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Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Personuppgiftslagen (1998:204) är en lag som syftar till att skydda 
våra personuppgifter. Huvudregeln i personuppgiftslagen är att 
samtycke krävs från den som personuppgifterna tillhör för att de ska få 
behandlas. Till denna huvudregel finns det dock ett viktigt undantag 
som stipulerar att om behandlingen är nödvändig får den utföras utan 
samtycke, om exempelvis ändamålet uppfyller ett berättigat intresse 
hos den som ämnar behandla uppgiften som väger tyngre än den 
enskildas intresse av skydd för den personliga integriteten. När ett 
sådant berättigat intresse ställs mot den personliga integriteten blir en 
intresseavvägning nödvändig för att avgöra om behandlingen skall 
vara tillåten eller ej. Det berättigade intresset som upptar denna 
uppsats är det kommersiella intresset, som exempelvis omfattar ett 
företags intresse av att behandla personuppgifter för att via direkt 
marknadsföring marknadsföra sina produkter. 
 
Således har denna uppsats sökt att fastställa gällande rätt för 
intresseavvägningen i personuppgiftslagen gällande det kommersiella 
intresset. En granskning av gällande rätt har visat på att det utan 
samtycke är tillåtet efter en intresseavvägning att använda 
personuppgifter för direkt marknadsföring.  
 
 
 
Nyckelord: personuppgiftslagen, PuL, personuppgifter, 
intresseavvägningen, kommersiella intresset, personlig integritet. 
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Abstract 
 
 
 
 
 
The data protection act (1998:204) is a law whose purpose is to 
safeguard our personal data. The main rule of the data protection act is 
that consent is required from the one the personal data belongs to for 
handling of them to be allowed. There is however an important 
exception to this main rule, which stipulates that if the handling is 
necessary it may be carried out without consent, if for example the 
purpose of the handling fulfils a legitimate interest with the one 
intending to handle the personal data that weighs heavier than the 
individual’s interest of protection against invasion of privacy. When 
such a legitimate interest is put up against protection against invasion 
of privacy a weighing of interests becomes necessary. The legitimate 
interest of focus in this essay is the commercial interest, which for 
example includes a company’s interest of handling personal data to 
market its products via direct marketing. 
 
As such, this essay has sought to establish the law in effect for the 
weighing of interests in the data protection act regarding the 
commercial interest. A review of the law in effect has shown that 
consent is not required to use personal data for direct marketing. 
 
Keywords: data protection act, personal data, weighing of interests, 
commercial interest, invasion of privacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv 

 
Förkortningar 
 
 

 

 

Prop. Proposition 
 
PuL   Personuppgiftslag (1998:204) 
 

SOU Statens offentliga utredningar 
 
IT Informationsteknologi 
 
IP-nummer Internet protokollnummer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 

 v 

1 INTRODUKTION..................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND............................................................................................... 1 
1.2 VARFÖR BEFORSKA AVVÄGNINGEN I 10 § PUNKT F PUL? ......................... 2 
1.3 FRÅGESTÄLLNING .................................................................................... 2 
1.4 SYFTE ....................................................................................................... 2 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................... 2 

2 METOD...................................................................................................... 3 

3 PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204)................................................ 4 

3.1 PERSONUPPGIFTSLAGENS HISTORIK.......................................................... 4 
3.2 PERSONUPPGIFTSLAGENS BESTÄMMELSER ............................................... 5 
3.3 10 § PUL................................................................................................... 8 

3.3.1 Intresseavvägningen .............................................................................. 10 
3.3.2 Det kommersiella intresset .................................................................... 13 
3.4 RÄTTSFALL............................................................................................. 16 

3.4.1 RÅ 2001 ref. 68...................................................................................... 16 
3.4.2 RÅ 2002 ref. 54...................................................................................... 18 
3.4.3 Rättsfallskommentar .............................................................................. 19 
3.5 DATAINSPEKTIONENS BESLUT ................................................................ 20 

