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Inledning 

De senaste decenniernas tekniska utveckling har förändrat människors vardag, 
sociala kommunikation och de intressen som samhället eftersträvar att värna om 
likväl som gränsen mellan vad som anses privat och vad som är offentligt. För-
ändringarna innebär att bestämmelser kring det sistnämnda behöver reformeras. I 
Sverige trycker vi hårt på ”offentlighetsprincipen” som bland annat innebär att 
alla ska ha rätt att ta del av icke-sekretessbelagda allmänna handlingar. Både rät-
ten att skydda våra privatliv och rätten till insyn är viktiga aspekter i vår nuva-
rande uppfattning av vad ett demokratiskt samhälle innebär, trots att de till viss 
grad är varandras motsatser. Detta innebär att en avvägning mellan integritets-
skydd å ena sidan och andra intressen, såsom insyn, behöver göras.1 Även om vad 
av insyn och personlig integritet som anses viktigast till viss del kan sägas vara 
individuellt, påverkar även den omkringliggande kontexten också ens uppfatt-
ningar. Oavsett personliga åsikter för den nämnda tekniska utvecklingen med sig 
nya hot mot den personliga integriteten, varför oro för intrång och säkerhetstän-
kande kring personuppgiftshanteringen är heta frågor i nuläget.2 

Då arkiv bildas av bland annat handlingar som kan innehålla personuppgifter 
är regler kring hantering av vad som bevaras och hanteringen av handlingarna 
högst relevanta inom arkivsektorn. Om bestämmelser om integritet och offentlig-
het skapas utan hänsyn till arkivändamål blir det problematiskt för arkiven att ge-
nomföra sitt samhälleliga uppdrag – att lagra information för framtida behov och 
tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar.3 Därtill påverkar lagstiftning 
om vad som bevaras direkt vilken sorts information som framtiden har att ta del 
av och därmed riskerar bilden av vår samtid bli förvrängd likväl som materialets 
användbarhet för framtida forskning minska (då det påverkar hur materialet in-
skaffas, förvaras och hur tillgängligt det är). Individers möjlighet till rättsliga åt-
gärder riskerar även den att påverkas om viktig personlig information raderas ur 
arkiven. Genom att studera lagstiftande aktörers syn på integritet kan man också 

                                                
1 Hansson (2006), s. 35, 214; Jonasson och Rosengren (2017), s. 6. 
2 Wendleby & Wetterberg (2018), s. 11. 
3 Henttonen (2017), s. 285; riksarkivets webbplats > att använda arkiven > skola och studier > möt källorna > 
arkiv - vad är det. 
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få inblick i relationen mellan individer och samhället överlag och synliggöra vår 
samtids värderingar.4 

Syfte och frågeställningar 

Min studies syfte är att undersöka på vilka sätt olika typer av arkivfrågor har be-
rörts och diskuterats av lagstiftande aktörer i anslutning till en lagstiftningsprocess 
rörande personuppgiftshantering, eventuell fokusförskjutning genom processen 
likväl som att försöka undersöka vad detta säger om hur lagstiftningsaktörerna ser 
på personlig integritet. Den lagstiftningsprocess som undersöks i den här uppsat-
sen är den som i Sverige följde efter införandet av EU:s dataskyddsförordning, 
ofta förkortas GDPR (engelska: General Data Protection Regulation). Lagstift-
ningsprocessen resulterade i författningarna lag med kompletterande bestämmel-
ser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:218), i folkmun kallad ”dataskydds-
lagen”, och förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning (SFS 2018:219). För att få insyn i processen har jag valt att använda 
mig av offentliga dokument från lagstiftningskedjan, alltså EU-förordning,   
kommittédirektiv, utredningsbetänkande, remissvar, proposition, utskottsbetän-
kande och slutgiltig lag och förordning. 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag valt att utgå ifrån följande forsk-
ningsfrågor:  

 Vilka typer av arkivfrågor uppmärksammas i de olika stegen från EU-
förordning till slutgiltiga författningar, vilka möjligheter till förändring 
presenteras under processen och vilka realiseras? 

 På vilka sätt har personlig integritet aktualiserats i arkivdelarna i lagstift-
ningsprocessen och vad kan ur detta utläsas om hur lagstiftande aktörer ser 
på personlig integritet? 

Lagstiftning är ett resultat av att någonting har identifierats som ett problem och 
lagstiftande aktörer har kommit på en lösning på detta problem. Det är inte ideo-
logiskt neutralt, då både vad som anses vara problem och lösningar påverkas av 
ens egna/samhällets värderingar (och är därför föränderligt över tid).5 För att åter-
knyta till vad jag skrev i inledningen är även vad som anses vara privat kontra 
offentligt ett resultat av samtidens värderingar och jag anser att följande under-
sökning är vetenskapligt intressant då den ämnar bidra med ökad förståelse om 
lagstiftande aktörers syn på relationen mellan bevarande och integritet, genom att 
ge inblick i hur arkivfrågor, som direkt påverkar vad som finns bevarat, och rela-

                                                
4 Edquist (2017), s. 13; Rosengren (2016), s. 12. 
5 Söderlind (2009), s. 74. 
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terad integritet har uppmärksammats vid lagstiftning om personuppgifter och vad 
rörande detta som har ansetts viktigt nog att stifta lagar om, vilket speglar sam-
hällets föränderliga värderingar vid given tidpunkt. Saker blir privata först när de 
börjar ses som privata.6 

Ursprungligen var studien menad att inkludera samma undersökning av lag-
stiftningsprocessen bakom personuppgiftslagen (SFS 1998:204), då båda handlar 
om behandlingen av personuppgifter, för att göra en jämförelse mellan dessa två 
olika lagstiftningsprocesser och urskilja eventuella förändringar som skett under 
de tjugo år som skiljer mellan deras tillkomst, men på grund av plats- och tidsbrist 
var denna idé tvungen att överges och endast en process fick ligga i fokus. Att 
valet föll på just lagstiftningsprocessen som följde av dataskyddsförordningen var 
avhängigt av en önskan att lära mer om denna nyligen instiftade lag som kommer 
vara den som påverkar det arbete som jag kommer utföra efter examen. Å ena 
sidan kan det te sig problematiskt att undersöka något så nytt att alla bestämmel-
ser faktiskt inte är självklara än (inte än fastställd rättspraxis), vilket innebär att 
det kan vara svårt att söka ta reda på vad något faktiskt innebär, men å andra sidan 
hade aktörerna i processen inte heller den möjligheten – det är trots allt inte     
effekterna av reformen jag studerar utan vad aktörerna gav uttryck för och för-
medlade under lagstiftningsprocessen, vilket implicit stipulerar vilka ståndpunkter 
som är comme il faut att anföra just där och då. 

Disposition 

I inledningen har det övergripande ämnet och relaterad problematik kortfattat  
presenterats, tätt följt av mer specifika frågeställningar och uppsatsens syfte för att 
återknyta till inledningen medan det fortfarande är i tankens fokus. För att sätta 
min egen studie i ett sammanhang presenteras därefter tidigare forskning relaterat 
till ämnet (från övergripande till mer likt mitt studieområde) och kortare          
reflektioner om likheter/skillnader mellan våra respektive studier. Då jag vill bidra 
med kontext innan läsaren slungas in i teoretiska delar har jag valt att presentera 
de offentliga dokument som jag har valt för min egen studie djupare innan jag går 
in på den sista inledningsdelen, som alltså är metod- och teoriavsnittet. Däri pre-
senteras Faircloughs kritiska diskursanalys likväl som integritetsbegreppet och 
dess förändring, då detta är av uppenbar relevans för min studie. Löpande i denna 
inledningsdel av uppsatsen har argument på uppsatsens relevans synliggjorts. 

Undersökningen som följer är tematiskt upplagd, där information från de olika 
respektive lagstiftningssteg i källmaterialet varvas med egen analys.                  
Ursprungligen var det planerade upplägget att vara uppdelat efter varje fas i    

                                                
6 Henttonen (2017), s. 288. 
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processen för att få en sammanhållen bild av vad som sades i just den texten, men 
då samma teman återkommer ofta och då det inte är säkert att förändring mellan 
respektive text sker skulle det då krävas mycket upprepningar och/eller endast 
korta konstateranden om läget, varför temaupplägget ger mer flyt i ord och tanke. 

Uppsatsen avslutas av en slutdiskussion där resultatet presenteras och        
diskuteras samt frågeställningarna besvaras. 

Tidigare forskning 

Att studera lagstiftning för att få insikt om ett samhälle och dess värderingar är 
inget nytt. Inte heller lagstiftningen och relationen mellan offentlighet och       
sekretess/integritet är ett outforskat område, varken relaterat till specifikt arkiv 
eller till andra områden. Som nämnts i inledningen till denna uppsats kan studier 
som ger inblick i hur lagstiftande aktörer ser på integritet ge kunskap om hur relat-
ionen mellan individer och samhället överlag ser ut, då var gränsen mellan det 
offentliga och det privata går tydliggör och vilka delar av privatlivet som anses 
värda att skydda uppmärksammas. I det här avsnittet har jag eftersträvat att både 
ha med tidigare forskning som berör det arkivvetenskapliga området likväl som 
forskning som berör lagstiftning och offentlighet/integritet överlag. 

Den första studien jag vill presentera är Lars Ilshammar som har skrivit om 
liknande teman som jag själv. I sin avhandling Offentlighetens nya rum – Teknik 
och politik i Sverige 1969–1999 undersöker han hur och varför politiska föränd-
ringar och teknisk utveckling omskapar regelverket i det offentliga rummet, vilka 
de drivande/tillbakahållande aktörerna och intressena är samt hur aktörernas hand-
lande påverkas av strukturer.7 Som källmaterial använder han både offentliga 
handlingar (såsom bland annat betänkanden från kommittéväsendet, riksdags-
tryck, motioner, remissvar och annat underlag till regeringens propositioner) och 
personliga intervjuer med aktörer som medverkat i kommittéernas arbete.8 Det 
empiriska underlaget har utgjorts av fyra fallstudier (gällande datalagen, person-
uppgiftslagen, introduktionen av kabel-TV-nät samt ”den politiska åtskillnaden 
mellan tele- och datakommunikationer” och avregleringen av den svenska telesek-
torn) som koncentrerats till kommittéernas utredningsarbete och den följande be-
handlingen av dessas betänkanden.9 

De teorier han använder sig av för att genomföra undersökningen är Haber-
mas teori om den borgerliga offentlighet (plus inspirerad kritisk diskussion) för att 
bilda en modell att betrakta det historiska skeendet igenom, regimteori för       
begreppsapparat (fokuserar på aktörer, institutioner och intressekoalitionerna i 
                                                
7 Ilshammar (2002), s. 16. 
8 Ilshammar (2002), s. 55–56. 
9 Ilshammar (2002), s. 113, 304. 
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förändringsprocesserna) samt begrepp och analyskategorier från LTS (Large Te-
chnical Systems), SCOT (Social Construction of Technology) och ANT (Actor 
Network Theory) för att koppla samman de politiska och samhälleliga förändring-
arna med teknisk utveckling.10  

Resultatet Ilshammar fick fram var att en reviderad syn på statens roll har växt 
fram, då denna inte prioriterar yttrandefrihet och insyn i samma mån som integri-
tet och sekretess och att den inte tar ansvar för att bygga allomfattande kommuni-
kationsnät. Istället var televerket en pådrivande aktör bakom förändringen från en 
telepolitisk monopolregim till en mer utpräglad konkurrensregim och statliga 
myndigheter (främst SCB) var aktiva aktörer vid skapandet av en datalagsregim 
men intog mer inaktiva roller när den nya integritetsskyddsregimen formerades.11 

Min och Ilshammars studiers största likheter ligger mest i undersökningen om 
vilka som är pådrivande och tillbakahållande vid lagstiftning, vilket just är en del 
som jag inspirerades till genom att läsa hans undersökning. Genom att följa lag-
stiftningens framarbetning från EU-förordning till slutgiltiga författningar hoppas 
jag kunna utläsa vilken aktör som kommer med vilket förslag likväl som att kunna 
följa huruvida detta förslag ansågs viktig nog att inkludera i den slutgiltiga lagen 
eller inte. Ilshammar hade uppenbarligen större ambitioner än jag har i min studie, 
men han har även mer utrymme att genomföra undersökningen på.  En stor och 
självklar olikhet är att jag enbart fokuserar på arkivdelarna i lagstiftningsprocess-
en. En annan skillnad är att i Ilshammars arbete är teknikens roll väsentlig, vilket 
inte är fallet i min egen studie även om detta kan sägas vara en av anledningarna 
till att lagstiftningen om personuppgiftbehandling ens behövde uppdateras. 

Ett annat exempel på tidigare forskning är Åsa Söderlinds avhandling Person-
lig integritet som informationspolitik (2009). Ursprungligen hade Söderlind tänkt 
jämföra datalagens (SFS 1973:289) och personuppgiftslagens (SFS 1998:204) 
tillkomstprocesser, men på grund av materialets omfattning likväl som innehåll 
avgränsades studien till endast den förstnämnda.12 Det nya syftet i studien blev 
istället att ”erhålla förståelse för hur förutsättningarna för datalagstiftningens ut-
formande såg ut, att ringa in och granska hur personlig integritet diskuterades som 
samhällsproblem under 1970-talet”.13 För att genomföra detta undersöker Söder-
lind hur olika aktörer har diskuterat frågor som personlig integritet, information 
och teknik i samband med lagstiftningen likväl som att närmre se över tillkomst-
processen kring datalagen genom att använda sig av kritisk diskursanalys och den 
statsvetenskapliga dagordningsmodellen.14 Empirin i studien är alltså både den 

                                                
10 Ilshammar (2002), s. 33–34. 
11 Ilshammar (2002), s. 305. 
12 Söderlind (2009), s. 14. 
13 Söderlind (2009), s. 20. 
14 Söderlind (2009), s. 15, 26. 
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offentliga debatten och texter som skapades inom lagstiftningsärendets ram (ex. 
propositioner).15 

Resultatet Söderlind får fram är att den politiska diskussionen om personlig 
integritet tenderar att aktualiseras i samband med debatter om statsmaktens     
myndigheter och medborgares relation likväl som när användning av datatekni-
kens fördelar äventyras. Under den undersökta perioden var datatekniken ännu 
inte aktuell för gemene man, utan denne skulle endast skyddas från statliga myn-
digheter och privata företags användning av den.16 Datoriseringen av den         
offentliga förvaltningen hade varit en del av välfärdsprojektet och med tiden hade 
välfärdssamhällets baksidor, där integritetsproblematiken var en punkt, börjat   
kritiseras allt mer - genom att påtala relationen mellan personlig integritet och 
dataregister/databanker kunde man kritisera den politiska makten. Införandet av 
datalagen innebar både ett skydd för de enskilda medborgarnas integritet och en 
legitimering av välfärdspolitikens inriktning. Söderlind konkluderar alltså att den 
offentliga debatten påverkade politikens inriktning.17 

Uppenbarligen skiljer sig Söderlinds undersökning från min egen i och med 
att jag ämnar fokusera kring hur diskussionen under lagstiftningsprocessen har 
inkluderat just arkiv och som kan utläsas utifrån detta, medan Söderlind inte gör 
en områdesprecision på det sättet utan studerar hur integritet överlag diskuterades 
(även i offentlig debatt). Jag nämnde vad hon ursprungligen hade tänkt undersöka 
(jämförelse mellan datalagen och personuppgiftslagen) men att hon valde att inte 
göra detta eftersom materialet var för stort, vilket tyvärr är en del som även blev 
tvunget att ske i min egen undersökning, trots att jag i och med medvetenhet om 
Söderlinds problem försökte att undvika detta genom att avgränsa mig till att en-
bart fokusera på de delar som direkt berörde arkiv likväl som att inte undersöka 
rådande samhällsdebatt. Att min egen uppsats endast är en masteruppsats         
påverkade självklart detta, då de har betydligt mer begränsat antal sidantal än   
Söderlinds avhandling. Utöver detta var Söderlinds undersökning en inspirations-
källa när jag påbörjade arbetet med min egen studie, varför likheter mellan de 
båda arbetena är föga förvånade, även om innehållet i hennes faktiska undersök-
ning inte är någonting som kommer användas i min uppsats då de ju berör skilda 
lagstiftningsprocesser.   

En tidigare masteruppsats som ansluter till denna studies forskningsområde är 
Peter Ericssons Att värna privatlivets helgd – en arkivvetenskaplig studie av sek-
retesslagens utveckling 1927-2010 från 2018. Ericsson undersöker sekretesslagens 
utveckling genom hur de lagstiftande ”betraktat begrepp såsom privatliv och in-
tegritet i relation till offentlighet och demokrati” med syftet att studera hur sam-
hället löst konflikten mellan öppenhet gentemot skydd av individers integritet ur 
                                                
15 Söderlind (2009), s. 15. 
16 Söderlind (2009), s. 250. 
17 Söderlind (2009), s. 249–250. 
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ett historiskt och arkivvetenskapligt perspektiv. Just den arkivvetenskapliga kopp-
lingen är alltså tydligare i denna uppsats än i tidigare nämnd forskning. Även det 
omgivande samhällets sekretessdiskussioner studeras av Ericsson för att bidra 
med historisk kontext åt studien.18 Det Ericssons undersökning visar är att hur man 
uppfattat personlig integritet varierat under den undersökta perioden och likaså 
syftet med sekretesslagstiftning – under de tidigare åren var det individens rätt till 
privatliv som var av vikt, medan det med tiden gick mot att individen har rätt att 
skyddas från staten. Han menar även att lagstiftaren, också när syftet med en lag är 
något annat, argumenterar för att lagstiftningen hjälper till att värna om enskildas 
privatliv för att skapa legitimitet.19 

Som källmaterial har Ericsson valt att använda sig av Statens offentliga utred-
ningar (SOU), då det snarare är tankegångarna däri än den slutgiltiga lagtexten 
som är av intresse för honom och dessa utredningar är ett resultat av att regeringen 
inför en lagstiftning vill undersöka ett fenomen.20 Då SOU:er tenderar att vara 
omfattande har han dock valt att tematisera de paragrafer som berör integritet och 
privatliv.21 Teoretiskt utgår studien från David Beethams legitimitetsmodell och 
John Rawls rättssäkerhetsbegrepp och för metod använder sig Ericsson av Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursanalytiska metod för att genomföra undersök-
ningen, då han menar att denna visar hur tankegångarna hos utredarna och lagstif-
taren går vid utarbetandet av en ny lag och hur olika informationskategorier upp-
står.22 

Även om Ericssons uppsats relaterar till min egen i och med dess fokus på 
lagstiftning och personlig integritet avviker studierna när det kommer till fokus på 
arkiv, där jag anser att min egen studie har en mer explicit koppling trots att även 
Ericssons arbete är inom arkivvetenskap (vilket även Ericsson själv uppmärk-
sammar).23 Trots att integritet och sekretess är relaterat till arkiv menar jag att hur 
mycket fokus som läggs specifikt på arkiv vid lagstiftning är ett område som be-
höver utforskas mer för att ge ökad förståelse av lagstiftande aktörers syn på relat-
ionen mellan bevarande och integritet. Precis som Söderlinds avhandling är inne-
hållet i Ericssons arbete ingenting som kommer användas i min egen studie, även 
om de har liknande beröringspunkter, då själva undersökningsobjektet inte är det-
samma och hans studie endast sträcker sig fram till 2010. 

I The Right of Access to Information and the Right to Privacy. A Democratic 
Balancing Act av Patricia Jonason och Anna Rosengren (eds.) finns uppenbarligen 
flera studier som på olika sätt kan sägas relatera till min egen. Den jag anser ha 
mest gemensamt är Samuel Edquists ”Ethical Destruction? Privacy concerns re-
                                                
18 Ericsson (2018), s. 4. 
19 Ericsson (2018), s. 61. 
20 Ericsson (2018), s. 22–23.  
21 Ericsson (2018), s. 23. 
22 Ericsson (2018), s. 19. 
23 Ericsson (2018), s. 24. 
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garding Swedish social services records”, där Edquist undersöker bakgrunden till 
lagen om gallringsplikt av socialakter och de utredningar som gjorde att reglerna 
förverkligades i praktiken.24 

Diskussionen grundar sig enligt Edquist inte bara i frågan om personlig in-
tegritet kontra organisationers kontroll av massdata, utan relevanta delar i diskuss-
ionen var också bland annat ekonomi och konstruktionen av ett framtida kultur-
arv.25 Ett resultat som Edquist får fram är att integritetsdiskussionen har skapat en 
ojämnhet i arkivdokumenterandet, då dokumentationen mest berör ett mindre an-
tal individer födda på specifika datum och på vissa särskilda platser.26 I debatter 
om etisk gallring är ideologi högst väsentligt, då politiska åsikter och värderingar 
påverkar allt från vilka argument som lyfts till vad aktörer anser viktigt att       
prioritera, men Edquist påpekar också att det inte är så enkelt att dessa idéer lätt 
knyts samman med de traditionella politiska ideologierna.27 

En uppenbar likhet mellan våra respektive studier är relationen mellan ideo-
logi, integritet och lagstiftning likväl som att kopplingen till arkivvetenskap är 
tydlig. I och med min undersökningsfråga om vad som kan utläsas om lagstiftande 
aktörers syn på integritet utifrån hur det aktualiseras under processen blir kopp-
lingen till ideologiska värderingar berörd, även om jag inte ämnar gå djupare in än 
så på det området. Precis som för tidigare nämnd forskning är Edquists specifika 
resultat om etisk gallring inte relevant för mig, då både perioden och temat han 
studerar är andra än mina egna. 

 I Archival Science-artikeln ”The long-term preservation of identifiable perso-
nal data: a comparative archival perspective on privacy regulatory models in the 
European Union, Australia, Canada and the United States” undersöker Livia Iaco-
vino och Malcolm Todd hur pass stödjande för bevaring arkivbestämmelserna och 
-undantagen som finns i integritetslagstiftning är i olika europeiska länder jämfört 
med dylika aspekter i australiensk, amerikansk och kanadensisk lagstiftning.28 
Som nämnts förr i denna uppsats och som även Iacovino och Todd uppmärksam-
mar påverkas långtidsbevarandet av personlig information av sådana bestämmel-
ser och det är svårt att balansera integritet och bevarandeintressen som exempelvis 
autenticitet, där en avvägning av som bör prioriteras alltid behövs göras.29 De 
uppmärksammar hur integriteten försöker skyddas genom lagstiftning, genom 
exempelvis avidentifierande av personuppgifterna, likväl som hot mot reglerings-
försökens effektivitet, såsom gränsöverskridande delande av personlig informat-
ion som sker över internet.30 Det som författarna rekommenderar som en följd av 

                                                
24 Edquist (2017), s. 11. 
25 Edquist (2017), s. 12. 
26 Edquist (2017), s 24. 
27 Edquist (2017), s. 30–31. 
28 Iacovino & Todd (2007), s. 107–108. 
29 Iacovino & Todd (2007), s. 108. 
30 Iacovino & Todd (2007), s. 109, 125. 
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studien är att bredare tolkningsområde bör ges för arkivbevarande syften när det 
handlar om ytterligare behandling av personlig information, både för den offent-
liga likväl som den privata sektorns arkiv. De förespråkar även införandet av en 
moralisk dimension rörande skyddandet av enskildas integritet genom etiska   
koder relaterade till arkiv och forskning i lagstiftning.31 Artikeln likhet med min 
egen studie tycks självklar – båda handlar om hur integritetslagstiftning påverkar 
bevarande och arkiven. Ett av de länder som författarna undersöker är just       
Sverige, men istället för jämförelse mellan olika länder vill jag alltså undersöka 
vad som sker inom en specifik lagstiftningsprocess och hur de slutgiltiga bestäm-
melserna växer fram. Artikelförfattarna är även mer normativa, medan jag snarare 
undersöker vad andra i processen bakom lagstiftandet anser. Trots skillnaden har 
artikeln bidragit med intressant bakgrundskunskap om hur andra länders lagstift-
ning på området ser ut. 

En rapport om arkiv, lagstiftning och privatliv är Anna Rosengrens Openess, 
privacy and the archive (2016), där hon studerar lagtexter rörande svensk arkiv-
lagstiftning 1987-2004 (förarbetarna kring arkivlagen samt förändringarna i 
denna) för att undersöka hur för- och nackdelar rörande offentlighetsprincipen och 
personlig integritet diskuteras i texterna, med syftet att se hur balansen mellan 
dessa två företeelser lyftes i lagtexterna.32 Som metod och teori för undersökning-
en anger hon ”linguistic-historical analysis”, vilken hon använder för att identifi-
era ord och uttryck som relaterar till vad hon vill studera och sedan undersöka 
huruvida förändringar görs rörande i hur orden och uttrycken används.33 Rosen-
gren kommer i sin rapport fram till att det inte skedde några större försök att    
balansera offentlighet och integritet och att fördelar med offentlighet diskuterades 
gärna, men inte nackdelar.34 Endast i ett dokument sker en djupare diskussion om 
integritet.35 Rosengrens undersökningsfrågor om hur fördelar och nackdelar med 
integritet/offentlighet uttrycks i dokumenten påminner om en av mina egna frågor 
där jag har uttryckt att jag vill undersöka hur ett av dessa teman (integritet) har 
tagits upp i arkivdelarna, men det är inte en huvudfokus för texten såsom det är 
för Rosengren. 

Överlag har den tidigare forskningen mest agerat bakgrund och inspiration till 
min egen studie, genom att bidra med förkunskap om relaterade studier och hur 
dessa kan genomföras. Om jag använt mig av mer historisk bakgrund hade delar 
av tidigare forskning kunnat användas på ett tydligare sätt, men då min studies 
fokus är så tydligt på just hur diskussionerna i en specifik lagstiftningsprocess blir 
det svårt att knyta an till mycket av den forskning som presenterats i detta avsnitt. 

                                                
31 Iacovino & Todd (2007), s. 107, 125–126. 
32 Rosengren (2016), s. 7–8. 
33 Rosengren (2016), s. 14–15. 
34 Rosengren (2016), s. 36–37. 
35 Rosengren (2016), s. 37. 
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Det skulle kunna argumenteras att forskningsfrågan om integritet hade kunnat 
kopplas mer till de resultat om integritet som andra forskare har fått fram, men 
som kommer visas har jag även en särskild teori till den delen som jag utgår från 
för att besvara frågan. 

Källmaterial 

Innan den teoretiska och metodologiska delen av min uppsats anser jag det som 
nämnt lämpligt att bidra med mer kontext rörande vilken sorts dokument jag äm-
nar studera i denna undersökning, eftersom detta kommer vara relevant för att 
förstå varför jag har valt att använda mig av just de teoretiska och metodologiska 
redskapen.  

Som framkommit tidigare i denna uppsats är det lagstiftningsprocesserna 
bakom dataskyddslagen (SFS 2018:218) och den kompletterande förordningen 
(SFS 2018:219) som jag använder som källmaterial i studien. Dataskyddslagens 
tillkomst är ett resultat av att EU:s nya dataskyddsförordning (EU 2016/679) både 
förutsätter och medger att medlemsländerna skapar kompletterande regler eller 
undantag från vissa bestämmelser som anges i förordningen, varför medlemslän-
derna blev tvungna att arbeta fram sådana bestämmelser.36  

När regeringen vill införa en ny lag går det oftast till i sju steg. Det första är 
att en statlig utredning börjar utreda en fråga (vilken sker utifrån ett direktiv), vil-
ket därefter blir ett betänkande som skickas till berörda intressenter som får lämna 
synpunkter (remissvar). Efter detta skriver regeringen en lagrådsremiss som 
granskas av Lagrådet för att säkerställa att förslaget inte strider mot någon redan 
befintlig lag, varvid regeringen bearbetar förslaget och lämnar det som en propo-
sition till riksdagen. Ett av riksdagens utskott gör ett utskottsbetänkande där syn-
punkter på förslaget lyfts och slutligen röstar riksdagen om lagen. Är majoriteten i 
riksdagen för förslaget utfärdas den nya lagen.37 I de lagstiftningsprocesser jag valt 
att utgå ifrån finns en ytterligare punkt: förordningen från EU. Det material jag 
valt att bygga min uppsats utifrån är EU-förordning, kommittédirektiv, utred-
ningsbetänkande, remissvar, proposition, utskottsbetänkande och slutgiltiga för-
fattningar, vilka jag kommer att presentera mera längre ner i texten. Jag har valt 
att inte använda mig av lagrådsremissen eller protokollet från riksdagsdebatten, då 
den förstnämnda inte innehöll några större ändringar från propositionen och den    
senare inte innehöll några referenser till arkiv. Det fanns heller inte någon riks-
dagsmotion som var relevant för studien. 

                                                
36 Bet. 2017/18:KU23, s. 10. 
37 Regeringens webbplats > så styrs Sverige > lagstiftningsprocessen [190322]. 
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Majoriteten av dessa dokument har varit tillgängliga online på regeringens 
webbplats. De enda undantagen var två remissvar, ett från Arbetsrörelsens arkiv 
och bibliotek och ett från Lunds universitet, som av någon anledning inte låg till-
gängliga tillsammans med de andra remissvaren, men som jag istället fick mejlat 
till mig av respektive instans ifråga. Utifrån dessa dokument hoppas jag, i och 
med att se hur arkiv prioriteras, kunna uttyda hur synen på arkiv och arkivändamål 
ser ut under respektive del av lagstiftningsprocessen, eventuella skilda åsikter 
mellan olika aktörer i processen samt huruvida det sker en förändring, både under 
respektive del i processen och mellan de två olika lagstiftningsprocesserna. Man 
hade kunnat använda sig av exempelvis artiklar för att få en bild av den omkring-
liggande debatten och därmed kontexten som lagarna växte fram i, men det skulle 
innebära ett alldeles för omfattande material för den här studien. 

