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Inledning 

 
Personuppgiftslagen trädde i kraft den 24/10 1998. Samtidigt fick 
sekretesslagen 7 kap. 16 § en ny lydelse: ”Sekretess gäller för personuppgift, 
om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i 
strid med personuppgiftslagen.” Syftet med bestämmelserna är att uppfylla de 
krav som EG-direktivet 95/46/EG ställer på persondataskyddet för att 
information skall kunna flöda fritt mellan medlemsländerna inom EU.  

Att personuppgiftslagen framarbetats visar att den personliga integriteten 
är viktig att skydda. Genom informationsteknologin kan personuppgifter 
sammanställas och användas på ett oräkneligt antal sätt, vilket kan medföra 
stort obehag för de registrerade personerna.  Samtidigt är 
offentlighetsprincipen grundläggande i det svenska samhället. I den debatt som 
förs hävdas bland annat att personuppgiftslagen och den nya 
sekretessbestämmelsen är ett demokratiskt misslyckande.1 Bestämmelserna har 
gjort det svårare att få insyn i allmänna handlingar och de slår därför mot 
offentlighetsprincipen.  

Helt klart är att handläggarna ställs inför svåra bedömningar när de ställs 
inför uppgiften att lämna ut handlingar som innehåller personuppgifter - 
lagarna hänvisar till varandra. Å ena sidan skall bestämmelserna i 
personuppgiftslagen inte tillämpas om det strider mot offentlighetsprincipen, å 
andra sidan skall handlingar inte lämnas ut om det strider mot 
personuppgiftslagen. Om handläggarna inte riktigt vet hur lagarna skall 
tillämpas finns en risk att offentlighetsprincipen försvagas. Det blir slumpen 
som avgör hur stor allmänhetens insyn blir.  

Ett av arkivverksamhetens syfte är att tillgodose medborgarens rätt att ta 
del av allmänna handlingar. Tillämpningen av offentlighets- och 
sekretesslagstiftningen är därför av stor betydelse för arkivvetenskapen.  

                                                 
1 Se bl.a. Funcke och Andersson  
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Syfte och frågeställning 
Undersökningen behandlar frågor som en arkivarie kan ställas inför när någon 
begär att personuppgifter skall lämnas ut. Fokus för studien är 
rättstillämpningen av sekretesslagen 7 kap. 16 §. Övergripande syfte är att visa 
exempel på när en behandling är otillåten enligt personuppgiftslagen. 
Följdfrågor är hur integritetshänsyn och offentlighetsintressen vägs mot 
varandra och hur myndigheters beslut skiljer sig från avgöranden i högre 
instans. 

Avgränsning 
Jag kommer att hålla mig till lagtext, lagstiftarens intentioner och rättspraxis 
grundad på sekretesslagen 7:16. Än så länge finns det bara tre avgöranden i 
högsta instans - Regeringsrätten. Undersökningen består därför till huvuddelen 
av de fyra kammarrätternas rättsfall och särskilt avgöranden i Stockholms 
kammarrätt. Totalt rör det sig om 18 rättsfall, som jag mer eller mindre 
slumpmässigt fått kännedom om. Jag vill visa hur tillämpningen ser ut i dessa 
avgöranden. Hur stor andel av dem som avgjorts i respektive kammarrätt har 
ingen betydelse i min studie.  

Det intressanta för min undersökning är hur föreskrifterna i de undersökta 
rättsfallen faktiskt har tillämpats och hur domstolarna har resonerat i 
anknytning till dessa ställningstaganden. Jag berör därför inte 
personuppgiftsförordningen närmare och inte alls Datainspektionens allmänna 
råd för tillämpningen.  

Material  
Viktigt material är lagtext och förarbeten. I förarbetena får jag en god översikt 
över lagarnas bakgrund och intentioner. I uppsatsens inledande kapitel 
använder jag mig främst av Offentlighets- och sekretesskommitténs 
betänkanden, i vilka offentlighetsprincipen diskuteras. EG-direktiven redovisar 
inga förarbeten, förutom själva texten i direktivet och ingressen. 
Datalagskommittén lämnade kommentarer och överväganden om tolkningen i 
sitt betänkande, vilka propositionen följer.2 Jag använder därför till största 
delen propositionen i kapitlen om personuppgiftslagen och sekretesslagen 7 
kap. 16 §. Sidhänvisningar till offentliga utredningar, propositioner och dylikt 
                                                 
2 Prop. 1997/98: 44 s. 38 
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utgår från de upplagor som finns på Internet. De överensstämmer inte alltid 
med pappersupplagorna.   

Avgöranden i högre instans är vägledande för rättstillämpningen. Den 
viktigaste delen av min uppsats är därför studien av domstolarnas 
sekretessbedömningar enligt den nya lydelsen av SekrL 7 kap. 16 §. 
Källmaterialet utgörs av 18 rättsfall. Regeringsrättens årsbok (RÅ) har gett 
mig information om de tre rättsfall som varit aktuella där. Kammarrätten i 
Göteborg har ett urval av sina avgöranden utlagda på nätet, avidentifierade. Av 
20 publicerade mål från år 1998 till 2003 i målgruppen "rätt att ta del av allmän 
handling" rörde två stycken bestämmelsen i SekrL 7:16.3 Domstolsverkets 
webbplats Lagrummet (www.lagrummet.se) visar vägledande avgöranden som 
inrapporterats från olika rättsinstanser. Här finns kortfattade uppgifter om de 
tre avgörandena från Regeringsrätten och ett från kammarrätten i Jönköping. 
Öman refererar och kommenterar 10 rättsfall, utöver de tre som gick upp till 
Regeringsrätten, i sin lagkommentar från 2001.4 Domstolarna skall från och 
med 1/7 2002 ha lämnat kopior på alla sina avgöranden som gäller 
sekretesslagen 7 kap. 16 § till Datainspektionen.5 Rättsavdelningen på 
Datainspektionen är emellertid osäker på hur väl personalen på domstolarna 
känner till denna bestämmelse. Bara en dom har skickats in sedan sommaren 
2002.6 Datainspektionens magasin DIrekt kommenterar rättsfall till viss del. I 
tidningen skall dock mycket material in och utbudet är därför begränsat.  

Praktiska metodproblem 
Utöver de rättsfall jag hittade genom nämnda vägar ville jag se om ytterligare 
mål avgjorts på Stockholms kammarrätt, men avstängda besöksdatorer och 
bristande resurser begränsade mitt sökande.  

Min tanke var att söka rättsfall på domstolens besöksdator. Till följd av en 
ändring den 1/11 2003 i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid 
Regeringsrätten och kammarrätterna stängdes besöksdatorerna emellertid av. 
Kammarrätten hjälpte mig i stället med en utskrift av träffresultatet på en 
sökning gällande ”utlämnande av allmän handling”. Listan jag fick är dock inte 
helt tillförlitlig. Två domar från 2003 som jag känner till finns inte med på 
utskriften.  
                                                 
3 Kammarrättens i Göteborg webbportal 
4 Öman s. 330ff 
5 Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut 
6 Enligt muntlig information från rättsavdelningen på Datainspektionen 
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De mål som rör ”utlämnande av allmän handling” omfattar många skilda 
sekretessbedömningar. Lagrum är bara undantagsvis inlagt i 
informationssystemet.  För att se vilka mål som behandlade just SekrL 7:16, 
ville jag därför jämföra sökresultatet med domböckerna.7 Policyn på 
kammarrätten i Stockholm är dock att domböckerna inte lämnas ut eftersom 
domstolen har blivit av med handlingar och saknar resurser att bevaka 
besökaren. I stället kunde jag ha begärt kopior på alla domar för att sedan välja 
ut de för mig intressanta. Då listan för till exempel år 2003 består av 26 mål 
skulle detta innebära ett alltför tidskrävande arbete för min uppsats.  

Jag använder dessa erfarenheter som en del i min undersökning och 
betraktar de 18 rättsfall jag har som ett tillräckligt antal. Jag kan genom dem få 
en bild av hur bestämmelsen har tolkats och hur avvägningen mellan personlig 
integritet och offentlighet har lösts.   

Vetenskaplig metod 
Min studie är deskriptiv. Jag beskriver hur rättstillämpningen av SekrL 7:16 ser 
ut i 18 rättsfall. Till viss del följer jag induktiv forskningsmetod. Den 
empiriska studien består huvudsakligen av rättsfallsutslag, deras motiveringar 
och också  förarbeten till själva lagtexten. Utifrån det begränsade antal mål jag 
undersökt kan jag emellertid inte dra någon generell slutsats hur 
integritetshänsyn och offentlighetsintressen skall vägas mot varandra. Jag kan 
se hur ord och begrepp har tolkats i varje undersökt mål, men vart och ett har 
specifika omständigheter och jag kommer inte att kunna förutse alla mål och 
förutsättningar som uppkommer i framtiden.  

Forskningsöversikt 
Strax innan, en och en halv vecka innan, uppsatsarbetet var färdigställt fick jag 
tillgång till det betänkande som Personuppgiftslagsutredningen utarbetat. 
Utredningen tillsattes våren 2002 med uppgift att se över personuppgiftslagen 
och sekretesslagen 7 kap. 16 §.8 Betänkandet Översyn av personuppgiftslagen 
överlämnades den 11 februari 2004 till Justitiedepartementet. I det föreslås 
vissa ändringar i personuppgiftslagen och ett förtydligande av sekretesslagen 7 

                                                 
7 En dombok är en domstols samtliga domar under ett år, sammanförda och numrerade i tidsföljd. 
8 Direktiv 2002:31, översynen leddes av Sören Öman, chefsjurist och stabschef vid Statens 
institutionsstyrelse. Han har medverkat i utarbetandet av personuppgiftslagen i bland annat 
Datalagskommittén och i Justitiedepartementet. 
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kap. 16 §. Ett kapitel redovisar svensk domstolspraxis. Förutom mål som 
handlar om SerkL 7:16 berörs rättsfall enligt andra lagar som har anknytning 
till personuppgiftslagen. Denna genomgång hade varit värdefull i min studie. 
Någon annan rättsfallsanalys, liknande den jag gjort, finns inte, enligt mina 
efterforskningar.   

Datalagskommittén hade till uppgift att lägga fram förslag till en ny lag om 
skydd för personuppgifter och också till ändringar i tryckfrihetsförordningens 
bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet.9 Kommittén lämnade 
förslaget till en persondatalag i betänkandet Integritet, Offentlighet, 
Informationsteknik, vilket resulterade i personuppgiftslagen.  

Offentlighets- och sekretesskommittén  (OSEK) tillsattes för att göra en 
översyn av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i syfte att 
vidga möjligheterna för offentlighetsprincipens tillämpning i IT-samhället.10 I 
det första delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken, som 
överlämnades i januari 2001, lämnades förslag till ändringar i 
tryckfrihetsförordningen (bland annat i  2 kap. 3, 11 och 13 §§). I oktober 2002 
överlämnades delbetänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar i 
vilken en särskild lag om hantering av allmänna handlingar föreslås. I oktober 
2003 överlämnades huvudbetänkandet Ny sekretesslag.   

                                                 
9 Direktiv 1995:91 
10 Direktiv 1998:32 
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Offentlighetsprincipen  

Offentlighetsprincipen betraktas som en grundpelare i det svenska samhället. 
Denna rättighet skall garantera öppenhet och insyn i samhällsorganens 
verksamhet. Den regleras i grundlagarna, regeringsformen (RF), 
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), och 
kommer till uttryck på flera sätt. I regeringsformen föreskrivs att vi har 
yttrande- och informationsfrihet.11 Tryckfrihetsförordningen skyddar 
yttrandefriheten i tryckta skrifter och yttrandefrihetsgrundlagen omfattar andra 
medier såsom radio, TV och film. Genom förhandlingsoffentligheten är 
förhandling vid domstol offentlig.12 Möten i riksdagens kammare och i 
landstings- och kommunfullmäktige är också offentliga.13 Meddelarfriheten 
innebär att uppgifter anonymt kan lämnas för publicering till media.14 Genom 
denna rättighet kan tjänstemän inom den offentliga förvaltningen, med vissa 
undantag, straffritt lämna ut sekretesskyddade uppgifter till journalister.15 
Partsinsynen är reglerad i vanlig lag och innebär att den som är part i ett 
ärende hos en myndighet har rätt att ta del av beslutsunderlaget.16  

Som offentlighetsprincipens kärna brukar räknas handlingsoffentligheten,  

rätten att ta del av allmänna handlingar.17 Huvudprincipen är enligt TF att 
allmänna handlingar är offentliga, men begränsningar får göras med stöd av 
särskild lag. I sekretesslagen samlas bestämmelser om handlingssekretess, 
tystnadsplikt och om undantag från meddelarfriheten.18 Bestämmelser om 
register över allmänna handlingar finns också här, vilka underlättar insynen i 
den offentliga verksamheten. Utöver rättigheterna i TF har myndigheten 

                                                 
11 RF (1974:152) 2:1 1-2 p  
12 RF 2:11 
13 RO (1974:153) 2:4, KomL (1991:900) 5:38 
14 TF (1949:105) 1:1 3 st. YGL 1:2 
15 Bohlin s. 17 
16 FL (1986:223)16 §, FPL (1971:291) 43 § och SekrL (1980:100) 14:5 
17 Bohlin s. 17 
18 SOU 2001:03 s. 56 
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genom sekretesslagen även uppgiftsskyldighet som ger oss rätt att muntligen ta 
del av uppgifter ur allmänna handlingar.19  

Flera faktorer påverkar offentlighetsprincipen. Nedan belyser jag några 
problem som kan uppstå när det gäller att väga offentlighet och integritet mot 
varandra.  

Strukturomvandlingars inverkan  
Från 1992 har landstingen och kommunerna en fri nämndindelning.20 De kan 
själva bestämma vilka nämnder som skall utföra kommunernas uppgifter och 
kan välja att exempelvis lägga ut delar av verksamheten på entreprenad. Rätten 
till insyn skall dock inte vara beroende av i vilken form kommunerna bedriver 
sin verksamhet, men andra delar av offentlighetsprincipen kan sättas ur spel, 
såsom partsinsyn, förhandlingsoffentlighet och meddelarfrihet.21  

Hos kommunala bolag, stiftelser m.m. skall rätten att ta del av allmänna 
handlingar gälla i ”tillämpliga delar”.22 Bestämmelsen gäller organ där 
kommun eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande. Om en 
verksamhet lämnas över till ett bolag eller en förening där kommunen eller 
landstinget bestämmer tillsammans med någon annan skall kommunen ”verka 
för” allmänhetens rätt att ta del av dess handlingar.23  

Vilka organ på den statliga sidan som är skyldiga att lämna ut allmänna 
handlingar kan man se i bilagan till sekretesslagen. Rätten gäller ”tillämpliga 
delar”, men är här inte kopplad till ägande utan beror på om bolaget eller 
stiftelsen ägnar sig åt någon form av myndighetsutövning.24 Insynen i 
exempelvis Svenska Filminstitutet, Stockholms fondbörs och studentkårer är 
inte självklar eftersom de inte finns med i bilagan.  