3.5.1 Beslut efter tillsyn mot ICA-kort, dnr. 1583-2003................................. 20 

4 RESULTAT OCH ANALYS.................................................................. 23 

4.1 RÄTTSPRAXIS ......................................................................................... 23 
4.2 DOKTRIN OCH MYNDIGHETSPRAXIS........................................................ 24 

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ..................................................... 26 

5.1 DISKUSSION............................................................................................ 26 
5.2 SLUTSATSER ........................................................................................... 28 

6 REFERENSER ........................................................................................ 29 

6.1 OFFENTLIGT TRYCK................................................................................ 29 
6.2 LITTERATUR ........................................................................................... 29 
6.3 RÄTTSPRAXIS ......................................................................................... 29 
6.4 ELEKTRONISKA KÄLLOR ......................................................................... 30 

 



Intresseavvägningen i personuppgiftslagen                                                                   Patrick Crona 

 1 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I slutet på 1990 talet uppmärksammades i USA i samband med Doubleclick 
kontroversen möjligheten att med informationsteknologi (IT) spara historik över 
användarnas förehavanden på Internet samt vilka hemsidor de besökt med syftet 
att använda denna information för att skapa kundprofiler för marknadsföring.1 
Denna insamling skedde ofta i det fördolda och utan användarnas samtycke. Det 
fanns en risk att denna information sedan kunde samköras med register som 
innehöll personuppgifter för att kunna knyta kundprofilen till en verklig person. 
Även om företagen hävdade att de inte samkörde register kunde detta inte på egen 
hand utesluta risken för att det inte skulle ske, med tanke på informationens höga 
detaljnivå och den relativa lätthet en person skulle kunna identifieras.2 Det fanns 
också en tendens hos dessa företag att i efterhand ändra sina avtalsvillkor så att de 
retroaktivt kunde använda information de samlat in på just detta sätt. Detta var 
givetvis inte acceptabla förehavanden, utan en sådan hantering kräver samtycke 
från dem som registreras. 
 
I Sverige skulle samma situation falla under personuppgiftslagen (1998:204) och 
dessa förehavanden skulle inte heller vara tillåtna enligt huvudregeln i 
personuppgiftslagen (PuL) eftersom denna också kräver samtycke. I PuL finns 
dock undantag från huvudregeln att samtycke krävs. Ett av dessa är punkten f i 
den 10 § som stipulerar att inget samtycke krävs om behandlingen är nödvändig 
för: 
 

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. 
 

Frågan är då om det går att tänka sig att ett berättigat kommersiellt intresse som 
skulle väga tyngre än den registrerade personens skyddsbehov. Utifrån exemplet 
ovan så finns det uppenbarligen ett intresse hos företag att skapa kundprofiler och 
att anpassa sin marknadsföring och sina erbjudanden till varje individ. Detta 
troligtvis för att det förbättrar deras möjligheter att sälja sina produkter och de 
sparar in på att inrikta reklam på grupper som ändå inte är intresserade. För 
individerna finns dessutom fördelen att de slipper reklam som inte intresserar 
dem, dock på bekostnad av deras personliga integritet. 
 
Det är detta som är kärnan i den fortsatta framställningen. Med utgångspunkt i 
den 10 § PuL, när kan ett kommersiellt intresse anses vägra tyngre än den 
personliga integriteten och när gör det inte det? 

                                                 
 
1 Mulligan, D., Public workshop on online profiling. Testimony of the Center for Democracy and 
Technology Before the Federal Trade Commission, 1999, s 2.     
2 Mulligan, D., Public workshop on online profiling. Testimony of the Center for Democracy and 
Technology Before the Federal Trade Commission, s 2-3.  
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1.2 Varför beforska avvägningen i 10 § punkt f PuL? 

Avvägningen mellan det kommersiella intresset och individens intresse av skydd 
mot kränkning av den personliga integriteten är intressant att undersöka eftersom 
det ställer dragkampen mellan dessa två poler på sin spets. Det är relevant att 
undersöka eftersom undersökningen kan ge företag insikt i vad de får och inte får 
göra med sina register med personuppgifter och en privatperson får insikt i vad 
ens personuppgifter kan användas till även om ens samtycke inte är givet. 
 