Eftersom det är lagstiftningsdokument som finns tillgängliga på regeringens 
officiella webbplats torde det vara de korrekta dokumenten och inte några efterbe-
arbetningar. En medvetenhet om att dessa offentliga dokument är ideologiskt fär-
gade och att vi, då lagen är så pass ny (inte ens gällande i ett år vid författandet av 
denna text), fortfarande befinner oss i sammanhanget den växte fram i och därför 
kan ha svårt att distansera oss har lyfts i teoriavsnittet i denna uppsats. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
En EU-förordning är en rättsakt som används för att göra lagstiftningen inom 
medlemsländerna mer harmoniserad genom att vara bindande och direkt tillämp-
lig (alltså direkt gällande som lag).38 En EU-förordning skiljer sig från vad       
vanligtvis i Sverige brukar kallas ”förordning”, vilket är en bestämmelse beslutad 
av regeringen.39 

I april 2016 antogs ”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)” vars syfte är att ”ge indivi-
der starkare skydd och respekt för sin integritet” likväl som att ge dessa mer makt 
över sina personuppgifter och hur dessa behandlas.40 Förordningen ersatte då det 
dataskyddsdirektiv (95/46/EG) som hade varit gällande sedan 1995 och som var 
grund för personuppgiftslagen, den svenska lag som tidigare reglerat hur person-
uppgifter skulle behandlas. En EU-förordning skiljer sig också från ett ”EU-
direktiv”, då den sistnämnda ger utrymme åt nationella särdrag rörande införli-
vandet av direktivet medan den förstnämnda är direkt tillämplig för medlemslän-

                                                
38 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: förordning EU-rätt [190419]; Wendleby & Wetterberg 
(2018), s. 23. 
39 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: förordning [190401]. 
40 Wendleby & Watterberg (2018), s. 11–12. 
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derna och inte justeras för nationella särdrag.41 Förordningen är uppbyggd av skäl 
och artiklar, där skälen är särskilda beaktandesatser som ligger först i texten och 
artiklarna är den centrala delen som skälen hör till.42 

Kommittédirektiv 2016:15  
Dataskyddsförordningen innebar alltså att anpassningar och författningsbestäm-
melser behövde införas, vilka regeringen 25 februari 2016 beslutade att utreda och 
föreslå.43 För detta krävs dock ett kommittédirektiv i vilka riktlinjerna för utred-
ningen anges.44 Det är alltså detta direktiv som främst påverkar hur den följande 
utredningen utformas.  

Dataskyddsutredningens betänkande (SOU 2017:39) 
12 maj 2017 överlämnades betänkandet ”Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)” till 
statsrådet och chefen från Dataskyddsutredningen, vilken innehöll deras föreslag 
till nämnda anpassningar och författningsbestämmelser. Detta är en betydligt 
längre text än de tidigare och innehåller förklaringar till varför utredningen har 
valt att föreslå och formulera bestämmelserna som finns däri. Särskild utredare 
var justitierådet Inga-Lill Askersjö och till sin hjälp hade hon som experter      
juristen Carolina Brånby, dataskyddschefen Caroline Olstedt Carlström, rättssak-
kunnige Manne Heimer, rättsliga utredaren Per Kjellsson, chefsjuristen Hans-Olof 
Lindblom, kammarrättsrådet Elisabet Reimers, doktoranden Daniel Westman 
samt förbundsjuristen Staffan Wikell likväl som chefrådsmannen Maria Eka som 
sakkunnig i utredningen.45 

Remissvar 
I maj 2017 skickade justitiedepartementet ut betänkandet SOU 2017:39 Ny data-
skyddslag till valda remissinstanser för att få synpunkter på innehållet, vilka hade 
på sig till 1 september 2017 att svara. Gällande för remisser är att myndigheter 
under regeringen är skyldiga att svara oavsett om de har synpunkter eller inte, 
medan andra remissinstanser får välja om de vill uttala sig om texten ifråga.46 
Även allmänheten kan uttala sig om förslaget om de så önskar.47 

Det är inte alla av de remissvar som finns tillgängliga på regeringens hemsida 
(det verkar vid första anblick finnas 214 stycken tillgängliga remissvar men vissa 

                                                
41 Nationalencyklopedin, webbverrsionen, sökord: direktiv [190210]; Nationalencyklopedin, webbversionen, 
sökord: förordning EU-rätt [190210]. 
42 Datainspektionens webbplats > lagar & regler > dataskyddsförordningen > dataskyddsförordningens beak-
tandesatser [190420]. 
43 Dir. 2016:15, s. 1. 
44 Regeringens webbplats > så styrs Sverige > lagstiftningsprocessen > utredningar och kommittéer [190322]. 
45 SOU 2017:39, s. 3–4. 
46 Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag, 2017-05-15, s. 1, 7. 
47 Regeringens webbplats > så styrs Sverige > lagstiftningsprocessen > utredningar och kommittéer [190322]. 
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saknas i listan på de som går att ladda ner) som är relevanta för min undersökning. 
Jag har valt att inte skilja på remissvar från sådana som är skyldiga att svara och 
sådana som av eget intresse har uttalat sig om förslaget vid urvalet av källmaterial, 
utan har valt att se över alla remissvar som explicit nämner ordet ”arkiv”. Re-
missvar från följande instanser har studerats vid denna studie: Riksarkivet, Cent-
rum för näringslivhistoria, Föreningen Sveriges länsarkivarier och Arbetarrörel-
sens arkiv och bibliotek, Riksrevisionen, Region Östergötland, Domstolsverket, 
Datainspektionen, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Kungliga 
tekniska högskolan, Konkurrensverket, Stockholms kommun, Dataskydd.net, 
Svenska kyrkan, Lunds universitet, Arbetsmiljöverket och Skolverket. 

Fyra andra remissvar utöver de nyss uppräknade innehöll också ordet ”arkiv”, 
men tre av dessa (Töreboda kommun, Swedma och Tjänstemännens centralorga-
nisation) skrev endast att de inte har något att kommentera på rörande detta eller 
att de ställer sig bakom förslagen, varför inte dessas yttranden är en del av materi-
alet i denna studie. Det fjärde remissvaret som uteslöts var Polismyndigheten som 
nämnde ”arkiv”, men det bedömdes snarare beröra delbetänkandet av Brottsdata-
lagen än dataskyddslagen. 

Av dessa är Dataskydd.net, Föreningen Sveriges länsarkivarier och Arbetarrö-
relsens arkiv och bibliotek sådana som inte fanns med på remisslistan och som 
därför får en ytterligare presentation. Dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende 
ideell förening som arbetar för ”ett bättre dataskydd i både juridik och teknik” 
som grundades 2012 av Amelia Andersdotter som då var ledamot i Europaparla-
mentet.48 Föreningen Sveriges länsarkivarier bildades 1998 och är även den en 
ideell förening, men med fokus att ”fungera som ett rikstäckande nät för regional 
enskild arkivverksamhet”.49 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek grundades 1902 
och är en ”fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokrater-
na som huvudmän” och verksamheten förenar, som namnet visar på, arkiv- biblio-
tek och forskningsfrämjande verksamhet rörande just arbetarrörelsens historia.50 

Ny dataskyddslag prop. 2017/18:105 
15 februari 2018 hade regeringen tagit fram den slutliga propositionen på data-
skyddslagen (som de anger att den kommer att kallas i propositionen) och över-
lämnade den till riksdagen för att denna skulle kunna uttala sig om innehållet.51 
Förutom upphävandet av personuppgiftslagen och införandet av den nya data-
skyddslagen föreslog de även ändringar av vissa bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400).52 

                                                
48 Dataskydd.nets webbplats > engagera dig > om oss 
49 Föreningen Sveriges länsarkivariers hemsida > om oss 
50 Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida > om oss 
51 Prop. 2017/18:105, s. 1, 22. 
52 Bet. 2017/18:KU23, s. 4. 
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Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23 
12 april 2018 var konstitutionsutskottets betänkande färdigt, vari utskottet före-
slog att riksdagens skulle anta regeringens olika lagförslag. Två reservationer från 
Sverigedemokraterna och ett särskilt yttrande från Centerpartiet finns i betänkan-
det, men ingen av dessa var explicit relaterade till arkiv.  

Lag (SFS 2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning och förordning (SFS 2018:219) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 
Arbetet resulterade i tre författningar: lag (SFS 2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, förordning (SFS 2018:219) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och lag (2018:220) 
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Det är endast de 
första två som jag har valt att använda mig av i denna uppsats, då ändringen i  
offentlighets- och sekretesslagen inte är relaterad till arkiv. 

Metodologiska och teoretiska utgångspunkter  

Faircloughs kritiska diskursanalys 
Eftersom jag vill undersöka hur arkivfrågor uppmärksammas vid lagstiftningspro-
cessen och vad det säger om synen på personlig integritet ter det sig lovande att 
använda sig av diskursanalys, men då enbart diskursanalys riskerar att bli för    
generellt ämnar jag använda mig av inriktningen kritisk diskursanalys. Först    
behövs dock en mer konkret definition av det relativt vaga begreppet ”diskurs” 
innebär. Winther Jørgensen och Philips definierar det i sin bok Diskursanalys som 
teori och metod som ett sätt att ”tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)” och menar att hur vi talar skapar och förändrar (vår upplevelse av) vår 
omvärld och våra identiteter. Det är genom social interaktion som kunskaper 
skapas, då det är genom dessa som gemensamma sanningar, begrepp och värde-
ringar etableras. Våra utsagor likväl som vårt agerande i olika sociala domäner 
påverkas av de mönster som språket har strukturerat, varför diskursanalys går ut 
på att analysera dessa mönster.53 

Just kritisk diskursanalys karaktäriseras av en önskan att förklara ideologier 
och maktförhållanden genom att undersöka kommunikativa relationer – det är 
relationerna mellan diskurs och makt liksom dessas effekter på relationerna i en 
social process som är i fokus.54 En kritisk diskursanalys anförs ofta ifrågasätta 
existerande strukturer och syfta till social förändring, men kan enligt Norman 
                                                
53 Winther Jørgensen och Philips (2000), s. 7, 12. 
54 Fairclough (2013), s. 8. 
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Fairclough, skaparen av kritisk diskursanalys, även eftersträva att konkretisera 
och belysa företeelser utanför den egna strukturen och den etablerade begreppsap-
paraten (evolution, inte revolution).55 Jag har valt kritisk diskursanalys då det är 
just kopplingen mellan makt, språk och samhället som är i fokus för min studie, 
då hur lagstiftande och makthavande aktörer ser på frågor som arkiv och integritet 
likväl som relationen mellan dessa direkt påverkar arkivsektorn genom lagstift-
ningen, vilket påverkar såväl juridiska bevisföring som det material som forsk-
ningen har att tillgå. Just den kritiska ansatsen har valts då jag utgår från en lag-
stiftningsprocess, vilket i högsta grad är ideologiskt färgad och maktens essens. 
Att studien grundar sig i offentliga texter medför att diskursanalysen förefaller 
lämplig, eftersom det är just genom formuleringar och förhandlingsprocessen vid 
val av definitioner som områdesspecifika värderingar kan synliggöras och skilda 
aktörers inflytande och påverkningsgrad kartläggas. Av dessa anledningar känns 
analysen lämplig för min uppsats om hur lagstiftande aktörer uppmärksammar och 
diskuterar frågor om arkivbevarande och integritet i lagstiftningsprocesser. Fair-
clough skriver att ideologi finns både i strukturer (diskursiva konventioner) likväl 
som i händelser samt att dessa formas och påverkas av varandra hela tiden.56 ”Dis-
kurs” ses inom kritisk diskursanalys som ett fenomen som både reproducerar och 
reformerar hur vi uppfattar kunskap, våra identiteter och sociala relationer och 
därför är det en viktig del av social praktik - som även påverkas av andra sociala 
praktiker.57 Enligt Fairclough är både konkreta sociala event och abstrakta sociala 
strukturer delar av vår sociala verklighet och det är just sociala praktiker som 
förmedlar relationen mellan eventen och strukturerna.58 

Fairclough uppmärksammar tre dimensioner av diskursiva event (kommuni-
kativ händelse): det är en språklig text, det är en diskursiv praktik och det är en del 
av en social praktik.59 Syftet med den kritiska diskursanalysen är att undersöka hur 
språkbruk och social praktik är sammankopplade ur ett maktperspektiv och det är 
via den diskursiva praktiken som texterna och den sociala praktiken blir före-
nade.60 Teorin utgår även från tanken att all interaktion påverkas av rådande makt-
förhållanden vilka såväl får inverkan på hur texter formuleras och konsumeras, till 
exempel påverkar ideologiska föreställningar definition av vad om klassas som 
samhällsproblem och därför behöver åtgärdas, vilka lösningar som föreslås och 
hur åtgärderna verkställs samt om någon speciell gruppering gynnas eller miss-
gynnas.61 Ideologier är inte statiska och stabila, utan bygger på en förhandlings-
process som omgärdar de ständigt pågående betydelseförhandlingar inom en soci-

                                                
55 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 71. 
56 Fairclough (2013), s. 27. 
57 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 71. 
58 Fairclough (2013), s. 74. 
59 Fairclough (2013), s. 94–95. 
60 Fairclough (2013), s. 94; Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 75–76. 
61 Söderlind (2009), s. 68. 
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al gruppering och som utgör grunden för den gruppens val av diskursiv ordning. 
Dessa tolkningar är giltiga tills en ny förhandlingsprocess leder till en     betydel-
seförskjutning eller ett paradigmskifte.62 

För att analysera en kommunikativ händelse (som varje fall av språkbruk är) 
behöver man studera alla dessa tre dimensioners relaterade egenskaper och pro-
cesser.63  

Text 
”Text” betyder här det språkbruk som produceras i ett diskursivt event (oavsett 
om det är skriftligt eller talat).64 En texts formella drag är vad som lingvistiskt 
skapar diskurser och genrer, varför detta är centralt vid textanalys.65 Beroende av 
sammanhang och texttyp kan ”diskurs som språklig text” användas för att          
analysera en text genom att exempelvis studera ordval, metaforer, modalitet,   
teman, textstruktur och interaktionell kontroll.66 I den här undersökningen har jag 
valt att fokusera på teman, interaktionell kontroll och modalitet. 

Teman avser grupperande av genomgående ämnen och interaktionell kontroll 
relaterar till förhållandet mellan talare (textförfattare) och vem som fastställer 
dagordningen i samtalet. Modalitet innebär i sammanhanget hur pass               
instämmande talaren är i en sats. Exempel på hur modalitet kan utläsas är genom 
att undersöka om textförfattaren ifråga accepterar någonting som en sanning ge-
nom att säga att någonting är på ett visst sätt eller om denne ställer sig mer tvek-
sam till det genom att säga att någonting kan vara på ett visst sätt. Talaren kan 
även förbindas med satsen på olika sätt genom att använda sig av subjektiva (”vi 
antar att”) eller objektiva (”det är”) modaliteter. Beroende av den modalitet som 
väljs skapas olika resultat som påverkar hur sociala relationer såsom dominans-
förhållanden likväl som de kunskaps- och beteendesystem konstrueras.67 Genom 
dessa verktyg ämnar jag få reda på vilka sorters arkivfrågor som uppmärksammas 
(teman), kartlägga eventuell asymmetri i interaktionen mellan olika lagstiftnings-
aktörer samt hur instämmande de olika aktörerna i lagstiftningsprocessen är i  
satserna (modalitet). 

Diskursiv praktik 
Diskursiv praktik handlar om hur text skapas, sprids och konsumeras. Ett begrepp 
som är nära relaterat är ”interdiskursivitet” som handlar om hur textförfattare an-
vänder sig av och relaterar till en kombination redan existerande diskurser och 
genrer. Interdiskursivitet är förbundet med ”intertextualitet”, vilket innebär att en 
                                                
62 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 80. 
63 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 74. 
64 Fairclough (2013), s. 95. 
65 Winther Jørgensen och Philips (2000), s. 75. 
66 Söderlind (2009), s. 66. 
67 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 87–88. 
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text införlivar delar av andra texter och på så vis placerar texten i en historisk kon-
text genom att se den som en del i en större kedja som bygger på varandra. Sker 
detta genom explicit hänvisning till dessa andra texter, som ofta är fallet vid lag-
stiftningstexter, är det fråga om ”manifest intertextualitet”. Genom att använda 
intertextualitet vid analys är det möjligt att studera hur tankegångar och argument 
sprids och förändras under en process.68  

Ytterligare ett begrepp som kopplas samman med diskursiv praktik är 
”genre”, som Fairclough skriver handlar om språkanvändning inom en speciell 
social aktivitet. Detta innebär ett sätt att agera och interagera utifrån särskilda  
regler gällande utformning, stil och uttryckssätt som en del av en bestämd social 
praktik (vilket direkt påverkas och påverkar sociala relationer).69 Som ett exempel 
på genre föreslår Söderlind kommitté- och utredningsväsendet, för vilka det finns 
föreskrifter om hur de ska utformas.70 På samma sätt finns det från regerings-
kansliets håll önskemål på hur remissvar bör utformas (både disposition och 
språkligt) likväl som exempel på hur detta faktiskt kan se ut.71 Fairclough nämner 
även genrekedjor, vilka han beskriver som: 

[…] genres which are regularly and predictably chained together such that meanings are 
moved and transformed along the chain, and recontextualized and transformed in regular 
ways in accordance with recontextualizing principles. A genre chain would be the chain that 
routinely links significant government statements of publications, press conferences and news 
reports.72 

Varje del av lagstiftningsprocessen skulle kunna sägas vara en egen genre då det 
finns föreskrifter och regler för hur sådana ska se ut och vad dessa ska innehålla. 
Om lagstiftningsprocessen ofta följer samma mönster bestående av samma delar 
ter det sig självklart att de olika genrer som respektive steg kan sägas bestå av 
kopplas samman och blir just en sådan genrekedja varefter innehållande betydel-
ser förenas och transformeras under processen.  

För att analysera diskursiv praktik fokuseras på hur både textförfattarna och 
textmottagarna använder sig av existerande diskurser och genrer för att skapa re-
spektive tolka texten ifråga.73 Att just offentliga dokument, som denna undersök-
ning bygger på, har speciella regler för hur de får utformas kan tyckas självklart, 
men det är också något som behövs hållas i åtanke vid analysen, då man inte kan 
förvänta sig att dessa innehåller samma slags personliga åsikter eller informella 
språkbruk som i exempelvis personliga brev. Söderlind anger att offentliga doku-
ment kan innebära att den diskursiva praktiken inrymmer ideologiska element 

                                                
68 Fairclough (2013), s. 95; Söderlind (2009), s. 66–67; Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 77. 
69 Fairclough (2013), s. 96, 418–419. 
70 Söderlind (2009), s. 66. 
71 Regeringskansliet (2009), Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2), s. 7, 8, 10. 
72 Fairclough (2013), s. 76. 
73 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 75. 
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som förslagsvis dominansförhållanden.74 Genom att undersöka den diskursiva 
praktiken är det möjligt att utröna vad dessa innebär i sammanhanget, särskilt  
genom att koppla det till resten av Faircloughs modell. Att de undersökta doku-
menten hänger ihop i en kedja är därtill en förutsättning för att jag ska kunna   
genomföra denna studie på mitt valda sätt, då jag just vill undersöka vad som 
uppmärksammas och när i lagstiftningskedjan samt eventuell fokusförskjutning. 
Intertextualiteten är alltså högst väsentlig i min uppsats. 

Social praktik 
Då ”social praktik” innehåller både diskursiva och icke-diskursiva element behövs 
en ytterligare teori för att kunna analysera detta.75 Det som ska analyseras under 
denna del är hur språkanvändning hänger ihop med ideologi(re)producerande 
funktioner (medvetna och omedvetna) och denna bakomliggande ideologiska 
grund söker man alltså urskilja genom de ordval, verklighetsbeskrivningar och 
antagande som görs i texter.76 Då de texter som studeras i denna undersökning 
som sagt är offentliga dokument rörande lagstiftning råder det knappast någon 
större tveksamhet om att de är ideologiskt färgade på något vis, men då vi själva 
befinner oss i kontexten och därför åtminstone till viss del troligtvis definierar vår 
verklighetsuppfattning liknande de lagstiftande aktörerna kan det ändå vara svårt 
att distansera sig till den grad att meningarna och ordvalens ideo-
logi(re)producerande blir tydligt om detta inte är någonting som aktivts has i 
åtanke vid läsande. Genom att exempelvis i en text studera vem/vad som ska 
skyddas, från vem och varför skyddet behövs kan uttalade respektive outtalade 
åsikter och värderingar uppmärksammas och undersökas.  

Henttonens idéer om personlig integritet 
För att besvara forskningsfrågan om personlig integritet likväl som att koppla 
undersökningen till social praktik ämnar jag använda mig av Pekka Henttonens 
artikel ”Privacy as an archival problem and a solution”, vari han går igenom hur 
integritet har förändrats med den ökade digitaliseringen i samhället (och strategier 
för att skydda enskildas integritet). Genom hans idéer om personlig integritet i 
mer digitaliserat samhälle kan en diskussion om hur lagstiftande aktörer resonerar 
kring personlig integritet ske. 

Som jag skrev i inledningen har den tekniska utvecklingen påverkat många 
delar av vår vårdag och vårt sociala liv. Det har även påverkat hur information 
skapas, används och behandlas, vilket har gjort att frågan om personlig integritet 
är högst relevant. Henttonen skriver att integritetstankar tidigare har utgått från tre 

                                                
74 Söderlind (2009), s. 69. 
75 Winther Jørgensen & Philips (2000), s. 75. 
76 Fairclough (2013), s. 8; Söderlind (2009), s. 67–68. 
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idéer: att den privata och den publika sfären är skilda och det är i den förstnämnda 
enskilda behöver skyddas; att det är staten som hotar de enskildas integritet; och 
att det finns vissa särskilda informationskategorier (som exempelvis hälsa och 
politiska åsikter) som hör till det privata.77 Han argumenterar dock att detta inte 
längre är gällande. Istället menar han att gränsen mellan det privata och det     
publika inte är tydliga längre, då vi med dagens digitala teknik (och internet) för 
över delar av den privata sfären in i den offentliga (både genom att själva dela 
information och genom andrahandsdelande, d.v.s. när en persons handlande på-
verkar en annans privata information). Eftersom all information, även publika ting 
som framstår vara oskyldiga, kan spåras, sparas, analyseras och kompletteras med 
annan information till den grad att den kan sägas utgöra ett hot mot integriteten.78 
Informationen blir alltså skyddsvärd just på grund av aggregationen eller manipu-
lation. Henttonens slutledning är att individer behöver skyddas även i den publika 
sfären och från att information samlas in om dem. Det problematiska är emellertid 
synen på vad som är likväl som när något är privat skiljer sig åt mellan olika 
grupper och i olika kontexter. Därtill är det alltså aggregeringen av information 
som ofta utgör integritetshotet, varför det är svårt att identifiera separat informat-
ion som kan bidra till detta hot.79 Att statliga organisationer inte är de enda som 
samlar in information utan att även privata sammanslutningar gör detta, vilka  
sedan kan sälja denna information till nya intressenter för nyttjanden av olika slag 
(till exempel för kommersiella syften), är också ett fenomen som ökat markant, 
vilket gör att den gamla synen på integritet bör uppdateras.80 

Det är alltså svårt att veta när någonting faktiskt är ”privat”, men kontexten 
som informationen befinner sig i är väsentlig likväl som syftet bakom informat-
ionsinsamlingen. Henttonen tar upp som exempel att det vanligtvis är acceptabelt 
att läkare har tillgång till våra sjukjournaler, men att spridande av dessa inte är 
det.81 Att föra över informationen från en kontext till en annan kan vara integri-
tetskränkande om överföringen inte är något som den enskilda har kontroll över. 
Eftersom huvudsyftet med arkiv är just att överföra och vidarebehandla informat-
ion som skapades för ett annat syfte är integritetsproblematik väsentlig att ta i 
beaktande, då denna överföring riskerar att kränka den enskildas integritet, men 
samtidigt är arkivering viktigt för allt från forskningssyften till juridisk bevisfö-
ring (att ställa personer till svars för sina handlingar). Det finns olika strategier 
som kan väljas för att försöka skydda integriteten och valet av dessa påverkar be-
varad information likväl som hur användbar informationen ifråga är.82 

                                                
77 Henttonen (2017), s. 286. 
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79 Henttonen (2017), s. 288. 
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Att Henttonens teori är sammanförbar med sociala praktik-nivån i Faircloughs 
modell baserar jag på att Fairclough tidigare har använt sig av Anthony Giddens 
teori om det posttraditionella samhället där det argumenteras att människors soci-
ala relationer och identiteter numera skapas genom förhandlingar som sker i var-
dagliga interaktioner istället för som tidigare fasta sociala positioner.83 Henttonens 
teori handlar även den i grunden om förändringar och att tidigare tydliga uppdel-
ningar inte längre är tydliga, då digitalisering löst upp denna gräns genom att in-
bjuda det (tidigare bedömda) privata in i det offentliga. Henttonen förnekar inte 
heller de liberalistiska idéerna om att skydda den privata sfären, utan argumente-
rar endast att vad som räknas till denna privata sfär inte är lika klart längre, varför 
mer behöver skyddas – den ideologiska grundtanken är fortfarande densamma.   

Genomförande 
Jag har redan nämnt att Söderlind har varit en inspirationskälla till min studie lik-
väl som att hon själv använder (bland annat) kritisk diskursanalys för sin studie. 
Hon har däremot tonat ner den kritiska diskursanalysens lingvistiska sida för att 
hämta ytterligare teoretiskt stöd från andra håll.84 Sådana frågor om hur remissvar 
behandlas och vems/vilkas perspektiv som kommer fram i en offentlig utredning 
som Söderlind anger för henne har hamnat i bakgrunden av undersökningen, är 
mer centrala för min egen undersökning.85  

Texter kan alltså analyseras på många olika sätt och texttypen likväl som 
sammanhanget överlag avgör vilket analyssätt som är mest lämpat för en studie. I 
den här undersökningen har jag som sagt valt att använda teman (vilken sorts ar-
kivfrågor som uppmärksammas), interaktionell kontroll (kartlägga eventuell 
asymmetri i interaktionen mellan aktörer) och modalitet (hur pass instämmande 
lagstiftningsaktörerna är i satserna). Modalitet kommer endast att användas på 
dataskyddsutredningens betänkande, remissvaren och regeringens proposition, då 
dessa är de texter där en argumentation förekommer. Modalitet och interaktionell 
kontroll blandas till viss del, då jag kommer att använda modaliteten för att disku-
tera hur interaktionen mellan aktörerna ifråga ser ut. Däremot kommer jag även 
att använda mig av indelningar där jag studerar hur regeringen uppmärksammar 
de yttranden som inkommit i remissvaren för att se på hur relationen mellan aktö-
rerna remissinstanser och regeringen. Indelningarna kommer att vara:  yttranden 
som förbises (inte nämns alls), yttranden som uppmärksammas (som nämns), ytt-
randen som responderas (som får svar) och yttranden som hörsammas (som läggs 
till i lagen). Genom att ha med remissvaren kan hur(uvida) publikums kommenta-
rer och åsikter hörsammas och inkorporeras i de slutliga bestämmelserna. På detta 
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85 Söderlind (2009), s. 69. 



25 
 

sätt kan också eventuella nya infallsvinklar och/eller förslag, som inte fanns i ut-
redningsbetänkandet utan förs in i samtalet av en remissinstans, uppmärksammas. 

Vid analysen av den diskursiva praktiken kommer jag alltså undersöka hur 
lagstiftningsaktörerna använder sig av förekommande diskurser för att skapa re-
spektive tolka lagstiftningstexterna, vilket genomförs via att söka identifiera vilka 
diskurser som används likväl som texternas intertextualitet. Genom den (mani-
festa) intertextuella kedjan hoppas jag kunna synliggöra när en viss arkiv-
fråga/argument/problematik/lösning dyker upp (och av vem/vilka) likväl som hur 
den diskuteras och förändras under processen. Därtill är det möjligt att skapa för-
ändring i en process genom att nya förslag introduceras (då måste utrymme för 
sådana förslag finnas) eller genom att motsättningar sker inom processen vilket 
resulterar i att nya förslag arbetas fram. 

Slutligen görs en ansats att undersöka social praktik genom att använda Hent-
tonens teori om hur digitalisering har förändrat integritetsfrågor användas för att 
diskutera vad och vilka som av de lagstiftande aktörerna (i deras språkanvänd-
ning) uppfattas vara hot mot integritet och vad som är skyddsvärt (vilken sfär lik-
väl som vad som gör att information behöver skyddas) för att se hur de lagstif-
tande aktörerna ser på relationen mellan arkivverksamhet och personlig integritet. 
Social praktik innehåller visserligen fler aspekter än endast denna, men det finns 
det inte utrymme att undersöka i denna studie. 

Innehållsanalys 
Som en ingång i hur arkiv uppmärksammats i processen kommer först en kvanti-
tativ innehållsanalys ske för att undersöka hur frekvent ”arkiv” omnämns under 
respektive del av lagstiftningsprocessen. Genom att räkna frekvensen av ord i  
texter blir skillnader, likheter och eventuella förändringar mellan de olika texterna 
tydliga, något som är särskilt användbart när det handlar om att beskriva ett större 
material.86 För min egen studie är detta snarare för att ge en översiktlig bild av hur 
mycket utrymme arkivfrågor har getts under lagstiftningsbilden och eventuell 
förändring i detta, då detta kan visa hur mycket arkivfrågor har uppmärksammats i 
en lagstiftningsprocess som direkt påverkar arkiv och bevarande (såsom angavs i 
inledningen till denna uppsats). 

Studiens tillförlitlighet 
Genom att använda många referenser och citat har jag försökt göra grunden till 
mina antagningar och tolkningar tydliga för läsaren, vilket jag anser är särskilt 
viktigt då juridiska texter kan vara svårlästa och går att tolka på olika sätt. Däre-
mot bör nämnas att valet av citat påverkar resultatet (oavsett om det är medvetet 
eller ej). Utöver citat har varje avsnitt i undersökningen en sammanfattande dis-
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kussion som avslut där jag försöker summera vad som bestämdes angående just 
den delen, återknyta till det teoretiska ramverket och diskutera. 

Själva materialets tillförlitlighet torde vara högt, då materialet ifråga är offent-
liggjorda dokument från själva lagstiftningsprocessen vilka (majoriteten av dem) 
finns lättillgängliga på regeringens webbplats. Inte heller är materialet skapat i 
efterhand utan när varje del av dokumentationen gjordes fanns endast det föregå-
ende att förhålla sig till och då mycket fokus ligger på eventuell utveckling som 
skedde under processen borde jag kunna utläsa denna utan att efterkonstruktioner 
för att utesluta och överslätande av oenigheter har gjorts. 