Teknikens inverkan  
Informationsteknikens möjligheter skulle kunna vara helt positiv ur 
offentlighetssynpunkt. Kontakterna mellan medborgare och myndigheter kan 
förenklas och allmänhetens insyn och kontroll kan öka med teknikens hjälp.25 

                                                 
19 SekrL 15:4 
20 KL (1991:900) 3:3 
21 Sefastsson s. 139f 
22 SekrL 1:9 
23 KL 3:18 
24 Sefastsson s. 141 
25 SOU 2001:3 s 84ff 
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Risken med datatekniken är att möjligheten att söka information, samköra 
register och sprida uppgifter går ut över den personliga integriteten. 
Offentlighetsintresset ställs mot intresset att skydda den enskildes personliga 
integritet. Genom åren har ändringar införts i tryckfrihetsförordningen för att 
anpassa bestämmelserna till den alltmer digitala förvaltningen.26  

Själva datasystemen kan utgöra hinder för offentligheten menar 
journalisten Anders R Olsson. Det utformades inte i första hand med 
offentlighetslagstifningen i åtanke. Informationen gjordes till exempel inte 
sökbar så att allmänheten fick tillgång till den.27 På konferensen som 
Riksarkivet arrangerade den 7 mars 2003 talade Peter Seipel, professor i 
rättsinformatik, om IT-miljöns effekter och gav exempel på datorsystem som 
automatiskt gallrar information i databaser efter viss tid oavsett vad 
regelverken föreskriver.28 Det är uppenbart att en viktig förutsättning för 
offentlighetsprincipen är god kännedom om reglerna så att de anställda inom 
förvaltningen kan ställa krav på systemen.  

Alltmer sekretess? 
Regler om offentlighet för myndigheters handlingar skrevs in 1766 i den första 
tryckfrihetsförordningen.29 Till en början preciserades undantagen från 
öppenheten i grundlagen, men 1937 lyftes sekretessreglerna ur grundlagen till 
en särskild sekretesslag.30 Sedan dess räcker det alltså med ett enda 
riksdagsbeslut för att inskränka offentlighetsprincipen, men också för att vidga 
den.  

Anders R Olsson ser en tendens, som han kallar ”PuLifiering”, att 
sekretesslagen anpassas till personuppgiftslagen med alltmer inskränkt insyn 
som följd.31 OSEK har undersökt hur omfattande ändringarna har varit i 
sekretesslagen. En del utvidgningar beror på nya verksamhetsområden, men 
nya verksamheter innebär även att offentligheten ökar. Andra ändringar beror 
på att man velat rätta till negativa effekter av att olika myndigheter har haft 
olika stark sekretess på samma uppgifter.32  

                                                 
26 Prop. 2001/02:70 s. 8   
27 Spira s. 70 
28 Sivervall s. 67 
29 Bohlin s. 18 
30 Spira s. 125 
31 Spira s. 61 
32 SOU 2003:99 s. 101, 105ff 
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OSEK kom i sin undersökning fram till att 17 av 89 ändringar inneburit 
faktiska utvidgningar av sekretessen. Journalistförbundet, som gjort en 
liknande undersökning, kom fram till 27 ändringar för samma tid.33 Exempelvis 
har sekretess till skydd för upphovsman införts.34 Bakgrunden till ändringen är 
scientologbibeln. En avhoppare från scientologkyrkan offentliggjorde bibeln 
genom att lämna in pappersexemplar av den till olika myndigheter.35 Ett annat 
exempel är polisens förundersökningssekretess, som har ändrats så att sekretess 
numera är huvudregel.36 Ändringen i sekretesslagen 7:16 till följd av 
personuppgiftslagen räknas också den som en utvidgning av sekretessen 
eftersom personuppgiftslagen gäller ett vidare område än den upphörda 
datalagen.37  

Journalisten Christoph Andersson är kritisk till Domstolsdatautredningens 
lagförslag. Förslaget gäller behandling av personuppgifter i domstolarnas och 
hyres- och arrendenämndernas rättsskipande och rättsvårdande verksamhet och 
innebär att sökmöjligheterna i deras databaser begränsas. Det skall enligt 
förslaget bli möjligt att gallra i datorerna efter ett visst antal år och även att 
skydda juridisk person, alltså myndigheter och företag och inte bara enskild 
person, mot insyn. Förslaget stärker ytterligare skyddet för den personliga 
integriteten med följd att insynen i den dömande makten minskar.38 I december 
2001 överlämnades betänkandet till justitiedepartementet. Någon proposition 
till följd av förslaget har, i februari 2004, ännu inte utarbetats. Jag själv har i 
jakten på rättsfall drabbats av ”PuLifieringen” genom att besöksdatorerna på 
kammarrätten i Stockholm och Regeringsrätten stängts av. Skälet var en 
ändring från den 1/11 2003 i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. 
vid Regeringsrätten och kammarrätterna med hjälp av automatiserad 
behandling. Sedan dess får inte känsliga personuppgifter enligt 13 § 
personuppgiftslagen eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för 
körkort användas som sökbegrepp i domstolarnas automatiserade register. Till 
dess att databaserna har anpassats efter författningen är besöksdatorerna 
avstängda. 

OSEK ger i sitt huvudbetänkande förslag på en ny sekretesslag. Genom en 
ny struktur, redaktionella ändringar och modernare språk skall lagen bli mer 

                                                 
33  SOU 2003:99 s.104 respektive s. 101 
34 SekrL 8:27, SOU 2003:99 s. 107 
35 Spira s. 60 
36 SekrL 9:17, SOU 2003:99 s. 106 
37 SOU 2003:99 s. 103 
38 Andersson, 31/10 –02 
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överskådlig och lättare att tillämpa. Dessutom resonerar kommittén kring tre 
möjligheter för att uppmärksamma lagändringars konsekvenser för öppenheten. 
Att inrätta en särskild kommission med uppgift att följa utvecklingen på 
sekretessrättens område är en åtgärd. En annan möjlighet är att regeringen 
varje år redovisar för riksdagen vilka ändringar som gjorts. Som tredje 
alternativ föreslås att ett eller flera befintliga organ utses till remissinstanser 
när det gäller frågor som berör öppenhet och sekretess.39 Utbildning i 
offentlighets- och sekretessfrågor är också viktiga insatser.40 OSEK ger inte 
förslag på sådana insatser utan menar att ansvaret för detta ligger på 
myndigheterna.41  

En annan, tydlig, tendens förutom Anders R Olssons ”PuLifiering” tycks 
vara att alltfler politiska frågor avgörs muntligt och att allt mindre 
dokumenteras av den politiska processen. Som Dagens Nyheter på ledarplats 
uttrycker det: ”De verkligt tunga beslutsprocesserna sker i de rökfyllda 
rummen, per mobiltelefon, i bastun eller på krogen”.42 Vägen till själva 
besluten går inte att följa. Hammarlund & Hedman beskriver den verklighet 
som regeringskansliets arkiv speglar som skev och ofullständig. Protokoll 
innehåller oftast bara kortfattade motiveringar till besluten och arbetsmaterial 
som hade kunnat belysa mer interna överväganden saknas. Författarna menar 
att skälet till att arbetsmaterial inte bevaras är att det då som regel omedelbart 
blir offentligt material.43 För några år sedan införde Island en ny 
insynslagstiftning. I en artikel av Inga-Britt Ahlenius, generaldirektör för RRV, 
framgår det att den nya lagen lett till att politiker dokumenterar mindre än 
förut.44 Ahlenius tänker sig att en tidsbegränsad sekretess skulle gynna 
dokumentationen och på sikt allmänhetens insyn.45  

Den allt sämre dokumentationen inom den offentliga förvaltningen tas upp 
i ett särskilt yttrande till OSEK:s utredning. I detta krävs att denna muntliga 
tradition som etablerat sig på myndigheterna försvinner. Man efterlyser en 
förvaltningspolitik som leder till förbättrad dokumentation och en insikt i vad 
god dokumentation betyder.46   

                                                 
39 SOU 2003:99 s. 111ff 
40 SOU 2001:3 s.17 
41 SOU 2003:99 s. 417 
42 Ledaren, Dagens Nyheter 16/3 -03 
43  Hammarlund & Hedman s.106 
44 Ahlenius, 11/3 –03 
45 Ahlenius, 11/3 –03, även Sivervall  s. 66  
46 SOU 2003:99, särskilt yttrande av ledamöterna Svante Nycander (fp), Inger Lundgren (v), Ann Lång 
(kd), Inger René (m) och Stefan Tornberg (c) samt experten Claes Gränström  
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Internationell utveckling 
Den tekniska utvecklingen har underlättat samarbetet över nationsgränserna.  
Detta samarbete har resulterat i avtal som har betydelse för vår 
offentlighetsprincip. Nedan följer några exempel.  

År 1980 antog Europarådets ministerkommitté en konvention till skydd 
för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, kallad 
dataskyddskonventionen. Konventionen fungerar som rekommendation och 
trädde i kraft den 1/10 1985.47 I anslutning till konventionen införde Sverige en 
bestämmelse i regeringsformen som stadgar att ”varje medborgare skall i den 
utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga 
integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av 
automatisk databehandling.”48  

Europaparlamentets och Europeiska unionens råds direktiv 95/46/EG är 
ursprunget till vår personuppgiftslag och den nuvarande bestämmelsen i SekrL 
7:16. Det antogs den 24 oktober 1995 och rör skyddet för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Syftet är att garantera en gemensam hög skyddsnivå för den 
personliga integriteten inom EU så att personuppgifter fritt skall kunna flöda 
mellan medlemsländerna.49 Inom direktivets ram skall varje nation närmare 
bestämma villkoren för när behandling av personuppgifter får förekomma. Den 
24 oktober 1998 skulle direktivet vara genomfört i medlemsländerna. Sverige 
höll tidsramen genom att personuppgiftslagen (1998:204) trädde i kraft det 
datumet. Majoriteten av medlemsstaterna hann däremot inte med det.50 I 
februari 2002 var Frankrike och Luxemburg de enda länder som ännu inte 
genomfört direktivet till någon del.51 Det är EG-domstolen i Luxemburg som 
slutgiltigt avgör hur direktivet ska tolkas. Först genom domstolens prövning 
kan man veta om den nationella lösningen håller sig inom direktivets ram.52 
Den 6 november 2003 meddelades en dom i det svenska målet om 
konfirmandlärare Bodil Lindqvist, som publicerade personuppgifter på 
Internet.53  

                                                 
47 SOU 1997:39 s. 170  
48 2 kap. 3 § andra stycket RF (SFS 1988:1439), Gränström m.fl. s. 167 
49 Prop. 1997/98:44 s. 34 
50 Öman s. 24 och 32f 
51 Direktiv 2002:31  
52 Öman s. 18 
53 Statens offentliga utredningars webbportal, se vidare om domen under avsnittet ”Rättsfall som rör 
yttrandefriheten på Internet” 
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Europakonventionens fri- och rättigheter skall respekteras som allmänna 
principer på EG-rättens område.54 Var och en har enligt konventionen rätt till 
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig 
myndighet får inte inskränka denna rättighet annat än med stöd av lag. Var och 
en har också rätt till yttrandefrihet. Friheten innefattar åsiktsfrihet och frihet att 
ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning 
och oberoende av territoriella gränser. Konventionen är inkorporerad med 
svensk lag sedan 1/1 1995. Bestämmelsen i RF 2:23 säger att lag eller annan 
föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 
konventionen.55  

Genom Amsterdamfördraget (artikel 255 i EG-fördraget) har medborgare 
och de som är bosatta i EU rätt att ta del av ministerrådets, EU-kommissionens 
och parlamentets handlingar. Sekretess skall bara gälla i undantagsfall.56 Enligt 
debattboken 7:16 – och andra hot mot öppenheten är emellertid listan på 
undantag från handlingsoffentligheten lång.57 I det svenska lagstiftningsarbetet 
i och med Amsterdamfördraget påpekade flera remissinstanser att de anställda 
vid EG:s institutioner och organ inte har meddelarfrihet. Regeringen svarade 
att den avser att fortsätta verka för att stärka öppenheten inom EU. Den 
nämnde också en dom i Europadomstolen den 27 mars 1996 som främjar en 
utveckling i rätt riktning. Domen gäller journalisten Goodwin och slår fast att 
journalister har rätt att skydda sina källor. 58  

                                                 
54 Prop. 1997/98:44 s. 50 
55 Reimers, SFS 1994:1468 
56 Prop. 1997/98:58 s. 36ff  
57 Spira s. 100 
58 Prop. 1997/98:58 s. 41 
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Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen (PuL) genomför Europaparlamentets och Europarådets 
direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
Lagen omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter och viss 
manuell behandling av personregister. Behandling för privat bruk faller utanför 
lagens tillämpningsområde. Det görs även undantag med hänsyn till 
offentlighetsprincipen och tryck- och yttrandefriheten. Lagen gäller generellt 
och inte bara för sådant som omfattas av EG-rätten. Detta innebär att särregler i 
annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen.  

