. 
19 Nationalencyklopedin, Twitter, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/twitter. 
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stagram-konton. Under våren år 2016 hade Instagram ca 400 miljoner aktiva användare varje 

månad, vilka lade upp ca 80 miljoner bilder varje dag.20 Sociala medier är således en stor del 

av samhället och människors vardagliga kommunikation. 

 

 

2.2.2.2 Internethandel 
Genom utvecklingen av internet har människors vanor förändrats och idag handlar många via 

internet. Sedan mitten av 2000-talet har den elektroniska handeln utgjort ungefär 5-6 % av 

den totala detaljhandeln.21 Internethandel har således, såväl som sociala medier, utvecklats till 

att utgöra en given del av det moderna samhället.  

 

 

2.2.3 Personuppgift 

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

henne”.22 Artikeln innebär således att varje person har en lagstadgad rätt till att dennes per-

sonuppgifter skyddas. Enligt 3 § PUL definieras en personuppgift som “All slags information 

som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.” I den allmänna 

dataskyddsförordningen är definitionen “varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person.”23 De båda definitionerna innebär således att en personuppgift är 

all information som går att koppla till en specifik person.  

 

 

2.2.3.2 Den registrerade 

I gällande rätt finns begreppet den registrerade definierat i 3 § PUL som “den som en per-

sonuppgift avser”. I den allmänna dataskyddsförordningen definieras begreppet i artikel 4 p. 

1, vilken anger definitionen av begreppet personuppgifter, som ”en identifierad eller identifi-

erbar fysisk person”. Med den registrerade avses således den person vars personuppgifter 

insamlas och bearbetas. 

 

 
                                                
20 Nationalencyklopedin, Instagram, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/instagram. 
21 Nationalencyklopedin, E-handel, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/e-handel. 
22 Artikel 16.1, FEUF.  
23 Artikel 4 p. 1, den allmänna dataskyddsförordningen.  
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2.2.3.3 Behandling av personuppgifter 
I PUL delas personuppgifter in i två kategorier: känsliga personuppgifter och övriga person-

uppgifter. Enligt 13 § PUL är känsliga personuppgifter sådana uppgifter som hänförs till en 

persons ras eller etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, politiska åsikter samt religiös 

eller filosofisk övertygelse. Behandlingen av känsliga uppgifter regleras enligt särskilda reg-

ler.24 Indelningen tydliggörs även i artikel 9 i förordningen, som reglerar behandling av sär-

skilda kategorier av personuppgifter. Artikel 9 lyder som följer:  

 

”Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, reli-
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska 
uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om 
hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbju-
den.”25 
 

Både PUL och den allmänna dataskyddsförordningen gör således skillnad på känsliga och 

andra “icke-känsliga” personuppgifter. Definitionen av ”icke-känsliga” personuppgifter kan 

därmed utläsas motsatsvis genom definitionen av känsliga personuppgifter. Som nämnts syf-

tar uppsatsen till att redogöra för den registrerades möjligheter att få personuppgifter som inte 

klassas som känsliga undanröjda. Behandling av känsliga personuppgifter berörs därför inte 

ytterligare i uppsatsen.  

 

 

2.2.3.4 Personuppgifter på nätet 
Publicering av information på internet anses utgöra behandling av personuppgifter, i enlighet 

med artikel 4 p. 2 i förordningen, vilket prövades och fastställdes av EU-domstolen redan år 

2003, i Lindqvist-målet (även kallat Bodil-målet). Efter en begäran om ett förhandsavgörande 

från Göta Hovrätt, fastställde EU-domstolen att publicering ska anses utgöra personuppgifts-

behandling enligt definitionen i artikel 2 b i dataskyddsdirektivet.26  

 

 

 

 

 
                                                
24 13-18 §§ PUL. 
25 Artikel 9 p. 1, den allmänna dataskyddsförordningen. 
26 Punkt 25, mål C-101/01. 
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2.2.3.5 Skydd av personuppgifter 
I EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga), anges i artikel 1 att 

“Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras och skyddas”.27 Detta är således 

utgångspunkten i EU:s personuppgiftsrätt, eftersom EU:s rättighetsstadga är juridiskt bin-

dande för medlemsstaterna och dess medborgare.28 Således gäller även vid tillämpningen av 

den allmänna dataskyddsförordningen att människans värdighet ska respekteras och skyddas. 

 

Individens värdighet är subjektiv, och avgörs av personens egen känsla av vad som är ett vär-

digt beteende för denne själv.29 Människans värdighet och personuppgifter är relaterade på 

flera sätt. Vi påverkas alla av vad personer i vår omgivning tycker och tänker om oss. Att 

uppleva sig illa omtyckt, missbedömd, orättvist behandlad, eller i andra avseenden inte posi-

tivt bemött eller uppfattad av omvärlden, kan i många fall leda till en förändring av synen på 

sin egen värdighet. Omgivningens åsikter kan vidare påverka våra möjligheter i livet, till ex-

empel på så sätt att en person missgynnas på grund av en annan persons subjektiva bedöm-

ning. 

 

Rättsfilosofen Ronald Dworkin har i sin bok Justice for Hedgehogs behandlat begreppet 

människans värdighet. Han anser att det finns två principer som är fundamentala för ett gott 

leverne: principen om självrespekt och principen om autenticitet.30 Principen om självrespekt 

innebär att varje person måste ta sitt eget liv seriöst, och att det inte är något man bör slösa 

bort.31 Att vara autentisk betyder att vara äkta,32 och principen om autenticitet innebär att 

varje person har ett ansvar att identifiera vad som är viktigt för denne i livet, och leva efter 

detta.33 Principen innebär följaktligen att var individ har rätt att skapa sin egen identitet och 

forma sitt eget liv, utan att någon annan ska inskränka den rätten. Att skydda personuppgifter 

går således hand i hand med principen om autenticitet. För att kunna leva ett autentiskt liv har 

vi rätt att själva välja vilka personliga uppgifter vi ska låta andra ta del av.  

 

Vikten av att skydda personuppgifter är således inte enbart en lagstadgad rättighet, utan är 

även en grundläggande rättsfilosofisk princip om människovärde. Det är viktigt att i den tek-

                                                
27 EU:s rättighetsstadga.  
28 Artikel 6 p. 1, fördraget om Europeiska unionen.  
29 Nationalencyklopedin, värdighet, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/v%C3%A4rdighet. 
30 Dworkin, Ronald, Justice for hedgehogs, MA: Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2011, s. 203. 
31 Dworkin, s. 203. 
32 Nationalencyklopedin, autenticitet, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/autenticitet. 
33 Dworkin, s. 204. 
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niska utvecklingen, när de tekniska informationsinsamlingsmetoderna blir effektivare och kan 

hantera större mängder data, säkerställa att den personliga integriteten inte förbises. 

 

 

2.2.4 Big data 
Begreppet big data har en bred betydelse, men det som avses är en odefinierat stor data-

mängd som är för stor för att kunna hanteras med traditionella metoder. Datan behandlas där-

för på flera servrar samtidigt för att vara hanterbar. Genom behandling av big data samlas 

stora mängder information in som analyseras med hjälp av datautvinning, insortering i data-

skikt och användningen av datalager, vilket i många fall sker i realtid.  Metoden används 

inom många verksamhetsområden, exempelvis vid informationsinsamlingar inom meteoro-

logi, hälsovård och fysik, men även vid användningen av sociala medier och stora sökmo-

torer.34 I uppsatsen kommer begreppet big data användas för att beskriva stora mängder data 

avseende personuppgifter.  

 

 

2.2.5 Profilering 

2.2.5.1 Begreppet profilering 
Profilering, på engelska kallat profiling, predictive modelling eller predictive analytics, är 

benämningen på en metod där den registrerades nuvarande och tidigare beteendemönster 

skapar en så kallad profil, genom vilken den registrerades framtida beteende förutspås och 

personliga egenskaper bedöms.35 Profilering bygger på bearbetning av big data, där hänsyn 

tas till en stor mängd olika variabler, däribland huruvida en person har utfört en handling ti-

digare, hur frekvent personen utfört handlingen och när det skedde senast. Skillnaden gente-

mot traditionella metoder för att förutse beteende är att behandlingen av big data kan bearbeta 

mycket större datamängder. Profilering tar ej hänsyn till huruvida det finns ett reellt orsaks-

samband mellan händelseförloppen, utan ser endast till tidigare händelsesamband för att för-

utspå framtida beteenden.36 Det innebär att profilering kopplar samman händelser, utan att se 

till eventuella förklaringar till sambandet.  

 

 
                                                
34 Nationalencyklopedin, big data, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/big-data. 
35 Siegel, Eric, Predictive Analytics: The Power To Predict Who Will Click, Buy, Lie, Or Die, Wiley, Davenport 2013, s. 80. 
36 Spencer, Shaun B, Privacy and Predictive Analytics in E-Commerce, 49 New England Law Review s. 101, 2015. 
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2.2.5.2 Användning av profilering 
I praktiken går profilering till som följer: den registrerades beteende behandlas och lagras i 

form av enskilda mängder information (fortsättningsvis kallat datapunkter). Datapunkter upp-

står efter i stort sett alla handlingar den registrerade utför som på något sätt är kopplade till 

internet. Exempel på när datapunkter uppstår och lagras är när en person betalar med betal-

kort, vid varje “klick” på en hemsida, vid interaktion på sociala medier, information från 

platstjänster och information sparad på personens smartphone och dator.37 Datapunkterna 

lagras och bildar tillsammans personens profil. Profilen består inte enbart av den registrerades 

egna datapunkter, utan den kopplas även samman i demografiska skikt där den registrerades 

datapunkter systematiseras, bland annat baserat på den registrerades umgängeskrets profiler. 