Att jag enbart är intresserad av den delen av lagstiftningsprocessen som rela-
terar till arkiv och därför har fokuserat på arkivspecifika avsnitt och de delar där 
ordet ”arkiv” har explicit förekommit (och därmed lätt att söka fram) skulle kunna 
innebära att jag har missat delar där arkiv endast diskuteras implicit. Jag anser 
däremot att på grund av dokumentens manifesta intertextualitet där de återkom-
mande refererar till andra delar i lagstiftningskedjan som är relevanta i samman-
hanget borde även dessa implicita delar synliggöras i en del där arkivfrågor skrivs 
om explicit och därmed kunna användas som underlag i min undersökning. Möj-
ligheten att arkivfrågor nämns implicit påverkar även den kortare innehållsanalys 
som undersökningen inleds med, men i och med att detta är lagstiftningstexter är 
min förhoppning att inte mycket lämnas åt läsarnas egen fantasi utan konstateras 
uttryckligt, åtminstone i till den grad att inte innehållsanalysen påverkas drama-
tiskt. Däremot ska hållas i åtanke att många remissvar endast behandlar mindre 
delar av de arkivfrågor som lyfts under processen, vilket visserligen kan säga en 
del om vad de anser viktigt att lyfta men även gör att en uttömmande bild av deras 
åsikter rörande arkiv inte ges. 
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Arkivfrågor i lagstiftningsprocessen 

Som en inledning in i undersökningen kommer en genomgång på hur många 
gånger ordet ”arkiv” nämns i respektive lagstiftningsdokument för att visa på hur 
mycket uppmärksamhet under respektive del som tilldelats just arkivfrågor. En 
kort presentation av dokumentens teman kommer även ges, vilka kommer ligga 
till grund för den tematisering som ligger till grund för uppdelningen i denna upp-
sats. Efter detta presenteras några begrepp som är högst relevanta för arkivfrå-
gorna i lagstiftningsprocessen och därmed även denna uppsats, följt av vad som 
gäller för vissa särskilda kategorier av personuppgifter, vidarebehandling, vilka 
skyddsåtgärder som arkiv behöver ta för att få behandla personuppgifter och slut-
ligen de undantag från vissa rättigheter som får göras för arkivering. 

Arkivbegreppets kvantitativa omfattning 

De olika dokumenten som skapats under lagstiftningsprocessen är olika långa och 
därtill skapade av skilda personer med varierade agendor, varför hur mycket ut-
rymme arkivfrågor ges skiljer sig åt i de texterna. Det skulle kunna argumenteras 
att detta utrymme kan ses som ett tecken på hur viktig man tycker att arkivfrågan 
är, varför jag vill gå igenom just detta. Det är också intressant att undersöka 
huruvida det sker en utveckling under processen i hur många gånger arkiv tas upp, 
då det inte är omöjligt att nya frågor dyker upp under processens gång eller att 
existerande frågor löses. Som ett motargument skulle kunna sägas att förekomsten 
av just ordet ”arkiv” egentligen inte säger särskilt mycket om någonting alls, men 
jag anser ändå att det kan visa på ett ungefär hur mycket utrymme arkiv ges i re-
spektive text. Vid räknandet av antalet gånger ”arkiv” nämns har jag räknat in alla 
gånger ordet skrivs, även om det är en del av ett begrepp, såsom i ord som       
exempelvis ”nyhetsarkiv”, ”arkivändamål” och ”Riksarkivet”. 

Förordning (EU) 2016/679 
I själva förordningstexten nämns ordet ”arkiv” totalt 22 gånger (texten är 88    
sidor). I de 173 skälen som anges innan artiklarna i förordningstexten finns nio 
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skäl där arkiv nämns och i sex av de 99 artiklarna.87 I de artiklar som arkivända-
mål nämns förekommer ordet ibland på flera ställen i samma artikel. Totalt nämns 
”arkiv” i 15 av totalt 272 olika avsnitt. 

Artikel 89 är därtill helt tillägnad arkivändamål av allmänt intresse, veten-
skapliga eller historiska forskningsändamål och statistiska ändamål, till skillnad 
från andra artiklar som snarare nämner dessa i förbigående eller som ett exempel. 
Majoriteten av gångerna som ordet ”arkiv” nämns är det som en del av begreppet 
”arkivändamål av allmänt intresse” och ofta efterföljs det av ”vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål”. I de stycken då ”arkiv” 
nämnts är återkommande teman (som kommer presenteras ytterligare senare i 
denna uppsats) exempelvis undantag från sådana rättigheter som bland annat   
rätten att bli bortglömd, skyddsåtgärder och bestämmelser rörande sådana person-
uppgifter som bedöms vara känsliga. 

Kommittédirektiv 2016:15 
I det 26 sidor långa kommittédirektivet tas ”arkiv” upp 13 gånger och det finns en 
egen rubrik kallad ”Myndigheters bevarande av allmänna handlingar och behand-
ling av personuppgifter för arkivering i allmänhetens intresse samt för vetenskap-
liga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål” där frågan 
diskuteras (12 av 13 gånger arkiv nämns är under denna rubrik). I och med denna 
punkt uttrycks explicit att arkivfrågor som bevarande, användande och överläm-
nande av arkivmaterial och personuppgiftsarkivering är en fråga som faktiskt ska 
undersökas av utredaren.88 Trots att det av rubriken framgår att det gäller myndig-
hetsarkiv skriver de även att ”annan arkivering i allmänhetens intresse”            
garanteras.89 Sista gången som arkiv nämns är rörande vikten av samråd under 
genomförandet av uppdraget.90 

Betänkande SOU 2017:39 
I betänkandet nämns ”arkiv” 397 gånger, om bilagor och innehållsförteckning 
förbises. Vid jämförelse mot förordningens 22 gånger framstår 397 vara mycket, 
men i beaktande bör tas att betänkandet består av 389 sidor, medan förordningen 
endast består av 88. Trots skillnaden i sidantal kan ändå konstateras att arkiv om-
nämns betydligt fler gånger i betänkandet. En förklaring kan vara att betänkandet 
innehåller förklaringar och överväganden, medan förordningstexten endast redo-
gör för bestämmelser. För en mer rättvis jämförelse kan avsnitt 1 i betänkandet 

                                                
87 Skälen ”arkiv” nämns i är 50, 52, 53, 62, 65, 73, 153, 156, 158 och för artiklar gälle artikel 5.1 b och e, 
artikel 9.2 j, artikel 14.5 b, artikel 17.3 d, artikel 57.1 u, artikel 89.1 och 89.3. 
88 Kommittédirektiv 2016:15, s. 25. 
89 Kommittédirektiv 2016:15, s. 24-25. 
90 Kommittédirektiv 2016:15, s. 28. 
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studeras, vilken endast innehåller Dataskyddsutredningens författningsförslag: 
den består endast av 20 sidor och innehåller 33 referenser till arkiv. 

Det finns även ett avsnitt särskilt tillägnat arkiv och statistik på 33 sidor, där 
ungefär 20 av dessa uttryckligen endast är för arkiv. Inom de inledande gemen-
samma sidorna och de arkivspecifika nämns arkiv 237 gånger (plus två gånger i 
den statistikspecifika delen). Även om arkiv nämns flera gånger utanför det     
speciella arkiv- och statistikavsnittet refererar de flera gånger till just detta kapitel 
för mer utförlig information om arkivbestämmelser. Istället för att räkna teman 
genom att gå igenom alla 397 gånger arkiv nämns har jag gått igenom de teman 
som förekommer i det specifika arkivavsnittet. Myndighetsarkiv, enskilda arkiv, 
undantag från vissa rättigheter (som rätten att få sitt material rättat och komplette-
rat), vidarebehandling, personuppgifter rörande lagöverträdelser, känsliga person-
uppgifter och skyddsåtgärder är teman som diskuteras i det avsnittet. 

Remissinstanser 
Istället för att undersöka antalet ”arkiv” i själva remissvaren, anser jag att det är 
mer givande att undersöka hur arkiv har uppmärksammats i valet av remissinstan-
ser. De arkivinstitutioner som finns med på den lista med totalt 192 remissinstan-
ser som Justitiedepartementet beslutade är följande: Riksarkivet, Arkivrådet AAS, 
Centrum för näringslivshistoria och Förening för arkiv och informationsförvalt-
ning (FAI) Av dessa fyra valde FAI och Arkivrådet AAS att avstå från att lämna 
synpunkter. Instanser som inte är listade, men som ändå lämnade synpunkter och 
har en koppling till arkivområdet är Föreningen Sveriges länsarkivarier och Arbe-
tarrörelsens arkiv och bibliotek.91 Som listades i materialavsnittet i denna uppsats 
är emellertid många av remissinstanserna myndigheter, vilka direkt berörs av ar-
kivfrågor, är det inte omöjligt att de förväntades kommentera problematik relate-
rat till detta i lagstiftningen. Tretton av de andra remissvaren som inkom tog också 
upp arkivfrågor.92 

Proposition 2017/18:105 
I den 204 sidor långa propositionen förekommer ordet arkiv 301 gånger i själva 
texten. Det finns även i denna text ett specifikt avsnitt för arkiv och statistik, där 
arkivdelen endast består av tolv sidor men trots detta ändå lyckas innehålla 208 av 
referenserna till ordet ”arkiv”. Precis som i betänkandet är det i nämnda arkiv- och 
statistikavsnitt där det djupast går in i tankegångarna bakom och förklarar varför 
regeringen har valt att formulera sig som den har i sin proposition, medan det run-
tom mest är lagtexter eller refererar till aspekter som också tas upp i den specifika 
delen. 

                                                
91 Prop. 2017/18:105, s. 316. 
92 Egentligen i sexton remissvar, men som togs upp i källmaterialsavsnittet uteslöts vissa ur denna studie. 
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De teman som regeringen har valt att ta upp är: personuppgiftsbehandling för 
sådana som lyder under arkivföreskrifter, detsamma fast för enskilda arkivinstitut-
ioner, hur behandling av känsliga personuppgifter och lagöverträdelser ska ske, 
användningsbegränsning och undantag från vissa rättigheter. 

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU23 
”Arkiv” nämns endast två gånger i konstitutionsskottets betänkande, då avsnitt 14 
(arkiv och statistikavsnittet) är ett av de avsnitt som konstitutionsutskottet har valt 
att inte redovisa närmre i betänkandet.93 Istället är det ändringar i offentlighets- 
och sekretesslagen, rätten att bli bortglömd respektive handel med och spridning 
av personuppgifter som majoriteten av den 28 sidor långa texten fokuserar på. De 
två gånger som arkiv faktiskt nämns är rörande nyhetsarkiv94 och att ytterligare 
lagring av personuppgifter bör vara laglig för arkivändamål av allmänt intresse.95 
Kanske beror detta på att arkivfrågorna kändes färdigdiskuterade med lämpliga 
lösningar och kändes så pass okontroversiella mellan partierna i utskottet, men det 
kan även bero på ett icke-intresse för sådana frågor (utesluter inte varandra).  

Lag och förordning (SFS 2018:218 och 2018:219) 
Lagtexten i den pdf som finns tillgänglig på regeringens hemsida är sju sidor lång 
och innehåller ordet ”arkiv” 14 gånger, i 2 kap 3§ om personuppgiftsbehandling 
och enskilda arkiv, 3 kap 6 § om behandlingen av känsliga personuppgifter i   
arkiv, 3 kap 8 § om personuppgifter som rör lagöverträdelser, 4 kap 1 § om     
användarbegränsningar rörande arkiv och 5 kap 2 § om information och tillgång 
till personuppgifter. I lagen finns sju olika kapitel och sammanlagt 40 paragrafer, 
varav de paragrafer som är relaterade till arkiv alltså är fem. 

Tillhörande förordning består av strax över två sidor och innehåller åtta refe-
renser till ”arkiv” – alla under ett avsnitt om enskilda arkiv (7 § och 8 §). 
  

                                                
93 Bet. 2017/18:KU23, s. 17. 
94 ”Nyhetarkiv” nämns ett fåtal gånger i lagstiftningsdokumenten, men aldrig under något arkiv- och statistik-
avsnitt, i remissvaren, kommittédirektivet eller i de färdiga författningarna. Inte heller i dataskyddsförord-
ningen diskuterar ämnet tillsammans med andra arkivfrågor. Jag har därför dragit slutledningen att nyhetsar-
kiv inte är relevant för uppsatsen och kommer därför inte ta upp ämnet igen. 
95 Bet. 2017/18:KU23, s. 16, 22. 
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Sammanfattande diskussion 
 

Dokument ”Arkiv” Sidor/totalt antal 

Förordning 22 88 sidor 
Kommittédirektiv 13 26 sidor 

Utredningsbetänkande 397 389 sidor 
Remissinstanser 4 (17) 192 totalt antal 

Proposition 301 204 sidor 
Konstitutionsutskottets 
Betänkande 

2 28 sidor 

Lag SFS 2018:218 14 7 sidor  

Förordning SFS 2018:219 8 2 sidor 

Översiktlig tabell över förekomsten av ordet ”arkiv” i respektive dokument 

Det är stor skillnad på hur många gånger som arkiv nämns i de olika lagstiftnings-
dokumenten, men i flera av dem har arkivfrågor diskuterats under egna, specifikt 
för arkiv avsedda, rubriker i texterna. Detta tydliggör att arkivfrågor inte är så 
pass oviktiga att de går att behandla i förbigående under andra avsnitt i texterna, 
utan faktiskt är av vikt vid lagstiftningen av personuppgiftsbehandling. Den stora 
skillnaden i antal påverkar även hur mycket som finns att hämta om arkiv ur re-
spektive dokument och därmed vilka dokument det kommer refereras mest till i 
denna uppsats. Teman som ofta tas upp i flera av texterna är enskilda arkiv, myn-
dighetsarkiv, vidarebehandling, skyddsåtgärder, behandlingen av känsliga person-
uppgifter (och lagöverträdelser) och undantag från vissa av den registrerades rät-
tigheter, varför detta också är de teman som kommer att utgås ifrån i denna studie. 

Det är i dataskyddsutredningens betänkande och regeringens proposition som 
arkiv tas upp flest gånger, alltså de texter som är mer förklarande och argumente-
rande än exempelvis lagtexter är. Trots att ordet ”arkiv” nämns i utredningsbetän-
kandet oftare än i propositionen är det om man ser till längden på dokumentet 
ifråga betydligt tätare i propositionen. En förklaring till mängden referenser i pro-
positionen är att denna innehåller sammanfattningar av remissvaren, vilka alltså 
även dessa inrymmer arkivhänvisningar. Även dataskyddslagen och den tillhö-
rande förordningen med kompletterande bestämmelser innehåller många referen-
ser till ”arkiv” om man ser till längden på dokumenten ifråga. 

I dataskyddsförordningen nämns ”arkiv” inte orimligt eller oförväntat ofta, 
vilket kan förklaras med att det trots allt är en färdig förordning (det som står däri 
är alltså fastställt och ingen diskussion görs) likväl som att det finns flera be-
stämmelser som förväntas fattas i respektive medlemsland. Däremot innebär det 
sistnämnda även att det behöver uppmärksammas att det får/bör fattas ytterligare 
nationella bestämmelser för arkiv, vilket direkt innebär ytterligare referenser. 
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Den text som sticker ut med hur få gånger arkiv nämns i detta sammanhang är 
däremot konstitutionsutskottets betänkande, där det endast nämns två gånger trots 
att dokumentet (utan bilagor) ändå är 28 sidor långt. Möjliga förklaringar skulle 
kunna vara att arkivfrågor antingen inte anses vara av vikt för de involverade eller 
att frågorna anses ha nått en lämplig lösning och därför inte behöver dryftas mer.  

Angående remissinstanser som valts ut är det fyra av 192 stycken vars främsta 
fokus är arkiv, men eftersom det finns många myndigheter (och andra) på listan 
med remissinstanser är arkivfrågor ändå någonting som förekommer i tretton 
andra remissvar utöver de arkivspecifika instansernas remissvar (något som kan 
ha varit med avsikt vid val av remissinstanser). 

Centrala begrepp och generella personuppgiftsbestämmelser 

Innan vi går djupare in på hur vilka regler som bör gälla för arkiv diskuterades 
under lagstiftningsprocesserna behöver några centrala begrepp och vad de innebär 
tas upp. Först kommer vad hur dataskyddsförordningen avser med ”personuppgif-
ter” och ”behandling” redogöras för, vilket inte är arkivspecifikt, men ändå av vikt 
för hur resten av lagstiftningen ska förstås. Därefter kommer en diskussion om 
vad som räknas in i begreppet ”allmänt intresse”, vilket leder in på vad som egent-
ligen menas med ”arkivändamål av allmänt intresse” för att avslutas med hur   
begreppet ”allmänt intresse” kan sägas relatera till enskilda arkiv. Rörande de två 
sistnämnda kommer även de bestämmelser som diskuteras och fastställs i lagstift-
ningsprocessen i relation till dessa tas upp. 

Personuppgifter och behandling 
Enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen är personuppgifter: 

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en 
registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnum-
mer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är spe-
cifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kultu-
rella eller sociala identitet.96 

Går det att identifiera en fysisk person genom upplysningen är det alltså en per-
sonuppgift i förordningens mening. Då dataskyddsförordningen handlar om     
behandling av personuppgifter är även detta ett begrepp som är relevant och de 
menar att detta är ”en åtgärd eller kombination av åtgärder” relaterat till person-
uppgifter och som exempel ges bland annat insamling, registrering, användning, 

                                                
96 Förordning (EU) 2016/679, s. 33. 
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lagring, spridning och radering. Detta är oavsett om behandlingen är automatise-
rad eller ej.97 

Allmänt intresse 
När det kommer till dataskyddsförordningen och den följande nationella lagstift-
ningsprocessen är ett ofta återkommande begrepp ”allmänt intresse”, då det i arti-
kel 6 anges att ett av de tillfällen där personuppgiftsbehandling är laglig är om 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.98 Data-
skyddsutredningen tolkar artikeln som att behandlingen av personuppgifter måste 
ske på grund av ”rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller uppgift av allmänt 
intresse”.99 Det problematiska är att ”allmänt intresse” är ett unionsrättsligt      
begrepp som inte definieras i dataskyddsförordningen och vars definition vid lag-
stiftandet om dataskyddslagen inte heller ännu är utvecklad av EU-domstolen. 
Just då begreppet är EU-rättsligt anför regeringen att det ”inte kan definieras i 
nationell lagstiftning”.100 Regeringens ordval visar att de ser nationell definiering 
som ett omöjligt faktum. Dataskyddsutredningen resonerar emellertid att ”rent 
språkligt kan begreppet allmänt intresse antas avse något som är av intresse för 
eller berör många människor på ett bredare plan, i motsats till ett särintresse”. 101 
Orden ”kan” och ”antas” visar på utredningens tveksamhet, även om denna möj-
liga tolkning förefaller vara ett rimligt resonemang trots att det inte ger djupare 
förståelse i innebörden av begreppet i just detta fall.  

Utredningen menar vidare att då ingen vägledning ännu finns från EU-
domstolen är det ”rimligt att anta att alla de uppgifter som utförs av statliga myn-
digheter i syfte att uppfylla ett uttryckligt uppdrag av riksdag eller regering är av 
allmänt intresse” och även de uppgifter som utförs av kommuner och landsting 
(då deras utföranden är resultat av lag eller förordning) och de förvaltningsutfö-
randen som en juridisk eller fysisk person utför på uppdrag av en myndighet torde 
räknas.102 De fortsätter: 

Sådana uppgifter, som alltså utförs i syfte att utföra ett uttryckligt uppdrag eller till följd av ett 
åliggande, bör anses vara av allmänt intresse oavsett om de faktiskt utförs i myndighetens 
egen regi, av egna anställda, eller om de genom utkontraktering utförs av någon annan. 103 

Även uppgifter som privaträttsliga organ utför menar utredningen borde inklude-
ras i ”allmänt intresse”.104 För att återgå till artikel 6 anges däri i artikel 6.1 c och e 

                                                
97 Förordning (EU) 2016/679, s. 33. 
98 Förordning (EU) 2016/679, s. 36. 
99 SOU 2017:39, s. 22. 
100 Prop. 2017/18:105, s. 113. 
101 SOU 2017:39, s. 122–123, 124. 
102 SOU 2017:39, s. 124. 
103 SOU 2017:39, s. 124. 
104 SOU 2017:39, s. 125. 
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att behandlingen måste vara ”nödvändig för att fullföra en rättslig förpliktelse som 
åvilar den personuppgiftsansvarige”  och nödvändig för ”att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutöv-
ning” för att den ska räknas som laglig.105 I förstnämnda är den personuppgiftsan-
svarige skyldig att utföra uppgiften, men dataskyddsutredningen menar att så inte 
är fallet i den sistnämnda: ”den personuppgiftsansvarige [behöver] inte vara skyl-
dig att utföra uppgifter för att den rättsliga grunden i led e ska vara tillämplig. 
Däremot måste behandlingen vara nödvändig”.106  Mer specifika nationella be-
stämmelser rörande sådan behandling får enligt artikel 6.2 och skäl 10 i förord-
ningen göras.107  

Trots dataskyddsutredningens försök till tolkning av begreppet ”allmänt in-
tresse” skapar avsaknaden av faktiskt fastställd EU-rättspraxis förvirring, varför 
flera remissinstanser, exempelvis Konkurrensverket och Riksarkivet, påpekar att 
begreppet inte är tydligt nog.108 Som nämnt kan dock inte regeringen bidra med 
mer klargörande. Dataskydd.net kommenterar att utredningen gör ett misstag som 
föreslår att myndigheters verksamhet är av allmänt intresse per definition och me-
nar att ”konventioner för mänskliga rättigheter eller offentlighetsprincipen eller 
några av de andra verktyg vi har för att följa upp myndigheternas arbete” inte 
skulle vara nödvändiga om ”myndigheter av sin natur [agerade] i enskildas eller 
allmänhetens intresse”. 109 De fortsätter:  

Att klassa myndigheternas verksamhet som per definition varandes av allmänt intresse riske-
rar att lura myndigheterna att de inte behöver ta hänsyn till dataminimering, datasäkerhet, 
konsekvensbedömningar och andra procedurella säkerhetsåtgärder som föreskrivs i förord-
ningen att personuppgiftsansvariga ska vidta. Eftersom alternativet fanns att helt enkelt be-
trakta myndigheternas verksamhet som myndighetsutövning är valet mystifierande.110 

Detta är inte en synpunkt som noteras av de andra undersökta remissinstanserna 
och regeringen uppmärksammar inte heller Dataskydd.nets kommentar i sin pro-
position, men varför de har valt att tolka att alla uppdragsgivna uppgifter som ut-
förs av myndigheter ska ingå i ”uppgift av allmänt intresse” när uppgifterna lika 
gärna kan ingå i ”myndighetsutövning” känns som en besynnerlig tolkning. I och 
med utredningens tolkning förefaller var gränsen går mellan dessa två oklar, men 
det är visserligen begreppet ”allmänt intresse” också. I dataskyddslagens 2 kap. 2 
§ står att behandlingen av personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e om den är 
nödvändig ”för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller av 

                                                
105 Förordning (EU) 2016/679, s. 36. 
106 SOU 2017:39, s. 124. 
107 Prop. 2017/18:105, s. 74–75. 
108 Konkurrensverkets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 2; Riksarkivets yttrande över SOU 
2017:39, 2017-09-01, s. 1. 
109 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 10–11. 
110 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 11. 
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annan författning”, vilket innebär att det åtminstone efter lagstiftningsprocessens 
avslut finns en direkt koppling mellan begreppet och lag eller liknande bestäm-
melse. 

Arkivändamål av allmänt intresse 
Ett exempel på ändamål som kan vara av allmänt intresse är arkivändamål. I det 
tidigare gällande dataskyddsdirektivet användes istället begreppet ”historiska än-
damål” och regeringen skriver i sin proposition att ”[d]et är oklart om någon skill-
nad i innebörd är avsedd” och fortsätter att det nya begreppets närmre innebörd 
får klargöras i rättstillämpningen.111 Regeringen använder här objektiv modalitet 
genom att påstå att det är oklart utan att någon specifik aktör (de själva) tycker det 
och de verkar anse att precis som att ”allmänt intresse” enbart kan definieras av 
EU-rätt kan skillnaden mellan ”historiska ändamål” och ”arkivändamål av allmänt 
intresse” endast avgöras där och att de själva inte kan klargöra relationen mellan 
begreppen. Dataskyddsutredningen bedömer att det är sådana organ som omfattas 
av arkivlagen som har rätt att behandla personuppgifter för arkivändamål av all-
mänt intresse och att vidarebehandling av sådana personuppgifter ska anses fören-
lig med dess ursprungsändamål (såsom anges i dataskyddsförordningen), vilket 
stämmer väl överens med deras tidigare tolkning om att det är sådana uppgifter 
som är givna på uppdrag av regeringen eller riksdagen.112 I kommittédirektivet tas 
personuppgiftslagens 9 § upp och det står att det däri framgår att behandling av 
personuppgifter för bland annat historiska ändamål anses vara förenlig med          
insamlingsändamålen.113 Detta är alltså inte någon ny bestämmelse. Därtill skriver 
utredningen att ”det står emellertid enligt vår mening klart” att om andra syften är 
skälet till bevarandet räknas personuppgiftsbehandlingen inte in i begreppet     
”arkivändamål av allmänt intresse” och som exempel ger de bokföringslagens 
(SFS 1999:1078) krav av arkivering av räkenskapsinformation.114 Formuleringen 
visar att utredningen är övertygade om att bokföringslagens arkiveringskrav inte 
är inkluderat i ”arkivändamål av allmänt intresse”. 

Just att räkenskapsinformation anges vara klart uteslutet ur begreppet är något 
som Föreningen Sveriges länsarkivarier kommenterar i sitt remissvar, där de skri-
ver att: 

Om det är betänkandets åsikt att räkenskapsinformation inte utgör arkivändamål av allmänt 
intresse (s. 214f.), så antyder det väsentligt snävare riktlinjer för vad som kan betraktas som 
arkivändamål av allmänt intresse jämfört med arkivväsendets praxis.115 

                                                
111 Prop. 2017/18:105: s. 110. 
112 SOU 2017:39, s. 216. 
113 Kommittédirektiv 2016:15, s. 23. 
114 SOU 2017:39, s. 214–215. 
115 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 4. 
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Det som föreningen uppmärksammar är att dataskyddsutredningens förslag till 
definition av ”arkivändamål av allmänt intresse” inte verkar stämma överens med 
vad som vanligtvis sker hos arkivverksamheter, varför den nuvarande uppfatt-
ningen kommer att behöva förändras om tolkningen är korrekt. Även Kungliga 
tekniska högskolan kommenterar detta fastslående av vad som inte räknas som 
arkivändamål av allmänt intresse och uttrycker att ”i avsaknaden av rättpraxis är 
det vanskligt att utesluta bevarande för andra syften” trots rimligheten i att utgå 
från Arkivlagen (en utgångspunkt instansen tycker behöver tydliggöras).116 Att de 
inte håller med om uteslutande av vissa delar i en tid av ovisshet är uppenbart, de 
uttrycker även en objektiv modalitet där vanskligheten framställs som giltigt över-
lag. Regeringen möter inte dessa kommentarer explicit i sin proposition, men 
nämner att de instämmer med dataskyddsutredningen angående bokföringslagen 
och tydliggör att även räkenskapsinformation, till exempel om arkivlagen kräver 
det, kan bevaras för arkivändamål av allmänt intresse efter att de andra bevaran-
desyftena inte längre är relevanta, vilket troligtvis är en indirekt utveckling utifrån 
remissvaren.117 De menar därtill att även om begreppet inte är definierat torde den 
behandling som utförs enligt arkivlagen och anslutande föreskrifter betraktas som 
allmänt intresse, vilket är i linje med vad dataskyddsutrednigen hävdade.118 

Riksarkivet menar i sitt remissvar att skillnaden mellan ”behandling för arkiv-
ändamål av allmänt intresse” och ”behandling utifrån det ursprungliga ändamålet 
med insamling av personuppgifterna” behöver tydliggöras: 

Riksarkivet anser därför att det för att göra användningen av begreppet enkelt och tydligt så 
bör begreppet arkivändamål av allmänt intresse reserveras för den behandling som sker hos 
arkivinstitutioner. Den behandling som sker hos myndigheter följer av bestämmelser i tryck-
frihetsförordningen, arkivlagen och annan särskild reglering, är ett led i behandlingen av upp-
gifterna i enlighet med det ursprungliga ändamålet för insamlingen.119 

Det är alltså deras åsikt att arkivändamål av allmänt intresse endast ska gälla ar-
kivinstitutioners behandling, men däremot använder de objektiv modalitet för att 
hävda att myndigheters behandling är ett led i enlighet med ursprungsändamålet. 
De uttrycker sig säkra i sin sak i och med ordvalet ”är”, en formulering som lika 
gärna kunde ha varit ”kan anses vara”. Trots säkerheten hos Riksarkivet anger 
regeringen i sin proposition att om denna snävare innebörd blev gällande ”skulle 
det kunna ifrågasättas om myndigheter och andra organ skulle få ha interna arkiv 
för bevarande av uppgifter som inte längre behövs för det ursprungliga ändamå-
let” och de avslutar stycket med att säga att ”[d]etta kan inte vara avsikten med 

                                                
116 Kungliga Tekniska Högskolans yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-29, s. 1–2. 
117 Prop. 2017/18:105, s. 111. 
118 Prop. 2017/18:105, s. 110. 
119 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 1–2. 
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regleringen”.120 Med detta avslut tydliggör regeringen att de uppfattar detta som en 
faktisk omöjlighet. 