Lagen innehåller bestämmelser om när behandling av personuppgifter är 
tillåten och anger vilka krav som ställs på behandlingen av personuppgifter. 
Personuppgifter får föras över till ett tredje land (stat utanför EES) under 
förutsättning att landet har en acceptabel skyddsnivå. För behandling av 
känsliga personuppgifter finns särskilt stränga regler. I lagen finns också 
bestämmelser om bland annat information till de registrerade, om korrigering 
av personuppgifter och om säkerheten vid behandlingen. Den som skall utföra 
en automatiserad behandling är skyldig att anmäla detta till Datainspektionen, 
som är tillsynsmyndighet.59  

När personuppgiftslagen trädde i kraft den 24/10 1998 upphörde 1973 års 
datalag.60 Personuppgiftslagens tillämpningsområde är vidare än datalagens. 
Lagen omfattar även manuell registrering och behandling av personuppgifter i 
löpande text, inte bara automatisk databehandling av personregister som var 
fallet för datalagen.61 Under en övergångsperiod fortsatte datalagen att gälla för 
behandlingar som påbörjades innan personuppgiftslagen trädde i kraft. För 

                                                 
59 Undantag från bestämmelsen finns. Om ett särskilt personuppgiftsombud utsetts och det rapporterats 
till Datainspektionen behöver man till exempel inte anmäla behandlingen. Personuppgiftsombudets 
uppgift är att se till att behandlingen går till på ett lagligt och korrekt sätt.   
60 SFS 1973:289 
61 Öman s. 69 
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manuell behandling som fanns innan PuL:s ikraftträdande börjar 
personuppgiftslagen att gälla fullt ut först den 1 oktober 2007.62  

I lagstiftningsarbetet är många instanser tveksamma till om direktivet 
verkligen går att förena med den svenska offentlighetsprincipen.63 Lagrådet, 
som granskar lagförslags juridiska utformning, skriver i sitt yttrande över 
regeringens förslag att den svenska offentlighetsprincipen ”torde gå väsentligt 
längre” än vad som gäller i de flesta EU-länder. Det menar att Sverige med den 
föreslagna lagen kommer att ha ett lägre persondataskydd än andra 
medlemsländer, och detta går emot direktivets syfte som ju är att skapa en 
gemensam skyddsnivå för medlemsländerna.64 Regeringen däremot är 
övertygad om att Sveriges lagstiftning kommer att hålla i EG-domstolen. Som 
skäl för sin ståndpunkt pekar regeringen på den ökade öppenheten inom EU.65 
Den hänvisar också till klausulen i direktivets ingress (punkt 72) som infördes 
på svenskt initiativ. Enligt den skall det vara möjligt att ta hänsyn till 
offentlighetsprincipen när bestämmelserna genomförs i nationell rätt. 
Invändningar görs att tolkningsläget är mer komplicerat än så. Termen ”allmän 
handling” är speciell för Sverige (och Finland). Utländska begrepp har en 
snävare innebörd. I andra språkversioner av direktivet används därför uttryck 
som syftar på annat än det svenska begreppet ”allmänna handlingar”.66 

Riksdagen fattade beslut om personuppgiftslagen på våren 1998. Några 
sakliga ändringar gjordes inte i regeringens lagförslag.67 När lagen trädde i 
kraft kritiserades den häftigt. Politiker överöstes med e-postbrev och 
namninsamlingar. Invändningarna rörde främst lagens konsekvenser för 
publicering av personuppgifter på Internet.68  

Själva utlämnandet av personuppgifter berör flera artiklar i EG-direktivet. 
Jag tar i det följande upp bestämmelser i direktivet där regeringen särskilt 
resonerar kring handlingsoffentlighetens förenlighet med direktivet. Därefter 
följer ett avsnitt om direktivets förhållande till tryck- och yttrandefriheten. 

                                                 
62 Prop. 1997/98:44 s. 108, bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ tillämpas inte förrän 1/10 2007 på 
manuell behandling som påbörjades innan PuL trädde i kraft.  
63 Prop. 1997/98:44 s. 43, remissinstanser och reservation från ledamöter från kd, fp och m i SOU 
1997:39 
64 Prop. 1997/98:44 s. 234 
65 Prop. 1997/98:44 s. 45f, som exempel nämner regeringen förhandlingarna om Amsterdamfördraget 
66 Yttranden av Jan Evers i  betänkandet SOU 1997:39 
67 Öman s. 14 
68 Öman s. 19 och Spira s. 16 
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Direktivets förhållande till handlingsoffentligheten 
En särskild bestämmelse i personuppgiftslagen understryker att lagen inte skall 
inskränka en myndighets skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Lagen 
skall inte heller hindra att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna 
handlingar eller att en arkivmyndighet tar hand om arkivmaterial, vilket är en 
förutsättning för att offentlighetsprincipen skall fungera.69  

8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en 
myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut 
personuppgifter.  

Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna 
handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 § 
fjärde stycket gäller inte för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna 
handlingar.70 

Lagrådets uppfattning är att denna särskilda bestämmelse troligtvis strider mot 
EG-rätten. För att Sverige skall vara säker på att inte lagstifta i strid mot 
direktivet, menar det att tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen i stället 
måste ändras.71 Om det skulle vara så att handlingsoffentligheten inte strider 
mot EG-rätten, menar Lagrådet, att paragrafen i vilket fall är onödig, eftersom 
grundlag alltid gäller framför vanlig lag.72 Lagrådet skriver angående andra 
stycket att skyldigheten att bevara allmänna handlingar har ”betydelse för 
offentlighetsprincipen men någon uttrycklig föreskrift härom finns inte i TF 
eller annan grundlag. Här kommer således undantagen – i den mån de inte har 
stöd i direktivet – i konflikt med principen om EG-rättens företräde framför 
nationell lagstiftning.”73  

Grundläggande krav på behandlingen (9 §)  
En behandling av personuppgifter skall uppfylla kraven bland annat på att 
uppgifterna är korrekta och relevanta och behandlas i enlighet med god sed. 
Personuppgifterna får bara samlas in för uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och de får sedan inte användas i något annat syfte.74 Personuppgifter 
får inte heller bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn 

                                                 
69 Prop. 1997/98:44 s. 118 
70 PuL (1998:204) 
71 Prop. 1997/98:44 s. 233 
72 Prop. 1997/98:44 s. 233 
73 Prop 1997/98:44 s. 234 
74 Artikel 6.1 b i EG-direktivet, prop. 1997/98:44 s. 163 
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till det ursprungliga ändamålet. I historisk, statistisk eller vetenskaplig 
verksamhet kan de bevaras längre, om det finns lämpliga skyddsåtgärder.75  

Att lämna ut personuppgifter skulle enligt denna bestämmelse kunna anses 
som otillåtet eftersom det inte överensstämmer med det ursprungliga ändamålet 
- insamlingen av uppgifterna - men regeringen anser tvärtom att det utgör en 
integrerad del av förvaltningsverksamheten och att det därför är förenligt med 
det ursprungliga ändamålet.76 Av samma anledning är det tillåtet för en 
myndighet att lämna över handlingar till en arkivmyndighet och för en 
arkivarie att sedan lämna ut  personuppgifter .77  

När behandling är tillåten (10 §):  
Huvudregeln är att den registrerade måste lämna sitt samtycke för att 
behandling ska få ske, men behandling kan också vara tillåten vid andra 
tillfällen som anges i punkterna a-f i paragrafen.78 Enligt regeringen stöder flera 
av dessa punkter en myndighets utlämnande av personuppgifter. 
Myndigheterna är bland annat rättsligt förpliktade att följa grundlagsreglerna 
om utlämnande av allmänna handlingar, utlämnandet är en arbetsuppgift i det 
allmännas intresse och det är ett led i myndigheternas myndighetsutövning.79  I 
flera av de rättsfall jag har gått igenom görs en intresseavvägning enligt 10 § 
punkten f mellan den enskildes integritetsintresse och den tredje mannens (den 
sökandes) skäl att behandla personuppgifterna.  

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter (13-14 §§):  
Uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, facklig tillhörighet, hälsotillstånd och uppgifter om 
sexualliv räknas som känsliga och får som huvudregel inte behandlas. 
Undantag från förbudet får göras, till exempel av hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse under förutsättning att  det finns lämpliga skyddsåtgärder.80 Regeringen 
menar att bestämmelserna i sekretesslagen, däribland 7:16, är sådana 
skyddsåtgärder.81 De skall garantera att känsliga personuppgifter inte kommer 
att lämnas ut om den enskilde riskerar att skadas eller drabbas negativt av det.82  

                                                 
75 Artikel 6.1 e i EG-direktivet, prop. 1997/98:44 s. 164 
76 Prop. 1997/98:44 s. 44 
77 Prop. 1997/98:44 s. 47f 
78 Artikel 7, prop. 1997/98:44 s. 164 
79 Prop. 1997/98:44 s. 44 
80 Artikel 8, prop. 1997/98:44 s. 165f 
81 Prop. 1997/98:44 s. 44 
82 SOU 2001:03 s. 53 
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Information till den registrerade (23 §):  
Den registrerade skall informeras om bland annat vem som är registeransvarig 
(myndigheten, företaget etc.) och vad uppgifterna skall användas till.83 Här 
anför regeringen att en myndighet inte kan lämna information till den enskilde 
om till vilka personer uppgifterna kan komma att lämnas ut, eftersom 
offentlighetsprincipen innebär att var och en kan få ut icke sekretessbelagda 
personuppgifter och att den som får uppgifterna i princip har rätt att vara 
anonym. Myndigheten skulle kunna lämna information om till vilken kategori 
av personer som uppgifterna kan komma att lämnas ut till, men regeringen 
menar att det inte är nödvändigt. Rätten att ta del av allmänna handlingar är 
grundlagsskyddad sedan lång tid tillbaka och det kan därför förutsättas att 
allmänheten redan känner till att uppgifter kan komma att lämnas ut.84   

Rättelse (9, 28 §§)  
Den registrerade har rätt att få uppgifter som inte behandlats i enlighet med 
lagen rättade, blockerade eller utplånade.85 Reglerna fanns innan PuL,86 men 
möjligheterna att i dag få uppgifter utplånade har ökat eftersom 
personuppgiftslagen gäller både digital och manuell behandling.  

Myndigheten kan välja metod för korrigeringen och behöver alltså inte 
utplåna felaktiga uppgifter.87 Gränström m.fl. tar upp ett problem ur 
arkivsynpunkt. Författarna skriver att det inte är klarlagt huruvida 
arkivmyndigheter är tvungna att vidta rättelser i arkiv som överlämnats för 
förvaring.88 Arkivmyndigheterna kan i värsta fall bli krävda på skadestånd för 
uppgifter som tillkommit i andra myndigheters verksamhet.89   

Direktivets förhållande till tryck- och yttrandefriheten 

7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot 
bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

                                                 
83 Artikel 10 och 11, prop. 1997/98:44 s. 166f  
84 Prop. 1997/98:44 s. 44 
85 Artikel 12, prop. 1997/98:44 s. 167f 
86 Datalagen (1973:289) 8 § ”rättas, ändras eller uteslutas”  
87 Prop. 1997/98:44 s. 46f 
88 Gränström m.fl. s. 176 
89 Gränström m.fl. s. 173 
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Bestämmelserna i 9–29 och 33–44 §§ samt 45 § första stycket och 47 –49 §§ skall inte 
tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska 
ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande. 

Bestämmelserna om tryck- och yttrandefriheten i TF och YGL gäller 
oförändrade. Syftet med bestämmelsen i 7 § är att klargöra och underlätta 
tillämpningen. Vid fall av tolkningskonflikter skall tillämpningen präglas av 
försiktighet och respekt för det grundlagsskyddade området.90   

Lagrådet avstyrker regeringens förslag till 7 §. Det menar, precis som i 
fallet med 8 §, att bestämmelserna i direktivet får ge vika för våra grundlagar i 
vidare mån än vad direktivet medger.91  

All journalistisk, konstnärlig och litterär verksamhet omfattas inte av 
tryck- och yttrandefriheten i TF och YGL. Exempelvis skyddas en dagstidnings 
webbplats och får inte granskas enligt PuL, medan en debattsida på Internet 
kan falla utanför grundlagsskyddet. Enligt EG-direktivet får länderna göra 
undantag, för behandling som uteslutande sker för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande. Förutsättningen är att undantagen är 
nödvändiga för att förena rätten till privatlivet med reglerna om 
yttrandefriheten.92 Sverige införde undantagen i 7 § andra stycket.93 Flera 
remissinstanser var kritiska till att vissa grupper skulle särbehandlas på detta 
sätt. De menade att yttrandefriheten är en rättighet som bör tillkomma var och 
en.94  

Flera rättsfall visar att yttrandefriheten på Internet har kommit i kläm. I 
nästa avsnitt följer ett par exempel. Genom en ändring i YGL från den 1 
januari 2003 är det nu lättare att behandla personuppgifter på Internet. Den 
som har en webbplats kan från och med det datumet anmäla en ansvarig 
utgivare och skaffa utgivningsbevis. Därigenom skyddas webbsidan av YGL. I 
sitt yttrande över förslaget (dnr 682-2001) varnade Datainspektionen för att en 
utökning av det grundlagsskyddade området minskar skyddet för den 
personliga integriteten. 95    

                                                 
90 Prop. 1997/98:44 s. 49ff 
91 Prop. 1997/98:44 s. 50f 
92 Artikel  9, prop. 1997/98:44 s. 166 
93 Prop. 1997/98:44 s. 52 
94Tjänstemännens centralorganisation, Svenska journalistförbundet och Föreningen grävande journalister, 
prop. 1997/98:44 s. 51 
95 YGL 1:9, SFS 2002:909, DIrekt 4/02  
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Rättsfall som rör yttrandefriheten på Internet 
Ramsbro-målet är det första målet enligt PuL som avgjorts i Högsta domstolen 
(HD).96 Företagaren Börje Ramsbro blev dömd till dagsböter i Svea hovrätt för 
att han 1997 hade kritiserat makthavare inom bank- och finansvärlden på sin 
hemsida. Ramsbro hävdade att publiceringen hade journalistiska ändamål och 
att han därmed var undantagen från straffansvar enligt PuL, men hovrätten 
ansåg att ändamålet inte var ”uteslutande journalistiskt” utan att syftet ”också 
varit att sprida kännedom om de nedvärderande personuppgifter som det är 
fråga om i målet”.97 I juni 2001, avgjorde Högsta domstolen målet. HD ansåg 
att kränkande eller nedvärderande yttranden på Internet ska tillåtas så länge 
syftet är ”att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av 
större betydelse för allmänheten”. Publiceringen ansågs ha uteslutande 
journalistiska ändamål och företagaren friades från åtalet för brott mot PuL. 
HD påpekade dock att även om behandlingen är tillåten enligt PuL kan den 
anses kränkande och man kan bli dömd för förtal.98  