Årligen handlägger Datainspektionen ett antal personuppgiftsärenden där det 
misstänks att PuL inte följs,3 så det finns ett praktiskt behov av att bena upp vad 
som är och inte är tillåtet. Att veta detta underlättar exempelvis i situationer där 
det är otympligt, tidskrävande och dyrt att inhämta samtycke från samtliga i sitt 
register. 
 

1.3 Frågeställning 

Den centrala frågeställningen blir därmed: 
 
Vilken behandling av personuppgifter är tillåten samt icke tillåten utan samtycke 
utifrån en avvägning av det kommersiella intresset enligt 10 § punkt f PuL? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt kring avvägningen mellan 
ett kommersiellt intresse och intresset av att bli skyddad mot att ens personliga 
integritet kränks i 10 § punkt f PuL. 
 

1.5 Avgränsningar 

Det finns ett antal andra intressen förutom ett kommersiellt intresse som kan vara 
aktuellt när en avvägning i 10 § punkt f PuL ska göras, som exempelvis ett 
berättigat säkerhetsintresse. I denna uppsats kommer dock uteslutande det 
kommersiella intresset att hanteras och andra möjliga berättigade intressen 
avgränsas därmed bort. Detta innebär dock inte att det kommersiella intresset 
tolkats allt för snävt, ett säkerhetsintresse i formen av att ett intresse att förhindra 
att kommersiella värden förstörs, förminskas eller hamnar i orätta händer kan 
likställas vid ett kommersiellt intresse. 
 
 
 

                                                 
 
3 Se Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se. 
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2 Metod 
Den metod som använts för att besvara denna undersöknings frågeställning är 
juridisk metod.1 Denna metod ansågs adekvat för ändamålet att besvara den givna 
frågeställningen eftersom undersökningen i sin natur framförallt är undersökande 
och det rör sig om ett juridiskt problem. Det var inte nödvändigt att gå utanför 
rättskällorna för att finna ett svar, därmed var tillämpningen av en vidare 
rättsvetenskaplig metod ej nödvändig. 
 
Som en följd av valet av metod har jag gått igenom de traditionella rättskällorna 
lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. Då det visade sig att rättspraxis 
gällande 10 § punkt f PuL var ytterst begränsad, med blott två rättsfall i 
Regeringsrätten, har även myndighetspraxis i form av beslut och 
rekommendationer beaktats. 
 
Detta innebär att personuppgiftslagen samt dess förarbeten och den doktrin som 
omgärdar denna har granskats. I fråga om myndighetspraxis härrör det sig 
uteslutande till praxis formad av Datainspektionen. Datainspektionen är nationell 
tillsynsmyndighet för behandlingen av personuppgifter och central 
förvaltningsmyndighet som svarar för att förutsättningar skapas så att otillbörligt 
intrång i enskildas personliga integritet ej sker samt att personuppgiftslagens 
regler efterlevs.2 Det ligger därmed i deras uppdrag att utföra inspektioner och 
hantera klagomål ifrån enskilda. Därför får denna praxis anses som relevant och 
gällande tills den prövas av högre instans. Därmed blir den också intressant för 
denna undersökning. Doktrin har till stor del hämtats från Sören Ömans och 
Hans-Olof Lindbloms framställning om personuppgiftslagen, som får ses som en 
av de ledande skrifterna om personuppgiftslagen.3 
 
I den fortsatta framställningen kommer först en kort historik över 
personuppgiftslagen att ges samt en övergripande genomgång av lagens viktigaste 
regler. Därefter kommer en närmare genomgång av 10 § PuL med särskilt fokus 
på punkten f där även relevanta delar i doktrin, förarbeten och myndighetspraxis 
lyfts fram. 
 