Lagringen och direktbearbetningen av datapunkter och bildandet av den registrerades profil 

är en automatiserad dataprocess, och ingenting som går att se i sin helhet. För att bearbeta 

informationen i profilen används algoritmer. Med hjälp av olika algoritmer sammanställs och 

analyseras informationen, bland annat för att förutspå framtida beteenden hos den registre-

rade.38 

 

Information om hur företag arbetar utgör till stor del företagshemligheter, och det går därför 

inte med säkerhet att veta i vilken utsträckning profilering förekommer eller vilken informat-

ion som samlas in.39 I många fall är allmänheten ovetandes om vilken information som lagras 

eftersom många inte läser användarvillkor eller sekretessvillkor när det anges. Ett exempel på 

vilken typ av information som samlas in återfinns i Googles sekretessvillkor.40 Informationen 

består dels utav information som den registrerade själv uppger vid upprättande av ett konto 

hos någon av Googles tjänster, och dels utav sådan information Google samlar in genom an-

vändandet av dessa. Den information som användaren uppger innefattar ofta namn, epost-

adress, telefonnummer och kreditkortsnummer och enligt sekretessvillkoren lagras denna 

information tillsammans med det upprättade kontot. Informationen Google samlar in genom 

tjänsteanvändningen beskrivs som:  

- Enhetsinformation: vilken enhet som används (enhetens ID) och information om en-

heten såsom maskinvarumodell. 

- Logginformation: information om hur tjänsterna används och om telefoni såsom sam-

talsparter, samtalslängd och epost. 

                                                
37 Siegel, s. 2. 
38 Stanley Greenstein, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet. 
39 Stanley Greenstein, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet.  
40 Google, Sektretesspolicy, https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/#infocollect. 
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- Platsinformation: information om var den registrerade befinner sig geografiskt. In-

formationen samlas in genom exempelvis IP-adress, GPS, Wi-Fi-åtkomstpunkter och 

mobilmaster. 

- Unika programnummer: installationsinformation. 

- Lokal lagring, cookies etcetera: på enheten lokalt lagrad information. 

 

Google beskriver i sina sekretessvillkor exempel på hur de använder informationen de samlar 

in. Informationen från tekniker såsom cookies, en teknik där en textbaserad datafil med upp-

gifter om en persons tidigare sökmönster sparas, används för att förbättra användarupplevel-

sen och den övergripande tjänstekvaliteten, och processen bedrivs genom tjänsten Google 

Analytics. Personuppgifterna analyseras med hjälp av Googles automatiserade system för att 

förse användaren med för denne relevanta produktfunktioner. Således anpassas annonser och 

sökresultat till den registrerade i syfte att göra innehållet relevant för användaren. Olika tjäns-

ter kan kombineras så användarna genom sociala medier kan dela information med sina vän-

ner från en tjänst till en annan. 

 

 

2.2.5.3 Exempel på profilering i praktiken 
Det kinesiska medborgarbetyget 

I Kina har profilering använts sedan år 2015 till att poängsätta dess medborgare, där topp-

skiktet klassas som “mönstermedborgare”. Medborgarnas identitet, betalningsförmåga, bete-

ende, personliga kontakter och kredithistoria ger tillsammans personens kreditbetyg. Med en 

applikation kan medborgarna se sina kreditbetyg, och även vilka faktorer som påverkar. Ett 

högt kreditbetyg ger samhälleliga fördelar, såsom att medborgaren lättare beviljas lån, med-

ges visum och tillåts hyra bil utan depositionsavgift. På motsvarande sätt ger ett lågt kreditbe-

tyg nackdelar i samhället, såsom exempelvis svårare att ta lån. Därutöver har vissa jobb, ex-

empelvis advokat och läkare, krav på ett högt kreditbetyg.  

 

All data som finns tillgänglig om varje enskild kinesisk medborgare lagras. En algoritm vär-

derar datan, vilken sedan kombineras med information från myndigheter, domstolar och sko-

lor. Kredithistoria, betalningsanmärkningar och betalningsförmåga, beteende och karaktärs-

drag samt personliga kontakter kan påverka kreditbetyget. Om du har en vän med dålig eko-
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nomi som drar ner ditt kreditbetyg, är det enda du kan göra för att höja betyget att “kapa ban-

den”. 41 

 

De kinesiska myndigheterna, till skillnad från de i väst-världen, vill att deras medborgare ska 

vara medvetna om att de är övervakade, och menar att det ökar viljan att leva och bete sig 

som en god medborgare. Hu Tao, chefen för den applikation där medborgarna kan se sitt kre-

ditbetyg, har uttryckt att de kinesiska medborgarna måste förstå att ett bra betyg och en hög 

kreditvärdighet innebär rikedom i ett ärligt samhälle.42 Det finns en av den kinesiska staten 

utfärdad officiell hemsida där medborgarna kan läsa om hur de mest effektivt förändrar sina 

kreditbetyg.43 År 2020 ska alla kinesiska medborgare ha en statligt utfärdad kreditkod, vilken 

speglar personens kreditbetyg.44 

 

Exemplet med det kinesiska betygssystemet för mönstermedborgare syftar till att påvisa hur 

profilering kan användas för att kartlägga medborgare och i vilken grad denna kartläggning 

kan påverka medborgarnas liv.  

 

 

Targets “pregnancy prediction score” 

Dagens detaljhandelsföretag använder sig i stor utsträckning av profilering. Ett exempel på 

fenomenet är Targets omtalade “pregnancy prediction score”.45 Target är en amerikansk 

stormarknad som säljer livsmedel, skönhetsprodukter, kläder, heminredning med mera. De 

har utvecklat en algoritm som genom kvinnors köpbeteenden kan beräkna huruvida kvinnan 

med hög sannolikhet kan förmodas vara gravid och hur långt gången hon i sådant fall är. Al-

goritmen konstruerades genom ett “Baby shower-medlemskap” hos Target, där gravida kvin-

nor angav det förväntade födelsedatumet och därefter bearbetades datan från deras köpvanor 

under graviditeten. Genom denna metod kunde även marknadsföringen optimeras eftersom 

den bearbetade datan visade vilka incitament som var mest effektiva med hänsyn till olika 

personers beteendemönster, exempelvis e-post gentemot papperskuponger.46 Syftet var att 

                                                
41 Andersson Åkerblom, Tobias, Så blir du en kinesisk mönstermedborgare, KIT, https://kit.se/2015/09/25/11823/sa-blir-du-
en-kinesisk-monstermedborgare/. 
42 Folkets Dagblad, ”Online kredit, har du några minuter?”, http://money.people.com.cn/n/2015/0810/c42877-
27436637.html. 
43 Credit China, ”Om oss”, http://www.creditchina.gov.cn/about. 
44 Andersson Åkerblom, Tobias, Så blir du en kinesisk mönstermedborgare, KIT, https://kit.se/2015/09/25/11823/sa-blir-du-
en-kinesisk-monstermedborgare/. 
45 Duhigg, Charles,How Companies Learn Your Secrets, N.Y. TIMES 16-2-2012, 
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html . 
46 Spencer, s. 105. 
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Target, genom den riktade marknadsföringen, skulle säkra framtida försäljning genom att 

kvinnorna under och efter graviditeten fortsatte handla på Target. Targets metod blev väldigt 

uppmärksammad i media år 2012,47 när en far till en tonårsdotter upprört kontaktade sin lo-

kala Target-butik efter att familjen på posten fått hem rekommenderade varor för gravida 

kvinnor.48 Pappan påstod att Target uppmanat hans dotter att bli gravid och butiksägaren 

kunde inget annat göra än att be om ursäkt för misstaget. En vecka senare ringde pappan till-

baka till affären; ““I had a talk with my daughter,” he said. “It turns out there’s been some 

activities in my house I haven’t been completely aware of. She’s due in August. I owe you an 

apology.””49 Genom Targets ”pregnancy prediction score” kände Target sålunda till dotterns 

graviditet innan hennes far fick kännedom om det.  

 

 

Exempel från Sverige 

Livsmedelskoncernen ICA är ett av de svenska företag som idag använder sig av profilering, 

bland annat genom dess inköpsbaserade marknadsföring vid namn ”Mina varor”. ICA lagrar 

kontaktuppgifter och personlig information, såsom kön och födelsedata, tillsammans med 

information om köpbeteende. Informationen om köpbeteendet anger vilka varor kunden kö-

per, samt antal transaktioner, totalbelopp, köptillfällen och i vilka butiker kunden handlar. 

Utifrån informationen om kunden erbjuder ICA personliga rabatter på ett antal varor som 

kunden tidigare köpt samt nyheter ICA ”tror passar”50 kunden. 51 

 

Redan år 2004 granskade Datainspektionen ICA:s system för personuppgiftsbehandling och 

konstaterade då att företaget lagrade information om kunders inköp på artikelnivå. Ytterligare 

en granskning gjordes år 2008 efter en marknadsföringskampanj av ”Mina varor” på grund av 

att kampanjen skapat oro bland konsumenter.52 Datainspektionen avslutade dock ärendet, 

eftersom behandlingen av personuppgifter grundades i kundens i samtycke. ICA:s behandling 

stod därmed inte i strid med PUL.53 

 

                                                
47 How Target knows its shoppers are pregnant - and figured out a teen was before her father did, Daily Mail, 18-02-2012, 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2102859/How-Target-knows-shoppers-pregnant--figured-teen-father-did.html. 
48 Duhigg. 
49 Duhigg.  
50 ICA, Allt bra med ICAs kort, http://www.ica.se/ica-kort/formaner-med-icas-kort/samla-och-fa-tillbaka/. 
51 Datainspektionen, Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (dnr 1476-2008), 2008-12-15. 
52 Andersson, Elisabeth, Riktad Ica-reklam retar kunder, Sydsvenskan, 17 oktober 2008, http://www.sydsvenskan.se/2008-
10-17/riktad-ica-reklam-retar-kunder. 
53 Datainspektionen, Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (dnr 1476-2008), 2008-12-15. 
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Som tidigare nämnts är det svårt att veta i vilken utsträckning profilering förekommer i Sve-

rige på grund av att många processer är företagshemligheter. Det finns däremot viss informat-

ion om svenska myndigheters användning av profilering, vilket i det följande nämns som 

ytterligare exempel trots att det faller utanför uppsatsens avgränsningar. På hemsidan för In-

spektionen för socialförsäkringen (ISF) återfinns information om hur profilering och inform-

ationsutvinning kan effektivisera förvaltning, och den praktiska användningen av sådana tek-

niker. Exempel på svenska myndigheter som använder profilering är Skatteverket i syfte att 

hitta fel och fusk, Kriminalvården i sitt arbete för att minska återfall i brott, Försäkringskas-

san för att undvika felaktiga utbetalningar och Arbetsförmedlingen vid anställningsproces-

ser.54 

 

 

2.2.5.4 Kategorisering av profilering vid internethandel 
För att belysa och exemplifiera hur profilering kan användas vid internethandel följer en re-

dogörelse för en kategorisering som kan göras utifrån profileringens användningsområde och 

tillvägagångssätt:55 

 