Enskilda arkiv och allmänt intresse 
Vad som hittills beskrivits kan sammanfattas med att det är osäkert vad som fak-
tiskt räknas som ”allmänt intresse”, men att sådan arkivering som sker på grund 
av arkivlagstiftning eller anslutande föreskrifter torde räknas till ”arkivändamål av 
allmänt intresse”. Hos sådana organ som inte självklart tillhör de myndigheter 
eller institutioner som lyder under sådan lagstiftning, som enskilda arkiv, är det 
däremot mer komplicerat vad som gäller. I skäl 158 i dataskyddsförordningen 
anges att offentliga eller privata organ som besitter uppgifter av allmänt intresse 
bland annat bör bevara och sprida dessa allmänintressanta uppgifter om de har 
rättsligt stöd för detta, vilket kan framstå vara en relevant bestämmelse för en-
skilda arkiv. Däremot anges i samma skäl att förordningens bestämmelse om att 
personuppgifter får behandlas för arkivändamål inte gäller för avlidna personer, 
varför sådana enskilda arkiv som endast behandlar sådana uppgifter (förslagsvis 
släktarkiv) inte påverkas av detta.121 Vad som gäller för avlidna personers person-
uppgifter får respektive medlemsland själva lagstifta om, enligt skäl 27, men detta 
är inget som diskuteras ytterligare i den nationella lagstiftningsprocessen.122 

I kommittédirektivet nämns att dataskyddsutredningen vid utformandet av 
sina förslag ska garantera även ”annan arkivering av allmänhetens intresse” och 
det uttrycks även att ”skyddet för den registrerades fri- och rättigheter [behöver] 
beaktas”.123 Detta torde betyda ”enskilda arkiv”, men första gången som begreppet 
används är i dataskyddsutredningens betänkande där det redan i den inledande 
sammanfattningen anges att enskilda arkiv inte nödvändigtvis har rättslig grund 
för att behandla personuppgifter upp och även regeringen tar upp att det ”är oklart 
om uppgifterna för de enskilda arkivorgan, vilkas verksamhet är av allmänt in-
tresse, alltid är fastställda i enlighet med svensk rätt på det sätt som krävs för att 
artikel 6.1 e […] ska vara tillämpliga” (den tidigare nämnda bestämmelse om att 
behandlingen behöver vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse 
för att vara laglig).124 Trots att själva verksamheten är av allmänt intresse är det 
dock osäkert att det finns tillräckligt med rättsligt stöd för at de ska få behandla 
personuppgifterna. Därför är dataskyddsutredningen och regeringen överens om 
att föreskrifter ska meddelas, som tillåter personuppgiftsbehandling för arkivän-
damål av allmänt intresse för sådana enskilda organ som inte omfattas av         
”bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen 

                                                
120 Prop. 2017/18:105, s. 110. 
121 Förordning (EU) 2016/679, s. 29. 
122 Förordning (EU) 2016/679, s. 5. 
123 Kommittédirektiv 2016:15, s. 24-25. 
124 SOU 2017:39, s. 22; Prop. 2017/18:105, s. 113; Förordning EU 2016/679, s. 36. 
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och offentlighet- och sekretesslagen”, liksom att förvaltningsbeslut, som får före-
nas med villkor, rörande sådan behandling ska bedömas (i fall där föreskriftsfor-
men inte är passande). Dessa föreskrifter och beslut ska då bli den rättsliga grun-
den för att få behandla personuppgifterna.125 Genom denna föreslagna lösning me-
nar dataskyddsutredningen att enskilda arkiv kan få sin verksamhet prövad för 
personuppgiftsbehandling, baserat på artikel 6.3 om att en uppgift av allmänt in-
tresse får behandla personuppgifter om uppgiften är rättsligt fastställd (av union 
eller den enskilda nationen).126 Att enskilda arkiv saknar en fastställd grund för 
personuppgiftsbehandling är något som Region Östergötland kommenterar i sitt 
remissvar och de skriver att de anser ”att begreppet allmänt intresse bör definie-
ras, särskilt i förhållande till enskilda arkivinstitutioner” (deras kursivering).127 
Regeringen svarar med att de ”kan dock konstatera att begreppet är EU-rättsligt 
och inte kan definieras i nationell lagstiftning”.128 Ännu en gång påminner rege-
ringen om att det inte är möjligt för dem att definiera begreppet. 

Det framstår emellertid som att det är osäkert hur länge denna lösning ska 
gälla, då en översyn över arkivväsendet (där bland annat de enskilda arkivens roll 
i det gemensamma kulturarvet ska tydliggöras) är pågående, vilken förväntas vara 
klar senast 18 november 2019.129 När dataskyddslagen infördes 25 maj 2018 var 
det alltså inte självklart att denna fråga var något som skulle fortsätta någon längre 
period. Dataskyddsutredningens förslag på bestämmelser uttrycks vara i väntan på 
att översynens slutbetänkande är överlämnat och Föreningen Sveriges länsarkiva-
rier anger i sitt remissvar att de ställer sig bakom detta förskriftsförslag som en 
”temporär lösning” (deras fetmarkering), varpå regeringen medger att det är 
möjligt att förslagen bara blir övergångslösningar.130 Föreningen skriver även att 
”mycket av det intresse som råder i dag och som kan sägas vara av ett allmänt 
intresse, handlar om persondata”, varför det ”finns en intressemotsättning mellan 
personintegritet och kulturarvsbevarandet” i avgörandet av vad som ska räknas 
vara av allmänt intresse att bevara.131 Genom denna objektiva modalitet tydliggör 
föreningen att det vid diskussionen om vad som borde inkluderas i begreppet 
”allmänt intresse” faktiskt finns en motsättning mellan integritet och bevarande, 
att det är ett faktum att dessa fenomen i detta fall inte är helt kompatibla. Ordet 
”kan” visar i sammanhanget på att det ännu är oklart vad som faktiskt är av all-
mänt intresse. Region Östergötland skriver att de anser att relationen mellan ”all-
mänt intresse” och enskilda arkiv är något som bör definieras då ”[h]uruvida före-

                                                
125 SOU 2017:39, s. 362-363, 371; Prop. 2017/18:105, s. 112, 113–114. 
126 SOU 2017:39, s. 362–363. 
127 Region Östergötlands yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-22, s. 1. 
128 Prop. 2017/18:105, s. 113. 
129 SOU 2017:39, s. 218; Regeringens webbplats, sökord: översyn arkiv [190412]. 
130 SOU 2017:39, s. 22; Prop. 2017/18:105, s. 114–115; Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över 
SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 1. 
131 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 4. 
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skrifter från Riksarkivet är tillräckliga för att säkerställa att detta allmänna intresse 
skyddas är svårt att bedöma”, vilket regeringen bemöter med att huruvida syftet 
för en behandling faktiskt är just arkivändamål av allmänt intresse är något som 
”måste bedömas från fall till fall”.132  

Centrum för näringslivshistoria nämner i sitt remissyttrande att det material 
som de hanterar har skapats och ägs inom enskilda företag/organisationer och där-
för ”är det inte självklart tillgängligt för allmänheten” (till skillnad från de en-
skilda arkivinstitutionerna som ”hanterar och äger material från förenings- och 
näringsliv på lokal nivå”, vilka de skriver att utredningen verkar utgå ifrån), varför 
det skulle kunna ifrågasättas om detta material är en del av det gemensamma kul-
turarvet och relaterad personuppgiftsbehandling därmed inte räknas till arkivän-
damål av allmänt intresse. För att kunna fortsätta med sin verksamhet (som inklu-
derar behandling av personuppgifter) vill de därför att de kompletterande be-
stämmelserna inkluderar ett tydligt stöd för att material från enskilda arkiv räknas 
tillhöra kulturarvet, att ”källmaterial för framtida forskning om förhållanden inom 
enskild sektor på laglig grund kan bevaras” och att arkivbildaren kan besluta om 
hur materialet ska bevaras.133 För Centrum för näringslivshistoria är hur deras be-
varande, och relaterad personuppgiftsbehandling, ska ske som ligger i fokus när 
de skriver dessa delar. Det är snarare genom nämnda översyn av arkivområdet 
som detta stöd om enskilda arkivs relation till kulturarvet kommer genomföras än 
i denna process, något som kan anses att regeringen borde ha uppmärksammat i 
förhållande till remissvaret när de skriver om exakt denna översyn, men som inte 
görs (Centrum för näringslivshistorias önskemål tas inte upp alls i propositionen). 
Önskemålet tas heller inte upp varken i dataskyddslagen eller i förordningen med 
kompletterande bestämmelser. 

En annan instans som är tveksamma över sin position i och med de nya be-
stämmelserna är Svenska kyrkan som i sitt remissvar upplyser om att lagen om 
svenska kyrkan (SFS 1998:1591) ”innehåller en bestämmelse som motsvarar ar-
kivlagens (1990:782) bestämmelse om arkivbildning och dess syften” och gör 
reflektionen att utredningen inte diskuterar huruvida Svenska kyrkans arkiverande 
räknas vara arkivändamål av allmänt intresse, då detta arkiverande alltså är lagre-
glerad utanför arkivlagen.134 I uttalandet syns att instansen fokuserar på ett beva-
ringsperspektiv, hur materialet ska bevaras (om det räknas till ”allmänt intresse”) 
enligt den nya regleringen, snarare än att de har exempelvis dataskyddsperspektiv 
och frågat om vilka skyddsåtgärder som deras verksamhets arkiverande borde 
omfattas av i och med osäkerheten rörande om verksamheten är av allmänt in-
tresse. Regeringen bemöter detta med:  

                                                
132 Region Östergötlands yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-22, s. 3; Prop. 2017/18:105, s.113. 
133 Centrum för näringslivshistorias yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 2. 
134 Svenska kyrkans yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 2 
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Regeringen gör bedömningen att behandling av personuppgifter som är nödvändig för att 
uppfylla sådan annan arkivlagstiftning, som på motsvarande sätt som arkivlagen syftar till att 
bevara och vårda en del av det svenska kulturarvet, också måste anses ske för arkivändamål 
av allmänt intresse.135  

Deras bedömning är alltså att arkivlagstiftning vars syfte är att bevara och vårda 
kulturarvet är av allmänt intresse, även om det inte är just arkivlagen som behand-
lingen grundar sig i. 

Oavsett hur länge föreskriftsbestämmelserna blir gällande är både regeringen 
och dataskyddsutredningen överens om att det är Riksarkivet som är mest läm-
pade att ge föreskrifter rörande vilken enskild verksamhet som torde vara av all-
mänt intresse inom arkivsektorn och att Datainspektionen ska få yttra sig innan 
beslut fattas eller förskrifter meddelas (regeringen nämner även att Riksarkivet vid 
behov bör hämta synpunkter från enskilda arkiv).136 Dataskydd.net anser däremot 
att Datainspektionen borde vara de som har föreskriftsrätten och att Riksarkivet 
borde vara rådgivande, då det blir tydligare för enskilda om Datainspektionen inte 
fråntas ansvaret från vissa uppgiftsbehandlingar. De anger även att detta frånta-
gande av ansvar i ”värsta fall är […] grundade i en misstro mot Datainspektion-
en”.137 Dataskydd.net utgår tydligt från en dataskyddsdiskurs i sitt uttalande, det är 
inte bevarande eller offentlighet som är i fokus för föreningen. Regeringen upp-
märksammar remissvaret, men kommenterar det inte ytterligare. Som nämnt hål-
ler de emellertid med dataskyddsutredningen i att Riksarkivet är mest passande 
och i 7 § i den till dataskyddslagen tillhörande förordningen med kompletterande 
bestämmelser är det just Riksarkivet som anges vara de som får meddela före-
skrifter och i enskilda fall beslut, efter att Datainspektionen, enligt 8 § i samma 
förordning, fått uttala sig över Riksarkivets förslag. 

Intressant i sammanhanget är att Datainspektionen i sitt remissvar avstyrker 
förslaget om föreskrifter, då de ”anser att det föreslagna bemyndigandet innebär 
att regeringen och Riksarkivet kan ge enskilda arkiv rätt att behandla personupp-
gifter för arkivändamål av allmänt intresse trots att en sådan uppgift inte är fast-
ställd i nationell rätt”, vilket behandlingen behöver vara enligt artikel 6.1 e.138 Att 
Datainspektionen, liksom Dataskydd.net, även de fokuserar på dataskydd ter sig 
egentligen föga förvånande. Regeringen skriver däremot att ”[t]ill skillnad från 
Datainspektionen anser regeringen att en föreskrift […] ger det stöd i rättsord-
ningen som behövs”, då det innebär att de föreskrifterna och besluten berör ”er-
känns ha behörighet att bedriva arkivverksamhet av allmänt intresse” och en upp-
gift av allmänt intresse är då fastställd på det sätt som dataskyddsförordningen 

                                                
135 Prop. 2017/18:105, s. 109–110. 
136 SOU 2017:39, s.56, 218; Prop. 2017/18:105, s. 113. 
137 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 8. 
138 Datainspektionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 18. 
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kräver.139 Vilket rättsligt stöd som krävs råder det alltså delade meningar om, men 
intressant är ändå att båda aktörerna använder sig av subjektiv modalitet för att 
förmedla sin ståndpunkt. Ingen av dem framställer alltså sin åsikt som en objektiv 
sanning som sker utan aktör. 

Riksarkivet själva har flera kommentarer rörande enskilda arkiv, men intres-
sant nog uttalar de sig aldrig explicit om hur de ställer sig till vem som ska med-
dela föreskrifter och förvaltningsbeslut, utan nämner bara att ”Riksarkivet före-
slås”.140 Kanske beror detta på att dataskyddsutredningen och Riksarkivet hade en 
dialog rörande utredningstiden om personuppgiftsbehandling relaterat till arkiv 
och de därför var väl medvetna om att de skulle föreslås vara de beslutsfattande i 
dessa frågor.141 Däremot skriver Riksarkivet att de ”delar utredningens uppfattning 
om att begreppet allmänt intresse är svårt att avgränsa” och att de därför vill att 
relationen mellan föreskrifterna (och vad dessa ska reglera) och förvaltningsbeslu-
ten förtydligas.142 I propositionen svarar regeringen att föreskrifterna ”skulle 
kunna innehålla mer generella bestämmelser” (likväl som begränsningar och vill-
kor) för sådan arkivverksamhet som inte omfattas av arkivlagstiftningen men ändå 
bedöms vara av allmänt intresse, i linje med skäl 158, men att utformningen och 
innehållet ”bör dock överlämnas till Riksarkivet att bestämma”. De föreslår också 
att de berörda personuppgiftsansvariga skulle kunna anges i en bilaga till före-
skrifterna, med angivande av den verksamhet som bedöms vara av allmänt in-
tresse.143 Regeringens val av orden ”skulle kunna innehålla” är en vag och icke-
definitiv formulering och det skulle kunna ifrågasättas om det gav Riksarkivet 
någon vidare klarhet i frågan. 

Vidare påpekar Riksarkivet att det inte framgår om de enskilda arkivens eller 
arkivinstitutionernas behandling av personuppgifter ska stå under Datainspektion-
ens tillsyn, varpå regeringen responderar att de har intentionen att utse Datain-
spektionen till tillsynsmyndighet och all behandling av personuppgifter inom 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde därför kommer att omfattas av de-
ras tillsynsansvar.144 För att återknyta till Dataskydd.nets kommentar om att Data-
inspektionen borde vara de som ger föreskrifter skulle detta kunna tyckas logiskt 
med tanke på att de är tillsynsmyndighet (utöver instansens eget argument). De 
lagstiftande aktörernas beslut om just Riksarkivet skulle emellertid kunna förkla-
ras med att de antas ha lämplig kunskap för att avgöra arkivfrågor. 

Riksarkivet nämner även att förslaget att Riksarkivet ska få fastställa rättslig 
grund för hur enskilda arkiv ska behandla personuppgifter likväl som att besluta 
om de får behandla dessa (och känsliga personuppgifter) utifrån allmänt intresse 
                                                
139 Prop. 2017/18:105, s. 113. 
140 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 3. 
141 SOU 2017:39, s. 61. 
142 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 3. 
143 Prop. 2017/18:105, s. 113–114. 
144 Prop. 2017/18:105, s. 112, 114. 
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är problematiskt då alla enskilda arkiv inte nödvändigtvis alltid vill stå under stat-
lig översyn och inget alternativ för dessa ges i utredningen. De skriver att dessa 
”är emellertid frågor som kan belysas i” översynen av arkivsektorn som ska vara 
klara i november 2019.145 Att det förslag som erbjudits av dataskyddsutredningen 
inte är heltäckande och eliminerar tveksamheter uppmärksammas härmed, men då 
inte heller propositionen tar upp vad som ska vara gällande för sådana enskilda 
arkiv är det inte omöjligt att detta är ett aktivt val från utredningens sida och att 
det inte finns något annat alternativ för dessa än att avstå från personuppgiftsbe-
handling. 

Föreningen Sveriges länsarkivarier tar också upp att det vid praxisutformandet 
måste has i åtanke att det riskerar att bli problematiskt att en myndighet (som 
Riksarkivet är) ackrediterar enskild arkivverksamhet, även om de ”anser att Riks-
arkivet är den givna myndigheten för ett sådant ackrediteringsförfarande”.146 Före-
ningen menar att det om regler och uppsiktsbedrivande utförs kan verka som att 
de enskilda arkiven är uppbundna till statsmakten, trots att de egentligen är ideella 
föreningar, vilket riskerar att skapa en misstänksamhet om att det är ”en myndig-
het som vill komma åt föreningens information” när föreningar erbjuds deponera 
arkiv. I remissvaret önskas därför att det tydliggörs att denna myndighetsutövning 
sker i samråd med de enskilda arkiven (möjligen är det som regeringen skriver om 
att Riksarkivet bör hämta synpunkter från enskilda arkiv när så behövs en reaktion 
på detta), ett tydliggörande som emellertid inte görs i vare sig dataskyddslagen 
eller i den kompletterande förordningens.147 Att statliga myndigheter ses som ett 
hot mot föreningar och deras information tydliggörs i formuleringen. Föreningen 
Sveriges länsarkivarier tar också upp att lokala hembygdsföreningar eller liknande 
inte sällan skapar egna mindre arkiv och kan ha svårt att bli ackrediterade på egen 
hand. Då dessa ofta är medlemmar i aktuella länsarkiv föreslås dock att någon 
form av ”hängavtal” görs mellan dessa lokala arkiv och de ackrediterade länsarki-
ven där de senare utövar tillsyn och ger rekommendationer, så att dessa lokala 
arkivs fortsatta verksamhet säkras.148 Detta är dock ingenting som bemöts eller 
uppmärksammas i regeringens proposition eller för den delen i någon av de för-
fattningar som blev resultatet av lagstiftningsprocessen. 

Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis kan sägas att det faktum att ”allmänt intresse” ännu inte är ett 
begrepp som har definierats i EU-rätt (och som inte kan göra det i nationell lag-
stiftning) än är det svårt att veta vad som faktiskt inkluderas. De lagstiftande aktö-
rerna bedömer dock att behandling som följer av lag och statligt uppdrag torde 
                                                
145 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 3. 
146 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 1. 
147 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 1, 3. 
148 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 3. 
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vara inkluderat. Detta innebär alltså att sådana som lyder under arkivlagstiftning 
och anslutande föreskrifter torde ha rätt att behandla personuppgifter. Trots att 
begreppsdefinitionen för ”allmänt intresse” inte är fastställd, menar regeringen 
och dataskyddsutredningen ändå kunna försäkra att bevarande som sker för andra 
syften inte är inkluderade i ”arkivändamål av allmänt intresse”, åtminstone inte 
förrän dessa andra bevarandesyften är fullföljda.  

Frågan om enskilda arkivs relation till ”allmänt intresse” är något som disku-
teras flitigt under detta avsnitt, då dessa inte lyder under arkivlagstiftning eller 
existerande anslutande föreskrifter. Därtill gäller förordningen inte för personupp-
giftsbehandling rörande avlidna personers personuppgifter, vilket utesluter att 
många enskilda arkiv berörs av förordningen (vad som gäller för arkiv som be-
handlar avlidna personers personuppgifter är dock osäkert). Som en (möjligtvis 
temporär) lösning på enskilda arkivs avsaknad av rättsligt stöd för personupp-
giftsbehandling bestäms att Riksarkivet med stöd av Datainspektionen ska ansvara 
för föreskrifter, innehållande generella bestämmelser med begränsningar och vill-
kor, och författningsbeslut ska meddelas sådana som annars saknar rättslig grund 
för personuppgiftsbehandling. Förhoppningen är att den översyn över arkivområ-
det som för närvarande pågår ska ge mer insyn ibland annat i enskilda arkivs roll i 
det gemensamma kulturarvet ser ut och hur problematiken ska lösas. Det råder 
delade åsikter om huruvida föreskrifter är tillräckligt för att leva upp till vad för-
ordningen kräver, men det påpekas också att det är svårt att veta om föreskrifter är 
tillräckligt när så pass mycket ännu inte är definierat. Olika uppfattningar om vem 
som borde ha föreskriftsrätten har lyfts fram, men trots att Datainspektionen har 
tillsynsansvar för all personuppgiftsbehandling som omfattas av dataskyddsför-
ordningens tillämpningsområde, beslutas ändå att Riksarkivet är de som har mest 
insikt i arkivsektorn. Det ges inget alternativ för sådana enskilda arkiv som inte 
vill stå under statlig översyn. Kanske förväntas arkivöversynen ge klarhet i även 
detta. 

För att gå in på vilken respons regeringen har gett remissvaren, finns allt från 
förbiseende till hörsammande i detta avsnitt: 

Yttranden som förbisetts 
 Dataskydd.nets påstående att det är fel att anta att myndigheters verk-

samhet per definition är av allmänt intresse. 
 Föreningens Sveriges länsarkivariers anmärkningar om problematiken 

med att Riksarkivet, i egenskap av myndighet, ackrediterar enskild 
verksamhet och att lokala mindre arkiv kan ha svårt att bli ackredite-
rade på egen hand. 

 Centrum för Näringslivshistorias önskan om ett tydligt stöd i de slut-
liga bestämmelserna om att enskilda arkiv räknas till kulturarvet. 
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Yttrande som uppmärksammas 
 Dataskydd.nets förslag om att Datainspektionen snarare än Riksarkivet 

borde meddela föreskrifter för enskilda arkiv. 
 Riksarkivets och Region Östergötlands kommentar om att ”allmänt in-

tresse” inte är tydligt nog definierat. 

 Yttranden som responderas (men bestrids) 
 Datainspektionens hävdande att föreskrifter från Riksarkivet inte är 

tillräckligt för att uppfylla förordningens påbud. Regeringen svarar att 
föreskrifter visst ger det rättsliga stöd som krävs. 

 Riksarkivets förslag om att ”arkivändamål av allmänt intresse” endast 
borde gälla för den behandling som sker vid arkivmyndighet. Rege-
ringen svarar en snävare innebörd skulle kunna göra att det ifrågasätts 
om myndigheter ska få ha interna arkiv med uppgifter som inte längre 
behövs för de ursprungliga ändamålen. 

Yttrande som hörsammas 
 Föreningen Sveriges länsarkivariers kommentar om föreskriftsförsla-

get som en temporär lösning, vilket regeringen säger att det mycket 
möjligt kan bli. 

Det finns därutöver vissa yttranden i remissvaren som snarare är frågor och därför 
får förtydliganden i propositionen. Flera av remissvaren som tagits upp här har på 
något sätt hört ihop med frågan om enskilda arkiv, vilket kan vara en anledning 
till att vissa kommentarer inte uppmärksammas eller diskuteras ytterligare – rege-
ringen kan inte besvara dessa frågor förrän översynen över arkivområdet har 
gjorts (även om det kan tyckas att vissa kommentarer ändå borde åtminstone 
uppmärksammas). Åtskilliga av de andra punkterna berör definitionen av allmänt 
intresse, vilket regeringen inte heller kan ge tydligt besked angående i väntan på 
EU-praxis. Att helt förbise Dataskydd.nets kommentarer angående allmänt in-
tresse är däremot beaktansvärt, därför att en förklaring till varför de angett myn-
digheters verksamhet som ”allmänt intresse” istället för ”myndighetsutövning” 
skulle konkretisera skillnaden mellan begreppen. Därtill ter det sig inte omöjligt 
att Dataskydd.nets kommentar är sammanförbar med Riksarkivets kommentar om 
att arkivändamål av allmänt intresse endast borde gälla för arkivmyndigheter, ef-
tersom om myndigheters arkivering sågs som en del av myndighetsutövning, istäl-
let för allmänt intresse, skulle arkivändamål av allmänt intresse endast gälla arkiv-
institutioner. 

Rörande modalitet som synts i uppsatsen har vi flertalet ”kan” (vilket visar att 
möjligheter finns) likväl som differenser i om subjektiva eller objektiva modali-
teter används av aktörerna: utredningen har använt subjektiva modaliteter oftare 
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än objektiva, remissinstanserna har varit relativt jämna i vilken av dessa två sorter 
som använts och regeringen har främst använt sig av objektiva. Detta innebär att 
utredningen ofta förbundit sig själv med satserna, medan regeringen snarare fram-
ställer det som de skriver som en realitet. Det förstnämnda kan bero på att utred-
ningen känner sig osäkra när rättslig grund och definitioner saknas rörande all-
mänt intresse, men det skulle även kunna tolkas som att de försöker inbjuda till en 
dialog med remissinstanserna genom att inte vara slutgiltiga i sina förslag. Otyd-
ligheten rörande begreppet skulle även kunna ses som en anledning till varför re-
geringen uttrycker sina förslag mer fastställda – de försöker styra upp ett osäkert 
område och sätta tydliga gränser. Jag vill därtill påminna om det som Föreningen 
Sveriges länsarkivarier uppmärksammade om att det i avgörandet av vad som är 
av allmänt intresse finns en motsättning mellan integritet och bevarande – definie-
randet är inte något som harmlöst sker utan konsekvenser, utan det kommer på-
verka var gränsdragningen mellan bevarande och integritet går. 

Några förändringar från vad som dataskyddsutredningen föreslog i sitt betän-
kande till vad som regeringen föreslog i sin proposition sker dock inte, trots 
kommentarer från remissinstanser (om än tydliggöranden). Det som verkar ha 
varit mest kontrovers om är att viss information inte räknas som arkivändamål av 
allmänt intresse, trots att det är osäkert på vad som faktiskt räknas som allmänt 
intresse, där Kungliga tekniska högskolan gick så långt som att kalla uteslutandet 
av vissa delar av vad som skulle kunna klassas som allmänt intresse ”vanskligt”. 
En annan instans som protesterade över ett förslag var alltså Datainspektionen 
som avströk förslaget om att regeringen och Riksarkivet kan ge enskilda arkiv rätt 
att behandla personuppgifter trots att uppgiften inte är fastställd i nationell rätt. 
Det är särskilt intressant att Datainspektionen, som regeringen har utsett till till-
synsmyndighet, inte finner förslagen tillräckliga för att leva upp till vad som 
anges i dataskyddsförordningen, då det är dessa som kommer behöva vara ansva-
riga för att lagbestämmelserna som de inte anser är tillräckliga följs. De sista in-
vändningarna som togs upp i detta avsnitt är Dataskydd.nets, vilka ansåg att Data-
inspektionen borde vara de som meddelar föreskrifter för enskilda arkiv (en åsikt 
som ter sig förståelig då instansen som sagt är tillsynsmyndighet) och som påstod 
att myndigheters verksamhet inte självklart är av allmänt intresse (särskilt inte när 
”myndighetsutövande” är ett alternativ). 

Att även enskilda arkiv tas upp i lagstiftningsprocessen är intressant, då det 
kan sägas visa att lagstiftningsaktörerna anser att även dessa slags arkiv kan hota 
privatpersoners integritet. Henttonens påstående att det inte bara är staten som är 
ett hot mot integriteten i dagens samhälle, utan även privata sammanslutningar 
som samlar information om privatpersoner, bekräftas i detta. I Föreningen Sveri-
ges länsarkivariers svar tas däremot upp att det finns en misstänksamhet mot att 
myndigheter är ute efter föreningars information, så staten ses inte som något som 
endast är ute efter att skydda sina medborgare, utan även som ett hot mot dessa. 
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Staten som ett hot kan vi även se i Dataskydd.nets remissvar där de hävdar att 
offentlighetsprincipen och liknande insynsverktyg inte skulle behövas om det var 
självklart att de alltid hade allmänhetens bästa i åtanke. 

Känsliga personuppgifter 

Som visats tidigare i denna uppsats skiljer sig reglerna för offentliga arkiv och 
enskilda arkiv åt rörande personuppgiftsbehandling, varför dessa skiljs åt även 
rörande behandlingen av känsliga personuppgifter. Det finns även en tredje under-
rubrik under detta avsnitt som handlar om uppgifter angående lagöverträdelser, 
vilka kan anses vara en slags känslig uppgift, även som de inte är med bland EU:s 
uppräkning av sådana.  

Artikel 9 i dataskyddsförordningen handlar om att behandling av vad de kallar 
”särskilda kategorier av personuppgifter” ska vara förbjuden, vilket inkluderar 
sådana personuppgifter som: 

[…] avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 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.149 

Intressant nog rekommenderas i skäl 158 i förordningen att nationerna får be-
stämma föreskrifter om vidarebehandling av personuppgifter för arkivering i syfte 
att tillhandahålla särskild information om exempelvis ”politiskt beteende under 
tidigare totalitära regimer”, något som rimligen kan anses gå emot förbudet om att 
avslöja politiska åsikter (som klassades som en känslig uppgift).150 Troligtvis är 
den relevanta skillnaden ”åsikter” mot ”beteende” (regimsätt åsido), men det är 
ändå intressant att uppmärksamma. 

I skäl 10 i förordningen förtydligas att de individuella länderna själva får stifta 
mer specifika lagar rörande bland annat behandlingen av ”särskilda kategorier av 
personuppgifter” och skriver att dessa därefter kommer kallas ”känsliga uppgif-
ter”.151 Intressant nog kallas det endast det ett par gånger i förordningen, uttrycket 
”särskilda kategorier” är fortfarande mer vanligt förekommande. I efterföljande 
dokument i lagstiftningsprocessen kallas dessa däremot ”känsliga uppgifter”.  