Målet rörande konfirmandläraren Bodil Lindqvist ledde till att EG-
domstolen för första gången definierade tillämpningsområdet för direktivet.99 
Bodil Lindqvist arbetade som konfirmandledare. 1998 skapade hon en hemsida 
där hon presenterade sig själv och sina kollegor på ett lättsamt sätt. Hon 
beskrev arbetsuppgifter och lämnade även mer privata uppgifter, som till 
exempel att en arbetskamrat hade skadat foten och var sjukskriven. De berörda 
personerna hade inte tillfrågats och några av dem tog illa vid sig. Lindqvist tog 
då bort sidan och anmälde sig själv för polisen. Eksjö tingsrätt dömde henne 
till böter för brott mot PuL på tre punkter; hon hade behandlat personuppgifter 
utan att göra en skriftlig anmälan till Datainspektionen, hon hade överfört 
personuppgifter till tredje land och hon hade behandlat känsliga 
personuppgifter (den skadade foten och sjukskrivningen). Lindqvist 
överklagade tingsrättens dom till Göta hovrätt, som begärde ett 
förhandsavgörande från EG-domstolen i Luxemburg huruvida 
lagöverträdelserna  strider mot bestämmelserna i EU:s direktiv. Domstolen fick 
också frågan om direktivet strider mot de allmänna principerna om 
yttrandefrihet.100   

                                                 
96 NJA 2001 s. 409, mål B 293-00 
97 DIrekt 2/01 
98 DIrekt  3/02 
99 EG-domstolens mål C- 01/01 
100 DIrekt 2/02 



 21

Domstolen fick in yttranden från flera länder angående målet. Yttrandena 
visar att synen på privata webbplatser skiljer sig inom EU. Datainspektionen 
ansåg att information som publiceras på webben inte kan vara ”uteslutande 
privat” eftersom den görs tillgänglig i hela världen. Storbritanniens 
dataskyddsmyndighet ansåg att en webbplats är privat och därmed undantagen 
från direktivet. EU-kommissionen menade att undantaget för journalistiska 
ändamål kunde tillämpas.101 Lindqvists försvar hävdade att undantaget för 
”uteslutande privat bruk” skulle gälla.102 

EG-domstolens dom avkunnades den 6 november 2003. I den fastställs att 
direktivet är tillämpligt på behandlingen och att känsliga uppgifter hade 
behandlats.103 Däremot friar domstolen Lindqvist från anklagelsen att ha fört 
över personuppgifter till tredje land.104  

Lindqvist hade länkat sin sida till Svenska Kyrkans server som fanns i ett 
EU/EES-land. Eftersom bara de frågor som uttryckligen ställs avgörs i ett mål, 
framgår det inte om Svenska kyrkan kunde anses ha lämnat ut uppgifterna till 
tredje land och inte heller vad som skulle ha gällt om servern hade funnits i 
tredje land.105  

Svea hovrätt ställde också frågan om tingsrättens dom strider mot 
yttrandefriheten, men den frågan bollades tillbaka till den svenska 
rättsskipningen106. ”Det ankommer på de nationella domstolar och övriga 
myndigheter /…/ att se till att det uppnås en korrekt jämvikt mellan de 
rättigheter och de skyldigheter som är i fråga, och då särskilt de grundläggande 
rättigheterna”107.  

Göta hovrätt ska nu pröva den överklagade tingsrättsdomen med ledning 
av de här beskeden. Utslaget ska komma under våren 2004108.  

Innan detta mål avgjordes i EG-domstolen bröt i princip varje publicering 
av en personuppgift på en hemsida mot förbudet mot överföring till tredje 
land.109  Sidan är ju möjlig att läsa för alla som är uppkopplade på nätet, oavsett 
vad landet har för skyddsnivå för uppgifterna. Nils Funcke skriver i Dagens 
Nyheter en dag före domen i EG-domstolen att även om Bodil Lindqvist skulle 

                                                 
101 DIrekt 2/02 
102 DIrekt 4/02 
103 EU:s webbportal, pressmeddelande nr 96/03 
104 EU:s webbportal, pressmeddelande nr 96/03 
105 DIrekt 4/03 
106 DIrekt 4/03 
107 EU:s webbportal, pressmeddelande nr 96/03 
108 DIrekt 4/03, Svea hovrätt mål B 747-00 
109 Funcke, 7/11 -03 
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frias i EG-domstolen bör personuppgiftslagen avskaffas. ”Det är en främmande 
fågel i vår tradition av öppenhet och yttrandefrihet”.110  

Översyn av lagen 
I februari 2004 överlämnade Personuppgiftslagsutredningen sitt betänkande till 
Justitiedepartementet.111 Första slutdatum för utredningen var satt till den 31/3 
–03, men EG-domstolens avgörande i Lindqvist-målet inväntades.112 Inga 
ändringar föreslås med anledning av denna dom. Däremot ger utredningen 
förslag på hur lagen kan bli mer inriktad på att förhindra missbruk av 
personuppgifter, istället för att reglera själva hanteringen av dem.113 Bland 
annat föreslår utredningen en ny paragraf där undantag görs från de allra flesta 
hanteringsreglerna i personuppgiftslagen för ”vardaglig” behandling av 
personuppgifter. Produktion av löpande text i ordbehandlingsprogram och 
publicering av löpande text på Internet samt korrespondens med e-post är 
exempel på behandling som enligt förslaget skall vara tillåten om det inte 
innebär ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten.114   

5 a § Bestämmelserna i 9, 10, 13, 21, 23, 24, 28, 33 och 42 §§ skall inte tillämpas på 
behandling av personuppgifter som inte ingår i och inte heller är avsedda att ingå i en 
samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter 
eller sammanställning av just personuppgifter. Sådan behandling får utföras bara om den 
inte innebär ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten.115 

Utredningen föreslår att 8 § förtydligas så att bestämmelserna i 
personuppgiftslagen inte inskränker myndigheternas skyldighet att på begäran 
söka efter, sammanställa och lämna ut personuppgifter. Även andra organ än 
myndigheter som har skyldigheter enligt offentlighetsprincipen, t.ex. 
kommunala bolag, skall omfattas av paragrafen.116  

8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en 
myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att söka efter, sammanställa 
och lämna ut personuppgifter. Bestämmelserna innebär inte heller en sådan begränsning 
av en myndighets befogenhet att göra en sammanställning tillgänglig som avses i 2 kap. 3 
§ tredje stycket tryckfrihetsförordningen. 

                                                 
110 Funcke, 5/11-03 
111 Statens offentliga utredningars webbportal 
112 Direktiv 2003:164, DIrekt 4/03 
113 SOU 2004:6 s. 12ff 
114 SOU 2004:6 s. 12 
115 SOU 2004:6 s. 17 
116 SOU 2004:6 s. 14 
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Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna 
handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 § 
fjärde stycket gäller inte för en myndighets användning av personuppgifter i allmänna 
handlingar. 

Vid tillämpningen av denna paragraf jämställs med myndighet ett annat organ i den 
utsträckning som anges i 1 kap. 8 och 9 §§ sekretesslagen (1980:100).117 

Några ändringar har redan gjorts för att närma sig en missbruksinriktad lag, 
bland annat av överföringsreglerna, som har kritiserats hårt.118 Totalförbudet att 
föra över personuppgifter till tredje land ledde exempelvis till att några 
kommuner och statliga verk tog bort information från sina hemsidor.119 Den 
ursprungliga bestämmelsen innebar att Sverige antog en strängare regel än vad 
som var nödvändigt enligt EG-direktivet. Genom ändringar från den 1/1 2000 
får personuppgifter föras över till tredje land om landet har en tillräcklig 
skyddsnivå för uppgifterna.120 Bestämmelsen överensstämmer nu med 
direktivet. 

Ändringar har också gjorts i personuppgiftsförordningen (1998:1191) 
bland annat för att underlätta för kommuner och landsting att publicera 
personuppgifter på Internet. Möjligheten för myndigheter att behandla känsliga 
personuppgifter i löpande text har också ökats.121  

                                                 
117 SOU 2004:6 s. 18 
118 Öman s. 19 
119 www.pul.nu om yttrandefrihet och integritet på Internet 
120 Öman s. 19f, PuL 33 § (SFS 1999:1210) 
121 Öman s. 30f 
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7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) 

I samband med att personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 
ändrades lydelsen i 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100). Enligt 
bestämmelsen gäller sekretess för personuppgift, "om det kan antas att ett 
utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med 
personuppgiftslagen". Offentlighet är huvudregel. Endast vid de tillfällen som 
det kan antas att en behandling kommer att strida mot personuppgiftslagen 
skall personuppgifterna sekretessbeläggas. Syftet med bestämmelsen är att 
tillgodose ett effektivt skydd för den personliga integriteten i dagens IT-
samhälle.122  

Skillnad i äldre och nuvarande lydelse 
Äldre lydelse: 

Sekretess gäller för personuppgift i personregister som avses i datalagen (1973:289), om 
det kan antas att utlämnande skulle medföra att uppgiften används för automatisk 
databehandling i strid med datalagen. 

Sekretess för uppgift som anges i första stycket gäller också om det kan antas att 
utlämnande skulle medföra att uppgiften används för automatisk databehandling i utlandet 
och att detta medför otillbörligt intrång i personlig integritet. Vid tillämpning av denna 
bestämmelse ankommer det på datainspektionen att pröva fråga om utlämnande. Sekretess 
enligt detta stycke gäller dock ej om uppgiften skall användas för automatisk 
databehandling enbart i en stat som har anslutit sig till Europarådets konvention om skydd 
för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. 

 
Nuvarande lydelse: 

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att 
uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204). 

Andra stycket togs bort i den nya lydelsen. I det föreskrevs sekretess om det 
kunde antas att uppgifterna skulle användas för automatisk databehandling i 

                                                 
122 SOU 2001:3 s. 213 
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utlandet. Stycket ansågs inte behövas längre, eftersom den nya lydelsen 
innebär att sekretess gäller om ett utlämnande av personuppgifter till tredje 
land står i strid med 33-35 §§ i PuL.123 

Den nya lydelsen har ett vidare tillämpningsområde än på datalagens tid. 
För det första är bestämmelsen tillämplig vid alla utlämnanden av 
personuppgifter oavsett varifrån uppgifterna hämtas, inte bara vid utlämnanden 
från myndigheternas datoriserade personregister. För det andra gäller det att 
pröva om den sökande kommer att behandla uppgifterna i strid med 
personuppgiftslagen, vilken omfattar all helt eller delvis automatiserad 
behandling av personuppgifter och även manuell behandling av 
personuppgifter. Datalagen gällde enbart behandling av personuppgifter i ett 
dataregister. I vilken form utlämnandet sker, i form av en pappershandling, 
datamedium eller muntligt, har ingen betydelse varken i nuvarande eller 
tidigare lydelse. Bestämmelsen är tillämplig både vid massutlämnanden och 
vid begäran om enstaka personuppgifter, t.ex. om ett utlämnande begärs i syfte 
att sprida uppgifter via Internet.124 Det vidare tillämpningsområdet innebär att 
sekretessprövning kan bli aktuellt vid fler förfrågningar än tidigare.125   

Tidigare reglering i datalagen byggde på ett system med licens och 
tillståndsprövning av Datainspektionen. I bästa fall kunde sekretessprövningen 
inskränkas till att konstatera om den sökande hade licens eller tillstånd av 
Datainspektionen att föra personregister.126 Regners lagkommentar hänvisar till 
två rättsfall från datalagens tid. I båda målen konstaterades att bolagen inte 
inhämtat tillstånd från Datainspektionen att utföra behandlingen.127  

Efterforskningsförbud 
För att pröva om sekretess ska gälla enligt SekrL 7:16 måste handläggaren ha 
kunskap om en hel lag. Det gäller att bedöma om den sökande kommer att 
behandla personuppgifterna på ett sätt som strider med personuppgiftslagen. I 
en vanlig sekretessbedömning tar man i varje individuellt fall ställning till om 
utlämnandet medför skada eller men för den som uppgiften rör.128  

                                                 
123 Prop. 1997/98:44 s. 146 
124 SOU 2001:3 190f Regner skriver i sin lagkommentar (s. 7:81) att risk för sådan skada som avses i 
bestämmelsen i praktiken endast ”torde” bli aktuellt vid massuttag i någon form av uppgifter.  
125 SOU 2001:3 s. 213 
126 SOU 2001:3 s. 214 
127 Regner s. 7:81, RÅ 1988 not. 572 och RÅ 1992 ref. 86 
128 Regner s. 7:81, jmf rättsfall KamR Gbg 7459-2000: en journalist begärde uppgifter om 2006 anställda 
i Göteborgs kommun. Uppgifter om 90 personer inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården 
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Den som begär en handling hos en myndighet har rätt att vara anonym och 

personen behöver inte tala om vad handlingen ska användas till.129 Bara då det 
finns risk för att sekretess gäller får myndigheten ställa frågor. Personen kan då 
välja mellan att berätta vem han eller hon är och vad handlingen skall användas 
till och att avstå från att ta del av handlingen.130 Det har framkommit 
synpunkter på att bestämmelsen i SekrL 7:16 kommer i konflikt med detta 
efterforskningsförbud.131 Kritikerna menar att man inte kan göra en sådan 
sekretessbedömning utan att ta reda på vad handlingen skall användas till och 
efterfråga identiteten hos den som begär handlingen. Om inte frågorna ställs 
går det inte att bedöma om behandlingen kommer att hålla sig inom 
personuppgiftslagens ramar. Öman skriver i sin lagkommentar att en konkret 
omständighet skall tyda på att behandlingen kommer att omfattas av 
personuppgiftslagen och att den kommer att stå i strid med den lagen för att det 
skall bli aktuellt att göra en sekretessprövning och fråga vad sökanden skall 
göra med personuppgiften.132  