Online Behavioral Advertising innebär riktad marknadsföring som baseras på den registrera-

des internetanvändning, såsom vilka internetsidor vederbörande besökt och vilka sökningar 

denne gjort på sökmotorer. Den riktade marknadsföringen sker genom internetannonser, vilka 

den registrerade inte nödvändigtvis inser är sammankopplade med dennes internetanvänd-

ningshistorik. Den lagrade informationen är ofta inte kopplad till den fysiska personens iden-

titet utan byggs upp genom användningen av så kallade cookies eller kakor vilka den registre-

rade godkänner i samband med besök på en hemsida. Genom att den registrerade accepterar 

cookies sparas en textbaserad datafil med uppgifter om dennes tidigare sökmönster, språkin-

ställningar och andra personuppgifter. Informationen sammanställs, och samordnas sedan 

genom ett annonsnätverk.56 

 

Price Discrimination kan översättas till prisdiskriminering. Prisdiskriminering innebär att 

företag genom internethandel erbjuder konsumenter olika pris för samma produkt. Priset bas-
                                                
54 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Informationsutvinning och profilering för effektivare förvaltning, 
http://www.inspsf.se/om_isf/konferenser/konferens_detaljsida/informationsutvinning_och_profilering_for_effektivare_forva
ltning.cid3128. 
55 Spencer, s. 105. 
56 Federal Trade Commission Staff Report: Self-Regulatory Principles For Online Behavioral Advertising, February 2009,  
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-self-regulatory-principles-
online-behavioral-advertising/p085400behavadreport.pdf. 
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eras på den enskilde konsumentens profil istället för på produktionskostnader och vinstmar-

ginaler. Ett exempel är Staples (en amerikansk varuhuskedja som säljer kontorsmaterial) som 

ger konsumenter olika pris på deras produkter beroende på ett antal olika variabler, såsom 

konsumentens avstånd till närmsta konkurrent och vilken socioekonomisk nivå området som 

konsumenten surfar från har.57  

 

Innan internets frammarsch kunde butiker enklare sätta butiksindividuella priser då det kräv-

des att kunderna fysiskt besökte olika butiker för att få en överblick av marknaden. I och med 

internethandelns genombrott fick kunderna ett övertag över företagen. Kunden kunde därige-

nom, med “ett par klick”, få en marknadsbild, jämföra priser och produkter samt genomföra 

köpet. Genom prisdiskriminering får företagen tillbaka en del av makten över kunderna och 

kan erbjuda olika pris till olika kunder för samma produkter.58  

 

Customer Segmentation kan översättas till kundsegmentering. Begreppet innebär att kunderna 

delas in i demografiska segment för att marknadsföringen ska bli bättre anpassad till den en-

skilde kunden. Genom profilering kan kundsegmentering tas till en ny nivå, då bearbetningen 

av big data automatiskt grupperar kunderna och skapar profiler kopplade till en viss använ-

dare. Företaget kan således genom profileringen utveckla kundspecifika handlingsplaner, 

främst för att försäkra kundlojalitet. Processen är i hög grad automatisk och sker genom be-

handling av data i realtid.59  

 

Eligibility Determinations betyder fastställande av lämplighet och kan beskrivas som att 

marknadsaktörer, genom profilering, avgör huruvida en kund är värd att göra affärer med 

eller om det finns en risk för bedrägeri eller oförmåga att prestera. Begreppet innefattar såle-

des bland annat kreditvärdighetsbedömningar, och genom profilering och big data kan hänsyn 

tas till många fler variabler än vid traditionella kreditvärdighetsbedömningar. Detta nya förfa-

rande kan således innebära att en kund får avslag på sin kreditansökan, utan att varken kun-

den eller säljaren får veta på vilka grunder, utan enbart för att variablerna i den sökandes pro-

                                                
57 Valentino-Devries, J, Singer-Vine, J, A Soltani, Websites Vary Prices, Deals Based on Users’ Information, Wall Street 
Journal, 24-12-2012 s. 1, https://msu.edu/~conlinmi/teaching/MBA814/WSJpricediscrimination.pdf. 
58 Valentino-Devries, J, Singer-Vine, J, A Soltan s. 1-2. 
59 David Vergara, Database: Get A Little Closer, Target Marketing May 2009, 
http://www.targetmarketingmag.com/article/use-effective-segmentation-predictive-analytics-personalize-customer-
relationships-406169/. 
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fil gör att ”datorn nekar”. Metoden används även bland annat för att avgöra vilka kundgrup-

per olika produktlösningar ska riktas mot för att minimera affärsrisker.60 

 

  

                                                
60 Spencer, s. 109. 
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TREDJE KAPITLET 

Gällande rätt 
 

3.1 Inledning  
Behandling av personuppgifter regleras huvudsakligen i PUL och det bakomliggande data-

skyddsdirektivet. PUL är fortsatt gällande även efter antagandet av den allmänna dataskydds-

förordningen, den 24 maj år 2016, eftersom förordningen inte kommer bli gällande rätt förrän 

den 25 maj år 2018. Detta kapitel behandlar de rättskällor som idag utgör gällande rätt för 

den praktiska situationen beskriven under rubrik 2.1. Kapitlet behandlar dataskyddsdirektivet 

och PUL:s uppkomst, samt de för uppsatsen relevanta lagrummen. Behandlingen sker mot 

bakgrund av uppsatsens praktiska situation och frågeställning.  

 

 

3.2 Lagstiftning 
3.2.1 Dataskyddsdirektivet  
Som nämnts är det dataskyddsdirektivet som i skrivande stund är gällande EU-rätt för skydd 

av personuppgifter. Direktivet utfärdades den 24 oktober år 1995,61 i syfte att skydda fysiska 

personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter.62 

I direktivets kapitel II artikel 5 anges att medlemsstaterna själva får precisera på vilka villkor 

behandling av personuppgifter är tillåtet, inom de begränsningar som direktivet medför. I 

Sverige antogs direktivet genom införandet av PUL, vilken utformades i enlighet med kraven 

uppställda i dataskyddsdirektivet. PUL följer dataskyddsdirektivets struktur, och innehåller i 

stort sett endast de bestämmelser som direktivet kräver.63 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Öman, Sören, Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, 4 uppl, Nordsteds Juridik, Stockholm 2011, s. 
13. 
62 Artikel 1, dataskyddsdirektivet. 
63 Öman, Lindblom, s. 19.  
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3.2.2 Personuppgiftslagen 

3.2.2.1 Historik 
PUL utfärdades den 29 april år 1998 och trädde ikraft den 24 oktober år 1998, och ersatte 

då datalagen (1973:289).64 Avsikten var, som nämnts, att Sverige skulle uppfylla EU:s krav 

på reglering av behandling av personuppgifter. Vid införandet av PUL fick lagen kritik gäl-

lande reglerna om överföring av personuppgifter till tredje land, men redan året därpå, i okto-

ber år 1999, kom ett förslag från regeringen om ändring av överföringsreglerna.65 Den 1 ja-

nuari år 2000 trädde ändringen i kraft, vilken innebar att överföring till tredje land med mot-

svarande personuppgiftsskydd som i svensk rätt, möjliggjordes.66 

 

Vid utformningen av PUL var utgångspunkten en så kallad hanteringsmodell som reglerar all 

hantering av personuppgifter. På så sätt omfattar PUL hela hanteringsprocessen; från in-

samling till utplånande av personuppgifter, för såväl kränkande som harmlös hantering.67 

Diskussioner uppstod ändock, redan vid införandet av lagen, om inte PUL borde vara mer 

utformad efter en missbruksmodell, men det stod inte i överensstämmelse med dataskyddsdi-

rektivet.68  

 

 

3.2.2.2 Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen  
5 § PUL stadgar att “lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller del-

vis är automatiserad”. Föreskriften innebär att PUL är tillämplig på behandling av person-

uppgifter som insamlas genom internet.  

 

I 10 § PUL anges förutsättningarna för att behandling av personuppgifter ska vara tillåtet en-

ligt lagen: den registrerade ska ha lämnat sitt samtycke (vilket definieras i 3 §), eller att be-

handlingen är nödvändig av andra skäl, som till exempel för fullgörande av rättslig skyldig-

het. I 29 § behandlas det som i den allmänna dataskyddsförordningen kallas för profilering. 

Paragrafen innebär att om ett beslut som tas baserat på profilering får rättsliga följder eller 

andra märkbara verkningar för den registrerade, har denne rätt att begära omprövning av be-

slutet. Sammantaget kan ur dessa paragrafer utläsas att profilering är tillåtet enligt PUL, un-

                                                
64 PUL. 
65 Proposition 1999/2000:11. 
66 Petersson, Roger, Reinholdsson, Klas, Personuppgiftslagen i praktiken, 5 uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 2012, s. 25. 
67 Öman, Lindblom, s. 18. 
68 Öman, Lindblom, s. 18.  
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der förutsättning att uppgifterna har samlats in i enlighet med lagen, men det får inte påverka 

individen rättsligt eller på annat uppenbart sätt.  

 

 

3.2.2.3 28 § PUL 
Lydelse 

28 § PUL lyder som följer:  

 

“Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, 
blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna 
lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Den personuppgiftsansvarige skall 
också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den regi-
strerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle 
kunna undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver dock inte läm-
nas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsin-
sats.”  
 