Undantag från förbudet får enligt artikel 9.2 j göras om behandlingen är nöd-
vändig för arkivändamål av allmänt intresse i enlighet med artikel 89.1 (som 
handlar om skyddsåtgärder och undantag för bland annat arkivändamål av allmänt 
intresse) och det finns rättslig grund, i proportion med syftet, förenlig med rele-

                                                
149 Förordning (EU) 2016/679, s. 91. 
150 Förordning (EU) 2016/679, s. 29. 
151 Förordning (EU) 2016/679, s. 2. 
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vant innehåll i rätten till dataskydd och innehåller bestämmelser om lämpliga och 
särskilda åtgärder.152 Regeringen skriver i sin proposition att behandling av käns-
liga personuppgifter endast får ske under dessa förutsättningar och att undantagen 
från behandlingsförbudet är direkt tillämpliga och det finns alltså inget utrymme 
för att föreskriva ytterligare undantag rörande just detta.153 

Dataskyddsutredningen anger följande förslag på nationella bestämmelser: 

Utredningens förslag: Känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser ska få be-
handlas om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa 
föreskrifter om bevarande och vård av arkiv. 

Regeringen och Riksarkivet ska få meddela föreskrifter som också i andra fall tillåter be-
handling av känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Riksarkivet ska 
även i enskilda fall få besluta att ett enskilt organ får behandla sådana personuppgifter för ar-
kivändamål av allmänt intresse.154 

Det förstnämnda är gällande oavsett om personuppgifterna har samlats in för just 
arkivändamål av allmänt intresse eller om det är fråga om uppgifter som samlats 
in för andra ändamål men som sedan vidarebehandlas för arkivändamål av allmänt 
intresse.155 

Utredningen hävdar att ”[d]et faktum att behandling av känsliga personupp-
gifter för arkivändamål särbehandlas i artikel 9.2 j” (där undantag från förbudet att 
behandla känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse tas upp) 
talar det för att all behandling av detta, även vidarebehandling, ”måste omfattas av 
särskild undantagsreglering för att vara tillåten”, då bestämmelsen ”förutsätter 
[…] att gällande rätt innehåller bestämmelser om lämpliga och särskilda skydds-
åtgärder” (vilka jag återkommer till under avsnittet tillägnat skyddsåtgärder i 
denna uppsats).156 Förslaget innebär att varken förordningen eller dataskyddslagen 
hindrar att allmänna handlingar arkiveras och bevaras eller att arkivmaterial tas 
om hand av en arkivmyndighet.157 Denna del fanns också med i personuppgiftsla-
gen och innebar där att bestämmelserna i arkivlagstiftningen fick företräde fram-
för de i personuppgiftslagen, och detta är utredningens avsikt med formuleringen 
även här: 

I praktiken innebär detta att arkivlagstiftningen har företräde framför personuppgiftslagen. 
Detta är en nödvändig utgångspunkt för att den svenska offentlighetsprincipen fullt ut ska 
kunna fylla sin funktion. Det finns ingenting i dataskyddsförordningen som förhindrar att ett 
sådant synsätt bibehålls. Tvärtom säkerställs offentlighetsprincipens ställning genom artikel 
86 i förordningen [som berör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar].158 

                                                
152 Förordning (EU) 2016/679, s. 39. 
153 Prop. 2017/18:105, s. 74. 
154 SOU 2017:39, s. 220. 
155 SOU 2017:39, s. 372. 
156 SOU 2017:39, s. 222. 
157 SOU 2017:39, s. 222. 
158 SOU 2017:39, s. 220. 
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Arkivlagstiftningens företräde anses alltså vara självklart nödvändig för att offent-
lighetsprincipen, med den väsentliga insyn som denna innebär, ska kunna förverk-
ligas fullt ut. Att utredningen kan påstå att det i dataskyddsförordningen ”finns 
ingenting” som förhindrar att detta fortsätter vara gällande visar på att utredningen 
faktiskt har undersökt att så är fallet, vilket är förståeligt med tanke på den höga 
ställning offentlighetsprincipen har i Sverige. Denna åsikt delas av Region Öster-
götland som skriver att de ”instämmer i bedömningen” att detta företräde krävs 
för att ”den svenska offentlighetsprincipen fullt ut ska kunna fylla sin funktion”.159 

Pensionsmyndigheten uppmuntrar i sitt remissvar till en analys i den fortsatta 
beredningen om det ens faktiskt behövs särskilda nationella undantagsbestämmel-
ser: 

Pensionsmyndigheten anser att det inte är helt självklart att förordningen ska tolkas så att det 
finns ett behov av att i dataskyddslagen eller annan nationell lagstiftning ta in bestämmelser 
om undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter.160 

De baserar detta på att flera av dessa undantag, såsom det föreslagna för arkivän-
damål av allmänt intresse, redan regleras av direkt tillämpliga bestämmelser i för-
ordningen, att det finns risk för att nationell reglering flyttar fokus från förord-
ningen som det principiella regleringsinstrumentet och anger att det ”finns […] 
ingenting i artikel 9 som talar för tolkning att särskilt lagstöd krävs” – istället me-
nar de att ”[t]värtom ger uttrycket ’på grundval av’ snarare intrycket av att sådana 
[…] är överflödiga och att det snarare är verksamheten i sig som ska vara regle-
rad”.161 Genom att argumentera att nationell lagstiftning skulle ta fokus från för-
ordningen som redan innehåller bestämmelser om detta visar Pensionsmyndigeten 
på att deras fokus ligger i att tydliggöra vilken bestämmelse som är den som do-
minerande i frågor rörande känslig personuppgiftsbehandling. Regeringen är dock 
av en annan uppfattning och skriver att ”[e]nligt regeringens mening är det dock 
uppenbart att det […] krävs annat stöd i rättsordningen, utöver det som data-
skyddsförordningen ger”, då de hävdar att de särskilda krav som nämns ”går utö-
ver de som ställs på rättslig grund enligt artikel 6 i förordningen”.162 Trots pens-
ionsmyndighetens självsäkra påstående om att artikel 9 inte innehåller någonting 
som stödjer dataskyddsutredningens tolkning av artikeln anger regeringen ändå att 
det enligt deras, och utredningens, tolkning är uppenbart att ytterligare rättsligt 
stöd krävs. 

I relation till just arkiv nämner pensionsmyndigheten även att ”om sådana be-
stämmelser beslutas anser myndigheten att detta inte bör ske utan ett förtydli-
gande av […] uttrycket ’föreskrifter om bevarande och vård av arkiv’”, vars räck-

                                                
159 Region Östergötlands yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-22, s. 3. 
160 Pensionsmyndighetens yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-23, s. 3. 
161 Pensionsmyndighetens yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-23, s. 3, 6. 
162 Prop. 2017/18:105, s. 75. 
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vidd de anser vara oklar.163 Även Centrala studiestödsnämnden skriver att de    
”anser det vara av vikt” att det tydliggörs vilka delar av arkivlagstiftningen som 
åsyftas i uttrycket ”förskrifter om bevarande och vård av arkiv”.164 Båda instanser-
na uttrycker här ett bevarandeperspektiv – det som är i fokus är att klargöra vilka 
regler om bevarande som gäller, det är inte en diskurs som fokuserar på data-
skyddsperspektiv som används i uttalandet. I propositionen responderar regering-
en på dessa önskemål med att skriva att ”[e]nligt regeringen bör bestämmelsen 
istället ange att  känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nöd-
vändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa föreskrifter om arkiv”, 
då detta förtydligar att bestämmelsen inte hindrar bevarande och arkiverande av 
allmänna handlingar eller att arkivmaterial omhändertas av en arkivmyndighet.165 
Det är också på regeringens föreslagna sätt som det sedan uttrycks i den färdiga 
dataskyddslagens 3 kap. 6 §. 

Andra organs relation till känsliga uppgifter 
Även sådana organ som inte omfattas av arkivlagstiftningen eller föreskrifter om 
bevarande och vård av arkiv kan ha ett intresse av att bevara känsliga personupp-
gifter. Dataskyddsutredningen skriver att ”sådant bevarande bör enligt vår be-
dömning också tillåtas under vissa förutsättningar. Risken är annars uppenbar att 
viktig information om vår samtid för alltid går förlorad”.166 Samma del finns även 
med i propositionen, men där anges att bevarandet bör tillåtas under vissa förut-
sättningar ”enligt regeringens bedömning”. Även enskilda arkiv anses av utred-
ningen alltså sitta på viktig information om vår samtid, även om deras del i det 
gemensamma kulturarvet, som nämnts tidigare, ännu är tveksam (till översynen är 
klar). Både utredningen och regeringen ger därför som förslag att en bestämmelse 
om att regeringen eller Riksarkivet får meddela föreskrifter som tillåter att käns-
liga personuppgifter behandlas likväl som att de senare besluta om dessa organ får 
behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, likt tidigare nämnda föreskrif-
ter/beslut om behandling av ”vanliga” personuppgifter. 

Eftersom det inte finns några generella föreskrifter om skyddsåtgärder för en-
skilda arkiv föreslår även båda att Riksarkivet får bedöma om det behövs särskilda 
åtgärder (och i så fall vilka) för att godkänna att ett enskilt organ får behandla 
känsliga personuppgifter (nämnas bör att Datainspektionen ska få uttala sig 
först).167 Riksarkivets förvaltningsbeslut om enskilda arkivs personuppgiftsbe-
handling (både för känsliga och ”vanliga” personuppgifter) ska få överklagas till 

                                                
163 Pensionsmyndighetens yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-23, s. 6. 
164 Centrala studiestödsnämndens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 4. 
165 Prop. 2017/18:105, s. 117. 
166 SOU 2017:39, s. 222. 
167 SOU 2017:39, s. 56, 222–223; Prop. 2017/18:105, s. 117–118. 
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allmän förvaltningsdomstol.168 Datainspektionen själva ifrågasätter det förslag om 
att Riksarkivet ska kunna besluta om undantag från förbudet för att enskilda arkiv 
ska kunna behandla känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt in-
tresse, då de menar att det inte är självklart att det uppfyller de krav på särskild 
undantagsreglering (med skyddsåtgärder) som anges i artikel 9.2 j.169 Denna fråga 
tas upp vidare i denna uppsats under avsnittet om skyddsåtgärder, men nämnas 
redan nu kan att regeringen anser att kraven i förordningen visst uppfylls. 

Uppgifter om lagöverträdelser 
Som nämndes när jag tog upp dataskyddsutredningens förslag har de valt att för-
ena arkivbehandlingen av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträ-
delser. I dataskyddsförordningen refereras detta till som ”fällande domar i brott-
mål samt överträdelser” och behandlas i exempelvis artikel 6.4 c och artikel 10.170 
Dess koppling till arkiv nämns dock aldrig explicit och de förekommer aldrig i 
samma punkt. I exempelvis artikel 35.3 b nämns emellertid känsliga personupp-
gifter och lagöverträdelser i samma avsnitt.171 Även om det inte explicit nämns i 
betänkandet (och det inte heller är en av de som enligt förordningen räknas som 
känsliga) är det egentligen föga förvånande att uppgifter om lagöverträdelser 
skulle kunna klassas som ”känsliga” och därför kräva särbehandling.  

Det som både utredningen och regeringen väljer att fokusera på i sina texter är 
att arkivlagstiftningen inte bara gäller myndigheter utan även gäller exempelvis 
kommunala bolag och vissa utpekade enskilda organ, för vilka det skulle kunna 
uppstå en normkonflikt mellan arkivlagstiftningen och begränsningen i artikel 10 i 
förordningen avseende enskildas behandling av personuppgifter om lagöverträdel-
ser. Båda aktörerna anger:  

Dataskyddslagen bör därför även innehålla en bestämmelse som, på motsvarande sätt som av-
seende känsliga personuppgifter, tillåter behandling av personuppgifter som rör lagöverträ-
delser, om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvariga ska kunna följa fö-
reskrifter om [bevarande och vård av] arkiv. 172 

Delen om ”bevarande och vård av” är endast dataskyddsutredningen som skriver, 
då detta, som nämnts, tas bort i regeringens proposition efter kommentarer från 
remissinstanser. Förslagen resulterar i 3 kap. 8 § och 9 § i dataskyddslagen, likväl 
som 5 § och 7 § i den kompletterande förordningen. 

Dataskydd.net anger i sitt remissvar att de anser att det förslag som data-
skyddsutredningen gett borde kompletteras med en skrivning innehållande att 

                                                
168 SOU 2017:39, s. 330; Prop. 2017/18:105, s. 162–163. 
169 Datainspektionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 18–19. 
170 Förordning EU 2016/679, s. 37, 39. 
171 Förordning EU 2016/679, s. 53. 
172 SOU 2017:39, s. 222; Prop. 2017/18:105, s. 117, 198. 
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”[o]m pseudonymiserade uppgifter inte kan användas vid arkiveringen, ska anled-
ningen till detta dokumenteras i anslutning med till behandlingen”, för att genom 
denna skyddsåtgärd uppmuntra till ”att stärka informationssäkerheten för privat-
personer”.173 Precis som synliggjorts tidigare använder sig Dataskydd.net av data-
skyddsperspektiv när de argumenterar för sina förslag. Regeringen anger däremot 
att den föreslagna ”[b]estämmelsen bör inte förenas med ett sådant krav på doku-
mentation som Dataskydd.net förespråkar”, utan att grundligare förklara varför de 
är av denna åsikt.174 Denna fråga kommer jag återkomma till under avsnittet om 
skyddsåtgärder i denna uppsats. 

Sammanfattande diskussion 
Enligt artikel 9 i EU:s förordning finns det alltså vissa kategorier av personuppgif-
ter som inte borde få behandlas då de bedöms vara känsligare än andra, såsom 
exempelvis etniskt ursprung, politiska åsikter och uppgifter om en fysisk persons 
sexuella läggning. Jag vill återknyta till det som Henttonen skrev om att vissa sär-
skilda kategorier (såsom bland annat hälsa, politiska åsikter och religion) förr har 
ansetts tillhöra den privata sfären, men att det idag är aggregeringen av informat-
ion som gör den skyddsvärd och därmed privat, inte informationen i sig.175 Up-
penbarligen delas denna åsikt inte av EU där vissa kategorier fortfarande anses 
skyddsvärda. 

Temat ”känsliga personuppgifter” har här delats upp i mindre teman, nämli-
gen ett avsnitt om de som lyder under arkivlagstiftning, ett om enskilda arkiv och 
ett om lagöverträdelser (som inte är en faktisk känslig personuppgift). 

Det är alltså förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns 
vissa undantag från detta förbud, exempelvis får uppgifterna behandlas om det 
görs för arkivändamål av allmänt intresse och andra bestämmelser som anges i 
förordningen (till exempel om att skyddsåtgärder ska finnas) följs. Som uppmärk-
sammats innebär detta ”arkivändamål av allmänt intresse” alltså att behandlingen 
är en följd av arkivlagstiftning eller anslutande föreskrifter, men då detta inte gäl-
ler all enskild arkivverksamhet beslutas att Riksarkivet (i samråd med Datain-
spektionen) ska få meddela föreskrifter och beslut som innebär att även vissa en-
skilda arkiv kan behandla känsliga uppgifter. Det problematiska rörande just en-
skilda arkiv är att det inte finns några generella föreskrifter om skyddsåtgärder för 
dessa, vilka alltså är ett krav för att känsliga personuppgifter ska få behandlas. 
Lösningen som ges är att nämnda föreskrifter och beslut även ska innehålla lämp-
liga skyddsåtgärder. Precis som rörande känsliga uppgifter överlag beslutas att det 
ska vara acceptabelt att behandla personuppgifter rörande lagöverträdelser om det 

                                                
173 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 5. 
174 Prop. 2017/18:105, s. 117. 
175 Henttonen (2017), s. 286–288. 
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krävs för att följa arkivföreskrifter eller om ens verksamhet får ett särskilt beslut 
om detta. Lagöverträdelser kopplas aldrig samman med arkiv i förordningen, men 
i den slutliga nationella lagstiftningen sker däremot detta. 

De inkomna remissvaren har i detta avsnitt uppmärksammats i propositionen, 
där sådana som endast håller med men inte kommenterar ytterligare inte upp-
märksammas med namn. Även andra förslag och anmärkningar har dock inkom-
mit: 

Yttranden som responderas 
 Dataskydd.nets förslag om pseudonymisering vid arkivering av per-

sonuppgifter om lagöverträdelser. Regeringen avfärdar detta. 
 Datainspektionens påstående att dataskyddsutredningens förslag inte 

uppfyller kraven som ställs i förordningen. Regeringen svarade att fö-
reskrifter är tillräckligt. 

 Pensionsmyndighetens tveksamhet över om tolkningen att nationella 
undantagsbestämmelser krävs är en korrekt tolkning. Regeringen best-
red detta genom att hävda att det var ”uppenbart” att utredningens, och 
deras egen, tolkning om att dessa är nödvändiga för att uppfylla de 
krav som nämns i förordningen stämmer. 

Yttranden som hörsammas 
 Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden hade båda 

kommentarer om ”föreskrifter om bevarande och vård av arkiv” vilket 
i regeringens proposition ändrades till ”föreskrifter om arkiv”. Rege-
ringen anpassar sitt förslag.  

De yttranden som ställer sig mest kritiska till utredningens förslag är Datainspekt-
ionens kommentar om att föreskrifter inte är tillräckligt och Pensionsmyndighet-
ens om att det är tveksamt om nationella undantagsbestämmelser ens behövs. 
Båda dessa kommentarer får emellertid svar från regeringen, där regeringen för-
klarar varför de inte håller med. 

Subjektiva modaliteter är vanligast bland utredningen, remissinstanserna och 
regeringen i detta avsnitt. Även under detta avsnitt kan en tolkning för utredning-
ens del vara att de försöker inbjuda till en dialog med remissinstanserna. De an-
vänder dock objektiv modalitet när de skriver om att arkivlagstiftningens företräde 
är nödvändigt för att offentlighetsprincipen ska kunna efterlevas och att den re-
geln är kompatibel med dataskyddsförordningen, vilket kan bero på att denna del 
är så pass viktig i Sverige att de vill fastställa att sådant är fallet och förhindra 
eventuellt tvivel rörande detta. Instämmande och önskan om förtydliganden från 
remissinstansernas håll förklarar en del av deras subjektivitet – det är instansen 
som skriver detta, det är inte någonting som är allmängiltigt. Pensionsmyndighet-
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ens kommentar om att de inte anser att det inte är självklart att ytterligare lagstift-
ning behövs är också en subjektiv kommentar, vilket besvaras subjektivt av     
regeringen. Då remissinstansen listade anledningar som de baserade sitt yttrande 
på och förankrade sina tolkningar i dataskyddsförordningen är en möjlig förkla-
ring att regeringen kände att de behövde argumentera för sin tolkning, då instan-
sen ifrågasättande var välgrundat. Även de önskemål om förtydliganden besvara-
des subjektivt, vilket förklaras med att de klargör varför de ändrar förslaget så att 
bestämmelsen blir tydligare. 

Vidarebehandling 

Vidarebehandling har redan nämnts i förbigående i denna uppsats, men i korthet 
handlar det om att det i artikel 5.1 b står att personuppgifter endast ska samlas in 
för vissa specifika ändamål och därefter inte behandlas på ett sätt som är ofören-
ligt med dess ursprungsändamål. Om den fortsatta behandlingen kan påvisas vara 
förenlig med de ursprungliga ändamålen är ytterligare behandling av uppgifterna 
alltså tillåten och redan i artikeln nämns att arkivbehandling anses förenlig så 
länge som det är av allmänt intresse.176 I förordningen kallas detta för ”ytterligare 
behandling”, men dataskyddsutredningen skriver i sitt betänkande att ”vidarebe-
handling” är den mer vedertagna termen, vilket är den som också används i fort-
sättningen i utredningsbetänkandet likväl som i de följande lagstiftningstexterna 
och därför även i denna uppsats.177 Utredningen tolkar bestämmelsen i artikel 5.1 b 
som att ”varje efterföljande behandlingsåtgärd, inklusive den tekniska bearbetning 
och lagring som ofta är oundviklig när uppgifter har samlats in” räknas som en 
ytterligare behandling.178 Detta stämmer väl med vad som räknas vara behandling 
enligt artikel 4, som återgavs i början av denna undersökning. Just att vidarebe-
handling bör anses lagenlig om det sker av bland annat arkivändamål av allmänt 
intresse tas även upp i konstitutionsutskottets betänkande, vilket som nämnt är en 
av de två gånger ”arkiv” nämns i det dokumentet.179 Både regeringen och data-
skyddsutredningen är överens om att ifall en verksamhet behandlar personuppgif-
ter för enbart teknisk bearbetning eller lagring för någon annans räkning råder 
sekretess om det finns uppgifter om en enskild persons ekonomiska eller person-
liga förhållanden däri. Är det hos en arkivmyndighet som personuppgifterna för-
varas anses detta vanligtvis inte vara för någon annans räkning.180 

                                                
176 Förordning (EU) 2016/679, s. 35. 
177 SOU 2017:39, s. 211. 
178 SOU 2017:39, s. 224; 388. 
179 Bet. 2017/18:KU23, s. 22. 
180 SOU 2017:39, s. 388–389; Prop. 2017/18:105, s. 269. 
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Anledningen till att arkivering anses vara en tillåten vidarebehandling är för 
att personuppgiften har samlats in för ett annat ändamål, exempelvis handläggning 
av ett ärende i kärnverksamheten, och därför är behandlingen förenlig med de 
ursprungliga ändamålen för insamlingen.181 Dessa är direkt tillämpliga bestämmel-
ser i förordningen, varför inga extra rättsliga grunder behöver fastställas.182 På 
grund av att det kan vara svårt att avgöra om en arkivverksamhet är av allmänt 
intresse, och därför en acceptabel grund för vidarebehandling, anges i dataskydds-
utredningens betänkande följande: 

Det kan dock i det enskilda fallet vara svårt för den personuppgiftsansvarige, den registrerade 
och tillsynsmyndigheten att bedöma om arkivverksamheten är av allmänt intresse på det sätt 
som avses i dataskyddsförordningen. I de fall detta inte följer direkt av de föreskrifter som har 
meddelats bör den personuppgiftsansvarige ha samma möjlighet som enskilda arkivinstitut-
ioner att få frågan prövad och fastställd genom förvaltningsbeslut.183 

Då det är tänkbart att detta är svårt att avgöra anser alltså utredningen att det ska 
finnas möjlighet att pröva detta, vilket känns som en försiktighetsåtgärd i och med 
den vaga definitionen av allmänt intresse som finns tillgänglig att basera bedöm-
ningarna på i nuläget. 

Överlämnande av arkivmaterial 
Vidarebehandling kan alltså ske så länge de nya ändamålen var för sig inte är 
oförenliga med det ursprungliga ändamålet, oavsett om de nya ändamålen är oför-
enliga med varandra eller inte.184 Både regeringen och dataskyddsutredningen 
anger däremot att det bara är vidarebehandling ”när ett och samma organ, eller 
dennes personuppgiftsbiträde, utför ytterligare behandlingar avseende en viss 
uppgift”, vilket innebär att om en myndighet överlämnar material till en arkiv-
myndighet är det senare som nu är ansvarig för ytterligare behandlingar och att en 
rättslig grund krävs för deras behandling av materialet ifråga. Den rättsliga grun-
den för behandlingen är då att utföra en uppgift av allmänt intresse, eftersom upp-
giften ifråga finns fastställd i arkivlagstiftningen. Myndigheten som tidigare bar 
ansvaret för personuppgiftsbehandlingen och ändamålen gör det följaktligen inte 
längre.185 Detta är dataskyddsutredningen och regeringen överens om till den grad 
att de använder nästan exakt samma stycke. 

Riksarkivet uppmärksammar i sitt remissyttrande att detta redan är en         
gällande regel, men de anser att tydlighet rörande myndigheternas upphörande av 
personuppgiftsansvar och ändamålsinsamlande är viktig att understryka, varför de 

                                                
181 SOU 2017:39, s. 225.  
182 Prop. 2017/18:105, s. 109. 
183 SOU 2017:39, s. 219. 
184 SOU 2017:39, s. 225. 
185 SOU 2017:39, s. 216–217; Prop. 2017/18:105, s. 111. 



55 
 

uppskattar skrivningen.186 De tar också upp att de i relation till detta vill att orden 
”tagits emot för förvaring” byts ut mot ”överlämnats” när det handlar om hur ar-
kivmaterial har överlämnats till arkivmyndigheter när det kommer till ändringar i 
arkivförordningen.187 Detta varken kommenteras eller uppmärksammas i proposit-
ionen, vilket inte är så förvånande med tanke på att regeringen inte skriver om 
arkivförordningen utan endast fokuserar på dataskyddslagen. 

Dataskyddsutredningen uppmärksammar att enskilda arkiv som överlämnats 
till Riksarkivet behöver beröras särskilt och anger att: 

Enligt 6 § andra stycket förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet får Riks-
arkivet ta emot arkivhandlingar från enskilda om de är av särskild betydelse för forskning och 
kulturarv. Enligt vår bedömning innebär detta att sådana arkiv måste anses vara av allmänt in-
tresse.188 

Utredningen använder här subjektiv modalitet och konstaterar att deras bedöm-
ning är att sådana enskilda arkiv alltså måste anses vara av allmänt intresse, trots 
att vad ”allmänt intresse” ännu är oklart. Eftersom vidarebehandlingen som över-
lämnandet utgör sker för arkivändamål av allmänt intresse anser utredningen att 
den är förenlig med ursprungsändamålet (i enlighet med artikel 5.1 b) och fortsät-
ter att Riksarkivets tillhörande personuppgiftsinsamling har rättslig grund då den 
sker som ett resultat av myndighetens instruktion.189 

En punkt som Föreningen Sveriges länsarkivarier fokuserar på i sitt remissvar 
är rörande att enskilda arkivinstitutioner ofta tar emot föreningars arkiv som depo-
sitioner, där arkivet fortfarande anses tillhöra deponenten (som när som helst får 
ta tillbaka materialet) men att det förvaras av arkivinstitutionen. De menar också 
att gränsen mellan vad som är en arkiverad handling och vad som fortfarande är 
en handling som nyttjas riskerar att vara otydlig, likväl som att personarkiv är 
något som att ta i beaktande vid praxisutformandet då ”persondata upprättat för 
privat bruk undantas av dataskyddsförordningen”, men som efterhand kan ingå i 
ett deponerat/donerat personarkiv.190 Allt detta skrivs med en objektiv modalitet. 
Ingen av kommentarerna från föreningen kommenteras i propositionen. 

Dataskyddsutredningen nämner kort deponerade arkiv i sitt betänkande och 
skriver då att det förekommer att enskilda arkiv överlåts till Riksarkivet som de-
position och att i sådana fall ”kan parterna avtala om att Riksarkivet ska ges ett 
privaträttsligt uppdrag att i egenskap av personuppgiftsbiträde förvara och vårda 
materialet för deponentens räkning”.191 Modalitetsordet ”kan” visar att dessa avtal 
är en möjlig lösning att välja, men inga andra alternativ ges på från utredningen. 

                                                
186 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 2. 
187 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 4. 
188 SOU 2017:39, s. 219. 
189 SOU 2017:39, s. 219–220 
190 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 2–3. 
191 SOU 2017:39, s. 220. 
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Föreningens Sveriges länsarkivarier skriver att det här framstår som något som i 
enstaka fall sker och uppmärksammar att enskilda arkivinstitutioner inte nämns, 
men att avtal även skulle kunna vara en lösning för dessa (för vilka depositions-
modellen redan är satt i ett system, snarare än en undantagsföreteelse). Det är 
ovanligare att göra en överenskommelse rörande personuppgiftsbiträde mellan 
enskilda arkiv och deras deponenter och föreningen uttrycker osäkerhet rörande 
huruvida deponenterna är villiga att göra en sådan överenskommelse eller om de 
hellre själva upprätthåller personuppgiftsansvaret. I nuläget är det deponenterna 
som bestämmer hur tillgängligt deras material ska vara (vad som får lämnas ut), 
något som innebär att ”otillräcklig hänsyn tas till dataskydd för registrerade per-
soner och dataskyddsförordningen”. Föreningen inser alltså att det gällande tillvä-
gagångssättet inte är förenligt med dataskyddsförordningen. I remissvaret ställs 
även frågan ”om den vanliga depositionsformen är förenlig med att information 
bevaras för arkivändamål” och om arkivet bara förvaras av arkivinstitutionen men 
tillhör deponenten ”är det då istället gällande regelverket för persondata som ska 
tillämpas?”. Genom att istället donera arkiven skulle ansvarsförhållandena och 
gränserna gällande persondata och arkivändamål för allmänt intresse bli tydligare, 
menar Föreningen Sveriges länsarkivarier, men uttrycker tveksamhet om depo-
nenterna (trots att det skulle kunna innebära att verksamheten anpassas till data-
skyddsförordningens krav) skulle gå med på det, då detta skulle innebära att de 
förlorade sin äganderätt till arkivet.192 Som kan förvänta sig av en arkivfokuserad 
remissinstans är bevarande den diskurs som föreningen använder sig av i sam-
manhanget. Inget av detta kommenteras av Regeringen i deras proposition, vilket 
visar att det inte ligger i deras intresse att undersöka hur deponering av sådana 
enskilda arkiv kan anpassas till dataskyddsförordningen. 

Även Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nämner i sitt remissyttrande depo-
sitioner och de menar att då de flesta av deras arkiv är depositioner är det av yt-
tersta vikt för dem att deras arbete ”inte försvåras eller omöjliggörs av ny lagstift-
ning på området” trots det faktum att personuppgifter förekommer i många typer 
av handlingar som de förvaltar.193 Förslag på hur detta ska undvikas eller ytterli-
gare utläggningar förekommer inte om detta i yttrandet. Regeringen uppmärk-
sammar detta i avsnittet om rättsligt stöd för sådan behandling som sker av en-
skilda arkivinstitutioner (både rörande behandling av normala och känsliga upp-
gifter), men då det är ett vagt yttrande är det föga förvånande att regeringen inte 
verkar veta vad mer de kan säga om detta och därför inte kommenterar det ytterli-
gare.194 

Skolverket uppmärksammar i sitt remissyttrande att det saknas en diskussion 
om de enskilda arkiv som övertas och tillgängliggörs av kommunala arkivmyn-
                                                
192 Föreningen Sveriges länsarkivariers yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 2. 
193 Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 1. 
194 Prop. 2017/18:105, s. 112, 115. 
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digheter, varför de anger att de efterfrågar en reglering som är förenlig data-
skyddsförordningen och för att undvika otydligheter.195 Regeringen menar däremot 
att det ”inte [finns] något underlag för att i detta lagstiftningsärende bedöma be-
hovet av en sådan reglering”, men fortsätter emellertid med att ”det kan dock kon-
stateras att det i det enskilda fallet kan vara så att arkiven överlämnas till arkiv-
myndigheten som deposition” där parterna sedan ”kan […] avtala om att arkiv-
myndigheten” får i uppdrag att förvara och vårda materialet åt deponenten.196 Här 
används ”kan” för att ge en möjlig lösning på skolverkets efterfrågan, utan att 
definitivt meddela vad som ska gälla som de redan nämnt att det inte finns un-
derlag för i ärendet. 