Sedermera kommer det att redogöras för två relevanta rättsfall och deras inverkan 
på rättspraxis. Vidare som avslutning på uppsatsens undersökande del har 
myndighetspraxis undersökts, med uteslutande fokus på beslut kring det 
undersökta lagrummet. Denna utförda genomgång ledde till ett resultat som 
besvarade uppsatsens frågeställning. Slutligen har uppsatsens slutsatser 
presenterats och diskuterats dels utifrån vad som framkommit i studien och dels 
utifrån författarens egna reflektioner. Under arbetets gång har i största mån ett 
kritisk granskande förhållningssätt till källmaterialet använts genom att 
resonemang förts kring innehållets rimlighet och genom att jämföra innehållet 
mot andra källor. 

                                                 
 
1 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2006. 
2 Se Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.  
3 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, 2007. 
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3 Personuppgiftslagen (1998:204) 
 
 
I detta kapitel görs en genomgång av personuppgiftslagen som är av central 
betydelse för denna uppsats. För att förmedla bakgrunden till lagen görs först en 
kort och övergripande redogörelse för dess historik. Därefter för att ge en bild av 
lagens struktur och bestämmelser skildras lagen översiktligt. Detta främst för att 
introducera läsaren till lagen och centrala begrepp, men även för att det är viktigt 
för den fortsatta framställningen att viktiga begrepp är klart definierade. När den 
övergripande redogörelsen är avslutad fördjupas framställningen i 10 § PuL. Då 
syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt kring avvägningen mellan 
ett kommersiellt intresse och intresset av att bli skyddad mot att ens personliga 
integritet kränks i 10 § punkt f PuL så har framförallt den fördjupande 
granskningen förbehållits detta lagrum. Som framgår av syftet kommer stor vikt 
också att läggas på det kommersiella intresset och en redogörelse för detta följer 
intresseavvägningen. Vidare kommer praxis i form av rättsfall och 
Datainspektionens beslut att granskas som avslutning på kapitlet. Detta för att ge 
den viktiga bilden av hur personuppgiftslagen används i praktiken.  
  

3.1 Personuppgiftslagens historik 

Personuppgiftslagen har en tämligen långtgående historia och redan i mitten av 
1960 talet inleddes den internationella diskussionen kring att reglera skyddet för 
personuppgifter.1 Genom att ställa upp ett antal grundläggande principer för hur 
behandlingen av personuppgifter skulle utföras var förhoppningen att riskerna 
med den datoriserade utvecklingen och behandlingen av personuppgifter skulle 
minska. 
 
I Sverige omfattas personuppgiftsskyddet av grundlagen vilket framgår i 2 kap. 3 
§ andra stycket regeringsformen (1988:1439): 
 

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.  
 

Personuppgiftsskyddet skall dock inte uppfattas som en absolut rättighet, utan 
skyddet är beroende av sammanhanget och olika avvägningar.2 Som det tidigare 
framgått är det just en sådan avvägning som är av centralt intresse för denna 
uppsats. 
 
Lagen som avses i regeringsformen som skydd för den personliga integriteten var 
ursprungligen datalagen från 1973. Datalagen var den första av sitt slag, men den 
tekniska utvecklingen gjorde snabbt lagen omodern och 1998 ersattes den av PuL. 

                                                 
 
1 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, 2001, s 161. 
2 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 162. 
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Som framgår av dess övergångsbestämmelser gällde dock fortfarande datalagen 
för viss behandling fram till 2001.3 
 
Personuppgiftslagen grundar sig på Europaparlamentets och Rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.4 
 
Direktivets syfte framgår i dess första artikel: 

 
1. Medlemsstaterna skall i enlighet med detta direktiv skydda fysiska 
personers grundläggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till 
privatliv, i samband med behandling av personuppgifter. 
2. Medlemsstaterna får varken begränsa eller förbjuda det fria flödet 
av personuppgifter mellan medlemsstaterna av skäl som har samband 
med det under punkt 1 föreskrivna skyddet. 