Paragrafen bygger på artikel 12 b och c i det nuvarande dataskyddsdirektivet, och paragrafen 

har inte ändrats eller uppdaterats sedan lagens ikraftträdande.69 Lagen är därmed utformad på 

det sätt som bestämdes år 1998, och sedan dess har tekniken i samhället, som nämnts, föränd-

rats och utvecklats, exempelvis gällande profilering. I 9 § PUL stadgas de grundläggande 

kraven på den personuppgiftsansvarige, där det bland annat anges att “Den personuppgiftsan-

svarige skall se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana 

personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behand-

lingen”.70  

 

Paragraferna ställer krav på att den personuppgiftsansvarige måste vara aktiv, och i 28 § 

stadgas rätten för den registrerade att begära att åtgärder vidtas när den personuppgiftsansva-

rige inte gjort så på eget initiativ. Det är dock upp till den personuppgiftsansvarige att besluta 

vilken av åtgärderna rättelse, blockering eller utplåning som ska företas.71 Den personupp-

giftsansvarige har bevisbördan för att de lagrade personuppgifterna är korrekta. Är den regi-

strerade och den personuppgiftsansvarige oense om huruvida åtgärderna är riktiga eller ej, så 

kan den registrerade väcka talan om skadestånd vid allmän domstol eller anmäla ärendet till 

                                                
69 Regeringskansliet, Regeringskansliets rättsdatabaser, 
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr/adv?fritext=&sbet=1998:204&%C3%A4bet=&org=. 
70 9 § PUL. 
71 Proposition 1997/98:44.  
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Datainspektionen,72 som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.73 Det är 

viktigt att notera att paragrafen enbart syftar till personuppgifter som inte behandlats i enlig-

het med PUL eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Bestämmelsen medför 

således ingen rätt för den registrerade att kräva åtgärder i enlighet med 28 § för uppgifter som 

denne vill åtgärda endast av egna preferenser. I uppsatsen kommer endast möjligheterna att få 

personuppgifter blockerade eller utplånade enligt PUL att behandlas, och inte möjligheten att 

få felaktiga personuppgifter rättade. 

 

 

Blockering och utplånande av personuppgifter 

Blockering av personuppgifter definieras i 3 § PUL som “En åtgärd som vidtas för att per-

sonuppgifterna skall vara förknippade med information om att de är spärrade och om anled-

ningen till spärren och för att personuppgifterna inte skall lämnas ut till tredje man annat än 

med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.”74 Blockering kan till exempel användas när det 

inte är naturligt med rättelse av en felaktig uppgift.75 

 

Att utplåna personuppgifter innebär att uppgifterna förstörs så att de inte går att återskapa. Att 

avgöra när uppgifterna är att anse såsom utplånade kan vara problematiskt eftersom tekniken 

ständigt utvecklas. En uppgift som anses förstörd idag kan kanske gå att återskapa i framti-

den. Utgångspunkten är dock att personuppgifter inte är utplånade om “de kan återskapas 

genom sådana metoder som mera allmänt förekommer på marknaden…”.76 

 

 

3.2.2.4 Praxis  
I skrivande stund finns ingen praxis från de allmänna domstolarna, utan endast från förvalt-

ningsdomstolarna, där 28 § PUL prövats. Uppsatsen har, som nämnts, avgränsats till den pri-

vata sektorn och således behandlas inte behandling av personuppgifter vid myndighetsutöv-

ning. Förvaltningsdomstolarna prövar enbart fall som berör myndighetsutövning, varför 

denna praxis inte är relevant för uppsatsen. Dock överklagas Datainspektionens beslut hos 

Förvaltningsdomstolen, men även bland denna praxis finns enbart tvister med myndigheter 

                                                
72 Petersson, Reinholdsson, s. 188. 
73 Datainspektionen, Datainspektionens uppdrag, http://www.datainspektionen.se/om-oss/uppdrag-och-mal/. 
74 3 § PUL.  
75 Öman, Lindblom, s. 418. 
76 Öman, Lindblom, s. 418-419.  
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som ena parten. Det finns däremot EU-rättslig praxis för artikel 12 i dataskyddsdirektivet, 

vilket behandlas under rubrik 3.3.  

 

En läkare lämnade under år 2014 in en stämningsansökan mot Google Sweden AB och 

Google Inc. med anledning av domen i Google-målet.77 Läkaren ville att Google skulle ta 

bort länkar till forumet Flashback som utgjorde de första träffarna vid en sökning på läkarens 

namn. I Flashback-tråden hade tidigare patienter till läkaren skrivit om deras missnöje kring 

behandlingen. Bland kommentarerna i tråden förekom ett flertal rasistiska inlägg och uttalan-

den.78 Detta fall skulle bli det första att pröva rätten att bli bortglömd i svensk domstol, men 

innan det gick upp till prövning valde läkaren att återkalla sin stämningsansökan och därmed 

skrevs målet av utan prövning.79 

 

 

3.2.3 Förarbeten 
I svensk rätt läggs generellt stor vikt vid lagars förarbeten som rättskälla. Den svenska PUL 

grundas, som redogjorts för under avsnitt 3.2.1, i EU:s dataskyddsdirektiv. Då lagen här-

stammar från ett direktiv, finns redan genom direktivet klara mål som genom lagstiftningen 

ska uppnås. På grund av den långa process som framtagandet av lagstiftningsakter innebär, 

anses ett direktiv eller en förordning vara så genomarbetad att den ska kunna följas enligt sin 

ordalydelse.80 Vid oklarheter eller tolkningssvårigheter har de nationella domstolarna istället 

möjlighet att vända sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Det omfattande EU-

rättsliga lagstiftningsförfarandet resulterar i att synen på förarbeten som rättskälla inom EU-

rätten skiljer sig från den svenska synen, och därmed även förarbeten till lagar som är ett re-

sultat av EU-rättslig lagstiftning. Denna syn utrycks i propositionen till PUL: 

 

”Svenska domstolar har vid tillämpning av lagtext som införts till genomförande av ett EG-
direktiv att tolka lagen i överensstämmelse med direktivet och att vid behov fråga EG-
domstolen om den rätta innebörden. Eftersom EG-direktiv saknar egentliga förarbeten, finns 
det inga direkta hållpunkter för tolkningen av direktiv förutom själva texten i direktivet, in-
klusive ingressen. Därför är det svårt att innan EG-domstolen har sagt sitt veta hur direktivet 
egentligen skall tolkas och tillämpas"81 

                                                
77 Mål C-131/12. 
78 Läkare stämmer Google, Läkartidningen, 2014-12-18, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/12/Lakare-
stammer-Google/. 
79 Wisterberg, Erik, Google stäms av läkare – rätten att bli glömd prövas, Dagens Media 2014-12-09,  
 http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/google-stams-av-lakare-ratten-att-bli-glomd-provas-6096334. 
80 Öman, Lindblom, s. 13. 
81 Prop. 1997/98:44 s. 38. 
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Förarbetena till PUL utgår således huvudsakligen från förhållandet mellan PUL och data-

skyddsdirektivet, samt syftet med dataskyddsdirektivets artiklar enligt EU:s institutioner. 

Förarbetena till PUL innehåller därmed inte vägledning, genom exempelvis motiv och kom-

mentarer från den svenska lagstiftningsprocessen, i lika stor utsträckning som svenska förar-

beten generellt gör. Av den anledningen får, vid tolkningssvårigheter av PUL, svar sökas i 

dataskyddsdirektivet, EU-rättslig praxis eller genom förhandsavgörande från EU-domstolen.  

 

 

3.3 Praxis 
3.3.1 Inledning 
Den tekniska utvecklingens snabba frammarsch skapade frågetecken om hur PUL skulle tol-

kas. EU-domstolens prövning i det så kallade Google-målet82 lyfte en relevant tolkningsfråga 

angående sökmotorleverantörers verksamhet och skyldigheter, då sökmotorer precis introdu-

cerats vid tiden för införandet av dataskyddsdirektivet. 

 

 

3.3.2 Google-målet  

3.3.2.1 Målet vid den nationella domstolen 
Google-målet med Google Spain SL och Google Inc. mot Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) och Mario Costeja González, uppkom genom en begäran om förhandsavgö-

rande från Audencia Nacional, den spanska domstolen, i målet med Mario Costeja González. 

Mario Costeja González lämnade under våren år 2010 in ett klagomål till den spanska data-

skyddsinspektionen (AEPD). González uppgav i sitt klagomål att när internetanvändare 

angav hans namn i Googles sökmotor, kom två annonser upp från dagstidningen La Vangu-

ardia från våren år 1998 då hans fastighet såldes på exekutiv auktion. Försäljningen skedde, 

vilket även framgick av annonsen, på grund av obetalda socialförsäkringsavgifter. González 

begärde att La Vanguardia skulle åläggas att ta bort sidorna alternativt endast ta bort hans 

personuppgifter från sidorna, samt att Google skulle åläggas att ta bort länkarna till annonser-

na i sökresultatet. González menade att utmätningen var avslutad sedan några år tillbaka, och 

att den därför saknade relevans.  

 

                                                
82 Mål C-131/12. 
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I juni samma år avslog den spanska datainspektionen (AEPD) González klagomål gällande 

dagstidningens annonser med motiveringen att annonserna var publicerade i enlighet med lag. 

Däremot bifölls González begäran gällande Google, och Google Spain och Google Inc. över-

klagade båda beslutet. Genom dessa överklaganden kom frågan om sökmotorleverantörers 

skyldigheter upp i EU-domstolen, till följd av Audencia Nacionals begäran om förhandsavgö-

rande. 

 

 

3.3.2.2 Tolkningsfrågorna 
Den spanska domstolen ställde tre frågor i sin begäran om ett förhandsavgörande. Den första 

frågan rörde det territoriella tillämpningsområdet. De andra två frågorna rörde det materiella 

tillämpningsområdet; sökmotorleverantörens roll i personuppgiftsbehandlingen samt 

huruvida den registrerade kan rikta krav mot sökmotorleverantören. De två senare frågorna 

kommer att behandlas i uppsatsen.  

 

Den andra ställda tolkningsfrågan rörde sökmotorleverantörens roll i personuppgiftsbehand-

lingen. Inledningsvis frågades huruvida den tjänst som en sökmotorleverantör erbjuder; att 

sortera, tillgängliggöra och prioritera information, utgör behandling av personuppgifter enligt 

dataskyddsdirektivet. Vidare ställdes frågan huruvida en sökmotorleverantör, i det fall att 

dess verksamhet bedöms utgöra behandling av personuppgifter, kan anses betraktas som per-

sonuppgiftsansvarig (då benämnd registeransvarig). Besvaras även denna fråga jakande, und-

rade den spanska domstolen huruvida tillsynsmyndigheten kan ålägga sökmotorleverantören 

att undanröja tillgängliggörandet av informationen utan att dessförinnan eller i samband till-

fråga den ursprungliga publikatören detsamma. Frågan ställdes även om huruvida detta förfa-

rande är möjligt om informationen ursprungligen publicerats i laga ordning. 