I flera av mina undersökta rättsfall efterforskas syftet med behandlingen. 
Sjöfartsverket ifrågasatte till exempel nyttan av de begärda uppgifterna. 
Myndigheten menade att informationen i uppgifterna snart skulle bli 
inaktuell.133 I ett annat fall efterforskade skattemyndigheten en journalists syfte 
med en behandling, bl. a. genom att fråga om uppgifterna skulle registreras 
elektroniskt.134 Göteborgs kommun ansåg i ett tredje fall att det inte utan 
närmare förklaring kan godtas att en behandling avser ett journalistiskt 
ändamål.135 Ett fjärde mål visar förmodligen på sådan konkret omständighet, 
som Öman talar om. Uppgifterna begärdes hos Umeå universitet och gällde 
personer med judisk trosbekännelse och sjundedagsadventister. Personen som 
begärde uppgifterna underlät att ange vad han skulle använda dem till. 
Universitetet misstänkte att diskriminerande syften låg bakom den tänkta 
behandlingen och att det fanns anledning att anta att personuppgifterna skulle 
komma att behandlas i strid mot personuppgiftslagen.136    

 
sekretessbelades p.g.a. att det kunde antas att personerna eller deras närstående skulle utsättas för våld 
eller allvarligt men om uppgifterna röjdes. Vissa andra uppgifter lämnades inte ut i något av fallen. 
129 TF 2:14 st. 3 
130 Regner II:4 
131 Motion 1999/2000:K204 av Centerpartiet, Nils Funcke i Spira s. 56  
132 Öman s. 329 
133 KamR Jög  mål nr 1226-2000 
134 KamR Sul mål nr 23-2000 
135 KamR Gbg mål nr 7459-2000 
136 KamR Sul mål nr 1443-2000 
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Ändamålet med behandlingen  
Enligt PuL 9 § får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål.” De får inte sedan behandlas i något syfte 
som strider mot dessa ursprungliga ändamål. Enligt Öman bör man vid 
tillämpningen av sekretessbestämmelsen bortse från myndighetens 
ursprungliga ändamål med personuppgiften.137 Bestämmelsen innebär i stället 
att det skall avgöras om den som begär uppgifterna kommer att hålla sig till det 
ändamål som han eller hon själv bestämmer vid insamlandet av uppgifterna.138 
Det som skall prövas är alltså om sökandens tänkta behandling av 
personuppgifterna efter ett utlämnande kan komma att strida mot 
personuppgiftslagen.139  

Sekretess kontra offentlighet 
Justitiedepartementet lät i februari 2001 en enkät gå ut till myndigheter, 
organisationer och företag angående EG-direktivet och personuppgiftslagen. 
Sammanställningen visar att bestämmelsen är otydlig och svår att tillämpa.140 
Bestämmelsen leder till ett ”moment 22”. Handlingar med personuppgifter 
skall inte lämnas ut om det kan ”antas” strida mot personuppgiftslagen, 
samtidigt stadgas genom personuppgiftslagens 8 § att personuppgiftslagen inte 
får inskränka offentlighetsprincipen.141 Många har ifrågasatt direktivets 
förenlighet med offentlighetsprincipen och menat att sekretessbestämmelsen 
går ut över denna grundlagsskyddade rättighet.142  Centern varnade i en motion 
hösten 1999 för att bestämmelsen kan leda till att offentlighetsprincipen sätts 
ur spel. Partiet yrkade att bestämmelsen skulle upphöra, men 
konstitutionsutskottet slog fast att sekretessbestämmelsen inte innebär att 
offentlighetsprincipen skall inskränkas.143  

Eftersom personuppgiftslagen gäller ett vidare område än den upphörda 
datalagen, ställs myndigheterna inför fler sekretessbedömningar och därför kan 
bestämmelsen räknas som en utvidgning av sekretessen.144  

                                                 
137 Öman s. 328 
138 Öman s. 328f, jmf rättsfall KamR Jög 3865-1999, där sökandes ändamål inte överensstämde med 
myndighetens 
139 Öman s. 329  
140 Direktiv 2002:31 
141 Spira s. 32ff 
142 Prop. 1997/98:44  s. 43, Andersson och Funcke, båda i Spira 
143  Motion 1999/2000:K204 av Lennart Daléus m.fl. (c), Betänkande 1999/2000:KU7 s. 14  
144 SOU 2003:99 s. 103 



 28

Personuppgiftslagsutredningen föreslår att SekrL 7:16 skall föreskriva 
sekretess för personuppgift om det finns ”skäl att anta att uppgiften efter ett 
utlämnande kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen”. Genom 
denna formulering anges att myndigheten måste ha ”något skäl – t.ex. att 
uppgifter om väldigt många människor begärs utlämnade – för att ställa frågor 
om den tilltänkta användningen av uppgifterna.” 145 Sekretess skall, enligt 
förslaget, också gälla för personuppgift om myndighetens utlämnande av 
uppgiften står i strid med bestämmelsen om överföring av personuppgifter till 
tredje land i 33 § personuppgiftslagen. 146   

7 § Sekretess gäller för personuppgift, om 1. det finns skäl att anta att uppgiften efter ett 
utlämnande kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204), eller 2. 
myndighetens utlämnande av uppgiften står i strid med 33 § personuppgiftslagen. 

Att myndighetens utlämnande står i strid med 33 § personuppgiftslagen skall dock inte 
medföra sekretess för uppgifter i allmänt register som enligt lag eller förordning är avsett 
att ge allmänheten information.147 

 
I Personuppgiftslagen En kommentar nämner Öman en konflikt som kan 

uppstå mellan uppgiftsskyldigheten enligt sekretesslagen (SekrL 15:4) och 
integritetsskyddet enligt personuppgiftslagen.148 Bestämmelsen i 2 § PuL 
föreskriver att bestämmelser i en annan lag eller förordning som avviker från 
personuppgiftslagen skall gälla i stället för personuppgiftslagen. Detta gäller 
myndigheternas skyldighet att lämna ut uppgifter.149 Rätten att ta del av uppgift 
ur allmän handling tar alltså över bestämmelserna i personuppgiftslagen, 
samtidigt som EG-direktivet skall gälla framför nationell rätt.150  

                                                 
145 SOU 2004:6 s. 14 
146 SOU 2004:6 s. 14 
147 SOU 2004:6 s. 22 
148 Öman s. 45 
149 Prop. 1997/98:44 s. 114f 
150 Lagrådets yttrande i prop. 1997/98:44 s. 234  
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Rättsfallsgenomgång 

Regeringsrätten har avgjort tre mål som rör tillämpningen av SekrL 7:16. I 
ytterligare ett mål gavs inte prövningstillstånd. Från de fyra kammarrätterna 
har jag fått 15 domar; två från kammarrätten i Göteborg, två från Jönköping, 
åtta från Stockholm och tre från Sundsvall. Persondatautredningen redovisar 
tre rättsfall som inte är med i min undersökning och som rör tillämpningen av 
SekrL 7:16. Två mål som jag tar upp finns inte med i Persondatautredningens 
genomgång.151 

Ett beslut att inte lämna ut en allmän handling kan överklagas av den som 
begärt ut handlingen.152 Det är bara ett avslagsbeslut som går att överklaga. En 
person kan därför inte överklaga om uppgifter om honom eller henne skall 
lämnas ut.153 För att ett ärende ska tas upp av regeringsrätten skall det vara av 
vikt för rättstillämpningen. Domstolen kan ta upp mål vars utgång 
uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag,154 men ett 
prövningstillstånd behöver inte betyda att regeringsrätten skall rätta till ett 
felaktigt beslut. 

I rättsfallsgenomgången redogörs för instansernas resonerande kring 
bestämmelsernas innebörd och vilka bedömningar som gjorts. I varje mål är 
ofta flera bedömningar aktuella. Först måste konstateras om behandlingen är 
undantagen personuppgiftslagen, t.ex. om behandlingen utförs av en journalist 
eller i rent privat syfte. Om så inte är fallet skall man ta ställning till om det rör 
sig om behandling enligt 5 § PuL. Sedan prövas om kraven på behandlingen är 
uppfyllda och om behandlingen är tillåten. På så sätt går man vidare steg för 
steg för att bedöma om behandlingen kommer att bedrivas inom 
personuppgiftslagens ramar. Jag ger exempel på kriterier och avvägningar som 
gjorts i enstaka mål. Därefter följer en sammanfattande bild av domstolarnas 
avgöranden.  
                                                 
151 KamR Gbg 2495-1999 och KamR Sth 136-2003 
152 TF 2:15 och SekrL 15:7 
153 Bohlin s. 160 
154 FPL (1971:291) 36 § 
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Presentation av rättsfallen  

Är behandlingen undantagen personuppgiftslagen? 
Sekretess enligt SekrL 7:16 kan inte komma i fråga om den som begär 
uppgifterna skall använda dem i rent privat syfte, t.ex. för att föra en 
elektronisk dagbok eller registrera sina grannar eller släktingar (6 § PuL).155 
Uppgifterna kan inte heller sekretessbeläggas enligt 7:16 om behandlingen sker 
inom ramen för den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten eller om 
den sker uteslutande för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål (7 § 
PuL). Om den som begär uppgifter hävdar att behandlingen skall ske inom 
ramen för 7 § skall detta godtas om det inte verkar helt osannolikt.156  

Fem rättsfall rör journalisters rätt till personuppgifter.157 I alla fem 
lämnades uppgifterna ut. I ett av dem kontaktade en journalist, som arbetade 
med ett projekt för tidningen Aftonbladet, Sjöfartsverket och begärde ut 
allmänna handlingar ur sjömansregistret. Det rörde sig om uppgifter på cirka 
1000 befälhavare på svenska fartyg, namn, personnummer och på vilket fartyg 
de var mönstrade. Syftet var att upprätta en databas över olika yrkeskategorier 
som tidningen planerade att använda som underlag för enkätundersökningar, 
tidningsartiklar och liknande. Sjöfartsverket bedömde att undantaget i 7 § inte 
skulle gälla och sekretessbelade uppgifterna. Som motivering angav verket att 
personen endast arbetade i projektform när förfrågan gjordes. Först till 
sommaren skulle han bli anställd som journalist vid tidningen. Myndigheten 
ifrågasatte även syftet med att samla in personuppgifterna. Uppgifterna skulle 
kunna vara bra att ha vid framtida fartygsolyckor och liknande händelser, men 
informationen i uppgifterna skulle, enligt verket, snart bli inaktuell.  

Journalisten överklagade Sjöfartsverkets beslut med motiveringen att PuL 
inte ska tillämpas om det strider mot bestämmelser i tryckfrihetsförordningen 
(TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) eller om personuppgifter annars 
behandlas uteslutande för  journalistiska ändamål. Han begärde uppgifterna 
inom ramen för sitt arbete på Aftonbladet, vad de skulle användas till saknade 
relevans för hans rätt att få ut dem.  

Kammarrätten gav journalisten rätt att få ut uppgifterna. Insamlandet av 
uppgifter till tidningens databas omfattades av grundlagsskyddet i 

                                                 
155 Prop. 1997/98:44 s. 53 
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157 KamR Jög mål nr 1226-2000, KamR Gbg mål nr 7459-2000, KamR Sth mål nr 1737-2001 och 136-
2003 och KamR Sul mål nr 23-2000 
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tryckfrihetsförordningen. Det kunde inte anses som så osannolikt att personen i 
fråga begärde uppgifterna inom ramen för sitt arbete för Aftonbladet.158  

Omfattas behandlingen av PuL? 
När det i övrigt gäller en myndighets skyldighet att lämna ut allmänna 
handlingar (8 § PuL) måste först och främst avgöras om behandlingen 
överhuvudtaget omfattas av personuppgiftslagen. Kriterier för det anges i 5 § 
PuL.  

5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är 
automatiserad. 

Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i 
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 

Av andra stycket framgår att lagen inte bara gäller automatiserad behandling 
av personuppgifter utan också manuell behandling. Tre kriterier måste 
uppfyllas för den manuella behandlingen. Det skall röra sig om en samling 
personuppgifter, vilket betyder uppgifter om fler än en person. Samlingen skall 
vara strukturerad, alltså sorterad enligt något slags system. Den strukturerade 
samlingen skall vara tillgänglig enligt särskilda kriterier.159  ”En förteckning i 
bokstavsordning över personer, t.ex. hushållsdelen i telefonkatalogen, är 
således inte ett register, om namnet är den enda sökingången.”160  

I tre rättsfall kom man fram till att den tänkta behandlingen inte omfattades 
av personuppgiftslagen. Sekretess enligt SekrL 7:16 kunde därför inte bli 
aktuellt.161 I ett av dem konstaterades att en globalfil inte kunde anses vara 
personuppgifter.162 I de andra två var de manuella registren endast sökbara på 
ett kriterium.  

RÅ 2001 ref 35 är det första avgörandet i Regeringsrätten som har med 
personuppgiftslagen och den nya lydelsen av sekretesslagen 7 kap. 16 § att 
göra. Bakgrunden var att Virtutech AB begärde hos KTH att få betygsutdrag 
för ca 1400 studenter som påbörjat sina studier under åren 1992-1996 och som 
antingen erhållit examen eller tagit minst 120 poäng. Avsikten med 
framställningen var att bolaget på ett effektivt sätt skulle kunna rekrytera 

                                                 
158 KamR Jög mål nr 1226-2000 
159 SOU 1997: 39 s. 342 
160 SOU 1997: 39 s. 342 
161 RÅ 2001 ref 35, KamR Gbg mål nr 2495-1999 och KamR Sth mål nr 3398-2000 
162 KamR Gbg mål nr 2495-1999 
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högkvalificerad personal. Trots den stora mängden hävdade bolaget att man 
skulle gå igenom betygsuppgifterna manuellt. Betygen med högst genomsnitt 
skulle läggas för sig i en särskild hög, allt som allt betyg från ett tiotal 
studenter. De övriga handlingarna skulle kasseras. Sortering efter namn eller 
personnummer skulle inte göras.  

KTH fann att de begärda uppgifterna utgjorde en strukturerad samling av 
personuppgifter som var tillgängliga för sökning och sammanställning enligt 
två kriterier, namn och genomsnittsbetyg. Den tänkta behandlingen omfattades 
därför av PuL. KTH ansåg att studenternas intresse av skydd för den personliga 
integriteten vägde tyngre än bolagets intresse av en effektiv rekrytering (10 § f) 
och Virtutechs begäran avslogs därför. 

 Kammarrätten i Stockholm begärde in yttrande från datainspektionen. 
Inspektionen menade liksom KTH att uppgifterna är strukturerade på ett sådant 
sätt som avses i lagen genom att de är sorterade först enligt namn och sedan 
enligt genomsnittsbetyg. En intresseavvägning enligt 10 § f måste göras och 
vid den fann datainspektionen att bolagets intresse av att behandla efterfrågade 
uppgifter inte vägde tyngre än de enskilda studenternas intresse av skydd för 
den personliga integriteten. Kammarrätten i Stockholm instämde i KTH:s 
bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet.  