Sammanfattande diskussion 
Vidarebehandling anses vara acceptabel om den fortsatta behandlingen är förenlig 
med de ursprungliga ändamålen, vilken arkivbehandling anses vara eftersom in-
samlingen av personuppgifterna ofta är en del av kärnverksamheten. Även teknisk 
bearbetning och lagring anses vara vidarebehandling enligt förordningen. Däre-
mot räknas det endast som vidarebehandling när det är samma organ som behand-
lingar uppgifterna ifråga, vilket innebär att när en myndighet överlämnar material 
till en arkivmyndighet behövs en rättslig grund för den senare för att få behandla 
materialet (då denna tar över som ansvarig). Den nya rättsliga grunden anses då 
vara att utföra en i arkivlagstiftningen fastställd uppgift av allmänt intresse. Om 
det inte är självklart att ens verksamhet är av allmänt intresse kan verksamheten få 
frågan prövad och fastställd genom ett förvaltningsbeslut. Om det är fråga om 
arkiv som deponerats till Riksarkivet kan ett avtal göras där Riksarkivet får i upp-
drag att förvara och vårda materialet ifråga. 

Att arkiverande av personuppgifter som samlats in i kärnverksamhet anses 
godtagbart kan å ena sidan tyckas självklart, men å andra sidan innebär detta ett 
förflyttande från en kontext till en annan (då uppgifterna ifråga inte endast ligger 
förvarade och orörda för evigt därefter), varför det kan uppfattas integritetskrän-
kande enligt vad Henttonen skrev. Bevarande prioriteras ändå över integritet i det 
här fallet i och med att överföring av arkivmaterial till arkivmyndighet betraktas 
vara av allmänt intresse eller att en verksamhet kan få detta fastställt via beslut 
och därefter vidarebehandla personuppgifterna ifråga. 

Inga uttryckliga motsättningar verkar finnas mot förslaget, utan det är snarare 
frågor och tydliggöranden som efterfrågas från remissinstanserna och regeringen 
håller även de med om dataskyddsutredningens förslag.  

                                                
195 Skolverkets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 3. 
196 Prop. 2017/18:105, s. 111. 
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Yttranden som förbises 
 Riksarkivet önskar att ”lämnats till förvaring” byts till ”överlämning” i 

arkivförordningen. 
 Föreningen Sveriges länsarkivarier frågar var gränsen mellan en arki-

verad och en nyttjad handling går, nämner att personarkiv bör tas upp 
vid praxisutformande då persondata för privat bruk undantas från be-
stämmelserna i dataskyddsförordningen och diskuterar även deposit-
ioner och att avtal eller donering även skulle vara lösningar för en-
skilda arkiv. 

Yttrande som uppmärksammas 
 Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks kommentar om att deras arkiv 

innehåller depositioner och de inte vill att deras arbete försvåras upp-
märksammas. 

Yttranden som responderas 
 Skolverket påpekande att enskilda arkiv som överlämnas till kommu-

nala arkivmyndigheter inte tas upp. Regeringen responderar att ämnet 
inte är relevant för detta ärende, men föreslår deponering och avtal 
som lösning på hur dessa ska hanteras. 

Inga förslag har hörsammats i detta avsnitt, men som nämndes innehöll remissva-
ren mest frågor och önskemål om förtydliganden. Visserligen resulterade önske-
mål om förtydliganden i förra avsnittet i att regeringen formulerade om utredning-
ens förslag, men i den här delen är de flesta kommentarer rörande enskilda arkiv, 
som regeringen inte kan uttala sig om förrän översynen av arkivområdet är klar 
(vilket den inte var när propositionen författades) i november 2019 och enskilda 
arkivs roll i kulturarvet är fastställt. Trots detta ger regeringen en möjlig lösning 
(innehållande modalitetsordet ”kan”) till skolverkets kommentar som även den 
berör enskilda arkiv. Inga uppenbara protester mot förslaget syns heller bland  
remissvaren. Att Riksarkivets önskan om omformulering i arkivförordningen inte 
togs upp av regeringen kan förklaras med att propositionen fokuserar på data-
skyddslagen. 

Angående modalitet har det i detta avsnitt varit ganska jämnt rörande både 
subjektiva och objektiva modaliteter för utredningen, remissinstanserna och rege-
ringen. Däremot förekommer ordet ”kan” två gånger – ena gången som en försik-
tighetsåtgärd då det handlar om bedömningen av när en arkivverksamhet är av 
allmänt intresse (som inte är helt avgjort) och som en möjlig lösning på skolver-
kets yttrande (vilken de inte kan besvara tydligare, då det inte finns underlag i 
detta ärende). Utredningen skriver även en gång att sådana arkiv som är av särskilt 
viktiga för forskning och kulturarv måste enligt deras bedömning vara av allmänt 
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intresse. De blandar här ordet ”måste”, som ger en känsliga av att någonting är 
ofrånkomligt, med subjektiv modalitet för att tydliggöra att detta är deras tolk-
ning, vilket igen kan vara relaterat till osäkerheten som det icke-fastställda be-
greppet ”allmänt intresse” för med sig. Den remissinstans som nästan enbart an-
vänder sig av objektiv modalitet är Föreningen Sveriges länsarkivarier, där deras 
påståenden om enskilda arkiv och depositioner framstår vara självklarheter som 
konstateras, men som nämnt är frågor rörande enskilda arkiv inte i fokus för rege-
ringen (då översynen inte är färdig) och deras konstateranden möts aldrig från 
regeringens håll varför frånvaro av både objektiva och subjektiva modaliteter från 
regeringen utesluts. De andra remissinstanserna använder till skillnad från       
Föreningen Sveriges länsarkivarier subjektiv modalitet för att visa på delar de 
anser av vikt. 

Skyddsåtgärder 

Som redan visats i denna uppsats är skyddsåtgärder avgörande för att viss person-
uppgiftsbehandling ska tillåtas. Under detta avsnitt tas sådana skyddsåtgärder som 
diskuteras i samband med arkiv upp; först mer allmänna åtgärder, därefter en spe-
cifik sorts åtgärd som fick särskild uppmärksamhet under processen (och som 
berör både ”vanliga” och känsliga personuppgifter) och slutligen skyddsåtgärder 
som diskuterats i relation till känsliga personuppgifter. 

De punkter i dataskyddsförordningen som fokuserar mest på arkivändamål är 
skäl 156 och artikel 89 som båda behandlar de tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder, och undantag, som behövs för att säkerställa uppgiftsminimering 
vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse (likväl 
som forskningsändamål och statistiska ändamål). Även andra artiklar tar emeller-
tid upp detta. Enligt artikel 89.3 i förordningen får man föreskriva undantag från 
rätt till tillgång, rättelse, begränsning av behandling, anmälningsskyldigheten an-
gående de föregående, dataportabilitet och invändningar (artiklarna 15, 16, 18, 19, 
20 och 21) om de villkor och skyddsåtgärder som avses i artikel 89.1 fortfarande 
uppfylls och om dessa rättigheter gör det mycket svårt eller omöjligt att uppfylla 
de särskilda ändamålen.197 

Artikel 89.1 i förordningen, som är en av de bestämmelser som är direkt till-
lämpliga (och har uppmärksammats tidigare i denna uppsats), anger att behand-
ling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter och friheter. Exempel på 
skyddsåtgärd som är acceptabel att göra så länge som det innebär att ändamålet är 
uppfyllbart är pseudonymisering av personuppgifter, då detta innebär att det inte 

                                                
197 Förordning (EU) 2016/679, s. 84. 
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längre går att identifiera de registrerade vilka därmed blir skyddade.198 Skäl 156 tar 
upp mycket av samma företeelser som artikel 89, men nämner även att arkivän-
damål för allmänt intresse är en acceptabel anledning för vidarebehandling av 
personuppgifter efter att den personuppgiftsansvarige ifråga har bedömt att detta 
ändamål är möjlig att uppnå ”genom behandling som inte medger eller inte längre 
medger identifiering av de registrerade, förutsatt att det finns lämpliga skyddsåt-
gärder” och även detta avsnitt ger som förslag pseudonymisering.199 Just pseudo-
nymisering kommer diskuteras ytterligare under avsnittet om skyddsåtgärder för 
känsliga personuppgifter.  

Som nämnts får EU-länderna göra undantag från olika rättigheter i samband 
med behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse om sär-
skilda villkor med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade införs. 
Dessa villkor och skyddsåtgärder kan enligt skäl 156 innebära att de registrerade 
”måste följa särskilda förfaranden för att utöva dessa rättigheter, om det är lämp-
ligt med hänsyn till den särskilda behandlingens syfte tillsammans med tekniska 
och organisatoriska åtgärder som innebär att personuppgiftsbehandlingen minime-
ras, i enlighet med proportionalitet och nödvändighet.200 

Användningsbegränsning 
Enligt artikel 5.1 e i förordningen gäller att personuppgifter inte får förvaras iden-
tifierbara under längre tid än nödvändigt för de ändamålen som personuppgifterna 
behandlas för (lagringsminimering), om det inte är endast för exempelvis arkivän-
damål av allmänt intresse och då måste lämpliga skyddsåtgärder finnas.201 Data-
skyddsutredningen tolkar detta som att ”[n]är en personuppgift inte längre behö-
ver behandlas för det ursprungliga ändamålet ska den […] gallras eller anonymi-
seras”, med undantag om det finns ett berättigat arkivändamål av allmänt in-
tresse.202 Genom den objektiva modaliteten som syns i uttalandet görs det själv-
klart att utredningen ser detta som ett faktum.  

Både dataskyddsutredningens betänkande och i kommittédirektivet nämns att 
det i personuppgiftslagen fanns en begränsning i 9 § fjärde stycket som tillsam-
mans med 8 § andra stycket andra meningen förhindrar att andra än myndigheter 
använder personuppgifter som arkiverats för att vidta åtgärder mot den registre-
rade (om inte samtycke lämnats eller det finns synnerliga skäl) och utredningen 
frågar sig om en motsvarande skyddsåtgärd bör införas i dataskyddslagen.203 Efter 
en diskussion om finalitetsprincipen och gällande rätt argumenterar de för att an-

                                                
198 Förordning (EU) 2016/679, s 84–85. 
199 Förordning (EU) 2016/679, s. 29. 
200 Förordning (EU) 2016/679, s. 29. 
201 Förordning (EU) 2016/679, s. 36. 
202 SOU 2017:39, s. 224. 
203 Kommittédirektiv 2016:15, s. 23; SOU 2017:39, s. 226. 



61 
 

vändningsbegränsningar som förhindrar återanvändning av arkiverade uppgifter 
bör införas i relevanta sektorsspecifika författningar (inte i den generella lagen), 
då den gällande bestämmelsen ”enligt vår bedömning utgör […] en väl avvägd 
skyddsåtgärd”. De tydliggör även att denna bestämmelse ska gälla både känsliga 
och vanliga personuppgifter. Däremot skriver utredningen att de vill modifiera 
begränsningen en del från gällande rätt, genom att ta bort delen om att den       
registrerade kan lämna samtycke.204 Deras förslag är alltså att det bara är vid syn-
nerliga skäl som arkiverade personuppgifter får användas för att vidta en åtgärd i 
fråga om den registrerade. Dataskyddsutredningen skriver att sådana synnerliga 
skäl som åsyftas nämns i förarbetena till personuppgiftslagen där ett exempel är 
att en forskare som har upptäckt ett samband mellan en medicin och en allvarlig 
sjukdom måste kunna använda arkiverade personuppgifter för att varna dem som 
har tagit medicinen.205 Regeringen håller med om utredningens förslag i sak, även 
om de har en annan språklig formulering på sitt eget.206 Att dataskyddsutredningen 
försökt att överföra bestämmelser om hur personuppgifter ska behandlas från per-
sonuppgiftslagen till dataskyddslagen är något som Dataskydd.net tar upp i inled-
ningen till sitt remissvar: 

Utredningen om en ny dataskyddslag har haft som ambition att inte förändra något för de som 
behandlar personuppgifter idag. Att ingenting förändras när man går från ett nationellt regel-
verk till ett europeiskt är emellertid fel. Det motarbetar dessutom förordningens övergripande 
syfte att skapa ett starkt, harmoniserat dataskydd och har i vissa fall synbart låst fast utredaren 
vid en syn på dataskydd som försvagar snarare än förstärker enskildas rättigheter.207 

I just fallet om användningsbegränsning sker visserligen en mindre förändring, då 
delen om samtycke tas bort, men den större delen av bestämmelsen anses ändå 
vara viktig nog ha kvar. Jag kommer återkomma till denna fråga om att inte göra 
förändringar från gällande rätt. 

Att en personuppgift ska gallras eller anonymiseras, om de inte krävs för ar-
kivändamål, kommenteras av Konkurrensverket som skriver att deras ”erfarenhet 
är dock att insamlade uppgifter i ett ärende kan behövas i verksamheten och begä-
ras ut av allmänheten och efter sedvanlig sekretessgranskning också lämnas ut, 
långt efter det att ett ärende avslutats”, varför de efterlyser att det tydliggörs vilka 
regler om skyddsåtgärder som föreslås av dataskyddsutredningen i deras betän-
kande när det handlar om personuppgifter för arkivändamål.208 Myndigheten ut-
trycker här att deras fokus är på offentlighetsperspektivet, då anledningen till att 
de ber om förtydligande är för att kunna lämna ut handlingar till allmänheten.  
Som reaktion på denna kommentar förtydligar regeringen i propositionen att de 

                                                
204 SOU 2017:39, s. 227. 
205 SOU 2017:39, s. 224–227. 
206 Prop. 2017/18:105, s. 118. 
207 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 9. 
208 Konkurrensverkets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-31, s. 3. 
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kan ”konstatera att användningsbegränsningen inte aktualiseras för myndigheter-
nas del, eftersom en handling blir allmän senast i samband med att den omhänder-
tas för arkivering” och de fortsätter att än andra än myndigheter bör få göra un-
dantag från användningsbegränsningen ”i den mån bestämmelserna i tryckfrihets-
förordningen och offentlighets- och sekretesslagen om allmänna handlingar och 
sekretess gäller i deras verksamhet”.209 Regeringen och dataskyddsutredningen 
hävdar att den föreslagna bestämmelsen inte förhindrar att sådana personuppgifter 
som finns i allmänna handlingar används av myndigheter och liknande verksam-
heter som omfattas av offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen, vilket i 
kommittédirektivet sades vara av central betydelse (likväl som att det grundläg-
gandet skyddet för den registrerades fri- och rättigheter garanteras).210  

Dataskyddsutredningens författningsförslag är alltså att [p]ersonuppgifter som 
behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse får inte användas för att 
vidta åtgärder i fråga om den registrerade, annat än om det finns synnerliga skäl 
med hänsyn till den registrerades vitala intressen”.211 Dataskydd.net motsätter sig 
emellertid ordet ”enbart” i författningsförslaget: 

Ordet ”enbart” introducerar en oklarhet och utökar dramatiskt myndigheternas befogenheter 
att behandla personuppgifter på ett för privatpersonen oönskat sätt, eftersom en privatperson 
som vill hävda sina rättigheter då måste kunna motbevisa en myndighet som påstår att arkive-
rade uppgifter används i arkivsyfte och dessutom något annat syfte.212 

Dataskydd.net tolkar alltså förslaget som ett utvidgat hot mot privatpersoners rät-
tigheter från myndigheternas håll, en tolkning som inte känns särskilt långsökt för 
föreningen med deras återkommande dataskyddsperspektiv – de söker aktivt efter 
bevis att dataskyddsfrågor uppmärksammas eftersom dessa är deras särintresse.  
Regeringens respons på detta är följande: 

Den nya bestämmelsen bör dock, som utredningen föreslår, utformas så att det tydligare än i 
dag framgår att användningsbegränsningen bara gäller personuppgifter som enbart behandlas 
för arkivändamål av allmänt intresse. Det är så bestämmelsen i personuppgiftslagen är avsedd 
att tillämpas och tillägget utgör därmed inte, som Dataskydd.net anger, någon utvidgning av 
den personuppgiftsansvariges befogenheter.213 

I och med den objektiva modaliteten i förklaringen om hur bestämmelsen är av-
sedd att tillämpas visar regeringen att de anser att Dataskydd.nets tolkning är fel-
aktig och att det sättet som regeringen själva anger är den korrekta tolkningen. I 
dataskyddslagens 4 kap. 1§ finns delarna fortfarande med, även om paragrafen har 
förändrats en del från utredningens förslag. Samma instans anser att vad som me-

                                                
209 Prop. 2017/18:105, s. 120. 
210 Kommittédirektiv 2016:15, s. 24; SOU 2017:39, s. 223; Prop. 2017/18:105, s. 118. 
211 SOU 2017:39, s. 45. 
212 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 6. 
213 Prop. 2017/18:105, s. 119. 
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nas med ”vitala intressen” i samma mening är oklart då det inte står vilka situat-
ioner som kan avses, varför de föreslås att denna del av lagförslaget tas bort.214 
Regeringen uppmärksammar detta, men kommenterar det inte ytterligare. Att ta 
upp det som dataskyddsutredningen gav som exempel på synnerliga skäl hade 
kunnat vara ett sätt att hantera Dataskydd.nets kommentar. 

Angående myndigheternas arkiv skriver dataskyddsutredningen att utöver de 
mer allmänna bestämmelserna om arkivskydd som dessa redan lyder under, är en 
lämplig skyddsåtgärd de nationella författningsbestämmelserna om sekretess ”ef-
tersom dessa har utformats efter en avvägning mellan behovet av skydd och in-
tresset av insyn”.215 Det råder i uttalandet ingen tveksamhet om sekretessbestäm-
melsernas lämplighet i och med att skydd och insyn har hafts i åtanke vid skapan-
det och en passande kompromiss torde ha gjorts. 

Datainspektionen delar dock inte denna åsikt och skriver att sekretessbestäm-
melser ”kan visserligen enligt Datainspektions mening utgöra en sådan lämplig 
skyddsåtgärd som avses”, men fortsätter att sekretessen ”är emellertid, som utred-
ningen själva anger, ett uttryck för det skydd som behövs för att komplettera of-
fentlighetsprincipen” vars uppgift är att ”minimera den skada som ett utlämnande 
av allmänna handlingar kan medföra för den enskilde”. Rätt till personuppgifts-
skydd (med tillhörande skyddsåtgärder) utgår ”från att den enskilde ska ha ett 
grundläggande skydd för sitt privatliv och det oavsett om den enskilde anses lida 
men eller inte”.216 Även om sekretess kan vara en lämplig skyddsåtgärd, menar 
instansen alltså att det faktum att syftet är ett annat, vilket även utredningen påstås 
ange, gör att åtgärden inte är passande i just det här fallet. Datainspektionen häv-
dar även att ”[s]ekretess har dessutom sina begränsningar, t.ex. genom sekretess-
brytande bestämmelser” och att utredningen visserligen har nämnt att myndig-
hetsarkiv lyder under allmänna arkivskyddsbestämmelser, men inte angivit hur 
dessa skyddar personuppgifter. De avslutar med: 

Sammantaget finner Datainspektionen inte att utredningen har visat att det skydd som idag 
finns i nationell lagstiftning för myndigheters arkiv uppfyller kraven på lämpliga skyddsåt-
gärder i dataskyddsförordningens artikel 9.2 j. Datainspektionen kan därför inte tillstyrka lag-
förslaget […].217 

Genom att skriva att de inte funnit tillräckligt med skydd i utredningens förslag 
använder Datainspektionen subjektiv modalitet – de förbinder sig med påståendet 
och uttrycker att detta är vad de själva har upptäckt, snarare än att uttrycka det 
som en självklar sanning att utredningen inte visat att tillräckligt skydd finns för 
att överensstämma med förordningens krav. Regeringen delar dock inte remissin-

                                                
214 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 6. 
215 SOU 2017:39, s. 227. 
216 Datainspektionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 20. 
217 Datainspektionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 19–20. 
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stansens åsikt utan skriver att de själva ”konstaterar i avsnitt 10.4 att svensk rätt 
innehåller lämpliga och särskilda åtgärder som skyddar enskildas integritet”.218 Att 
det här är fråga om subjektiv modalitet ter sig uppenbart då det är tydligt att de 
förbinder sig med satsen ifråga. Genom ett så starkt ord som ”konstatera” tar de 
mandat över diskussionen och visar att deras kunskaper om detta har konstaterat 
att åtgärderna är nog.  

Skyddsåtgärder rörande känsliga personuppgifter 
För att behandling av känsliga personuppgifter ska vara tillåten för arkivändamål 
av allmänt intresse krävs enligt artikel 9.2 j att rättslig grund, antingen genom 
unionsrätten eller den nationella rätten, innehåller bestämmelser om sådana lämp-
liga och särskilda åtgärder.219 För arkiv med allmänna handlingar är arkivlagstift-
ningen och relaterade föreskrifter den rättsliga grunden för personuppgiftsbehand-
ling, som nämnts förr. Då regeringen menar att ”svensk rätt innehåller lämpliga 
och särskilda åtgärder som skyddar enskildas integritet vid hanteringen av all-
männa handlingar, t.ex. i form av sekretess, rätt till partsinsyn och föreskrifter om 
informationssäkerhet och gallring” anses alltså dessa krav på åtgärder uppfyllda 
och känsliga personuppgifter kan därmed behandlas om det är nödvändigt för att 
följa arkivföreskrifter.220 Riksrevisionen skriver i sitt remissvar att de kan behöva 
behandla känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, men att 
då de inte omfattas av registerförlagstiftning och inte heller står under Riksarki-
vets tillsyn (även om de omfattas av arkivlagen) är de osäkra på vilka skyddsåt-
gärder som gäller för dem, varför de efterfrågar en belysning av ”vad avsaknaden 
av nämnda skyddsåtgärder får för konsekvenser för den behandling av personupp-
gifter som sker vid Riksrevisionen”.221 Riksrevisionen har inte kommenterat 
någonting om hur bevaringen av deras material ska ske, utan det är utifrån data-
skyddsperspektiv som de har läst och besvarat utredningsbetänkandet. Yttrandet 
uppmärksammas aldrig av regeringen. 

Då enskilda arkiv inte har några generella förskrifter om skyddsåtgärder och 
det, som nämnts tidigare i denna uppsats, inte anses lämpligt att lagstifta om en 
specifik åtgärd som alltid ska vara gällande vid enskilda arkivs behandling av 
känsliga personuppgifter (på grund av de olikheter som finns hos de enskilda ar-
kiven) förordar dataskyddsutredningen att de tidigare föreslagna besluten som 
Riksarkivet eller regeringen får bedöma om för enskilda organs behandling av 
känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelse ska ha som vill-
kor att särskilda uttalade skyddsåtgärder vidtas av den personuppgiftsansvariga.222  

                                                
218 Prop. 2017/18:105, s. 116. 
219 SOU 2017:39, s. 223. 
220 Prop. 2017/18:105, s. 116. 
221 Riksrevisionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 4. 
222 SOU 2017:39, s. 223. 
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För att återknyta till att Datainspektionen motsättning rörande den föreslagna 
delegeringen till Riksarkivet, som nämndes i avsnittet om känsliga personuppgif-
ter, skriver de förstnämnda att de ”ifrågasätter om en sådan delegering till Riksar-
kivet att besluta om undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter 
verkligen kan anses uppfylla kraven på särskild undantagsreglering i enlighet med 
artikel 9.2 j”. De skriver även att de inte kan tillstyrka förslaget om delegeringen 
medför att Riksarkivet då beslutar om skyddsåtgärder trots att dessas ansvar för 
arkivverksamhet och arkivvård ”vilket naturligt bör innebära att Riksarkivet i sin 
roll värnar bevarandet av uppgifter”. Slutligen anger de att ”[o]m en sådan delege-
ring […] ändå anses lämplig anser Datainspektionen att [Riksarkivet] i vart fall 
ska samråda med Datainspektionen”.223 Även Riksarkivet tar upp detta samråd i 
sitt remissvar, där de anger att för att kunna bedöma och besluta om detta ”förut-
sätts att den utpekade myndigheten (Riksarkivet) ges relevant stöd från Datain-
spektionen vid beredningen vid besluten”, varför de föreslår att det bör ”finnas ett 
föreskrivet krav på samråd mellan myndigheterna inför beslut”.224 Det som Data-
inspektionen verkar oroliga över är att skyddsåtgärder nedprioriteras av Riksarki-
vet till fördel för uppgiftsbevarande i arkiven, att Riksarkivets instruktion gör dem 
partiska vid bedömningen av vad som bör skyddas och inte. Att de själva får vara 
med vid beslutandet tycks vara en lämplig lösning för att förhindra eventuell   
partiskhet och samtidigt tillföra skyddsperspektiv för att komplettera Riksarkivets 
naturliga bevaringssynsätt. Att remissinstanserna yttrar detta önskemål uppmärk-
sammas aldrig i regeringens proposition, men däremot skriver de ut i texten att ett 
samråd mellan instanserna bör ske vid bedömningen om beslut angående att    
enskilda arkiv får behandla känsliga personuppgifter om särskilda åtgärder vid-
tas.225 Intressant i sammanhanget är att Datainspektionen ska få yttra sig innan 
Riksarkivet meddelar föreskrifter eller fattar beslut är utskrivet i 6 § i dataskydds-
utredningens förslag till kompletterande förordning.226 I den till dataskyddslagen 
kompletterande förordningens 8§ står just denna del om att Datainspektionen ska 
ges tillfälle att yttra sig över det beslutsförslag om personuppgiftsbehandling som 
Riksarkivet enligt 7§ har rätt att ge (även i fråga om känsliga personuppgifter eller 
personuppgifter rörande lagöverträdelser). 

För att återvända till just pseudonymisering nämns i dataskyddsutredningens 
betänkande detta under direkt tillämpliga bestämmelser i förordningen som en 
skyddsåtgärd som får användas om ändamålen kan uppfyllas ändå.227 Data-
skydd.net är av åsikten att utredningen har förbisett användandet av pseudonymi-
sering i allmänna handlingar som ska arkiveras. Som nämndes under avsnittet om 

                                                
223 Datainspektionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 18–19. 
224 Riksarkivets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 3. 
225 Prop. 2017/18:105, s. 118. 
226 SOU 2017:39, s. 56. 
227 SOU 2017:39, s. 212. 
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lagöverträdelser anser de att pseudonymisering bör uppmuntras då det skulle 
”stärka informationssäkerheten för privatpersoner” och därför vill de att en me-
ning i slutet av dataskyddsutredningens förslag till 3 kap. 11 § (som handlar om 
behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser) om att en förklaring till 
varför pseudonymisering inte kan användas vid arkiveringen ska bifogas om så-
dant är fallet.228 Regeringen anger däremot, utan ytterligare förklaring, att detta 
krav som Dataskydd.net förespråkar inte bör vara med i bestämmelsen.229 Det är 
möjligt att detta inte anses vara en passande skyddsåtgärd för personuppgifter som 
rör lagöverträdelser, men att inte förklara tydligare eller argumentera för varför 
detta inte ska ske gör ändå att deras avfärdande känns ogrundat. Kanske grundar 
sig deras nekande av förslaget i att det i artikel 10 (där lagöverträdelser diskute-
ras) inte explicit nämner pseudonymisering, men å andra sidan tar artikeln upp 
lämpliga skyddsåtgärder och enligt artikel 89.1 är pseudonymisering en sådan, om 
ändamålet ändå kan uppfyllas.230 Möjligen anser regeringen inte att arkivändamå-
let skulle kunna uppfyllas om pseudonymisering skedde av personuppgifter rö-
rande lagöverträdelser, men utan ytterligare diskussion från regeringens håll ges 
ingen ytterligare insikt i ställningstagandet. 

Sökbegränsning är en av de skyddsåtgärder för känsliga personuppgifter som 
föreslås, men det är inte gällande vid arkivändamål av allmänt intresse.231 Dom-
stolsverket nämner ändå i sitt remissvar att denna del antagligen hänger ihop med 
att sökförbudet för myndigheters personuppgiftsbehandling upphör när uppgifter-
na arkiveras, något som bekräftas av regeringen i propositionen.232 

Sammanfattande diskussion 
Det stora temat ”skyddsåtgärder” har brutits ner i mindre delteman av mer gene-
rella bestämmelser om skyddsåtgärder till skyddsåtgärdsbestämmelser rörande 
känsliga personuppgifter. Det finns även ett avsnitt för skyddsåtgärden ”använd-
ningsbegränsning” som diskuterades mycket i arkivdelarna under lagstiftnings-
processen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det främst är artikel 89 och skäl 156 i data-
skyddsförordningen som tar upp skyddsåtgärder och arkivändamål av allmänt 
intresse, vilka tar upp att personuppgiftsbehandling som sker för arkivändamål av 
allmänt intresse ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, såsom exempelvis 
pseudonymisering. Även artikel 5.1 e i förordningen tar upp skyddsåtgärder då det 
skrivs om att personuppgifter som behandlas för arkivändamål får förvaras identi-
fierbara längre tid än vad som gäller för förvaring som sker för andra syften om 

                                                
228 Dataskydd.nets yttrande över SOU 2017:39, 2017-08-30, s. 5. 
229 Prop. 2017/18:105, s. 117. 
230 Förordning (EU) 2016/679, s. 85. 
231 Prop. 2017/18:105, s. 90. 
232 Domstolsverkets yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 3; Prop. 2017/18:105, s. 90. 