 

Den tredje frågan berörde huruvida den registrerade, i det fall att denne vill få information 

undanröjd, kan rikta kravet direkt mot sökmotorleverantören att denne ska ta bort tillgänglig-

görandet av informationen via söktjänsten genom rätten att bli bortglömd eller ej. Slutligen 

ställdes även här frågan om ett sådant förfarande var möjligt även i de fall då informationen 

ursprungligen publicerats i laga ordning. 
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3.3.2.3 Principen om rätten att bli bortglömd 
Domen från Google-målet innebär att sökmotorleverantörers verksamhet ska anses utgöra 

behandling av personuppgifter enligt definitionen i artikel 2 b i dataskyddsdirektivet, och 

sökmotorleverantörer ska därmed även anses vara personuppgiftsansvariga (då benämnda 

registeransvariga) enligt begreppets innebörd i artikel 2 d i samma direktiv. I domen gjordes 

den prejudicerande tolkningen att sökmotorleverantörer har en skyldighet att ta bort kopp-

lingen mellan sökningen på en persons namn och vissa länkar som i sökningen har hög rele-

vans och således hamnar högt upp, eftersom det är på grund av sökmotorns behandling som 

den sökande personen får tillgång till informationen. Denna skyldighet åligger en sökmotor-

leverantör även då personuppgifterna, när de publicerades, behandlades lagligt. Det stadgades 

även i domslutet att sökmotorleverantörernas skyldighet innebär en rättighet för den registre-

rade: rätten att bli bortglömd. Beslutet innebar att den registrerade kan framställa en begäran 

utan att denne redan har drabbats av skada på grund av sökmotorns tillgängliggörande av 

personuppgifter.83 

 

Domstolen klargjorde att uppgiftsskyddslagstiftningen är en skyddande lagstiftning, och att 

den registrerade inte behöver ha orsakats skada av informationen i sökresultatet för att kräva 

sin rätt. Vidare stadgades att i enlighet med artikel 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga, väger den 

registrerades intresse av att få informationen borttagen tyngre än sökmotorleverantörens eko-

nomiska intressen och allmänhetens intresse att få tillgång till informationen.84 

 

Domstolen anförde dock att rätten att bli bortglömd inte är absolut. I enlighet med yttrande-

friheten kan allmänhetens intresse av att få kännedom i vissa situationer väga tyngre än den 

enskilde personens intresse av att få uppgifterna undanröjda. Ett sådant intresse är exempelvis 

allmänhetens intresse av information om offentliga personer. 85 

 

 

3.3.3 Sammanfattning  
I skrivande stund är för uppsatsen relevant praxis angående möjligheten till undanröjande av 

personuppgifter begränsad och det enda avgörandet som finns är det EU-rättsliga Google-

målet. I Google-målet fastslogs principen om rätten att bli bortglömd, vilken innebär en rätt 

                                                
83 Domslutets 3 p, mål C 131/12. 
84 Domslutets 4 p, mål C 131/12. 
85 Domslutets 4 p, mål C 131/12. 
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att kräva undanröjande av personuppgifter som tillgängliggjorts i exempelvis sökmotorer på 

internet.    
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FJÄRDE KAPITLET 

Den allmänna dataskyddsförordningen 
 

4.1 Inledning 
Den 24 maj år 2016 trädde den allmänna dataskyddsförordningen i kraft inom EU, och ska 

tillämpas från och med den 25 maj år 2018.86 Förordningen utgör tillsammans med ett nytt 

direktiv, direktivet om uppgiftsskydd, en reform vilken lades fram som förslag av kommiss-

ionen år 2012.87 EU-rätten är överordnad den svenska rätten i rättshierarkin88 och en EU-

rättslig förändring påverkar därför svensk rätt utan att samtycke från den svenska lagstiftaren 

krävs.89 I det fall det är oklart för svenska domstolar hur EU-rättsliga bestämmelser ska tolkas 

har de, som nämnts, möjlighet att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen.90 Gällande 

PUL och det bakomliggande dataskyddsdirektivet, har en svensk domstol begärt förhandsav-

göranden efter tolkningssvårigheter i exempelvis det så kallade Lindqvist-målet, i vilket det 

bland annat fastslogs att medlemsstaterna får lagstifta om ett bredare skydd av personuppgif-

ter än vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet, så länge det inte strider mot någon annan 

gemenskapsrättslig bestämmelse.91  

 

 

4.2 En ny förordning 
4.2.1 Syfte och bakgrund  
Syftet med den allmänna dataskyddsförordningen är, som den Europeiska kommissionen 

anger i ett pressmeddelande efter överenskommelsen, att harmonisera EU-lagstiftningen.92 

Digitaliseringen har växt till att genomsyra en stor del av människors vardag och den europe-

iska handeln, och det har skett en stor teknisk utveckling sedan införandet av dataskyddsdi-

rektivet, varför det krävs en ny enad europeisk lagstiftning. Kommissionen vill genom för-

ordningen ge den enskilde medborgaren kontroll över sina personuppgifter samt, genom ett 

                                                
86 Artikel 99, den allmänna dataskyddsförordningen. 
87 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker 
den digitala inre marknaden, 15 december 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_sv.htm. 
88 Bernitz, Kjellgren, s. 78-79. 
89 EU-upplysningen, Sveriges riksdag, “EU-lagar gäller framför svenska lagar” http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-
EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/ (hämtad 2016-04-18). 
90 Bernitz, Kjellgren, s.153. 
91 Mål C-101/01, s. I-12971. 
92 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker 
den digitala inre marknaden, 15 december 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_sv.htm. 
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gemensamt regelverk, underlätta den fria rörligheten. Syftet att ge människor kontroll över 

sina personuppgifter understryks i kommissionens meddelande till Europaparlamentet den 11 

april år 2016, där de anger att “Ändringarna kommer att ge människor bättre kontroll över 

sina personuppgifter och ge enklare åtkomst.”93 Syftet gäller givetvis för hela reformen, men 

i synnerhet för den i uppsatsen valda artikeln, artikel 17, eftersom den, bland annat i med-

delandet från kommissionen, omnämns som ett exempel på hur syftet ska uppnås. 

 

Ett förslag till en ny reform för stärkt dataskydd lades fram som förslag av kommissionen år 

2012, i vilken den nya förordningen benämndes den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.94 

En överenskommelse om de formella texterna nåddes som nämnts i december år 2015 genom 

en trilog, ett trepartssamtal mellan europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen.95 I 

förslaget till förordningen, då kallad den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, benämndes 

artikel 17 ”Rätt att bli bortglömd och till radering”, och vid antagandet av den allmänna data-

skyddsförordningen antogs artikel 17 med benämningen ”Rätt till radering (”rätten att bli 

bortglömd”)”. Däremot har beskrivningen av rättigheterna, vilken återfinns i skälen till den 

allmänna dataskyddsförordningen, inte förändrats gentemot den beskrivning som återfinns i 

skälen till den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. I skälen till förslaget och till den an-

tagna förordningen stadgas att rätten till radering bör utvidgas för att stärka rätten att bli bort-

glömd på internet, genom att den registrerades rätt att begära radering av länkar, kopior och 

reproduktioner av personuppgifterna kodifieras. Formuleringen i skälen påvisar att rätten att 

bli bortglömd utgör en del av rätten till radering, och att innebörden således inte förändrats 

genom formuleringsförändringen i artikel 17.96  
 

 

4.2.2 Rätt till tillgång 
Artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen stadgar den registrerades rätt till tillgång 

till information; “Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräf-

telse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas”.97 Om 

uppgifter angående den registrerade är under behandling, så har denne rätt att tillhandahålla 

                                                
93 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala 
kommitten samt Regionkommittén: Skydd av den personliga integriteten i en uppkopplad värld En europeisk ram för per-
sonuppgiftsskydd för tjugohundratalet. 
94 Den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. 
95 Europeiska kommissionen, Pressmeddelande: Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker 
den digitala inre marknaden, 15 december 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_sv.htm. 
96 Skäl 54, den allmänna uppgiftsskyddsförordningen samt skäl 66, den allmänna dataskyddsförordningen. 
97 Artikel 15, den allmänna dataskyddsförordningen. 



 39 

information om de specifika personuppgifterna. I den allmänna uppgiftsskyddsförordingen, 

under en närmare redogörelse för förslaget där kommissionen motiverar och förklarar den 

kommande förordningens artiklar, anges “För att ytterligare stärka de registrerades kontroll 

över sina egna uppgifter och rätt till tillgång bör de, när personuppgifter behandlas genom 

elektroniska medel och i strukturerat och gängse format, också ha rätt att få en kopia av upp-

gifter som rör dem i gängse elektroniskt format.” Artikel 15, vilken bygger på det nuvarande 

direktivets artikel 12 a, innebär således att den registrerade ska ha möjlighet att ta del av de 

uppgifter som finns lagrade om denne.  

 

För att kunna analysera artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen, om principen om 

rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”), utgås det i uppsatsen från att den registrerades 

rätt till tillgång fungerar på avsett vis. Följaktligen kommer det förutsättas att personen i den 

valda praktiska situationen har fått tillgång till sina personuppgifter som är under behandling 

av en personuppgiftsansvarig. Grunden för detta förutsättande är att rätten till radering inte 

fyller någon funktion om den registrerade inte har vetskap om vilka personuppgifter som be-

handlas. Utan kännedom om de behandlade personuppgifterna, har den registrerade ingen 

möjlighet att avgöra om denne vill att uppgifterna ska finnas kvar i sin profil eller ej.  

 

 

4.2.3 Profilering enligt förordningen 
Profilering regleras i den allmänna dataskyddsförordningens artikel 21 och 22. Artikel 21 

behandlar den registrerades rätt att göra invändningar mot profilering, bland annat mot att den 

registrerades personuppgifter behandlas för direkt reklam. Tillvägagångssättet för att fram-

föra invändning ska enligt artikelns fjärde punkt framgå tydligt och vara begripligt. Rättig-

heten grundas på artikel 14 i dataskyddsdirektivet men bevisbördan har, vilket beskrivits av 

kommissionen, förändrats samt likaså paragrafens tillämpning på direkt marknadsföring.98 

Artikel 22, vilken behandlar profilering, bygger på artikel 15.1 i dataskyddsdirektivet. Tekni-

ken var inte lika utvecklad då dataskyddsdirektivet upprättades, varför ytterligare skyddsåt-

gärder har införts, och vid framtagandet av förordningstexten har hänsyn tagits till Europarå-

dets rekommendationer om profilering. Syftet med artikel 22 utvecklas under punkt 70 och 

71 i skälen till förordningen. I skälen framgår att den registrerade inte ska drabbas av att åt-

gärder vidtas som grundas i profilering. 