 
Sedan lagen trädde i kraft 1998 har ett fåtal ändringar gjorts. Den senaste lag om 
ändring i PuL5 innebar vissa ytterligare ändringar, men även att nya regler 
tillkom. En av dessa är 5 a § PuL som innebär att vissa bestämmelser i PuL 
undantas från viss behandling av personuppgifter. Detta lagrum kommer att 
behandlas vidare under nästa underrubrik. 

 

3.2 Personuppgiftslagens bestämmelser 

Syftet med PuL framgår i dess första paragraf. 
 

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

Vad behandling och personuppgifter innebär är definierat i 3 § PuL tillsammans 
med andra för lagen viktiga begrepp. Personuppgifter är all sådan information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta 
inkluderar uppgifter så som personnummer, namn, kundnummer och även 
uppgifter som framgår av bild och ljudupptagningar. Kanske inte lika uppenbart, 
men värt att notera är att även IP-nummer6 anses vara personuppgifter.7 Detta 
följer av punkt 26 i ingressen till direktivet 95/46/EG som Datainspektionen 
grundat ett beslut på för att IP-nummer är att betrakta som personuppgifter.8 I 
ingressen framgår att principerna för skyddet måste gälla all information som rör 
en identifierad eller identifierbar person. För att avgöra om en person är 
identifierbar måste alla hjälpmedel som rimligen kan användas för att identifiera 
personen beaktas. 
 

                                                 
 
3 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 162. 
4 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 11.  
5 Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204). 
6 Internet Protokoll (IP) numret är den unika adress en dator har på Internet. 
7 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 167. 
8 Datainspektionen, Beslut Antipiratbyrån - Dnr 593-2005, 2005. 
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Detta beslut överklagades till länsrätten i Stockholm men länsrätten instämde 
med Datainspektionen i frågan.9 
 
Behandling av personuppgift avser varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas 
i fråga om personuppgifter vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Några 
av de exempel som ges är insamling, registrering, organisering, lagring, 
bearbetning och spridning. Hur lång tid behandlingen tar i anspråk saknar 
betydelse.10 
 
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålet och medlen för 
behandlingen av personuppgifterna.  
 
I 2 § PuL framgår att lagen är underställd andra lagar och förordningar och att 
dessa bestämmelser i så fall skall gälla. I 8 § förtydligas dessutom att lagen är 
underställd tryck- och yttrandefriheten samt att behandling av personuppgifter 
som sker uteslutande för journalistiska och konstnärliga ändamål är tillåtna. 
Behandling av personuppgifter i ett led av verksamhet för rent privat bruk är 
också undantagen enligt 6 § PuL. I 8a § framgår att regeringen har rätt att 
meddela föreskrifter om undantag av vissa bestämmelser om det är nödvändigt 
med hänsyn till vissa uppräknade ändamål. Exempel på sådana ändamål är rikets 
säkerhet, försvaret, allmän säkerhet, åtal för brott eller skyddet av fri och 
rättigheter. 
 
I 8 § förtydligas dessutom att lagen är underställd offentlighetsprincipen, 
såtillvida att en myndighet inte är inskränkt att följa sin skyldighet att lämna ut 
personuppgifter i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen på grund av 
personuppgiftslagen.   
 
Lagen tillämpas på behandling av personuppgifter som är delvis eller helt 
automatiserade eller om personuppgifterna ingår i en strukturerad samling som är 
tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier enligt 5 § 
PuL. Numera som tidigare nämnts finns det sedan förste januari 2007 ett 
undantag i 5a § som tillåter personuppgifter i ostrukturerat material så länge detta 
inte är kränkande för den omnämnde.  
 
I 9 § framgår grundläggande krav för att behandlingen av personuppgifter ska 
vara tillåten, som exempelvis att det ska vara lagligt, på ett korrekt sätt, enligt god 
sed samt för berättigade ändamål. De får inte heller användas för ett ändamål som 
är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. 
 