67 
 

skyddsåtgärder finns. Finns inte ett berättigat arkivändamål måste en personupp-
gift gallras eller anonymiseras om den inte behövs för det ursprungliga ändamålet. 
Dataskyddsutredningen föreslår att skyddsåtgärd om användningsbegränsning bör 
införas i dataskyddslagen (gällande både ”vanliga” och känsliga personuppgifter), 
där det anges att arkiverade personuppgifter endast får användas för att vidta åt-
gärder om en registrerad person ifall det finns synnerliga skäl med hänsyn till den 
registrerades vitala intressen, vilket regeringen håller med om. Aktörerna menar 
emellertid att inte ska hindra att myndigheter och andra som omfattas av offent-
lighetsprincipen och sekretesslagstiftningen använder personuppgifter som är i 
allmänna handlingar. Förutom nationella författningsbestämmelser om sekretess, 
vilka sägs ha utformats med relationen mellan skyddsbehov och insynsinstresse i 
åtanke, lyder myndighetsarkiven även under mer allmänna bestämmelser om ar-
kivskydd. 

När det handlar om skyddsåtgärder särskilt för känsliga personuppgifter me-
nar regeringen att svensk rätt innehåller skyddsåtgärder vid hantering av allmänna 
handlingar, exempelvis sekretess, gallring och rött till partsinsyn, varför behand-
lingen av sådana uppgifter är acceptabel för sådana som lyder under arkivlagstift-
ningen. Då enskilda arkiv är så pass olika anses det inte lämpligt att lagstifta att en 
specifik skyddsåtgärd alltid ska vara gällande vid behandling av känsliga person-
uppgifter ges som förslag att de beslut som Riksarkivet (i samråd med Datain-
spektionen) får meddela rörande enskilda arkivs personuppgiftsbehandling ska 
innehålla att särskilt beslutade skyddsåtgärder ska vara villkor för att få beslutet 
med tillåtelse att få behandla känsliga personuppgifter. Dataskyddsutredningen 
och regeringen är överens om bestämmelserna om skyddsåtgärder, även om de 
senare formulerar sig annorlunda. 

Yttranden som förbises 
 Yttrandena från Riksarkivet och Datainspektionen om samråd mellan 

dessa vid beslut gällande känsliga personuppgifter. 
 Riksrevisionens fråga om vad avsaknaden av skyddsåtgärder får för 

konsekvenser för deras personuppgiftsbehandling. 

Yttranden som uppmärksammas 
 Dataskydd.net anser att vad som menas med ”vitala intressen” i 

samma mening är oklart, varför formuleringen borde tas bort. 

Yttranden som responderas 
 Domstolsverkets kommentar om att sökförbud inte gäller vid arkivän-

damål av allmänt intresse bekräftas av regeringen. 
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 Konkurrensverkets efterfrågan om förtydligande om skyddsåtgärder 
för arkiverade personuppgifter. Regeringen responderar att använd-
ningsbegränsningen inte är relevant för myndigheter. 

 Datainspektionen hävdar att de föreslagna skyddsåtgärderna för myn-
digheters arkiv inte lever upp till förordningens krav. Regeringen 
anger att de inte delar denna åsikt. 

 Datainspektionen avstyrker förslaget om att Riksarkivet får meddela 
föreskrifter om att enskilda arkiv får behandla känsliga personuppgif-
ter, om det medför att Riksarkivet är de som beslutar om lämpliga 
skyddsåtgärder, då de anser att detta inte lever upp till förordningens 
krav. Regeringen anser dock att föreskrifter ger det rättsliga stöd som 
krävs. 

 Dataskydd.net ansåg att personuppgifter rörande lagöverträdelser 
borde pseudonymiseras som skyddsåtgärd. Regeringen avfärdar detta, 
utan ytterligare förklaring. 

 Dataskydd.net ansåg att utredningens föreslagna formulering angående 
användningsbegränsning introducerade oklarhet och ökade hotet mot 
den registrerades rätt att utöva sina rättigheter. Regeringen anför att 
Dataskydd.nets tolkning är felaktig, varför ingenting behöver ändras. 

Som syns uppmärksammas aldrig att förslagen om samråd mellan Datainspekt-
ionen och Riksarkivet vid besluten om skyddsåtgärder av regeringen, trots att 
samrådet finns utskrivet i regeringens egen text och även i den till dataskyddsla-
gen kompletterande förordningen. En möjlig förklaring är att samrådet redan 
fanns utskrivet i dataskyddsutredningens förslag (om än inte i det arkivspecifika 
avsnittet, vilket kan vara varför instanserna har missat det). Däremot skulle kom-
mentarerna ändå ha kunnat uppmärksammas, om inte annat så för att tydliggöra 
att ett samråd redan fanns utskrivet. 

Mest motsättning mot dataskyddsutredningens förslag verkar finnas hos Data-
inspektionen som menar att skyddsåtgärderna som föreslås inte är tillräckliga för 
att uppfylla vad som anges i förordningen, vilket regeringen inte håller med om 
och därför inte ändrar något om detta i det förslag som de ger i propositionen. 
Samma instans menar även att beslutsdelegeringen till Riksarkivet innebär en risk 
att bevarande prioriteras framför skydd, varför de inte tillstyrker förslaget om de 
inte själva får vara med i besluten (vilket de alltså fick i slutgiltiga kompletterande 
förordningen). Även Dataskydd.net motsade ett av utredningens förslag, då de 
menade att förslagsformuleringen gjorde att risken för att personuppgifter behand-
las på ett för privatperson oönskat sätt ökade, men detta angav regeringen var en 
misstolkning, varför ingen förändring gjordes i formuleringen. Dataskydd.net an-
såg även att personuppgifter rörande lagöverträdelser borde pseudonymiseras för 
att stärka informationssäkerheten hos privatpersoner, vilket regeringen alltså 
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uppmärksammade men avfärdade, utan att bidra med någon förklaring till varför 
de inte håller med om att skyddsåtgärden bör införas. 

Ser vi till modalitet kan konstateras att remissinstansernas yttranden i detta 
avsnitt har varit mest subjektiva, där de ofta återkommer till vad de tycker om 
förslaget och vilka frågor de har. Även regeringen är mer subjektiva än objektiva i 
sin modalitet, även om båda modaliteterna förekommer. En bidragande faktor kan 
vara att Datainspektionens kommentarer om att de föreslagna skyddsåtgärderna 
inte är tillräckliga för att leva upp till vad som anges i förordningen, där regering-
en känner sig tvungna att argumentera för sin åsikt. Detta hade visserligen kunnat 
ske genom att framställa argumenten som självklarheter, men eftersom Datain-
spektionen redan förkastat förslaget behöver regeringen argumentera för varför de 
ändå anser att bestämmelserna är tillräckliga. De gör detta genom att förbinda sig 
med satsen och ta mandat över diskussionen – de väljer att använda ett så pass 
starkt laddat och definitivt ord som ”konstatera” när de skriver att de har konstate-
rat att skyddsåtgärderna är tillräckliga, det vill säga att de grundat sitt argument på 
sina egna kunskaper. Dataskyddsinspektionen använder sig även av modalitetsor-
det ”kan” när de diskuterar sekretess som skyddsåtgärd. De visar där att de anser 
att det inte är omöjligt att sekretess är en lämplig skyddsåtgärd, men dock inte 
tillräcklig i detta fall. Utredningen blandar både objektiva och subjektiva modali-
teter och varvar att argumentera tolkningar på dataskyddsförordningen och att 
föreslå egna förslag baserat på dessa tolkningar. 

Under avsnittet om just känsliga uppgifter uppmärksammade jag att EU inte 
håller med Henttonen om att synen att vissa kategorier av personuppgifter är pri-
vata är föråldrad och det istället är aggregationen av uppgifter som är ett hot. I 
detta avsnitt har skyddsåtgärder för dessa känsliga uppgifter diskuterats, men inte 
heller delen om att aggregation är problemet är någonting som syns i lagstift-
ningsprocessen – åtminstone inte i de arkivspecifika delarna av den.  

Användningsbegränsningen som föreslås är en modifierad bestämmelse som 
fanns med i personuppgiftslagen och Dataskydd.net skrev i sitt remissvar att ut-
redningens försök att hålla fast vid gällande rätt om personuppgiftsbehandling 
istället för att försöka förstärka dataskyddet för de enskilda. Att ta en nästan tjugo 
år gammal bestämmelse och argumentera för att den fortfarande är relevant i en 
lagstiftningsprocess som följer av en förordning som har som syfte att stärka en-
skildas personuppgiftsskydd utan några större förändringar eller något tillägg för 
att anpassa den till de förändrade digitala tiderna kan anses problematiskt. Det är 
inte nödvändigtvis en dålig skyddsåtgärd, men då samhället har förändrats kan 
argumenteras att någon ytterligare skyddsåtgärd eller åtminstone ett tillägg i 
denna kunde ha stärkt bestämmelsen. Att hålla fast vid äldre regler leder mig in på 
datainspektionens remissvar där det tas upp att, som angavs tidigare i detta avsnitt, 
att den enskilde ska ha ett grundläggande skydd för sitt privatliv. Henttonen skri-
ver att denna idé om att det är den privata sfären (frånskild den publika) som 
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måste skyddas är det traditionella sättet att se på integritet, densamma som anges i 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948.233 Liknande formule-
ringar om rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv är bland annat Europakon-
ventionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och vår 
egen svenska regeringsform.234 Att Henttonen anser att denna gräns mellan den 
privata sfären och den offentliga sfären har brutits ner i och med det digitala de-
landet av det privata i det offentliga (som nämndes i teoriavsnittet) innebär inte att 
alla dessa bestämmelser plötsligt blir ogiltiga. Innan dessa har modifierats eller 
ersatts är det vid lagstiftande fortfarande de yttranden som förekommer i andra 
lagtexter som aktörer behöver förhålla sig till. Att försöka uppmärksamma att 
gränsen är mer diffus idag är däremot någonting som hade kunnat göras. 

Undantag från vissa rättigheter 

Som nämnt får lagstiftarna enligt artikel 89.3 i förordningen föreskriva undantag 
från artiklarna 15, 16, 18, 19, 20 och 21, vilka bland annat behandlar rätten till 
tillgång, rättelse och begränsning av behandling, om rättigheterna i dessa gör det 
omöjligt eller mycket svårt att uppfylla ändamålen. Detta är rättigheter som gör 
den registrerade möjlighet att påverka vad som händer med deras personuppgifter. 
Även om utredningen anger att både offentliga och enskilda arkiv har viktiga 
funktioner i samhället skriver de också att detta i synnerhet gäller de förstnämnda: 

I synnerhet är väl fungerande myndighetsarkiv av grundläggande betydelse för forskning och 
utveckling, insyn och delaktighet, ansvarsutkrävande och demokrati. Detta intresse kan i vissa 
situationer väga tyngre än den enskildes intresse av att kunna utöva sina rättigheter såsom de 
uttrycks i dataskyddsförordningen.235 

Utredningen menar därför att det finns skäl att överväga om Sverige bör utnyttja 
det utrymme som förordningen ger för att förskriva undantag från vissa av dessa 
rättigheter, om det annars skulle bli omöjligt eller mycket svårare att uppfylla ar-
kivändamålet. Sådana undantag som föreslås relaterade till arkiv är rörande rätten 
till registerutdrag, rättelse/kompletterande/begränsande i/av arkivmaterial som 
tagits emot av en arkivmyndighet för förvaring och rätten att göra invändningar 
rörande sådant förvarat arkivmaterial.236 Varken dataskyddsutredningen eller rege-
ringen menar sig emellertid vilja inskränka de registrerades rättigheter mer än vad 
som varit gällande i personuppgiftslagen, varför inga generella undantag förslås 
(och utrymme för dessa alltså inte ges i vare sig dataskyddslagen eller den kom-

                                                
233 Henttonen (2017), s. 286. 
234 SOU 2017:39, s. 65–68. 
235 SOU 2017:39, s. 228. 
236 SOU 2017:39, s. 228. 
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pletterande förordningen).237 Denna ovilja att inskränka mer än gällande rätt grun-
dar sig troligtvis i att det i kommittédirektivet angavs att ”[u]tgångspunkten bör 
[…] vara att vissa grundläggande bestämmelser, liknande de som i dag finns i 
personuppgiftslagen, behöver tas in i den generella regleringen som ska komplet-
tera dataskyddsförordningen”.238 Ordet ”liknande” kan emellertid ses sin väsentlig 
i den formuleringen. Utredningen väljer att presentera sina förslag till förändring-
ar i arkivförordningen, medan regeringen nöjer sig med att förklara det är deras 
bedömning att inga generella undantag ska göras i dataskyddslagen och varför de 
gjort den bedömningen samt redogöra för och besvara remissinstansernas yttran-
den, utan att gå in mer på de specifika undantagen som ska införas i arkivförord-
ningen.239 Under detta avsnitt behandlas sådana undantag för arkiv som nyss 
nämnts. Innan vi går djupare in på respektive föreslaget undantag kan nämnas att 
Datainspektionen avstyrker de föreslagna undantagen, på den grund att de ”anser 
att det är lagstiftarens uppgift att specificera de skyddsåtgärder som krävs för att 
undantag ska kunna göras från de registrerades rättigheter i enlighet med artikel 
89.3”.240 Eftersom särskilda skyddsåtgärder inte ges i utredningen anser Datain-
spektionen att förslaget inte är tillräckligt. Detta avstyrkande är ingenting som 
regeringen kommenterar i propositionen. 

 

Registerutdrag (rätten till tillgång) 
I artikel 15 nämns aldrig arkiv explicit, men som nämnts förr i denna uppsats är 
det en av de artiklar som i artikel 89.3 anges vara en sådan som medlemsstaterna 
får föreskriva undantag om för arkivändamål av allmänt intresse. Artikel 15 gäller 
registrerades rätt att få bekräftelse om dennes personuppgifter behandlas och i så 
fall få tillgång till personuppgifterna och information om behandlingen (regis-
terutdrag).241 Dataskyddsutredningen skriver att de ”ser […] inget skäl att föreslå 
något generellt undantag från rätten till information” som anges i artikel 15 vid 
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.242 Däremot 
skriver de att de anser att ett undantag från artikeln ifråga rörande att besked och 
information om personuppgifter (”registerutdrag, rättelse, m.m.”) i arkivmaterial 
som överlämnats för förvaring hos en arkivmyndighet inte behöver lämnas ut om 
det är omöjligt eller en oproportionerligt stor arbetsinsats ”krävs för att arkivän-
damålet för behandling av personuppgifter i Riksarkivets och andra arkivmyndig-
heters verksamhet även i fortsättningen ska kunna uppnås” (direkt tillämpliga 

                                                
237 SOU 2017:39, s. 228; Prop. 2017/18:105, s. 121. 
238 Kommittédirektiv 2016:15, s. 25. 
239 Prop. 2017/18:105, s. 120–121. 
240 Datainspektionens yttrande över SOU 2017:39, 2017-09-01, s. 20-21. 
241 Förordning EU 2016//679, s. 43. 
242 SOU 2017:39, s. 229. 
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villkor som exempelvis skyddsåtgärder behöver dock efterlevas).243 I formulering-
arna kan vi se subjektiva modaliteter där utredningen tydliggör att detta är deras 
förslag, snarare än några självklara sanningar. Utredningen föreslår också att sek-
retessuppgifter ska undantas likväl som att ”personuppgifter som finns i löpande 
text som utgör utkast eller minnesanteckning” inte ska omfattas av rätten till regis-
terutdrag, vilket också står i dataskyddslagens 5 kap. 2 §.244 Det sista undantaget 
gäller dock inte om uppgifterna behandlas enbart för arkivändamål av allmänt 
intresse.245 

Stockholms kommun tar i sitt remissyttrande upp registerutdrag under arkiv- 
och statistikrubriken. De menar att då förordningen anges vara teknikneutral och 
omfatta manuell såväl som automatisk behandling (enligt skäl 15) skulle ”pap-
persbaserade register i äldre avslutade, men ej till arkivmyndighet levererade ar-
kiv” kunna omfattas av rätten till registerutdrag och anger att undantaget ”borde 
därför inte bara gälla levererat material till arkivmyndighet utan även avslutade 
arkiv som förvaras hos myndigheter”.246 Genom objektiv modalitet hävdar de att 
ett breddat undantag är någonting som borde vara gällande och avstår från att säga 
att detta är deras personliga åsikt.  Regeringen menar emellertid att dataskyddsla-
gen enligt dem inte bör innehålla fler inskränkningar rörande registrerades rättig-
heter än personuppgiftslagen gör, varför de inte håller med Stockholms kommun 
och inte gör några ändringar i lagtextförslaget rörande den delen.247 

Rätten till rättelse, komplettering och begränsning av personuppgifter 
Enligt artikel 16 i förordningen har den registrerade rätt att få felaktiga person-
uppgifter rättade likväl som ofullständiga personuppgifter kompletterade. Artikel 
18 ger den registrerade rätt att under vissa omständigheter, exempelvis för att kon-
trollera personuppgifternas korrekthet, kräva att behandlingen av personuppgifter 
begränsas.248 Relationen mellan dessa bestämmelser och arkiv är ingenting som 
nämns explicit i förordningen, men i dataskyddsutredningens betänkande diskute-
ras detta under deras ”arkiv och statistik”-avsnitt. Dataskyddsutredningen skriver 
där att de anser att det inte behöver ”införas något generellt undantag från den 
registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse” i relation till dessa artiklar. I nuläget utförs emellertid inga rät-
telser eller blockerande av personuppgifter i handlingar som bevaras hos arkiv-
myndigheter och för fortsatt hantering på detta sätt, vilket dataskyddsutredningen 
menar är ”en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas”, 
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behöver en bestämmelse införas i arkivförordningen. Denna föreslås ange att ”en 
arkivmyndighet inte behöver rätta eller komplettera personuppgifter […] när det 
gäller personuppgifter i arkivmaterial som tagits emot för förvaring av myndig-
heten” och att denna eller ”inte [ska] vara skyldig att begränsa behandlingen av 
personuppgifterna” (undantag görs emellertid inte när det handlar om arkiv-
material som härrör från deras egna verksamhet), så länge som villkoren om bland 
annat de skyddsåtgärder och uppgiftsminimering som anges i artikel 89.1 i för-
ordningen efterlevs. Att utföra rättelser menar de skulle” ”utgöra otillåten för-
vanskning av allmänna handlingar” och kan ”riskera att försämra den enskildes 
rättigheter, om [rättelsen] medför att det inte längre är möjligt att i efterhand kon-
trollera myndigheternas verksamhet och ge upprättelse om ett fel har begåtts”.249 I 
utredningens formulering kan vi se att deras fokus ligger på att enskilda ska kunna 
utöva de rättigheter som offentlighetsprincipen innebär. Region Östergötland ut-
trycker att de delar bedömningen om att ett ”uttryckligt undantag” krävs ”för att 
den etablerade principen att inte ändra i arkiverade personuppgifter ska kunna 
upprätthållas”.250 Offentlighetsperspektivet är alltså av vikt även för Region Öster-
götland. 

Stockholms kommun anger i sitt remissvar att undantaget om rättelse av per-
sonuppgifter borde utvidgas till att gälla även andra offentliga myndigheter som 
förvaltar och lagrar äldre arkiv som ännu inte blivit levererade till en arkivmyn-
dighet, eftersom: 

Rättelser i dessa material är lika mycket förvanskningar av autenticiteten som rättelser hos en 
arkivmyndighet, eftersom avslutade offentliga arkiv, oavsett lagringsplats bevaras på grund 
av arkivändamål av allmänt intresse.251 

Även Lunds universitet kommentar rätten till rättelse och skriver att de anser att 
de finner det ”olyckligt att detta undantag endast ska gälla sådana arkiv som mot-
tagits för förvaring av just Riksarkivet (eller motsvarande funktion inom kommu-
nal sektor)” då den sortens förvaring även sker hos flertalet andra statliga myn-
digheter som inte räknas som ”arkivmyndighet”, och de delar därför Stockholms 
kommuns åsikt om att undantaget borde utvidgas till att gälla alla myndigheter 
med arkivfunktioner.252 Även Skolverket säger att de anser detta, då de menar att 
utredningens ”synpunkter om försämrade kontrollmöjligheter och hotet mot of-
fentlighetsprincipen” även gäller arkivbildande myndigheter.253 Vad Skolverket 
gör är att utöka det offentlighetsfokus som redan syns i utredningen till att gälla 
även fler myndigheter, då även dessas verksamhet riskerar att inte kunna leva upp 
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till offentlighetskrav. Regeringens svar till alla dessa är samma som tidigare: deras 
utgångspunkt är att dataskyddslagen inte ska inskränka mer än personuppgiftsla-
gen, där några sådana generella undantag fanns, och att de håller med dataskydds-
utredningen.254 

Arbetsmiljöverket har en relaterad kommentar i sitt remissvar, där de skriver 
att de ”föreslår […] att allmänna handlingar som omhändertagits för arkivering av 
en arkivmyndighet eller en arkivfunktion inom en myndighet” borde vara inklude-
rade i dessa undantag, då det skulle vara förvanskning av allmänna handlingar om 
det gjordes rättelser även i deras arkivmaterial.255 De ger också ett alternativt för-
slag om att dataskyddsutredningens förslag till undantag kompletteras med att 
handlingar som arkiverats hos myndigheter inte ska behöva rätta såsom avses i 
artiklarna 16 och 18 utan istället rättas på så sätt att det ”ska […] framgå vad som 
har ändrats, på vilket sätt och vad som stod innan ändringen. De frågar sig emel-
lertid om detta är tekniskt möjligt på en digital handling som omhändertagits för 
arkivering ”utan att handlingen förvanskas på ett sätt som strider mot offentlig-
hetsprincipen och arkivlagstiftningen”.256 I och med att de argumenterar utifrån 
allmänna handlingar och eventuell förvanskning av dessa, kan uttolkas att de an-
vänder sig av offentlighetsperspektiv för att skapa sin text. Regeringen kommen-
terar inte detta mer än att nämna att remissinstansens första förslag i genom-
gången av remissinstansernas kommentarer, men det är möjligt att detta får 
samma svar som Skolverket, Stockholms kommun och Lunds universitet då det 
anges att det ”bl.a.” är dessa instanser som uttryckt kommentarer om utvidgande 
av undantagen, men detta stämmer främst med den första delen av Arbetsmiljö-
verkets kommentar, snarare än deras förslag om att rättelse kan ske med komplet-
tering av vilken information som ändrats.257 

Domstolsverket påpekar att det i betänkandet SOU 1997:39 (som föregick 
personuppgiftslagens fastställande) anfördes att det skulle vara upp till den per-
sonuppgiftsansvarige att bestämma huruvida rättelse skulle göra och att det inte 
finns några krav på att den felaktiga uppgiften ska utplånas i samband med rät-
telse, något som de anser bör vara gällande i dataskyddslagen. De skriver även att 
en förklaring till varför undantag endast sker för arkivmyndigheternas behandling 
saknas i betänkandet, istället för alla som behandling som sker för arkivändamål 
av allmänt intresse.258 Intressant nog nämns inte ens den första delen av domstols-
verkets kommentar i sammanfattningen av remissyttrandena som finns inför varje 
motivering av regeringens lagförslag i propositionen, utan regeringen skriver end-
ast att Domstolsverket påpekar att en förklaring saknas.259 
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Utredningens förslag om rätten till rättelse avstyrks helt av Dataskydd.net. 
Dataskydd.net är här av en annan åsikt än de som önskade att rätten utvidgas yt-
terligare och de skriver att det är fel att undanta arkiverade handlingar från rätten 
till rättelse och komplettering, då varken forskningen eller allmänheten kan gag-
nas av att felaktig information om privatpersoner sparas för nutida eller framtida 
bruk likväl som att kränkande felaktig information tillåts cirkulera. 260 Att felaktiga 
uppgifter vid något tillfälle kan komma att cirkulera hävdar instansen även ”kan 
bli en stor, ångestskapande börda för privatpersoner” och även att detta ”påverkar 
den enskildes förtroende för statsmakten negativt” likväl som förhindra normal 
interaktion med sina medmänniskor på grund av rädsla från privatpersonen. 261 De 
föreslår att anledningen till bevaringen av felaktiga uppgifter snarare är att ”det är 
dyrt och tråkigt att förändra tekniska system och organisatoriska rutiner”.262 I alla 
de här påståendena använder Dataskydd.net kategorisk modalitet, där var de skri-
ver framstår som sanningar, förutom delen rörande om att felaktiga uppgifter kan 
skapa ångest hos privatpersoner där de istället använder ordet ”kan” för att synlig-
göra att detta är en möjlig konsekvens. Deras argument bygger på ett integritets-
perspektiv, där den enskildes integritet riskerar att kränkas om den inte kan rätta 
eller komplettera de felaktiga personuppgifter om denne som arkiverats. Remis-
svarens yttranden kommenteras eller uppmärksammas inte av regeringen. 

Artikel 17 i dataskyddsförordningen tar upp att den registrerade har rätt att 
under vissa förutsättningar, såsom exempelvis att den registrerade återkallar sam-
tycket eller att uppgifterna inte längre krävs för ändamålet, få sina personuppgifter 
raderade. Om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse 
gäller dock inte detta om det ”sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar upp-
nåendet av syftet med behandlingen”. 263 Då bestämmelsen är direkt tillämplig gör 
dataskyddsutredningen bedömningen att något ytterligare undantag inte behöver 
införas i svensk rätt.264  

Rätten att göra invändningar 
Enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen gäller att den registrerade ha rätt att 
göra invändningar mot behandlingen av dennes personuppgifter som grundar sig 
på artikel 6.1 e (som anger att behandlingen ska vara nödvändig av allmänt in-
tresse, vilket arkivändamål som bekant kan vara). Om ”tvingande berättigade skäl 
för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och 
frihet” eller rättsliga anspråk inte kan påvisas av den personuppgiftsansvariga är 
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denna inte längre tillåten att behandla dessa.265  Dataskyddsutredningen anger att 
de anser att deras bedömning är att arkivlagstiftningen i det enskilda fallet är ett 
sådant skäl som väger tyngre än den registrerades intressen, särskilt rörande den 
behandling som följer efter att arkivmaterial överlämnats till en arkivmyndighet, 
under villkoret att artikel 89.1 om bland annat skyddsåtgärder följs. Arkivmaterial 
härrörande från den egna verksamheten är dock inte en del av detta undantaget.266  

Skolverket kommenterar angående detta att deras bedömning är att rätten att 
göra invändningar kan ”resultera i att handlingar som inte längre får behandlas  
måste gallras”, då lagring anses vara behandling. De fortsätter att den risk för för-
sämrade kontrollmöjligheter och hot mot offentlighetsprincipen som togs upp 
rörande rättelser även gäller avseende invändningar mot behandling, varför de 
argumenterar att även detta undantag mot invändningar bör gälla för behandling 
som sker enbart för arkivändamål av allmänt intresse hos alla myndigheter.267 Re-
geringen ger i sin proposition samma svar som rörande rättelser (då alla dessa 
kommentarer om att undantagen borde gälla alla myndigheter har grupperats ihop 
och givits ett och samma svar) – att dataskyddslagen inte borde inskränka registre-
rades rättigheter mer än personuppgiftslagen, som inte innehåller några generella 
undantag.268 

Anmälningsskyldighet och rätten till dataportabilitet 
Artikel 19 i förordningen anger att den personuppgiftsansvarige, om det inte inne-
bär omöjligt eller oproportionell ansträngning, ska meddela de mottagare av per-
sonuppgifter om rättelse, radering eller begränsning sker i dessa.269  Artikeln 
nämns specifikt i kommittédirektivet, medan de andra rättigheterna som det får 
göras undantag för endast kallas ”vissa andra av rättigheterna i förordningen”.270 
Dataskyddsutredningen anger att deras bedömning är att inget ytterligare undan-
tag än detta behövs, varför inget förslag lämnas om detta.271 Artikel 20 tar upp att 
om behandling sker av samtycke eller automatiserat har den registrerade rätt att 
föra över sina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, men att detta 
inte gäller om behandlingen är nödvändig för ”att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som är ett led i myndighetsutövning”.272 Dataskyddsutredningen me-
nar att bestämmelsen ”endast undantagsvis [skulle] kunna åberopas för person-
uppgifter som bevarats med stöd av arkivlagstiftningen”, och fortsätter med att 
skriva att dataportalitetsrätten även kan tillgodoses genom att tillhandahålla en 
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kopia av rätten, vilket inte skulle påverka myndigheters arkivering även om den 
”alls skulle kunna aktualiseras”, varför de inte ger förslag om undantag för be-
handling som sker för arkivändamål av allmänt intresse.273 Dessa artiklar diskute-
ras inte mer i samband med arkiv under lagstiftningsprocessen. 

Sammanfattande diskussion 
Enligt förordningen får nationella lagstiftare föreskriva undantag från artiklarna 
15, 16, 18, 19, 20 och 21 och för svensk del valde dataskyddsutredningen att fo-
kusera på artiklarna 15 (registerutdrag), 16 (rätten till rättelse och komplettering), 
18 (rätten till begränsning) och 21 (rätten att göra invändningar). Artiklarna 19 
och 20 (anmälningsskyldighet och rätt till dataportabilitet) presenteras även i data-
skyddsutredningens betänkande, men dessa anges inte ha behov av nationell ytter-
ligare lagstiftning, varför dessa inte återkommer i arkivsammanhang i den fort-
sätta lagstiftningsprocessen. Utredningen väljer även skriva ut att artikel 17 (rätten 
till radering) enligt direkt tillämpliga bestämmelser inte gäller vid behandling av 
arkivändamål av allmänt intresse om den omöjliggör eller försvårar denna. Det 
gemensamma hos dessa artiklar är att de hjälper den registrerade att ha kontroll 
över hur dennes personuppgifter behandlas. 

Bedömningen som görs rörande de artiklar som utredningen anser behöver yt-
terligare undantag är att de inte ska gälla vid arkivmaterial som har överlämnats 
till arkivmyndighet. Angående rätten till invändningar skriver utredningen att ar-
kivlagstiftning det enskilda fallet kan väga tyngre än den registrerades intressen 
och rörande rätten till rättelse, komplettering och begränsning anges att för att 
offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas behöver ett undantag för dessa rät-
tigheter införas. Arkivlagstiftning och offentlighetsprincipen anses alltså vara vik-
tigare än att dessa rättigheter ska kunna utövas. Även om enskilda arkiv nämns 
kort av dataskyddsutredningen är det särskilt myndigheters arkiv som anses vara 
av vikt för samhället, då det anges att dessa är relaterade till allt från utveckling 
till demokrati. 