                                                
98 “Närmare redogörelse av förslaget” Punkt 3.4.3.3.  Avsnitt 3 - Rättelse och radering, den allmänna uppgiftsskyddsförord-
ningen. 
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I artikel 22 stadgas att ”Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som en-

bart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder 

för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.”99 

Profilering är således tillåtet enligt artikeln, men profileringen får inte ligga till grund för be-

slut eller åtgärder som får rättsliga eller märkbart påverkande konsekvenser för den registre-

rade. Enligt punkt 1 c får dock en sådan ovan nämnd åtgärd vidtas om den personuppgiftsan-

svarige har den registrerades samtycke.  

 

 

4.2.4 Artikel 17; artikelns lydelse 
Artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen lyder som följer:  

”Artikel 17 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att 
utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller: 
a) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats 

in eller på annat sätt behandlats. 
b) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt 

artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för be-
handlingen. 

c) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det 
saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade 
invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2. 

d) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. 
e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unions-

rätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av. 

f) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssam-
hällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1. 

2. Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 
1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beak-
tande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, 
inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar 
personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella län-
kar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. 

                                                
99 Artikel 22, den allmänna dataskyddsförordningen.  
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3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av 
följande skäl: 
a) För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet. 
b) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige om-
fattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led 
i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige. 

c) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt arti-
kel 9.2 h och i samt artikel 9.3. 

d) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsän-
damål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt 
som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av 
syftet med den behandlingen. 

e) För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.”100 
 

 

4.2.5 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

4.2.5.1 Inledning 
I den allmänna dataskyddsförordningen preciserar artikel 17 rätten till radering, vilken bygger 

på artikel 12 b i det nuvarande direktivet.101 Principen om rätten till radering kommer därmed 

återigen bekräftas i och med införandet av den nya förordningen, och den ska dessutom bli 

tydligare. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beskriver i den allmänna data-

skyddsförordningens inledning att “Den registrerade bör ha rätt att få sina personuppgifter 

rättade och en rätt att bli bortglömd, om lagringen av uppgifterna strider mot denna förord-

ning eller unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansva-

rige omfattas av.”102  

 

Kommissionen anger i det, under avsnitt 4.2.1. nämnda meddelandet, att EU:s dataskyddsreg-

ler ska innebära “en uttrycklig skyldighet för registeransvariga att radera en individs person-

uppgifter om individen uttryckligen begär det och det inte finns några legitima skäl att ha 

kvar uppgifterna.”103 I och med kommissionens uttalande bekräftas syftet att det, i och med 

införandet av förordningen, ska bli lättare för den registrerade att utnyttja rätten till radering, 

vilket även framgår av artikelns ordalydelse. I dataskyddsdirektivet ställs kravet, för begäran 

                                                
100 Artikel 17, den allmänna dataskyddsförordningen.  
101 Närmare redogörelse av förslaget p. 3.4.3.3, Avsnitt 3 - Rättelse och radering, den allmänna uppgiftsskyddsförordningen.  
102 Skäl 65, den allmänna dataskyddsförordningen.  
103 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala 
kommitten samt Regionkommittén: Skydd av den personliga integriteten i en uppkopplad värld En europeisk ram för per-
sonuppgiftsskydd för tjugohundratalet. 
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om rättelse, att behandlingen av personuppgifterna ska strida mot lag. I den allmänna data-

skyddsförordningen är däremot personliga preferenser tillräckligt, för att den registrerade ska 

kunna begära att den personuppgiftsansvarige raderar personuppgifterna eller att uppgifterna 

blir bortglömda. I skälen till förordningen motiveras principen, i vilka det anges att den regi-

strerade har rätt att få personuppgifter raderade, och därmed undanröjda från behandling, om 

uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in, om den registrerade återtar sitt 

samtycke till behandlingen eller om behandlingen på annat sätt strider mot förordningen.104 

Viktigt att notera är att kravet att lagringen av uppgifterna bryter mot förordningen inte är ett 

särskilt högt ställt krav, eftersom det i artikel 6.1 a uttrycks ett krav på samtycke för behand-

ling av personuppgifter, och det i artikel 17 anges att den registrerade till exempel kan åter-

kalla sitt samtycke eller motsätta sig behandlingen.  

 

I artikel 17 stadgas även villkoren för principen om rätten att bli bortglömd, vilken utgör en 

del av rätten till radering, men finns inte uttryckligen definierad i dataskyddsdirektivet. Prin-

cipen om rätten att bli bortglömd har dock tidigare framkommit genom tillämpningen av arti-

kel 12 i dataskyddsdirektivet, i praxis genom Google-målet.105 I målet grundades domstolens 

resonemang i artikel 12 (b) i dataskyddsdirektivet. Artikeln i dataskyddsdirektivet stadgade 

däremot en rätt till rättelse, utplåning eller blockering. Trots att rätten att bli bortglömd inte 

fanns uttryckligen angiven i lagtext ansåg EU-domstolen att den är en naturlig följd av lag-

stiftningens skyddsintressen och formulering. Genom Google-målet har principens existens 

således fastslagits av domstolen, men i och med införandet av artikel 17 i förordningen sker 

en kodifiering av rätten att bli bortglömd.106 

 

 

4.2.5.2 En starkare, effektivare och mer skyddad rättighet 
Europaparlamentet och Rådet vill genom förordningen stärka rätten att bli bortglömd. I de 

inledande skälen till förordningen anges att för att stärka rättigheten har en skyldighet för den 

personuppgiftsansvarige stadgats. I det fall en registrerad begärt att få personuppgifter rade-

rade eller bortglömda, ska den personuppgiftsansvarige som offentliggjort personuppgifterna 

förpliktigas att informera eventuella tredje parter om begärandet. Den personuppgiftsansva-

rige ska enligt förordningen vidta alla rimliga åtgärder för att ta ansvar för de uppgifter de är 

                                                
104 Skäl 65, den allmänna dataskyddsförordningen. 
105 Mål C-131/12. 
106 Europeiska kommissionen, Factsheet on the “Right to be Forgotten” Ruling,  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_data_protection_en.pdf, s. 1. 
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ansvariga för, och i det fall att en tredje part offentliggör uppgifterna är det den personupp-

giftsansvarige som ska anses vara ansvarig för detta offentliggörande, om denne möjliggjort 

handlingen.107 

 

Principen ska även, i och med den nya förordningen, bli mer tillgänglig för de registrerade 

genom att kommissionen valt att vända på bevisbördan för den registrerade och motparten.108 

I den nya förordningen kommer det åligga företaget att påvisa att den registrerades person-

data inte kan raderas eftersom den fortfarande är relevant för att uppfylla det syfte i enlighet 

med vilket uppgifterna samlades. En annan förändring gentemot det nuvarande dataskyddsdi-

rektivet är att sanktionerna blivit hårdare. Det kommer bli dyrare för företag att slarva med 

personuppgiftshanteringen då de administrativa böternas belopp har höjts, vilket syftar till att 

skapa en proportionell, effektivare och mer avskräckande lagstiftning.109 

 

I ett meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén 

samt Regionkommittén angav kommissionen den 25 januari år 2012 att de, för att stärka in-

dividens rätt till skydd av personuppgifter, anser att “Internetanvändare ska ha en verknings-

full ”rätt att bli glömd” på nätet, det vill säga rätt att få sina uppgifter raderade om de drar 

tillbaka sitt samtycke och det inte finns några legitima skäl att ha kvar uppgifterna.” Yttrandet 

utgör en del av de förberedande rättsakterna för en europeisk ram för personuppgiftsskydd för 

tjugohundratalet.110  

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén framförde i ett yttrande om förslag till den 

allmänna dataskyddsförordningen att de ställer sig särskilt positiva till införandet av rätten att 

bli bortglömd i förordningen.111 Även EU:s övriga institutioner har ställt sig positiva till att 

fastställa principen om rätten att bli bortglömd i lag. Utlåtandena från kommissionen och 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är två exempel på det.  

 

 

 
                                                
107 Skäl 65, den allmänna dataskyddsförordningen. 
108 Europeiska kommissionen, Factsheet on the “Right to be Forgotten” Ruling, s. 3. 
109 Artikel 83, den allmänna dataskyddsförordningen. 
110 Europeiska kommissionen, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala 
kommitten samt Regionkommittén: Skydd av den personliga integriteten i en uppkopplad värld En europeisk ram för per-
sonuppgiftsskydd för tjugohundratalet. 
111 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: ”Förslag 
till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgif-
ter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)”. 
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4.2.5.3 Datainspektionens remissvar 
Datainspektionen utgav med anledning av kommissionens förslag till en ny dataskyddsför-

ordning ett yttrande i mars år 2012.112 I yttrandet angavs att Datainspektionen ställde sig posi-

tiv till många inslag i den föreslagna förordningen men det uttrycktes även en oro över att 

delar av förslaget riskerade att inte uppnå syftet med förordningen. Om artikel 17 uttrycktes: 

 

”Även om den långtgående rätt att få uppgifter borttagna som ges i förslagets artikel 17 får 
anses vara en god tanke och en viktig utgångspunkt, är det svårt att se hur den ska kunna till-
lämpas i praktiken. Bestämmelsen riskerar att inte få den avsedda effekten i den praktiska 
tillämpningen.”113 
 

Datainspektionen var positiv till artikelns syfte och strävan att effektivisera rättigheten men 

ifrågasatte huruvida artikeln kommer kunna uppfylla sitt syfte i praktiken. Datainspektionen 

förklarade dock inte vidare av vilken anledning artikel 17 riskerade att inte uppnå önskad 

effekt. 