Regeringsrätten upphävde emellertid kammarrättens dom. Domstolen fann 
att handlingarna vid ett utlämnande från KTH inte ingick i en sådan samling 
som omfattas av PuL. Som skäl för sin bedömning angav domstolen att 
handlingarna vid utlämnandet endast skulle vara sorterade efter studenternas 
efternamn och att det inte räcker för att de skall kunna anses ingå i en 
strukturerad samling tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt 
särskilda kriterier. Det måste finnas möjlighet till sökning av olika 
personuppgifter ”på ett betydligt effektivare sätt än i form av genomgång och 
granskning dokument för dokument”. Inte heller den manuella hantering som 
bolaget avsåg att genomföra skulle medföra att personuppgifterna ingick i en 
strukturerad samling. Företaget avsåg att sortera handlingarna enbart efter 
kriteriet medelbetyg. Det var därför inte fråga om en behandling enligt PuL och 
förutsättningar att sekretessbelägga uppgifterna med stöd av 7 kap. 16 § SekrL 
saknades. 

Uppfylls kraven på behandlingen (9 § PuL)? 
Den tänkta behandlingen skall uppfylla kraven bland annat på att ändamålet är 
bestämt och att uppgifterna är korrekta och relevanta. Här ger jag exempel på 
två fall där olika bedömningar gjordes av samma lagrum.     
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I kammarrätten i Jönköping fick Medipharm AB avslag på sin 
överklagan.163 Bolaget begärde att hos Jordbruksverket få köpa adressregister 
över lantbrukare som hade en mjölkkvot som översteg motsvarande ca 15 
mjölkkor. Uppgifterna skulle användas för att skicka ut information om 
biologiska ensileringsmedel. Jordbruksverket ställde Medipharms intresse av 
marknadsföring mot mjölkproducentens intresse av skydd för den personliga 
integriteten och kom fram till att marknadsföringsintresset skulle träda tillbaka, 
”i synnerhet som den enskilde inte hade haft anledning att räkna med att 
uppgifterna skulle komma att användas för marknadsföring när denna tog 
kontakt med Jordbruksverket.” Kammarrätten avslog Medipharms överklagan 
med samma skäl som Jordbruksverket angav.  

I en dom i kammarrätten i Stockholm lämnades tvärtemot positivt 
besked.164 AMF Pension begärde hos Rikspolisstyrelsen födelsetid och 
postnummer på polismyndighetens samtliga anställda. Försäkringsbolagets 
avsikt var att genomföra en direktmarknadsföringsåtgärd riktad mot 
privatanställda tjänstemän. Bolaget skulle skapa ett register över denna 
personalkategori genom att ta bort alla offentliganställda och alla 
privatanställda arbetare från ett register från Statens Person- och Adressregister 
(SPAR) och samköra detta resultat med myndigheters register för att kunna 
sålla ut privatanställda tjänstemän. Kammarrätten ansåg här att det inte förelåg 
några hinder att lämna ut personuppgifterna, trots att de använts för 
personaladministrativa ändamål hos myndigheten och de anställda inte haft 
anledning att räkna med  att de skulle lämnas ut i marknadsföringssyfte.   

Är behandlingen tillåten (10 § PuL)? 
I 10 § PuL anges när behandlingen är tillåten. Det är tillåtet att behandla 
personuppgifter först och främst när den enskilde har samtyckt till det, men 
också när behandlingen krävs för att till exempel kunna uppfylla ett avtal eller 
för att kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. En regel säger att 
behandlingen är tillåten, även utan samtycke, om intresset av att behandla 
personuppgifterna är starkare än den registrerades intresse av integritetsskydd.  

I ett mål bedömdes behandlingen nödvändig för att utföra en arbetsuppgift 
av allmänt intresse (10 § punkt d). 165  Det var Svenska Jägareförbundet som 
begärde utlämnande av uppgifter avseende slumpvis utvalda namn med 
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adresser ur Naturvårdsverkets jaktkortsregister. Uppgifterna skulle användas 
för forskning. Förbundets ansvar att leda delar av viltvården och jakten i 
landet, ansågs av kammarrätten som en sådan arbetsuppgift av allmänt intresse 
som gör behandling tillåten.   

I sju fall rör det sig om en intresseavvägning enligt 10 § punkt f.166  I ett av 
dem ansåg Regeringsrätten att Jordbruksverkets adressregister över 
mjölkproducenter skulle lämnas ut för kommersiellt ändamål.167 Bakgrunden 
var att ett bolag, Danisco Sugar AB, hade begärt att få ta del av 
Jordbruksverkets adressregister över mjölkproducenter för att i 
marknadsföringssyfte kunna komma i kontakt med lantbrukare som var 
intresserade av bolagets foderprodukter. Jordbruksverkets adressregister 
innehåller uppgifter om lantbrukarens namn, adress, telefonnummer, länskod, 
journalnummer och mjölkkvotsmängd i kilo. Bolaget avsåg att vidta en 
automatiserad behandling av uppgifterna.  

Jordbruksverket gjorde bedömningen att företagets kommersiella intresse 
av att behandla uppgifterna vägde lättare än mjölkböndernas intresse av 
integritetsskydd. Därför skulle uppgifterna sekretessbeläggas enligt 7:16 
sekretesslagen. Till ledning för sin bedömning använde Jordbruksverket 
avgörandet i målet angående Medipharm AB. 

Även kammarrätten i Jönköping avslog Daniscos överklagan. Rätten 
menade, precis som Jordbruksverket, att  samma bedömning som gjorts i fallet 
med Medipharm AB borde göras även här.   

Regeringsrätten ansåg däremot att bolagets kommersiella intresse 
övervägde den enskilde mjölkproducentens integritetsintresse. Domstolen 
angav som skäl att det rörde sig om marknadsföring riktad till näringsidkare, 
att uppgifterna i fråga inte kunde bedömas som känsliga och att den enskilde 
när som helst kan motsätta sig att personuppgifterna används för direkt 
marknadsföring (11 §). Någon sekretess enligt 7 kap. 16 § sekretesslagen 
förelåg därför inte och uppgifterna skulle lämnas ut. Regeringsrätten gjorde, till 
skillnad från målet som gällde Medipharm, ingen koppling mellan 
myndighetens ändamål med personuppgiftsbehandlingen och bolagets ändamål 
med den tänkta behandlingen.  

I rättsfall RÅ 2002 ref 54 bedömde Regeringsrätten att även Centrala 
studiestödsnämndens (CSN) register över mottagare av studiemedel skulle 
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lämnas ut. Mecenat AB begärde utdrag ur CSN:s register över 
studiestödsmottagare på universitets- och högskolenivå i form av listor med 
namn, adress och postadress. Syftet var att distribuera ett rabattkort för 
studenter. Här gällde också att göra en avvägning enligt 10 § f mellan bolagets 
kommersiella intresse och den enskildes integritetsintresse, men till skillnad 
mot fallet Danisco Sugar AB gällde det här uppgifter om privatpersoner, inte 
näringsidkare. Regeringsrätten skrev i sitt domskäl att avvägningen mellan 
bolagets kommersiella intresse och den enskildes integritetsintresse på ett 
entydigt sätt skall utfalla till bolagets förmån för att ett utlämnande skall kunna 
ske. Vid en bedömning av bolagets planerade marknadsföring kom 
Regeringsrätten fram till att marknadsföringens omfattning skulle vara 
begränsad till en gång per termin, den skulle inte innehålla 
integritetskränkande inslag och uppgifterna bedömdes inte vara känsliga. Den 
enskildes rätt att motsätta sig att personuppgifterna används för 
marknadsföring vägdes in även i denna prövning. Rätten fann således att 
bolagets kommersiella intresse i förhållande till studenternas integritetsintresse 
vägde så tungt att bolagets tilltänkta behandling av personuppgifterna inte 
kunde anses stå i strid med 10 § PuL. 

Direkt marknadsföring (11 §) 
Behandling av personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring kan 
vara tillåten efter en intresseavvägning som anvisas i 10 § f, vilket exemplen 
ovan visat. Som stöd för sina bedömningar har domstolarna bland annat angett 
11 §. I den finns en uttrycklig bestämmelse om att personuppgifter inte får 
behandlas för direkt marknadsföring, om den registrerade hos den 
personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att han eller hon motsätter sig 
sådan behandling.168  

Fem rättsfall handlar om behandling som skall användas för 
marknadsföring.169 Vid alla tillfällen, förutom när det gällde Medipharm,  
vägde marknadsföringsintresset tyngre än integritetsskyddet. Den enskilde 
hade inte motsatt sig marknadsföring.  

                                                 
168 Prop. 1997/98:44 s. 65 
169 RÅ 2001 ref 68, RÅ 2002 ref 54, KamR Jög mål nr 3865-1999, KamR Sth mål nr 1138-2001 och 
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Behandling av personnummer (22 §) 
Personnummer får behandlas endast när det är klart motiverat med hänsyn till 
ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat 
beaktansvärt skäl (22 §).  

Fyra rättsfall berör behandling av personnummer.170 Se tabellen på sidan 
40. Ett av dem gav rätt till viss del. Man ansåg att den sökandes intresse av att 
behandla uppgifterna i syfte att värva medlemmar var ett berättigat intresse, 
men något skäl som motiverade att just personnumren skulle behandlas hade 
inte anförts. Namn och adress lämnades därför ut, men inte personnumren.171 I 
ett annat konstaterades att endast födelsesiffror inte är något personnummer 
och att de därför kunde lämnas ut. 172  

I de två resterande gavs negativt besked – inga personuppgifter lämnades 
ut.  Det ena gällde en person som hos Umeå universitet anhöll om att få ut 
namn, personnummer och poäng för personer som skrev det särskilda 
högskoleprovet som går på en vardag.173 Universitetet avslog personens 
förfrågan. Diskriminerande intressen misstänktes ligga bakom viljan att 
behandla personuppgifterna. Ansökan avsåg uppgifter på personer med judisk 
trosbekännelse och sjundedagsadventister. I överklagandet yttrade personen att 
det inte var helt ologiskt att universitetet ansåg att uppgifterna var av känslig 
natur, men att  sekretessbelägga enligt 7:16 inte var riktigt. Personen hävdade 
att det i sådana fall måste vara fråga om massuttag av personuppgifter och de 
begärda uppgifterna rörde mindre än tio personer.  Kammarrätten fastställde 
universitetets beslut. Som skäl angav rätten att personen underlåtit att ange 
ändamålet med insamlingen av personuppgifterna. Han bestred inte heller att 
hans begäran gav intryck av diskriminerande intressen. Med beaktande av 
arten och det bestämda urvalet av uppgifter fanns, enligt domstolen, anledning 
att anta dels att de efterfrågade personuppgifterna var avsedda att användas på 
sådant sätt att personuppgiftslagen var tillämplig dels att personuppgifterna vid 
ett utlämnande skulle behandlas i strid med bestämmelser i 
personuppgiftslagen, däribland 10 § f och 22 §. Sekretess skulle därför gälla 
enligt 7 kap. 16 § sekretesslagen. Till personens invändning att det inte rörde 
sig om massuttag av personuppgifter skrev kammarrätten att man inte kan dra 
den slutsatsen att SekrL 7:16 endast omfattar situationer då den enskilde begär 
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massuttag av personuppgifter. Formuleringen ”massuttag” anfördes i 
lagmotiven till den äldre lydelsen av bestämmelsen. Vid bedömningen skulle 
särskilt beaktas om det rörde sig om massuttag.174 Det betyder enligt domstolen 
inte att det behöver avse massuttag för att SekrL 7:16 skall vara tillämplig. 
Rätten tolkade det i stället så att ett urval av personuppgifter tillsammans med 
andra omständigheter kan utgöra ett tillräckligt stöd för bedömningen att 
villkoren i bestämmelsen är uppfyllda. 

Det andra målet gällde en person som på uppdrag av Sveriges 
Trafikskolors Riksförbund skulle göra en enkätundersökning för att ta reda på 
varför personal på trafikskolorna slutar sina anställningar. 175 Undersökningen 
skulle omfatta all personal som ingick i Vägverkets register, cirka 700 
personer. Uppgifterna på namn, personnummer, befattning och trafikskola 
begärdes. Personnumren behövdes för att via andra register få hemadressen till 
respektive person. Vägverket gjorde en sekretessprövning enligt SekrL 7:16 
och kom fram till att uppgifterna, i vart fall personnumren, troligen skulle 
komma att behandlas i strid med PuL. Kammarrätten fastställde Vägverkets 
beslut utan närmare motivering. Prövningstillstånd vägrades i  Regeringsrätten 
(mål nr 6581-2001, datum för dom 02-05-08). 

Övriga bestämmelser  
Utöver dessa bestämmelser skall man bland annat pröva om behandlingen 
består av känsliga personuppgifter (13-21 §§), om de skall överföras till tredje 
land, t.ex. via Internet (33-35 §§) och om den sökande ämnar anmäla 
behandlingen till Datainspektionen (36-37 §§). Det skall även konstateras att 
den sökande omfattas av personuppgiftslagens territoriella tillämpningsområde 
(4 §).176 Dessa frågor behandlades inte i mina undersökta rättsfall.  

Sammanställning  
Jag har ett bortfall på två rättsfall. Det ena såg först ut att gälla en prövning av 
7:16 SekrL, men visade sig i en andra process handla om att bedöma huruvida 
en potentiell handling skulle anses offentlig. Det beräknades ta nio timmar att 
framställa handlingen och den sökande nekades därför att ta del av den. 
Rättsfallet kan jämföras med ett tidigare mål i samma domstol som gav rätt att 
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ta del av en handling trots 130 timmars arbete för att ta fram den.177 Jag 
funderar förstås över dessa skilda resultat. Kan de bero på typ av myndighet i 
första instans eller på hur yrkandena var formulerade? Kanske berodde det helt 
enkelt på två domares olika uppfattning om vad som ska gälla för potentiella 
handlingar. Hur som helst visar målen att det inte är självklart hur frågor ska 
lösas och hur rättstillämpningen utvecklar sig.  