I 10 § stipuleras att personuppgifter bara får behandlas om den registrerade givit 
sitt samtycke, men sedan följt av ett flertal undantag. Häri ligger oftast även 
konkludent samtycke, det vill säga att man som person accepterar att ens 
arbetsgivare registrerar ens personuppgifter när man blir anställd.11 Intressant här 
att notera är punkt f som möjliggör att en avvägning kan göras mellan den 
registrerades intresse av skydd mot kränkning och den personuppgiftsansvariges 
                                                 
 
9 Datainspektionen, Pressmeddelande – IP-nummer är personuppgifter, 2006. 
10 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 168. 
11 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 179. 
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intresse av att registrera uppgifterna. Det är denna avvägning som denna uppsats 
fokuserar på och den kommer att i mer utförlig detalj redogöras för nedanför.  
 
I den 11 § PuL regleras att en persons personuppgifter inte får användas till direkt 
marknadsföring om den registrerade skriftligt motsatt sig detta.  
 
Har samtycke lämnats till behandling enligt 10, 15 eller 33 § kan detta återkallas, 
dock kan samtycket ej återkallas retroaktivt. Så personuppgiftsansvarige får 
fortsatt lov att behandla insamlade uppgifter, men får ej lov att samla in några fler 
om den registrerade enligt 12 § PuL. En registrerad har dock ingen ytterligare rätt 
att motsätta sig sådan behandling som inte kräver dennes samtycke. 
 
I 13 § framgår ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, som 
exempelvis ras eller etniskt ursprung. Även här finns det dock en del undantag till 
huvudregeln i 15-19 §§. Det är nämligen tillåtet att registrera sådana uppgifter om 
det finns ett samtycke, om det är nödvändigt, inom ideella organisationer, inom 
hälso- och sjukvård samt för forskning och statistik.  
 
Behandling av personnummer regleras i 22 § PuL och får endast utan samtycke 
behandlas när det är klart motiverat. Detta torde dock inkludera många 
kundregister där vikten av identifiering är stor med tanke på att rätt person är 
registrerad och faktureras som exempelvis i ett försäkringsbolag.12 
 
I 23-26 § framgår att vid insamlingen av personuppgifter skall information om 
behandlingen lämnas självmant samt vilken information som skall ingå. Den 
registrerade har rätt att årligen gratis få tillgång till den information som finns 
registrerad om denne som det framgår i 26 § PuL om den 
personuppgiftsansvarige inte är förhindrad att lämna ut personuppgifterna i 
enlighet med 27 §. Den registrerade har också rätt att få felaktig information i 
registret rättat enligt 28 § PuL. 
 
Den 29 § är en bestämmelse om automatiska beslut som stipulerar att om ett 
automatiserat beslut tagits som har rättsliga följder eller märkbara verkningar för 
den berörda så har denne rätt att få beslutet omprövat av en person. 
 
30-32 §§ reglerar säkerheten vid behandlingen av personuppgifterna; vem som 
får lov att hantera dem samt vilka säkerhetsåtgärder den personuppgiftsansvarige 
är skyldig att vidta. 
 
33 § förbjuder överföring av personuppgifter till tredje land, vilket i princip 
innebär att det är förbjudet att lägga upp personuppgifter på Internet. Även till 
detta finns det dock undantag, som att om samtycke ges är det tillåtet enligt 34 § 
PuL. Regeringen har rätt att lämna föreskrifter till undantag om förbudet i 33 § 
enligt 35 §. 
 
Det kan konstateras att det inte behövs tillstånd för att ha ett 
personuppgiftsregister, dock krävs att en anmälan görs till Datainspektionen som 

                                                 
 
12 Lindberg, A. & Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 186-187. 
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framgår av 36 § PuL. Detta krävs dock inte om ett personuppgiftsombud utsetts 
enligt 37 § PuL. 
 
I 38-40 §§ regleras personuppgiftsombudets uppgifter. Det är bland annat dennes 
ansvar att se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett 
lagligt och korrekt sätt i enlighet med god sed och att fel och brister påpekas för 
den personuppgiftsansvarige. 
 