 

 

4.2.5.4 Begränsning i rättigheten - ingen absolut rättighet 
Förordningen kommer innehålla en tydlig begränsning gällande rätten att bli bortglömd, vil-

ket uttryckligen framgår i artikel 17 under punkt 3 a. I förslaget till förordningen framgår det 

att den enskildes intressen väger tyngre än sökmotorleverantörernas ekonomiska intressen, 

men att allmänhetens intresse av att informationen finns tillgänglig på internet i många fall 

väger tyngre än den enskildes intressen.114 

 

Ett exempel på intresseavvägningen som görs, vilket dock aldrig prövades i svensk allmän 

domstol, är den stämningsansökan en läkare lämnade in mot Google (för ytterligare redogö-

relse, se avsnitt 3.2.2.4 PUL; praxis). Google hävdade att det genom läkarens yrkesroll, fanns 

ett konsumentintresse för presumtiva patienter att kunna samla information om läkarens ar-

bete. Läkarens advokat hävdade å sin sida, att läkarens personliga intressen av att få informat-

ionen undanröjd, vägde tyngre än konsumentintresset. Läkaren drog tillbaka sin stämningsan-

sökan och frågan har därmed, som nämnts, aldrig prövats i svensk rätt.115 Skälen till tillba-

                                                
112 Datainspektionen, Yttrande Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), 2012-03-12. 
113 Datainspektionen, Yttrande Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), 2012-03-12. 
114 Europeiska kommissionen, Factsheet on the “Right to be Forgotten” Ruling, s. 2. 
115 Läkare stämmer Google, Läkartidningen, 2014-12-18, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/12/Lakare-
stammer-Google/. 
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kadragandet är okända, varför det inte går att spekulera i. Däremot kan allmänt konstateras att 

möjligheten att vinna ett mål av denna typ antagligen är relativt små, mot bakgrund av kon-

sumentintresset av information, vilket utgör ett starkt samhälleligt intresse.  

 
Rätten till radering har således gjorts mer tillgänglig i den nya förordningen, i och med att 

den registrerade genom förordningen har möjlighet att få uppgifter raderade enbart av person-

liga preferenser, genom att återta sitt samtycke eller invända mot behandlingen. 

 

 

4.3 Hur nyttjar den registrerade sina rättigheter i praktiken? 
4.3.1 Att få personuppgifter raderade 
Viktigt för den registrerade att ha vetskap om, är naturligtvis hur denne ska gå tillväga för att 

nyttja rätten att bli bortglömd och rätten till radering. Ur artikel 17 framgår att den registre-

rade har rätt att av den personuppgiftsansvarige åstadkomma åtgärdande. Vidare anges i arti-

kel 12 och 14 den personuppgiftsansvariges skyldighet att lämna ut information om hur den 

registrerade ska komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige. Om den registrerade 

önskar få personuppgifter bortglömda eller raderade, ska denne således kontakta den person-

uppgiftsansvarige direkt. Eftersom dessa rättigheter, som tidigare nämnts, inte är absoluta, så 

kommer den personuppgiftsansvarige efter begäran göra en bedömning av till exempel 

huruvida det allmänna intresset att bevara personuppgifterna väger tyngre än den enskildes 

intresse. Om parterna är oense kan den registrerade anmäla ärendet till en tillsynsmyndighet, i 

Sverige Datainspektionen, eller väcka talan vid allmän domstol. Talan får väckas antingen i 

domstol i det land där den registrerade har sin hemvist, eller där den personuppgiftsansvarige 

är etablerad.116  

 

 

4.3.2 Ett exempel 
Ett exempel på en sökmotorleverantör som har tillgängliggjort rätten att bli bortglömd är 

Google. Efter Google-målet,117 där Google tvingades ta bort specifika länkar från sökresulta-

tet vid en personnamnssökning, har företaget skapat ett formulär118 genom vilket personer 

                                                
116 Artikel 78-79, den allmänna dataskyddsförordningen. 
117 Mål C-131/12. 
118 Google, formuläret hittas på deras hemsida under “Juridik, hjälp”, genom länken: 
https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=sv. 
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kan ansöka om att få specifika länkar borttagna från sökresultatet. I formuläret informerar 

Google om bakgrunden till funktionen och tydliggör att det efter en ansökan görs en prövning 

av huruvida informationen är av allmänt intresse eller inte. Därefter görs en avvägning mellan 

vilket intresse som väger tyngst, skyddet av det allmänna intresset och yttrandefriheten eller 

skyddet av personlig integritet för den enskilde personen som gjort begäran.  
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FEMTE KAPITLET 

Analys 
 

5.1 Förändringar i lagstiftningen  
I skrivande stund regleras den registrerades möjligheter till kontroll över vilka av dennes per-

sonuppgifter som ska finnas lagrade, som nämnts, i 28 § PUL, vilken bygger på artikel 12 b 

och c i dataskyddsdirektivet. Paragrafen stadgar att den registrerade har rätt att av den per-

sonuppgiftsansvarige begära att personuppgifter som inte behandlats i enlighet med PUL ska 

rättas, blockeras eller utplånas. Kriteriet för att den registrerade ska få utnyttja rätten är såle-

des att behandlingen av uppgifterna brutit mot reglerna i PUL. Från och med införandet av 

den allmänna dataskyddsförordningen kommer motsvarande möjligheter för den registrerade 

att regleras i artikel 17 i nämnda förordning, vilken stadgar en rätt till radering (”rätten att bli 

bortglömd”). Artikeln anger att den registrerade har rätt att på begäran få personuppgifter 

raderade av den personuppgiftsansvarige. I samband med raderingen ska den personuppgifts-

ansvarige underrätta andra berörda personuppgiftsansvariga om den registrerades begäran. 

Att behandlingen av personuppgifterna ska ha publicerats i strid mot lag är inget krav, ef-

tersom den registrerade när som helst har möjlighet att, genom att återkalla sitt samtycke eller 

motsätta sig behandlingen, åberopa rätten till radering. Det anges däremot att rättigheten inte 

är absolut; tyngden av den registrerades invändning mot behandlingen kommer att vägas mot 

samhälleliga intressen. 

 

28 § PUL har, som tidigare nämnts, inte ändrats sedan införandet av lagen år 1998, och praxis 

saknas för tvister i den privata sektorn. En förklaring till avsaknaden av praxis kan vara att 

den registrerades rättighet varit svag och svårtillämplig, och den registrerades önskan att un-

danröja uppgifter exempelvis inte har ansetts väga lika tungt som det samhälleliga intresset 

att bevara uppgifterna, varför förutsättningarna för framgång i domstol för den registrerade 

har uppfattats som dåliga. Avsaknaden av praxis kan även bero på den snabba tekniska ut-

vecklingen, och att det samlas in betydligt större mängder personuppgifter idag än tidigare. 

Den registrerades behov av kontroll över de egna personuppgifterna har därmed uppkommit 

och ökat i takt med teknikens frammarsch. I dagens moderna samhälle är det behovet stort, 

och till följd av införandet av artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen kan fler fall 

komma att prövas. Det innebär att det i framtiden kan utvecklas en tydligare praxis angående 

intresseavvägningen som görs vid en begäran om att få uppgifter bortglömda eller raderade. 



 48 

En stor skillnad mellan 28 § PUL och artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen är 

således att den registrerades kontroll över de egna personuppgifterna stärks genom den nya 

regleringens ordalydelse och utformning. Efter ikraftträdandet av förordningen behöver inte 

längre behandling av personuppgifter strida mot lag för att den registrerade ska ha rätt att 

begära undanröjande, utan det är tillräckligt att den registrerade önskar utverkande av person-

liga preferenser. Starkare skydd ska därmed uppnås genom lägre krav för tillämplighet. 

 

Uppsatsen syftar bland annat till att undersöka om införandet av den allmänna dataskyddsför-

ordningen kommer innebära en förändring av den registrerades möjligheter att ta kontroll 

över de uppgifter som finns lagrade om denne. Enligt ovan förda resonemang kan slutsatsen 

dras att det kommer innebära en förändring; den registrerades rättigheter stärks i och med 

införandet av den allmänna dataskyddsförordningen. Enligt artikel 17 har den registrerade 

rätten att motsätta sig behandling av dennes personuppgifter, och kräva att den personupp-

giftsansvarige vidtar åtgärder, genom rätten till radering och rätten att bli bortglömd. 

 

 

5.2 Den registrerades möjligheter enligt artikel 17 
Artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen stadgar rätten till radering (”rätten att bli 

bortglömd). Varken i artikeln eller i dess förberedande rättsakter skiljs principerna åt, utan de 

återfinns tillsammans i artikel 17. Genom formuleringen i artikel 17, samt skälen i förord-

ningen, framgår att rätten att bli bortglömd utgör en del av rätten till radering. Den EU-

rättsliga praxis som i skrivande stund finns för principerna är, som nämnts, Google-målet, i 

vilket rätten att bli bortglömd bekräftades. Principen om rätten att bli bortglömd syftar såle-

des, i enlighet med Google-målet, i dagsläget till den registrerades möjligheter att undanröja 

information om denne som finns tillgänglig för allmänheten via internet. I övrigt saknas i 

skrivande stund praxis som berör enskilda personer och företag (och således inte myndig-

hetsutövning), men som redogjorts för tidigare har EU:s institutioner uttalat att den registre-

rade ska ha rätt att kräva att en personuppgiftsansvarig raderar lagrad information om den 

registrerade. Rätten till radering syftar följaktligen även till information som den personupp-

giftsansvarige behandlar om personen i fråga, till exempel för användning av profilering. I 

uppsatsens analys behandlas de olika scenarierna, behandling av information genom tillgäng-

liggörande och mer generell behandling av information, var för sig, och kommer därmed av 

pedagogiska skäl att benämnas för rätten att bli bortglömd respektive rätten till radering.  
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5.3 Rätten att bli bortglömd 
5.3.1 Rätten att bli bortglömd - den praktiska situationen 
Personen i den praktiska situationen vill att lagrade personuppgifter som kan påverka perso-

nens ekonomiska förutsättningar ska raderas. Om informationen som personen vill ska un-

danröjas dyker upp vid en sökning på dennes namn på en sökmotor, så kan personen åberopa 

rätten att bli bortglömd. Distributörerna av sökmotorn i fråga gör då en avvägning mellan den 

registrerades intressen respektive samhälleliga intressen, vilka exempelvis kan utgöras av 

intresset av information om offentliga personer eller yrkesmäns yrkesutövande. En privatper-

sons intresse av radering av ekonomisk information på en sökmotor får således, i enlighet 

med Google-målet, antas väga så pass tungt att uppgifterna i fråga ska bli bortglömda. Ef-

tersom informationen som personen vill ska tas bort i detta fall är information som finns till-

gänglig på internet, är det enkelt för personen själv att i resultatet på en sökmotor, eller på 

annat sätt publicerat på internet, se vilken information det är denne önskar ska försvinna.  