Yttranden som förbises 
 Dataskydd.net gör tydligt att de avstyrker det förslag om rättelse som 

getts, då de anser att ingen gagnas av att felaktig information finns i 
arkiven. 

 Datainspektionen avstyrker förslaget då de anser att det är lagstiftarens 
uppgift att specificera skyddsåtgärderna som krävs för undantagen, 
vilket inte sker i utredningens betänkande. 

 Domstolsverket påpekar att det i betänkandet som föregick person-
uppgiftslagens fastställande diskuterades att rättelser i material inte in-
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nebär att den felaktiga uppgiften måste utplånas och föreslår att detta 
ska vara gällande i dataskyddslagen. 

 Arbetsmiljöverkets förslag om att utredningens förslag kompletteras 
med en ändring om att arkiverade handlingar hos myndigheter inte ska 
rättas såsom avses i dataskyddsförordningen, där ändringarna istället 
ska dokumenteras (vad, hur, vad som stod innan). 

Yttranden som uppmärksammas 
 Domstolsverkets kommentar om att det saknas förklaring till varför 

endast arkivmyndigheters personuppgiftsbehandling undantas från rät-
telse. 

 Arbetsmiljöverkets åsikt att allmänna handlingar som omhändertas för 
arkivering ska undantas från rätten till rättelse och begränsning av per-
sonuppgiftsbehandling. 

Yttranden som responderas 
 Stockholms kommun, Lunds universitet och Skolverket anser alla att 

föreslagna undantag borde utvidgas från att gälla arkivmyndigheter till 
att gälla alla myndigheter, då samma premisser kan gälla även dessa. 
Regeringen responderar att generella undantag inte fanns i personupp-
giftslagen och därför inte heller bör finnas i dataskyddslagen. 

Domstolsverkets påpekande likväl som Arbetsmiljöverkets förslag uppmärksam-
mas endast halvt, där delar av dessas kommentarer inte nämns alls. Det är svårt att 
se om dessa halvor fått en respons eller inte från regeringen eftersom de anger 
Stockholms kommun, Lunds universitet och Skolverket vid namn men även skri-
ver ”bl.a.” för att synliggöra att även fler hade dessa synpunkter, men vissa delar 
av dessa skulle kunna vara inkluderade i det gemensamma svaret. Andra delar är 
dock helt förbisedda, nämligen förslagen som båda remissinstanserna förde fram 
om att rättelse inte innebär att en felaktig uppgift ska raderas helt utan att det kan 
anges att vad den felaktiga uppgiften var och vad som är korrekt. Oavsett remiss-
instansernas kommentarer har här inga ändringar eller förtydliganden riktigt gjorts 
av regeringen, vilka istället håller fast vid att föra över de bestämmelser som fun-
nits i personuppgiftslagen till den nya dataskyddslagen utan några större föränd-
ringar. 

När det kommer till modalitet använder regeringen mest subjektiv modalitet, 
remissinstanserna använder båda men mest subjektiva och utredningen använder 
absolut mest subjektiva modaliteter. Stockholms kommun och Dataskydd.net är 
de enda som använder objektiv modalitet, medan resten av remissinstanserna ar-
gumenterar för sina åsikter och förslag. Detta gäller även för utredningen och re-
geringen i detta fall, där utredningen anger vilka undantag de anser ska vara gäl-
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lande i arkivförordningen medan regeringen främst presenterar att inga generella 
undantag ska göras och svarar på remissinstansernas kommentarer. 

De här undantagen från registrerades rättigheter är extra viktiga ur en integri-
tetssynpunkt då de handlar om hur mycket kontroll de registrerade har över sina 
personuppgifter. Henttonen skriver, som angavs i teoriavsnittet, att möjligheten att 
kontrollera vilken personlig information som är tillgänglig i olika sociala sfärer är 
väsentlig likväl som att det är integritetskränkande om information förflyttar sig 
mellan olika sfärer. Jag vill koppla detta till vad Dataskydd.net skrev om att var-
ken forskning eller allmänheten gagnas av att det sker inskränkningar i rätten att 
få sina personuppgifter rättade och att vetskapen om att ens felaktiga personliga 
information kan användas riskerar att vara ångestframkallande likväl som att ne-
gativt påverka den enskildas bild av statsmakten. Att regeringen inte uppmärk-
sammar Dataskydd.nets kommentar har redan nämnts, men som argument för att 
inte utvidga undantagen till att gälla andra än arkivmyndigheter används argumen-
tet att de i dataskyddslagen inte har för avsikt att inskränka de registrerades rättig-
heter i större utsträckning än vad som gällde i personuppgiftslagen. Det har redan 
angetts att denna utgångspunkt troligtvis beror på en formulering i kommittédirek-
tivet om att liknande bestämmelser från gällande rätt bör tas in i dataskyddslagen. 
Jag vill här påminna om den problematik som Dataskydd.net lyfte angående att 
det inte finns någon ambition att ändra bestämmelserna som fanns i personupp-
giftslagen (som nämndes under avsnittet om skyddsåtgärder) är här igen relevant 
då regeringen använder ”den tjugo år äldre lagen inskränkte inte på det sättet, var-
för den nya inte heller bör göra det” som ett argument för att inte föra in vissa av 
de kommentarer som förs fram av remissinstanserna kan vara problematiskt då 
nya hot som dykt upp för enskilda och samhället därmed förbises.  
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Slutdiskussion 

Denna studies syfte var att undersöka på vilka sätt olika typer av arkivfrågor be-
rörs och diskuteras av lagstiftande aktörer i den lagstiftningsprocess som ligger 
bakom dataskyddslagen och den tillhörande kompletterande förordningen, even-
tuell fokusförskjutning under processen likväl som att försöka undersöka vad detta 
säger om hur aktörerna ifråga ser på personlig integritet. För att svara på detta 
ställde jag två forskningsfrågor: 

1. Vilka typer av arkivfrågor uppmärksammas i de olika stegen från EU-
förordning till slutgiltiga bestämmelser, vilka möjligheter till föränd-
ring presenteras under processen och vilka realiseras? 

2. På vilka sätt har personlig integritet aktualiserats i arkivdelarna i lag-
stiftningsprocessen och vad kan ur detta utläsas om hur lagstiftande 
aktörer ser på personlig integritet? 

För att genomföra undersökningen har jag använt mig av Norman Faircloughs 
kritiska diskursanalys. Fairclough menar att tre dimensioners egenskaper och pro-
cesser behöver studeras för att analysera en kommunikativ händelse: text, diskur-
siv praktik och social praktik. I min undersökning har jag valt att analysera text-
dimensionen genom att undersöka vilka teman som arkivdelarna i lagstiftnings-
processen kan sägas innehålla, vilken modalitet som förekommer i dataskyddsut-
redningens betänkande, remissvaren och regeringens proposition (de tre texter 
som är mest argumenterande och därför kan sägas innehålla sådant) och interakt-
ionell kontroll (interaktionen mellan aktörer). De två sistnämnda verktygen hör till 
viss del samman, då jag genom modalitet och hur lagstiftningsförslag behandlas 
av aktörerna studerar om en eventuell asymmetri finns i interaktionen mellan ak-
törerna. I den diskursiva praktiken undersöker jag hur respektive text produceras 
och konsumeras genom att den intertextuella kedjan (som lagstiftningstexterna 
innebär) som visar på hur lagförslagen transformeras under processen likväl som 
identifierar vilka diskurser som syns i texterna. Det är genom dessa två dimens-
ioner som den första forskningsfrågan besvaras. 

För att besvara den andra forskningsfrågan kompletteras Faircloughs teori 
med Pekka Henttonens teori om hur uppfattningen av ”integritet” har förändrats i 
ett mer digitaliserat samhälle. Jag försöker härur urskilja hur lagstiftningsaktörer-
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na ser på just integritet genom de verklighetsbeskrivningar och antaganden som 
deras texter innehåller.  

Typer av arkivfrågor 

Första delen av första forskningsfrågan besvaras alltså genom de teman som före-
kommer i arkivavsnitten i uppsatsen: generella bestämmelser, känsliga person-
uppgifter, skyddsåtgärder, vidarebehandling, överlämnande av arkivmaterial till 
arkivmyndighet, skyddsåtgärder, känsliga personuppgifter och undantag från vissa 
av den registrerades rättigheter. Dessa teman diskuteras både i relation till sådana 
arkiv som omfattas av arkivlagstiftning och enskilda arkiv.  

Möjligheter till förändring 

Den andra delen av den första forskningsfrågan handlar om vilka möjligheter till 
förändring som presenteras under lagstiftningsprocessen. Då EU-förordningen var 
startskottet för den följande nationella lagstiftningsprocessen har i denna under-
sökning förändringarna som skett, utifrån vad denna innehöll, och vilka möjlig-
heter som presenterats undersökts. Förändringar kan ske genom att nya förslag 
introduceras eller genom att någon aktör inte instämmer i vad som tidigare före-
slagits, varför det är detta jag valt att studera – interaktionell kontroll och modali-
tet. 

I det kommittédirektiv som gav dataskyddsutredningen sina riktlinjer tydlig-
görs att utredningens uppdrag är att föra in vissa bestämmelser som liknar de i 
gällande rätt in i dataskyddslagen, samtidigt som myndigheters bevarande och 
användningen av allmänna handlingar likväl som skyddet för den registrerades fri- 
och rättigheter garanteras. Utöver detta är det relativt fritt för utredningen att ut-
forma sina förslag rörande arkivområdet. I och med att detta är ett direktiv har inte 
modalitet däri studerats. 

Utredningen använder i sitt betänkande ofta subjektiv modalitet, där det fram-
går att detta är deras förslag, snarare än någon generell sanning som existerar utan 
en aktör. Detta kan vara ett försök att inbjuda till dialog med remissinstanserna, då 
tydligheten att detta endast är förslag gör att det är lättare för remissinstanserna att 
föra in egna tankar och idéer. Däremot förekommer även att utredningen använder 
sig av objektiv modalitet, som när de anger att det är nödvändigt att arkivlagstift-
ningen har företräde framför dataskyddslagen (vilket hävdas vara väsentligt för 
offentlighetsprincipen ska kunna efterlevas fullt ut) och när de skriver att det 
förstnämnda är kompatibelt med dataskyddsförordningen. En förklaring till den 
objektiva modaliteten kan vara att de anser att detta är så pass väsentligt i det 
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svenska demokratiska samhället, så inga tveksamheter får råda angående detta. 
Ordet ”måste” förekommer också då utredningen skriver att sådana arkiv som är 
av särskild vikt för forskning och kulturarv måste enligt deras bedömning vara av 
allmänt intresse – blandar ”måste” (ofrånkomligt) med subjektivitet för att tydlig-
göra att det är deras åsikt – resultat av osäkerhet kring allmänt intresse. De an-
vänder också ord som ”kan”, vilket skulle kunna visa på osäkerhet. 

Utredningens förslag skickas alltså därefter på remiss. De yttranden från re-
missinstanserna som instämmer bidrar inte till förändring och diskuteras därför 
inte i detta avsnitt. Många för relaterad verksamhet specifika frågor och önskemål 
om förtydliganden finns även i remissvaren, vilka inte leder till förändring och 
därför inte heller tas upp här. Flera yttranden, särskilt bland sådana som har förbi-
setts av regeringen i propositionen, är kopplade till enskilda arkiv. Då frågor om 
enskilda arkiv är svårbesvarade tills den översyn över arkivväsendet, som bland 
annat ska klargöra de enskilda arkivens roll i det gemensamma kulturarvet, är fär-
dig i november 2019 är förbiseendet i propositionen förståeligt och mycket ut-
veckling på den fronten kan inte ske innan dess. I vissa remissvar önskas förtydli-
ganden relaterade till begreppet ”allmänt intresse”, men då det har konstaterats att 
begreppet är EU-rättsligt kan regeringen inte besvara dessa frågor i någon större 
utsträckning eller utveckla den delen. 

Nya introducerade förslag från remissinstanser 
Ett par remissinstanser kände sig säkra att stiga ifrån utredningens lagförslag och 
tillföra nya idéer: Dataskydd.net, Domstolsverket och Arbetsmiljöverket. Data-
skydd.net föreslår att pseudonymisering vore lämpligt för personuppgifter rörande 
lagöverträdelser (en skyddsåtgärd som inte riktigt diskuteras i samband med ar-
kivfrågor under den nationella lagstiftningsprocessen) för att stärka privatperso-
ners informationssäkerhet, men detta förslag avfärdas utan förklaring av regering-
en. Både Domstolsverket och Arbetsmiljöverket för fram liknande synpunkter, 
rörande den rätt till rättelse som utredningen föreslår inte ska gälla vid material 
som förvaras hos arkivmyndigheter, då rättelse av arkiverade allmänna handlingar 
innebär en förvanskning och rättelse innebär att enskilda i efterhand inte kan kon-
trollera myndighetens verksamhet såsom de har rätt till. Både Domstolsverket och 
Arbetsmiljöverket menar dock att rättelse inte innebär att en felaktig uppgift helt 
raderas, utan att det är möjligt att även ange vilken rättelsen är och vad som stod 
innan. Regeringen uppmärksammar inte dessa kommentarer alls, trots att de väljer 
att respondera sådana kommentarer där det föreslås att undantaget från rätten till 
rättelse ska utökas till att gälla alla myndigheter med arkivfunktion.  

Icke instämmande remissyttranden 
Som nämnt är det inte bara nya introducerade förslag som kan skapa förändring, 
utan även att motsättning mot förslag skulle kunna göra att nya förslag arbetas 



83 
 

fram. Bland de kommentarer på dataskyddsutredningens förslag som inkom med 
remissvaren finns flera som inte håller med om de förslag som angetts. 

För att behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen ska vara 
laglig måste den ske på grund av rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller 
uppgift av allmänt intresse och dataskyddsutredningen gör bedömningen att alla 
uppgifter som utförs av statliga myndigheter för att uppfylla ett uppdrag eller 
åliggande från riksdag eller regering (alltså uppgifter som finns i lagar eller för-
ordningar) är av allmänt intresse. En instans som motsätter sig ett av utredningens 
förslag är Dataskydd.net. Föreningen menar att utredningens bedömning att myn-
digheters verksamhet per definition är av allmänt intresse är felaktig, särskilt när 
myndighetsutövande är en rättslig grund för att få behandla personuppgifter, vil-
ken ter sig passande för myndighetsverksamhet. En liknande motsättning förs 
fram av Riksarkivet som anser att myndigheters arkivering är en del av den ur-
sprungliga behandlingen, varför ”arkivändamål av allmänt intresse” endast borde 
gälla behandlingen hos arkivinstitutioner. Dataskydd.nets och Riksarkivets kom-
mentarer torde vara sammanförbara, då om myndigheters arkivering inte sågs som 
allmänt intresse, utan som en del av myndighetsutövning, kunde arkivändamål av 
allmänt intresse vara gällande endast för arkivinstitutioner. Försök till omtolkning 
av förslagen om vad som borde räknas som ”allmänt intresse” och ”arkivändamål 
av allmänt intresse” görs här, men det förstnämnda vinner inget gehör hos rege-
ringen som helt förbiser den och det andra uppmärksammas men avfärdas. 

Att Domstolsverket och Arbetsmiljöverket ansåg att rätten till rättelse inte in-
nebar att den felaktiga uppgiften helt utplånades har redan nämnts, men fler re-
missinstanser hade kommentarer om just att utredningen föreslog att ett undantag 
från den rätten borde gälla för arkivmyndigheter och menade att detta undantag 
borde utvidgas till att gälla myndigheter med arkivfunktion. Detta var även ett 
alternativ som Arbetsmiljöverket presenterade. Regeringen avfärdade emellertid 
dessa kommentarer med att dataskyddslagen inte ska inskränka de registrerades 
rättigheter mer än personuppgiftslagen har gjort. Även kommentarer om att un-
dantaget från rätten till rättelse helt borde tas bort inkom från Dataskydd.net som 
menade att varken allmänheten eller forskningen gynnas av att felaktiga uppgifter 
finns i arkiven. 

Datainspektionen är en annan myndighet som inte instämmer med de förslag 
som dataskyddsutredningen har givit. Utredningen föreslår att Riksarkivet ska få 
ge enskilda arkiv rätt att utföra personuppgiftsbehandling för arkivändamål av 
allmänt intresse, men Datainspektionen menar att föreskrifter eller beslut från 
Riksarkivet inte innebär att uppgiften är rättsligt fastställd, vilken den behöver 
vara enligt förordningen. De fortsätter med att ifrågasätta att Riksarkivet kan be-
sluta om undantag från förbudet att känsliga personuppgifter och därmed lämpliga 
skyddsåtgärder, då Datainspektionen inte är övertygade om att Riksarkivet inte 
prioriterar bevaring framför skydd. Inte heller anser Datainspektionen att utred-
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ningen visat att det skydd som nationell rätt rörande myndigheters arkiv uppfyller 
de krav på skyddsåtgärder som anges i dataskyddsförordningen. Alla dessa kom-
mentarer bemöts av regeringen som anger att utredningens förslag visst är tillräck-
ligt. Regeringens val av tillsynsmyndighet för området är just Datainspektionen, 
vilka alltså anses lämpade att utöva tillsyn över tillämpningen men deras kom-
mentarer till förslagen ses ändå inte som goda nog för att ändra lagförslagen. Att 
Datainspektionen kommer behöva ansvara för att åtgärder som de inte anser är 
tillräckliga efterlevs är intressant. På grund av att Datainspektionen är tillsyns-
myndighet anser Dataskydd.net även att myndigheten borde vara de som medde-
lar föreskrifter, vilket dock endast uppmärksammas av regeringen och inte kom-
menteras ytterligare. 

Ytterligare ett ifrågasättande av känsliga personuppgifter inkommer, denna 
gång från Pensionsmyndigheten, vilka inte är övertygade om att nationell lagstift-
ning om detta överhuvudtaget behövs, då det finns direkt tillämpliga bestämmel-
ser i förordningen. Regeringen tydliggör dock att de anser att utredningens tolk-
ning att det faktiskt behövs är den som de delar. 

Både bland de nya förslag som introduceras och de gånger som motsättningar 
mot utredningens förslag yttras är det vanligast med en subjektiv modalitet hos 
remissinstanserna, även om undantag finns. Instanserna är tydliga med att de 
kommentarer som lämnas är baserade på deras egna åsikter, snarare än något all-
mängiltigt. Även regeringen är ofta subjektiv i propositionen, vilket kan vara för 
att de argumenterar för sina tolkningar och åsikter i motsats till remissinstansernas 
dylika. Objektiv modalitet förekommer dock vid vissa ställen som exempelvis när 
det handlar om allmänt intresse. En förklaring på just detta kan vara att området är 
så pass osäkert att gränser behöver tydliggöras. Trots att det är vanligast att rege-
ringen presenterar att det är de som anser eller bedömer någonting sker även att 
ord som signalerar oomtvistlighet används, som när regeringen skriver att de har 
”konstaterat” att skyddsåtgärderna är tillräckliga (efter att detta har ifrågasatts av 
Datainspektionen), och därmed försöker ta mandat över diskussionen om skydds-
åtgärder. 

Realiserade förändringar 
Överlag uttrycker regeringen att de håller med om dataskyddsutredningens be-
stämmelseförslag i sak, men däremot uttrycker de att de föreslår annan språklig 
utformning på några av sina egna förslag. När det kommer till förändringar som är 
ett resultat av kommentarer från remissvaren kan sägas att det inte är många ytt-
randen som inkom med remissvaren som regeringen hörsammar och ändrar sitt 
eget författningsförslag efter. De gånger då detta explicit sker är dock rörande är 
de yttranden från Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden där 
instanserna ber om förtydligande med vad som menas med ”föreskrifter beva-
rande och vård av arkiv” som utredningen har angett måste vara nödvändiga för 
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att känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser ska få behandlas. 
Regeringen väljer som en respons på dessa kommentarer att ändra formuleringen 
till endast ”föreskrifter om arkiv”, vilket även är hur bestämmelsen formuleras i 
den färdiga dataskyddslagens 3 kap. 6 §. 

Eventuell kommunikation mellan text och kontext 
De diskurser som synts i de delar i lagstiftningsprocesserna som diskuterar arkiv 
har, som uppmärksammats i undersökningen, främst fokuserat kring antingen be-
varande eller dataskydd, även om offentlighetsdiskurs också är något som före-
kommit. Det är genom dessa diskurser som arkivdelarna i de föregående lagstift-
ningsstegen verkar ha tolkats av de olika lagstiftande aktörerna och åtminstone 
utifrån dessa diskurser som de har producerat sina arkivspecifika delar. I en pro-
cess som cirkulerar kring dataskyddsfrågor är detta egentligen föga förvånande 
och även bevarande- och offentlighetsdiskurserna som uttrycks är förståeliga då 
det endast är arkivfrågor som fokuseras på i denna undersökning och dessa feno-
men är nära förbundna med arkivområdet. 

Eftersom remissvaren i många fall bara har någon eller några enstaka kom-
mentarer rörande arkivfrågor, där många delar av det som står i förordningen eller 
utredningsbetänkandet förbises, är det inte många olika eller nyskapande diskurser 
som artikuleras i diskursordningen. Interdiskursiviteten som kan utläsas innehåller 
därför ingen direkt korsbefruktning mellan diskurserna, varför befintlig struktur 
upprätthålls. Ser vi till den intertextuella utvecklingen av texterna, kan vi se att 
förändring mellan förordning, kommitté och utredningsbetänkandet sker, men 
därefter inte särskilt mycket förändring. Flera möjliga förändringsförslag förs 
fram av remissinstanserna, men endast en, som uppmärksammats, vinner gen-
klang hos regeringen och majoriteten av förändringsförslagen förs därför inte in i 
den slutgiltiga lagtexten. Som visats förs sällan helt nya synvinklar in av remissin-
stanserna, vilket kan bero på lagstiftningsgenrekedjan. Att föregående steg i lag-
stiftningsprocessen är relativt omfattande är det möjligt att remissinstanserna upp-
fattar det som att det som är nödvändiga företeelser inom området redan har tagits 
i beaktande av dessa steg och utredningens förslag innehåller det som ansetts vara 
mest lämpat för författningarna. Trots utredningens försök till dialog genom sub-
jektiva modaliteter är det alltså möjligt att genrekedjan bromsar dialogen. Ett un-
dantag är sådana remissinstanser som har ett särintresse och därför känner att det 
är av vikt att föra sina perspektiv, exempelvis Dataskydd.net eller enskilda arkiv. 

Aktörerna och integritet 

Som nämnt tar Henttonen upp att tre grundläggande förutsättningar i den tradit-
ionella synen har förändrats på grund av vårt alltmer digitaliserade samhälle: den 
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tydliga gränsen mellan den publika och den privata sfären har lösts upp genom att 
det privata delas på det offentliga internet, vilket innebär att det inte endast är i 
den privata sfären som enskilda behöver skyddas; att vissa särskilda kategorier av 
information hör till den privata sfären är inte längre gällande då all information 
kan sparas, spåras och analyseras till den grad att vad som ursprungligen var 
oskyldig information kombineras och analyseras på så sätt att den blir ett integri-
tetshot, alltså aggregeringen är hotet snarare än informationskategorien; och, sta-
ten är inte längre det stora hotet mot enskildas integritet, utan även privata sam-
manslutningar samlar information. Frågan är nu hur dessa förändringar angående 
integritet har tagits i beaktande under en lagstiftningsprocess som just handlar om 
att skydda enskildas integritet. 

Att vissa särskilda informationskategorier fortfarande ses som privata och där-
för behöver skyddas extra syn i vad som i processen kallas ”känsliga personupp-
gifter” som är förbjudna att behandla. Dessa uppgifter är uppgifter som exempel-
vis ras, politiska åsikter och uppgifter relaterade till en fysisk persons hälsa. För 
bland annat arkivändamål av allmänt intresse får dock undantag från detta förbud 
göras, om det finns rättslig grund och skyddsåtgärder för behandlingen ifråga. I 
lagstiftningen anses alltså särskilda kategorier snarare än aggregeringen av upp-
gifter vara vad som gör informationen privat och därmed skyddsvärd. Denna åsikt 
är emellertid någonting som tillhör direkt tillämpliga bestämmelser från EU:s för-
ordning och därmed ingenting som de nationella lagstiftningsaktörerna kan argu-
mentera bort, även om de skulle vara av åsikten att detta är ett förlegat synsätt. 
”Behandling” är visserligen i förordningen ett brett begrepp som involverar allt 
från insamlande, sparande och användande av personuppgifterna ifråga, men att 
just aggregation skulle vara hotet är däremot aldrig någonting som diskuteras i 
arkivdelarna, varför denna del av Henttonens resonemang kan sägas inte synas i 
lagstiftningsprocessen. 

Angående i vilken sfär som de enskilda behöver skyddas är detta ingenting 
som direkt dryftas i arkivavsnitten i processen. Som mest nämner Datainspektion-
en att i avsnittet om skyddsåtgärder att den enskilde ska ha ett grundläggande 
skydd för sitt privatliv. Att privatlivet enligt en remissinstans behöver skyddas 
tydliggörs därmed, men de andra lagstiftande aktörernas åsikter synliggörs inte i 
deras arkivdelar. Däremot är att privatlivet anses skyddsvärt en tanke som kan 
urskiljas i allt från Europakonventionen till den svenska regeringsformen, varför 
denna tanke knappast kan sägas vara utdöd, utan snarare handlar det om att detta 
ses så pass självklart att det inte behöver diskuteras i arkivavsnitten av lagstift-
ningsprocessen. Med det sagt kan knappast uteslutas att gränsen mellan det offent-
liga och det privata är mindre tydlig men att lagstiftningen ännu inte uppdaterats 
och då det är gällande rätt som de nya bestämmelserna grundar sig i behöver aktö-
rerna förhålla sig till dessa (trots att de kan behöva uppdateras). Detta leder in mig 
på att det i den nationella lagstiftningsprocessen uttalas att den nya rätten inte ska 
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begränsa de enskildas rättigheter mer än gällande rätt gjort. Även om att inte ytter-
ligare inskränkningar av rättigheter kan ses som någonting positivt, syns även ett 
motstånd mot att uppdatera de äldre bestämmelserna för att tillgodose de föränd-
ringar som skett i samhället de senaste tjugo åren och därmed stärka enskildas 
dataskydd. En remissinstans (Dataskydd.net) uppmärksammar problematiken i 
detta. 

Slutligen kommer frågan om vem som i lagstiftningsprocessen anses vara den 
som hotar privatpersonernas integritet. Att staten och myndigheter anses vara hot 
syns i att deras behandling av personuppgifter anses behöva regleras i lagstift-
ningen likväl som att vikten av att offentlighetsprincipen (med de krav på insyn 
den innebär) kan efterlevas trycks på i processen. Därutöver påpekar Föreningen 
Sveriges länsarkivarier att det faktum att enskilda arkiv föreslås ackrediteras av en 
myndighet (Riksarkivet) kan skapa misstänksamhet att de enskilda arkiven är 
uppbundna till statsmakten som syftar till att komma över föreningens informat-
ion. Det som synliggörs är att vissa enskilda arkiv ännu uppfattar staten som ett 
hot mot privatpersonen, staten är alltså inte något som endast agerar i enskildas 
eller allmänhetens intresse (något som Dataskydd.net också anger). Däremot är 
det inte endast staten som anses vara ett hot mot privatpersoners integritet. Även 
enskilda arkivs verksamhet uppfattas så pass mycket som ett hot mot enskildas 
integritet att deras verksamhets personuppgiftsbehandling behöver regleras i lag-
stiftning. Den tredje av Henttonens förändringar kan därmed sägas synas i lag-
stiftningsprocessen. 

I de antaganden och verklighetsbeskrivningar som görs genom lagstiftnings-
processen kan alltså urskiljas att de lagstiftande aktörerna till viss del fortfarande 
håller fast vid den traditionella synen på integritet, i och med att vissa kategorier 
anses tillhöra den privata sfären, men att andra delar av synen på integritet, som 
vem som är hotet, har förändrats till att inbegripa mer än endast staten. Däremot 
har frågan om sfärer inte lyfts upp i lagstiftningsprocessen. 

Avslutande reflektioner 

Genom ovanstående diskussion anser jag mig ha tydliggjort att uppsatsens fråge-
ställningar har besvarats och därmed även studiens syfte om vilka arkivfrågor som 
diskuteras under den nationella lagstiftningsprocess som ledde fram till data-
skyddslagen och den tillhörande kompletterande förordningen, eventuell fokusför-
skjutning under processen och vad detta kan säga om hur aktörerna ser på person-
lig integritet. 

Som ett avslut vill jag diskutera hur generaliserbar denna studie och dess re-
sultat är. Först vill jag påpeka att jag anser att Faircloughs kritiska diskursanalys 
är applicerbar på en intern lagstiftningsprocess, även om medias rapportering (vil-
ken annars ofta studeras med kritisk diskursanalys) exkluderas. Däremot är den 
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begränsad eftersom lagstiftningsgenrekedjans formalia hämmar en naturlig debatt 
– remissinstanserna har bara ett tillfälle att yttra sina åsikter, föra in sina syn-
punkter och försöka ta mandat över diskussionen. Det finns vissa ytterligare fak-
tum som påverkat resultaten i denna undersökning, nämligen att översynen över 
arkivområdet inte var färdig (varför enskilda arkivs personuppgiftsbehandling inte 
kunde slutgiltigt fastställas) och att rättspraxis från EU rörande vissa centrala be-
grepp, som ”allmänt intresse”, inte fanns för lagstiftarna att stödja sig på (varför 
centrala delar endast kunde baseras på lagstiftarnas egna tolkningar och idéer). 
Om något av dessa tre faktum hade varit förändrade, hade även resultatet troligt-
vis påverkas och kanske hade fler möjligheter till förändring hörsammats och in-
förs i den nationella lagstiftningen. 
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Käll- och litteraturförteckning  

Källor 

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