43-47 §§ PuL reglerar tillsyndsmyndighetens befogenheter. De har exempelvis 
rätt att få ta del av de personuppgifter som behandlas, dokumentation om 
behandlingen och att få tillgång till lokalen där uppgifterna behandlas. 
 
Frågan om straff och skadestånd enligt personuppgiftslagen regleras i 48-49 §§. 
Straff kan utdömas som böter eller fängelse i upp till 6 månader, eller upp till 2 år 
om brottet är grovt. 
 
I 51-53 §§ regleras möjligheten att överklaga tillsyndsmyndighetens beslut. 
Överklaganden ska riktas till allmän förvaltningsdomstol. 

 

3.3 10 § PuL 

Ovan presenterades 10 § PuL mer översiktligt, men då det är detta lagrum som är 
kärnan för denna uppsats återfinnes här en fördjupad redogörelse av det.  
 
Innan fördjupningen i 10 § PuL är det dock värt att lyfta fram att paragrafen 
endast blir tillämplig om kraven som ställs upp i 9 § PuL är uppfyllda.13 I ett 
tillsynsärende mot Connex hävdade Connex att behandlingen av personuppgifter 
som de utförde var tillåten med stöd av 10 § punkt f PuL. De hade upprättat ett 
register med före detta anställda som betygsattes för att eventuellt förhindra 
återanställning av vad Connex ansåg som olämpliga personer. Datainspektionen 
ansåg dock att detta rörde sig om en spärrlista vilket enligt dem är i princip 
otillåtet och inte uppfyller kraven i 9 § PuL. Därmed prövades aldrig om 10 § PuL 
var tillämplig eftersom behandlingen redan föll på 9 § PuL.14 
 
10 § är placerad under rubriken ”När behandling av personuppgifter är tillåten” 
och lyder enligt följande: 
 

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, 

                                                 
 
13 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 180. 
14 Datainspektionen, Beslut efter tillsyn mot Connex Sverige AB, dnr 840-2005, 2005. 
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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. 

 
I 10 § finns det en uttömmande lista som anger när behandling av personuppgifter 
är tillåten. Om en behandling inte kan tillföras någon av punkterna så är den 
därmed inte tillåten.15 Avser behandlingen dessutom känsliga personuppgifter, 
uppgifter om lagöverträdelser eller personnummer med mera så måste den 
dessutom vara tillåten enligt bestämmelserna i 13-22 §§. Innebär dessutom 
behandlingen att personuppgifterna överförs till tredje land måste också 33-35 §§ 
följas. Det får även anses att sådan behandling som är nödvändig för att följa 
personuppgiftslagen är tillåten.16 
 
Om personuppgiften ingår i sådant ostrukturerat material som avses i 5a § PuL så 
behöver inte bestämmelsen tillämpas. 
 
Paragrafen är baserad på artikel 7 i EG-direktivet och är avsedd att ha samma 
innebörd. På grund av EG-direktivet så får Sverige inte lov att upphäva eller 
begränsa rätten för personuppgiftsansvariga att behandla personuppgifter enligt 
denna paragraf.17 
 
Följden av denna paragraf blir därmed att personuppgifter får behandlas oavsett 
om den registrerade lämnat sitt samtycke eller ej samt även i princip om den 
registrerade motsätter sig behandlingen.18 Det är bara direkt marknadsföring som 
den registrerade har en absolut rättighet att motsätta sig enligt den 11 § PuL. 
 
Behandlingen att inhämta samtycke bör kunna ses som en särskild behandling 
som torde vara tillåten i de flesta fall efter en intresseavvägning enligt punkt f.19 
 
Om samtycke är ett nödvändigt krav för en viss behandling av personuppgifter, så 
får uppgifter om den registrerade inte behandlas vid uteblivet eller vägrat 
samtycke. Detta innebär att bland annat bortfallsanalyser inte får utföras.20 
 
I 10 § PuL finns det ett nödvändighetskrav som kräver att behandlingen är 
nödvändig. Har den registrerade lämnat sitt samtycke för behandlingen blir detta 
dock inte tillämpligt och även onödig behandling får utföras. De andra fallen där 
samtycke inte getts, förutsätter dock att behandlingen ska vara nödvändig för att 
uppfylla ett visst syfte för att den ska vara tillåten. 