 

För personen i den praktiska situationen som vill få personuppgifter undanröjda, kan princi-

pen om rätten att bli bortglömd åberopas för att få information undanröjd från sökmotorer, 

eller annars på internet. Genom stärkandet av den registrerades rättigheter genom artikel 17 i 

den allmänna dataskyddsförordningen kan personen i den praktiska situationen kontakta den 

personuppgiftsansvarige och kräva att personuppgifterna blir bortglömda.  

 

 

5.3.2 Rätten att bli bortglömd - värdighetsaspekten 
En anledning till att personuppgifter är viktiga att skydda är för att värna om den registrera-

des värdighet. Personuppgifter och den mänskliga värdigheten är, som nämnts under avsnitt 

2.2.3.5, i högsta grad sammankopplade. Att inte ha kontroll över vilken personlig information 

som andra kan ta del av kan försämra personens autenticitet och synen på sin egen värdighet.  

 

Vad personer i ens bekantskapskrets och omgivning vet om en är minst lika, om inte ännu 

mer, känsligt än vad staten och företag vet. Vi påverkas av vad personerna i vår omgivning 

tycker om oss och hur de behandlar oss, och att inte kunna styra över vad de vet om en inne-

bär för de allra flesta en känsla av obehag och maktlöshet. Att rätten att bli bortglömd stärks i 

och med införandet av den allmänna dataskyddsförordningen är således även ett stort steg för 

den registrerades värdighet. Stärkandet av principen ger den registrerade ökade möjligheter 
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till kontroll över vilka uppgifter som omgivningen kan ta del av, vilket även kan stärka den 

personliga värdigheten och autenticiteten. Att själva välja vilken information vi delar med oss 

av till omvärlden är en fundamental förutsättning för den personliga autenticiteten och vär-

digheten. Därmed kommer tillgängliggörandet av rätten att bli bortglömd, genom införandet 

av artikel 17 i den allmänna uppgiftsskyddsförordingen, möjliggöra en förstärkning av den 

registrerades autenticitet och värdighet.  

 

 

5.4 Rätten till radering 
5.4.1 Rätten till radering - inledning  
I den praktiska situationen, där en person önskar få uppgifter om denne raderade för att upp-

gifterna inte ska påverka dennes ekonomiska förutsättningar, krävs att personen har vetskap 

om vilka uppgifter om denne som finns behandlat hos en personuppgiftsansvarig. Eftersom 

informationsinsamlingen pågår hela tiden, bör personen utnyttja den registrerades rätt till 

tillgång, och begära ut information om vilka uppgifter som i dagsläget finns om denne. Den 

registrerade kommer då, att från den personuppgiftsansvarige, erhålla information om vilka 

personuppgifter om denne som finns lagrade eller är under behandling. Utan denna informat-

ion är det nästintill omöjligt för personen att bedöma vilka uppgifter som bör raderas. Ett 

problem som då uppstår är, att den registrerade inte kan veta vilken information som kan på-

verka dennes ekonomiska förutsättningar. Många av de beslut som inverkar på den registre-

rades ekonomiska situation, fattas genom automatiserade systemprocesser, ofta genom profi-

lering. Då dessa processer behandlar stora mängder data är det i praktiken omöjligt för den 

registrerade att ha förståelse av vilka faktorer som påverkar ett sådant automatiserat beslut, 

eftersom beslutet tas genom algoritmer.  

 

 

5.4.2 Rätten till radering - ett exempel 
För att belysa problematiken i att beslut fattas genom automatiserade systemprocesser, redo-

görs här för ett exempel: En man arbetar på ett företag, och över gatan från kontorsbyggnaden 

ligger ett glasskafé. Mannen har för vana att varje fredag klockan 15 på sin fikarast gå över 

gatan och köpa glass, för att sedan avnjuta den i kaféet. I källaren under nämnda glasskafé 

ligger en illegal spelklubb. Spelklubbens medlemmar har även de för vana att varje fredag 

klockan 15, innan de inleder kvällens första spelomgång, gemensamt köpa glass på glass-
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kaféet ovanför klubben. Mannen befinner sig således varje fredag klockan 15 på samma plats 

som medlemmar i en kriminell organisation, och dessutom utför mannen och de kriminella 

samma handling: de köper och äter glass i samma kafé. I ett automatiserat system, vilket inte 

tar hänsyn till orsakssamband, kan dessa händelser komma att sammankopplas och därmed 

kopplas även mannen samman med det kriminella gänget. I systemet, och således i mannens 

profil, kommer mannen eventuellt att komma att klassificeras som kriminell. I det fall att 

mannen begär ut sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig, exempelvis distributö-

ren för kreditkortet eller leverantören för mobila platstjänster, som innehar denna information 

och hittar datapunkten “Personen köper glass klockan 15 varje fredag på glasskaféet x”, 

skulle mannen antagningsvis inte presumera att denna information kan ha påverkan på man-

nens ekonomiska förutsättningar. En klassificering som kriminell eller en sammankoppling 

till kriminalitet, kan exempelvis innebära en lägre kreditvärdighet och därmed ett avslag på 

en kreditansökan som i annat fall skulle ha beviljats. Som tidigare nämnts finns det därutöver 

en problematik i det faktum att bankpersonalen eventuellt, i det fall att banken använder sig 

av profileringssystem, inte kommer kunna förklara varför kreditvärdigheten är låg eftersom 

beslutet är automatiserat. Det innebär att inte heller mannen i exemplet kommer erhålla in-

formation om vilka faktorer eller datapunkter som påverkat beslutet.  

 

Exemplet syftar till att belysa att det är nästintill omöjligt för den registrerade att veta vilken 

information i dennes profil som det tas hänsyn till vid olika automatiserade beslut.119 Som 

tidigare nämnts, finns en svårighet i att användningen av profilering och automatiserade be-

slut utgör företagshemligheter, varför det inte med säkerhet går att veta i vilken utsträckning 

det förekommer idag, men tekniken och möjligheterna finns redan idag. Problematiken har 

även påvisats i exemplen i avsnitt 2.2.5.3, om det kinesiska medborgarbetyget, Targets 

”pregnancy prediction score” och ICA:s ”Mina varor”.  

 

 

5.4.3 Rätten till radering - den praktiska situationen 
Ett ytterligare problem med det beskrivna exemplet, är att även om mannen, mot förmodan, 

skulle inse att det är datapunkterna som uppstod vid glassinköpet på glasskafé x som försäm-

rar dennes ekonomiska förutsättningar, har mannen fortfarande ingen möjlighet eller rätt att 

erhålla information om andra kafégästers profiler. Mannen kan således inte genom informat-

ionen om glassköpet utläsa att denne klassificerats som kriminell. På samma sätt kan inte 
                                                
119 Stanley Greenstein, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet.  
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personen i uppsatsens valda praktiska situation granska profilerna tillhörande personerna i 

dennes bekantskapskrets, vilket som nämnts påverkar personens profil. Problematiken i att 

personen enbart har rätt till information om de personuppgifter som finns lagrade om denne 

själv, och aldrig till behandlade uppgifter om andra personer, innebär således att personen de 

facto inte har rätt till information om alla personuppgifter som påverkar profilen, utan endast 

de som uppstått på grund av det egna handlandet. Som illustrerat i exemplet om mannen som 

köper glass samtidigt som kriminella spelklubbsmedlemmar, går det heller inte att utläsa hur 

stor vikt som läggs vid de egna datapunkterna utan tillgång till information om de samman-

kopplade datapunkterna i andra personers profiler. Utan all tillgänglig information, går det 

givetvis inte heller för den registrerade att fatta ett välgrundat beslut om vilka personuppgifter 

denne önskar få raderade.  

 

På grund av problematiken i att det är svårt för personen i den praktiska situationen att avgöra 

vilken information denne bör begära få raderad, kommer en förstärkning och ett tillgänglig-

görande av rätten till radering inte nödvändigtvis få den effekt som lagstiftningen syftar till 

att ge. Syftet att ge den registrerade mer kontroll över sina uppgifter kommer därmed i prak-

tiken inte bli effektivare på grund av att många processer är automatiserade.   

 

 

5.5 Slutsats 
Artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen kommer innebära en förstärkning av den 

registrerades rätt att kräva undanröjande av personuppgifter, i form av rätten till radering, i 

jämförelse med rätten till rättelse i 28 § PUL. Artikel 17 ställer lägre krav för tillämplighet än 

28 § PUL, vilket innebär lägre krav för den registrerade att av den personuppgiftsansvarige 

erhålla utverkande. En förändring jämfört med gällande rätt kommer således att ske i och 

med införandet av den allmänna dataskyddsförordningens artikel 17, eftersom den registrera-

des kontroll över vilka av dennes personuppgifter som behandlas av en personuppgiftsansva-

rig stärks, genom lägre krav för tillämplighet av rätten att bli bortglömd och rätten till rade-

ring.  

 

Personen i den i uppsatsen valda praktiska situationen, önskar få de personuppgifter som kan 

påverka dennes ekonomiska förutsättningar undanröjda. Artikel 17 i den allmänna data-

skyddsförordningen ökar personens möjligheter att av den personuppgiftsansvarige få till 

stånd att personuppgifterna raderas. Genom rätten att bli bortglömd, vilken utgör en del av 
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rätten till radering, kan personen få de uppgifter som finns tillgängliga för allmänheten på 

internet raderade. De uppgifter som kan inverka mest på personens ekonomiska förutsätt-

ningar, är dock de som behandlas av företag genom användning av profilering. Personen har 

ingen möjlighet att erhålla fullständig information om vilka datapunkter i dennes profil som 

kan innebära ekonomisk nackdel, eftersom algoritmerna som analyserar profilen inte tar hän-

syn till orsakssamband, och personen inte har rätt att se andras profiler, utan endast sin egen. 

Personen i den praktiska situationen har därmed ingen möjlighet att med säkerhet avgöra 

vilka av dennes behandlade personuppgifter som bör raderas, eftersom personen inte har till-

gång till samtliga påverkande faktorer. Artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen 

kommer således inte uppfylla personens önskan, och därmed inte heller syftet med artikeln 

som sådan, att öka den registrerades kontroll över sina personuppgifter. Personen i den prak-

tiska situationen kommer inte, genom tillämpning av artikel 17, kunna försäkra sig om att 

personuppgifterna i dennes profil inte påverkar personens ekonomiska förutsättningar, trots 

att rätten till radering har utvidgats och förstärkts.  
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