Det andra bortfallet gäller ett mål där en bedömning av SekrL 7:16 aldrig 
kom i fråga eftersom sekretess förelåg av annan anledning (5:5 SekrL). Det var 
PAR Adressregistret AB som hade begärt uppgifter ur jaktkortsregistret för att 
genomföra ett uppdrag som bestod i att skicka prenumerationserbjudanden på 
tidskrifter. Kammarrätten gjorde bedömningen att det fanns en risk att 
uppgifterna kunde hamna i orätta händer. Detta kunde medföra allvarliga 
integritetsintrång för de registrerade i form av inbrott i syfte att stjäla vapen 
och också för andra personer som kunde bli utsatta för hot eller vållas skador 
med de stulna vapnen. 178    

Av de resterande 16 rättsfallen kvarstod myndigheternas avslagsbeslut i tre 
fall. Se diagrammet på sidan 40. Sekretess rådde på grund av att man befarade 
att uppgifterna skulle behandlas i strid med personuppgiftslagen. I den första 
domen fick ett bolags (Medipharm AB) marknadsföringsintresse ge vika för 
integritetsintresset, ”i synnerhet som den enskilde inte hade haft anledning att 
räkna med att uppgifterna skulle komma att användas för marknadsföring”. 179 
Det antogs att behandlingen skulle komma att strida mot 9 § och 10 § f PuL. I 
9 § ställs grundläggande krav på behandlingen och i 10 § f anges att en 
behandling kan vara tillåten efter en intresseavvägning. Domstolen gjorde här 
en koppling mellan myndighetens syfte med personuppgiftsbehandlingen och 
bolagets ändamål med den tänkta behandlingen och fastslog att de inte stämde 
överens. Ett och ett halvt år senare gjordes en motsatt bedömning, trots 
likartade förhållanden. Att uppgifterna ursprungligen fanns för 
personaladministrativa ändamål och skulle användas för 
marknadsföringsändamål skulle inte hindra att uppgifterna lämnades ut.180 
Samma bedömning gjorde Regeringsrätten ytterligare en tid senare.181 I den 
andra domen stod det relativt klart att diskriminerande intressen låg bakom den 
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önskade behandlingen, vilket skulle gå ut över de registrerade. Personen som 
begärde uppgifterna hade underlåtit att ange ändamålet med behandlingen och 
han bestred inte att han hade diskriminerande intressen. Man förmodade att 
behandlingen skulle strida mot bland annat bestämmelserna i 10 § f och 22 § 
PuL.182 22 § anger regler för hur personnummer får användas. Om inte 
samtycke finns får sådan behandling bara förekomma om det finns 
”beaktansvärda skäl” för det. Uppgifterna i det tredje målet, i vart fall 
personnumren, skulle troligen komma att behandlas i strid med PuL, även här 
lagens 10 § och 22 §. En behandling skall vara uttryckligen tillåten för att få 
utföras. I detta fall var det tveksamt om den var det.183  

I de övriga 13 rättsfallen upphävdes myndigheternas beslut och de sökande 
fick rätt att ta del av personuppgifterna. Ett av dem gav rätt till viss del. Namn 
och adress lämnades ut, men inte personnumren.184 Uppgifterna skulle utan 
tvekan lämnas ut när det gällde förhållandet till tryck- och yttrandefriheten (7 
§).185 I tre rättsfall konstaterades att själva behandlingen inte omfattades av 
personuppgiftslagen (5 §) och därför blev en sekretessbedömning enligt 7:16 
aldrig aktuell.186 Se tabellen på nästa sida. 

Intresset att utföra en behandling är jämställt den enskildes intresse av 
personlig integritet, men efter en intresseavvägning enligt 10 § f kan man i det 
aktuella fallet se vilken parts intresse som skall ge vika. Intresset av att 
behandla personuppgifterna skall på ett ”entydigt sätt” utfalla till den sökandes 
förmån för att uppgifterna skall kunna lämnas ut.187 I sju rättsfall gjordes en 
sådan intresseavvägning.188 De tre avslagsbesluten hör hit. Behandling av 
personuppgifter i marknadsföringssyfte kan vara tillåten om bolagets intresse 
överväger den enskildes integritetsintresse.189 Vid en sådan bedömning tas 
hänsyn till om den enskilde avsagt sig direkt marknadsföring.  

 

 

                                                 
182 KamR Sul mål nr 1443-2000 
183 KamR Sul mål nr 2670-2001 
184 Delvis positivt besked i KamR Sth mål nr 5033-2003 
185 KamR Sul mål nr 23-2000, KamR Jög mål nr 1226-2000, KamR Sth mål nr;  1737-2001 och 136-2003 
och KamR Gbg mål nr 7459-2000  
186 RÅ 2001 ref 35, KamR Gbg mål nr 2495-1999 och KamR Sth mål nr 3398-2000 
187 RÅ 2002 ref 54 
188 RÅ 2001 ref 68, RÅ 2002 ref 54, KamR Jög mål nr 3865-1999, KamR Sul mål nr 1443-2000, KamR 
Sth mål nr 1138-2001 och 5033-2003 
189 RÅ 2001 ref 68, RÅ 2002 ref 54, KamR Sth mål nr 5033-2003 och 1138-2001, KamR Jög mål nr 
3865-1999 
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Diagram. Utslag i kammarrätt och Regeringsrätt av totalt antal rättsfall  

 

Av 16 överklaganden ledde 13 stycken till bifall och 3 till avslag i högre instans. I ytterligare 
ett mål lämnades avslag på begäran om personnumren. Utslaget räknas ändå som bifall p.g.a. 
att det ansågs finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna.  

 

Tabell. Bedömningar enligt PuL som är aktuella i de olika  rättsfallen  

 

 7 § 5 § 9 § 10 § d 10 § f 11 § 22 § 
Bifall 5 3  1 4 4 1 
Avslag   1  3 1 3 
 

Skälen för avslag i ett mål enl. 9, 10 f och 11 §§: Ändamålet överensstämde inte med 
ursprungsändamålet. Detta var skälet till varför den personliges integritet vägde tyngre än 
marknadsföringsintresset.  

Skälen för avslag enligt 10 § f: Den enskildes integritetsintresse vägde tyngre än intresset av 
att behandla uppgifterna.  

Skälen för avslag enl. 22 §: *diskriminerande intressen *ett berättigat intresse att behandla 
uppgifterna medförde att  namn och adress lämnades ut, men inte personnumren *uppgifterna, 
i vart fall personnumren, skulle komma att behandlas i strid med PuL 

Bifall och avslag

81%

19%

Bifall
 Avslag
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Sammanfattning 

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i det svenska samhället. Enligt många 
inskränks emellertid denna rättighet allt mer, bland annat på grund av 
personuppgiftslagen och bestämmelsen i sekretesslagen 7:16, vilka trädde 
ikraft 1998. Eftersom en stor del av arkivariens yrke består i att lämna ut 
allmänna handlingar, är det viktigt att arkivarien känner till hur 
offentlighetslagstiftningen skall tillämpas och förstås.  

Undersökningen består av 16 rättsfall som handlar om rätten att ta del av 
personuppgifter enligt SekrL 7:16. Bestämmelsen föreskriver sekretess för 
personuppgift ”om det kan antas” att ett utlämnande skulle medföra att 
uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Offentlighet är enligt 
bestämmelsen huvudregel och det betyder att den som lämnar ut material i 
mindre grad riskerar att göra fel än den som sekretessbelägger. Det är enbart 
myndighetens avslagsbeslut som kan överklagas. Överklagandeprocessen kan 
därför bara leda till mer offentlighet. Antingen får personen rätt att ta del av 
handlingen, vilket betyder mer öppenhet, eller också blir beslutet som det var 
innan överklagan. 

En myndighets avslagsbeslut kan bero på att handläggaren sätter den 
enskildes behov främst. Personuppgiftslagen kom till just för att den personliga 
integriteten behöver skyddas och om uppgifter lämnas ut finns det risk för att 
den enskilde utsätts för obehag. Att ge avslag kan också vara ett sätt att driva 
saken till sin spets för att se vad som verkligen gäller. Genom avgöranden i 
högre instans kan en praxis för rättstillämpningen bildas.  

Domstolarnas resonerande kring begrepp och olika avvägningar kan 
fungera som vägledning i rättstillämpningen, men resultaten kan inte självklart 
användas för varje ny situation. Rättsfallen tar upp enskilda fall, vart och ett 
med specifika omständigheter. Det domstolen tar ställning till är frågorna i 
yttrandet. Förutom speciella förhållanden i varje mål är det alltså avgörande 
hur den klagandes yttrande är formulerat. 

Den nya lydelsen av SekrL 7:16 omfattar ett större område än under 
datalagens tid. Det innebär att en myndighet kan ställas inför flera 
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bedömningar av detta slag. Hur många förfrågningar som myndigheterna totalt 
sett får vet jag inte och inte hur ofta en överklagandeprocess verkligen kommer 
i fråga. Jag vet naturligtvis inte heller hur många positiva besked som lämnas. 
Klart är att 13 av 16 rättsfall har lett till ändrade myndighetsbeslut. Av det kan 
jag dra slutsatsen att det skall mycket till för att en förfrågan verkligen leder till 
avslag i högre instans. I de undersökta fallen påbjuder domstolarna 
offentlighet.  

Uppsatsen visar att en behandling skall vara uttryckligen tillåten för att få 
utföras. I tre mål lämnades inte personuppgifterna ut. I dessa mål gjordes en 
intresseavvägning mellan intresset av att behandla uppgifterna och den 
enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. Integritetsskyddet 
bedömdes väga tyngre. I några fall lämnades inte personnummer ut. För att 
personnummer skall få användas måste det vara tydligt motiverat.  
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Bilaga 
 

Personuppgiftslag (1998:204) 
 

Utfärdad: 1998-04-29 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:466 

Allmänna bestämmelser 
 
Syftet med lagen 

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 

personuppgifter. 

 
Avvikande bestämmelser i annan författning 

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, skall de 

bestämmelserna gälla. 

 
Definitioner 

3 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse. 
 
Beteckning  Betydelse 

 
Behandling   Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i  
(av personuppgifter) fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. 

insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, 
återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning 
eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, 
blockering, utplåning eller förstöring. 

 
Blockering   En åtgärd som vidtas för att personuppgifterna skall  
(av personuppgifter) vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till 

spärren och för att personuppgifterna inte skall lämnas ut till tredje man annat än 
med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 

 
Mottagare  Den till vilken personuppgifter lämnas ut. När personuppgifter lämnas ut för att en 

myndighet skall kunna utföra sådan tillsyn, kontroll eller revision som den är 
skyldig att sköta, anses dock inte myndigheten som mottagare. 

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

som är i livet. 
 

Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 
medlen för behandlingen av personuppgifter. 

 
Personuppgiftsbiträde Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

 
Personuppgiftsombud Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, 

självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt 
sätt. 

 
Den registrerade Den som en personuppgift avser. 
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Samtycke Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den 
registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som 
rör honom eller henne. 

 
Tillsynsmyndigheten Den myndighet som regeringen utser för att utöva tillsyn. 

 
Tredje land En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 
 

Tredje man Någon annan än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, 
personuppgiftsombudet, personuppgiftsbiträdet och sådana personer som under den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har 
befogenhet att behandla personuppgifter. 

 
Tillämpningsområde 
 
Det territoriella tillämpningsområdet 

4 § Denna lag gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. 
Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i tredje land men för behandlingen av 

personuppgifter använder sig av utrustning som finns i Sverige. Vad som nu sagts gäller dock inte om utrustningen bara 
används för att överföra uppgifter mellan ett tredje land och ett annat sådant land. 

I det fall som avses i andra stycket första meningen skall den personuppgiftsansvarige utse en företrädare för sig 
som är etablerad i Sverige. Vad som anges i denna lag om den personuppgiftsansvarige skall också gälla för 
företrädaren. 

 
Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen  

5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad. 
Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en 

strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 
 

Undantag för privat behandling av personuppgifter 
 
6 § Denna lag gäller inte för sådan behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i en 
verksamhet av rent privat natur. 

 
Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten 
 
7 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och 
yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. 

Bestämmelserna i 9-29 och 33-44 §§ samt 45 § första stycket och 47-49 §§ skall inte tillämpas på sådan behandling 
av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande. 
 
Förhållandet till offentlighetsprincipen 

8 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle inskränka en myndighets skyldighet 
enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut personuppgifter. 

Bestämmelserna hindrar inte heller att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att 
arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. Bestämmelsen i 9 § fjärde stycket gäller inte för en myndighets 
användning av personuppgifter i allmänna handlingar. 

 
Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 

 

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att 

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, 
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, 

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in, 

e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen, 

f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, 

g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, 
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h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller 

ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och  

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen. 
I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller 

vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. 
Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som sagts i 

första stycket i. Personuppgifterna får dock i sådana fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för dessa 
ändamål. 

Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål får användas för att vidta 
åtgärder i fråga om den registrerade bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl 
med hänsyn till den registrerades vitala intressen. 

 
När behandling av personuppgifter är tillåten 
 
10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om 
behandlingen är nödvändig för att 

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas 

innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, 

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en 

arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller 

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av 

skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 

 
Direkt marknadsföring 

11 § Personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, om den registrerade hos den 

personuppgiftsansvarige skriftligen har anmält att han eller hon motsätter sig sådan behandling. 

 
Samtycke återkallas 

12 § I de fall då behandling av personuppgifter bara är tillåten när den registrerade har lämnat sitt samtycke enligt 10, 15 

eller 34 § har den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den 

registrerade får därefter inte behandlas. 
En registrerad har utöver vad som följer av första stycket och 11 § inte rätt att motsätta sig sådan behandling av 

personuppgifter som är tillåten enligt denna lag. 

 
Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar 

a) ras eller etniskt ursprung, 

b) politiska åsikter, 

c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller 

d) medlemskap i fackförening. 
Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. 
Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena betecknas i denna lag som känsliga personuppgifter. 



 49

 
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter 

14 § Det är trots förbudet i 13 § tillåtet att behandla känsliga personuppgifter i de fall som anges i 15-19 §§. 
I 10 § finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av personuppgifter över huvud taget är tillåten. 

 
Samtycke eller offentliggörande 

15 § Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till 

behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna. 

 
Nödvändig behandling 

16 § Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är 

nödvändig för att 

a) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten, 

b) den registrerades eller någon annans vitala intressen skall kunna skyddas och den registrerade inte kan lämna sitt 

samtycke, eller 

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. 

Uppgifter som behandlas med stöd av första stycket a får lämnas ut till tredje man bara om det inom arbetsrätten 

finns en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra det eller den registrerade uttryckligen har samtyckt till 

utlämnandet. 

 

Ideella organisationer 
 
17 § Ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte får inom ramen för sin verksamhet 
behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar och sådana andra personer som på grund av 
organisationens syfte har regelbunden kontakt med den. Känsliga personuppgifter får dock lämnas ut till tredje man bara 
om den registrerade uttryckligen har samtyckt till det. 

 
Hälso- och sjukvård 
 
18 § Känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och sjukvårdsändamål, om behandlingen är nödvändig för 

a) förebyggande hälso- och sjukvård, 

b) medicinska diagnoser, 

c) vård eller behandling, eller 

d) administration av hälso- och sjukvård. 
Den som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet och har tystnadsplikt får även behandla 

känsliga personuppgifter som omfattas av tystnadsplikten. Detsamma gäller den som är underkastad en liknande 
tystnadsplikt och som har fått känsliga personuppgifter från verksamhet inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

 
Forskning och statistik 

19 §  Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

     Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som 
sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för 
otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. 

Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall förutsättningarna enligt andra stycket anses 
uppfyllda. Med forskningsetisk kommitté avses ett sådant särskilt organ för prövning av forskningsetiska frågor 
som  har företrädare för såväl det allmänna som forskningen och som är knutet till ett universitet eller en 
högskola eller till  någon annan instans som i mera betydande omfattning finansierar forskning.  
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Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som avses i andra stycket, om inte något annat 
följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. Lag (2003:466). 

 
Bemyndigande att föreskriva ytterligare undantag 

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ytterligare undantag 

från förbudet i 13 §, om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Lag (1998:1436). 

 

Uppgifter om lagöverträdelser m.m. 

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 
första stycket. 

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första stycket. Regeringen får överlåta åt 
tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut. Lag (1998:1436). 

 
Behandling av personnummer 
 
22 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke behandlas bara när det är klart motiverat 
med hänsyn till 

a) ändamålet med behandlingen, 

b) vikten av en säker identifiering, eller 

c) något annat beaktansvärt skäl. Lag (1999:1059). 

 
Information till den registrerade 
 
Information skall lämnas självmant 

23 § Om uppgifter om en person samlas in från personen själv, skall den personuppgiftsansvarige i samband 

därmed självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna. 

24 § Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa än den registrerade, skall den personuppgiftsansvarige 
självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de registreras. Är uppgifterna 
avsedda att lämnas ut till tredje man, behöver informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas ut för första 
gången. 

Information enligt första stycket behöver inte lämnas, om det finns bestämmelser om registrerandet eller 
utlämnandet av personuppgifterna i en lag eller någon annan författning. 

Information behöver inte heller lämnas enligt första stycket, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en 
oproportionerligt stor arbetsinsats. Om uppgifterna används för att vidta åtgärder som rör den registrerade, skall dock 
information lämnas senast i samband med att så sker. 

 
Den information som skall lämnas självmant 

25 § Information enligt 23 eller 24 § skall omfatta 

a) uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, 

b) uppgift om ändamålen med behandlingen, och 
c) all övrig information som behövs för att den registrerade skall kunna ta till vara sina rättigheter i samband med 
behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om 
information och få rättelse. 

Information behöver dock inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till. 
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Information skall lämnas efter ansökan 

26 § Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis 

lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall 

skriftlig information lämnas också om 

a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas, 

b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, 

c) ändamålen med behandlingen, och 

d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 

En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige och vara 
undertecknad av den sökande själv. Information enligt första stycket skall lämnas inom en månad från det att 
ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter det 
att ansökan gjordes. 

Information enligt första stycket behöver inte lämnas om personuppgifter i löpande text som inte fått sin 
slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Vad som nu sagts 
gäller dock inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om uppgifterna behandlas enbart för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande text som inte fått sin slutliga 
utformning, om uppgifterna har behandlats under längre tid än ett år. 

 
Undantag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt 

27 § I den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning eller i beslut som har meddelats med stöd 

av författning att uppgifter inte får lämnas ut till den registrerade gäller inte bestämmelserna i 23-26 §§. En 

personuppgiftsansvarig som inte är en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i sekretesslagen (1980:100) 

vägra att lämna ut uppgifter till den registrerade. 

 
Rättelse 

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

 
Automatiserade beslut 

29 § Om ett beslut som har rättsliga följder för en fysisk person eller annars har märkbara verkningar för den 
fysiska personen, grundas enbart på automatiserad behandling av sådana personuppgifter som är avsedda att 
bedöma egenskaper hos personen, skall den som berörs av beslutet ha möjlighet att på begäran få beslutet 
omprövat av någon person. 

Var och en som varit föremål för ett sådant beslut som avses i första stycket har rätt att på ansökan få information 
från den personuppgiftsansvarige om vad som har styrt den automatiserade behandling som lett fram till beslutet. I fråga 
om ansökan och lämnandet av information gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 26 §. 
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Säkerheten vid behandling 
 
Personer som behandlar personuppgifter 

30 § Ett personuppgiftsbiträde och den eller de personer som arbetar under biträdets eller den 
personuppgiftsansvariges ledning får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den 
personuppgiftsansvarige. 

Det skall finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. I det avtalet skall det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla 
personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att personuppgiftsbiträdet är 
skyldigt att vidta de åtgärder som avses i 31 § första stycket. 

Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i det 
allmännas verksamhet i frågor som avses i första stycket, skall dessa gälla i stället för vad som sägs i första stycket. 

 
Säkerhetsåtgärder 

31 § Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 

personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av 

a) de tekniska möjligheter som finns, 

b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 

c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och 

d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. 
När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall den personuppgiftsansvarige förvissa sig 

om att personuppgiftsbiträdet kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personuppgiftsbiträdet 
verkligen vidtar åtgärderna. 

 
Tillsynsmyndigheten får besluta om säkerhetsåtgärder 

32 § Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige skall 

vidta enligt 31 §. 

I 45 § finns det bestämmelser om tillsynsmyndighetens möjligheter att förena beslutet med vite. 
 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land 

33 § Det är förbjudet att till tredje land föra över personuppgifter som är under behandling om landet inte har en 
adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna. Förbudet gäller också överföring av personuppgifter för 
behandling i tredje land. 

Frågan om en skyddsnivå är adekvat skall bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter som har samband med 

överföringen. Särskild vikt skall läggas vid uppgifternas art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen skall 

pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som finns för behandlingen i det tredje landet. Lag 

(1999:1210). 

 
Undantag från förbudet mot överföring av personuppgifter till tredje land 

34 § Det är trots förbudet i 33 § tillåtet att föra över personuppgifter till tredje land, om den registrerade har 

lämnat sitt samtycke till överföringen eller om överföringen är nödvändig för att 

a) ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöras eller åtgärder som den 

registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) ett sådant avtal mellan den personuppgiftsansvarige och tredje man som är i den registrerades intresse skall kunna 

ingås eller fullgöras, 

c) rättsliga anspråk skall kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller 
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d) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas. 
Det är också tillåtet att föra över personuppgifter för användning enbart i en stat som har anslutit sig till 

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. 

35 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § för överföring av personuppgifter till vissa 
stater. Regeringen får också meddela föreskrifter om att överföring av personuppgifter till tredje land är tillåten, om 
överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare meddela föreskrifter om undantag från 
förbudet i 33 §, om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns tillräckliga garantier till 
skydd för de registrerades rättigheter. 

Regeringen får under de förutsättningar som nämns i andra stycket i enskilda fall besluta om undantag från förbudet 
i 33 §. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut. Lag (1998:1436). 

 
Anmälan till tillsynsmyndigheten 
 
Anmälningsskyldighet 

36 § Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad omfattas av anmälningsskyldighet. 
Den personuppgiftsansvarige skall göra en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten innan en sådan behandling 
eller en serie av sådana behandlingar med samma eller liknande ändamål genomförs. 

Om den personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Även 

ett entledigande av ett personuppgiftsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från 

anmälningsskyldigheten enligt första stycket för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till 

otillbörligt intrång i den personliga integriteten. 

 
Anmälan behöver inte göras om det finns ett personuppgiftsombud 

37 § Om den personuppgiftsansvarige har anmält till tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och vem 

det är, behöver anmälan enligt 36 § första stycket inte göras. 

 
Personuppgiftsombudets uppgifter 

38 § Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige 

behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella 

brister för honom eller henne. 

Har personuppgiftsombudet anledning att misstänka att den personuppgiftsansvarige bryter mot de bestämmelser 

som gäller 

för behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse  så snart det kan ske efter påpekande, skall 

personuppgiftsombudet anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. 

Personuppgiftsombudet skall även i övrigt samråda med tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de 

bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter skall tillämpas.  

39 § Personuppgiftsombudet skall föra en förteckning över de behandlingar som den personuppgiftsansvarige genomför 
och som skulle ha omfattats av anmälningsskyldighet om ombudet inte hade funnits. Förteckningen skall omfatta 
åtminstone de uppgifter som en anmälan enligt 36 § skulle ha innehållit. 

40 § Personuppgiftsombudet skall hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade 
personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. 

 
Obligatorisk anmälan av särskilt integritetskänsliga behandlingar 

41 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sådana behandlingar av personuppgifter som innebär särskilda 
risker för otillbörligt intrång i den personliga integriteten skall för förhandskontroll anmälas till 
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tillsynsmyndigheten enligt 36 § tre veckor i förväg. Om regeringen har meddelat sådana föreskrifter, gäller inte 
undantaget från anmälningsskyldigheten enligt 37 §. Lag (1998:1436). 

 
Upplysningar till allmänheten om behandlingar som inte anmälts 

42 § Den personuppgiftsansvarige skall till var och en som begär det skyndsamt och på lämpligt sätt lämna 

upplysningar om sådana automatiserade eller andra behandlingar av personuppgifter som inte har anmälts till 

tillsynsmyndigheten. Upplysningarna skall omfatta det som en anmälan enligt 36 § första stycket skulle ha 

omfattat. Den personuppgiftsansvarige är dock inte skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller 

uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits. En personuppgiftsansvarig som inte är myndighet får 

därvid i motsvarande fall som avses i sekretesslagen (1980:100) vägra att lämna ut uppgifter. 

 
Tillsynsmyndighetens befogenheter 

43 § Tillsynsmyndigheten har rätt att för sin tillsyn på begäran få 

a) tillgång till de personuppgifter som behandlas, 

b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter och säkerheten vid denna, och  

c) tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen av personuppgifter. 

44 § Om tillsynsmyndigheten inte efter begäran enligt 43 § kan få tillräckligt underlag för att konstatera att 
behandlingen av personuppgifter är laglig, får myndigheten vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla 
personuppgifter på något annat sätt än genom att lagra dem. 

45 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt 
sätt, skall myndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse. Går det inte att få 
rättelse på något annat sätt eller är saken brådskande, får myndigheten vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att 
fortsätta att behandla personuppgifterna på något annat sätt än genom att lagra dem. 

Om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer ett beslut om säkerhetsåtgärder enligt 32 § som vunnit laga 
kraft, får tillsynsmyndigheten föreskriva vite. 

46 § Innan tillsynsmyndigheten beslutar om vite enligt 44 eller 45 §, skall den personuppgiftsansvarige ha fått tillfälle 
att yttra sig. Om saken är brådskande, får myndigheten dock i avvaktan på yttrandet meddela ett tillfälligt beslut om vite. 
Det tillfälliga beslutet skall omprövas, när yttrandetiden har gått ut. 

Ett vitesföreläggande skall delges den personuppgiftsansvarige. Delgivning enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) 
får användas bara om det finns skäl att anta att den personuppgiftsansvarige har avvikit eller på annat sätt håller sig 
undan. 

47 § Tillsynsmyndigheten får hos länsrätten i det län där myndigheten är belägen ansöka om att sådana personuppgifter 
som har behandlats på ett olagligt sätt skall utplånas. 

Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt. 

 
Skadestånd 

48 § Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga 
integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. 

Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet 
inte berodde på honom eller henne. 

 
Straff 

49 § Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet 

a) lämnar osann uppgift i sådan information till registrerade som föreskrivs i denna lag, i anmälan till 

tillsynsmyndigheten enligt 36 § eller till tillsynsmyndigheten när myndigheten begär information enligt 43 §, 
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b) behandlar personuppgifter i strid med 13-21 §§, 

c) för över personuppgifter till tredje land i strid med 33-35 §§, eller 

d) låter bli att göra anmälan enligt 36 § första stycket eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 41 §. 
I ringa fall döms inte till ansvar. 
Den som överträtt ett vitesföreläggande enligt 44 § eller 45 § första stycket döms inte till ansvar för en gärning som 

omfattas av vitesföreläggandet. Lag (1999:1210). 

 
Närmare föreskrifter 

50 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 

a) i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten, 

b) vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige vid behandling av personuppgifter, 

c) i vilka fall användning av personnummer är tillåten, 

d) vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla, 

e) vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas, och 

f) anmälan till tillsynsmyndigheten och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats. Lag (1998:1436). 

 
Överklagande 

51 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag om annat än föreskrifter får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut skall gälla även om det överklagas. 

 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1998:204 
1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998, då datalagen (1973:289) skall upphöra att gälla. Den äldre lagen 

gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 24 oktober 1998. 
2. I fråga om behandling av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet eller behandling som utförs för ett 

visst bestämt ändamål om behandling för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet skall till och med den 30 september 
2001 den äldre lagen tillämpas i stället för den nya. Detta gäller även bestämmelserna i den äldre lagen om 
överklagande. 

3. Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 21 §§ i den nya lagen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga 
om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före ikraftträdandet eller manuell behandling som utförs 
för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet. 

4. I fråga om personuppgifter som vid ikraftträdandet lagras för historisk forskning skall bestämmelserna i 9, 10, 13 
och 21 §§ i den nya lagen börja tillämpas först när uppgifterna behandlas på något annat sätt. Innan dess skall 
motsvarande bestämmelser i den äldre lagen tillämpas. De angivna bestämmelserna i den nya lagen skall dock inte till 
följd av vad som nu sagts börja tillämpas tidigare än vad som följer av 2 eller 3. 

5. Anmälan enligt 36 § i den nya lagen får göras innan den nya lagen har trätt i kraft för den aktuella behandlingen. 
6. Ett samtycke som har lämnats innan den nya lagen har trätt i kraft för den aktuella behandlingen skall gälla även 

efter ikraftträdandet om samtycket uppfyller kraven i den nya lagen. 
7. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § i den äldre lagen kommit in innan den nya lagen trätt i kraft för den 

aktuella behandlingen men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet skall framställningen anses som en ansökan 
enligt 26 § i den nya lagen. 

8. Den nya lagens bestämmelser om skadestånd skall bara tillämpas om den omständighet som yrkandet hänför sig 
till har inträffat efter det att den nya lagen har trätt i kraft för den aktuella behandlingen. I annat fall tillämpas de äldre 
bestämmelserna. 

 

 

 
 

 
 

 