                                                 
 
15 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 180. 
16 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 180. 
17 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 181. 
18 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 181. 
19 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 182. 
20 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 182. 
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Det är dock inte helt klart vad nödvändighetskravet närmare innebär eftersom de 
flesta arbetsuppgifter kan utföras manuellt på ett sådant sätt att de inte omfattas av 
lagen men till en betydligt högre kostnad och tidsåtgång än om personuppgifterna 
skulle behandlas automatiserat.  
 
Personuppgiften torde dock vara nödvändig att behandla om ändamålet med att 
behandla den inte kan uppnås utan den.21 Datalagskommittén menar att 
nödvändighetskravet inte rimligen kan innebära att det krävs att ändamålet inte 
kan uppnås utan personuppgiften, utan det räcker med att den automatiserade 
behandlingen utgör en påtaglig förenkling för den personuppgiftsansvarige.22 Kan 
en arbetsuppgift utföras nästan likvärdigt utan personuppgifter med exempelvis 
anonyma uppgifter, kan ej behandlingen av personuppgifter anses nödvändig.23    
 

3.3.1 Intresseavvägningen 

Som tidigare framgått är det i 10 § punkt f som intresseavvägningen behandlas. 
Detta är ett centralt begrepp för denna uppsats och här kommer de allmänna 
principerna för den att redogöras för. 
 
Punkten f lyder enligt följande: 
 

 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. 

 
Som framgår får därmed personuppgifter behandlas av den 
personuppgiftsansvarige om en intresseavvägning visar att denne har ett berättigat 
intresse som väger tyngre än den registrerades intresse av integritetsskydd. Härvid 
jämställs personuppgiftsansvarige med tredje män som får ta del av uppgifterna.24 
 
Bestämmelsen i punkt f är ett slags generalklausul som fungerar som en 
säkerhetsventil som tillåter att befogad behandling av personuppgifter som inte 
tidigare räknats upp kan utföras.25 
 
I rådets direktiv 95/46/EG artikel 7 som 10 § PuL är baserad på återfinnes i dess 
punkt f en snarlik lydelse som den i 10 § punkt f PuL. Den berörs även i punkt 30 
i ingressen till direktivet och beskriver grunden med den 10 § PuL, att 
behandlingen av personuppgiften ska ha skett med samtycke eller varit 
nödvändigt för särskilda intressen. Den ger också medlemsstaten möjlighet att 
stipulera närmare villkor för viss behandling. 
 

                                                 
 
21 SOU 1999:109, s 156. 
22 SOU 2001:32, s 95 & SOU 2001:100, s 90. 
23 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 182. 
24 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 193. 
25 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 193. 
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Vad som menas med rekvisitet ett berättigat intresse är inte helt klart.26 Enligt den 
9 § PuL är det redan en förutsättning för all behandling att personuppgifterna bara 
kan samlas in för att användas för ett berättigat ändamål. 
 
Det har exempelvis i Kammarrätten i Sundsvall funnits att en begäran att få ut 
uppgifter om studenters betyg som ett led i forskning inte kan anses som ett 
berättigat intresse.27 Att behandla kreditupplysningsuppgifter i lokalpolitisk 
verksamhet har i dansk domstolspraxis inte funnits vara ett berättigat intresse.28 
 
Det anses inte heller helt klart varför det talas om en tredje man i bestämmelsen 
till vilken personuppgifterna kan delas ut. Det antas att avsikten är att fastställa att 
även om en personuppgiftsansvarig inte själv har ett berättigat intresse av 
behandlingen får denne lämna ut uppgifterna till en tredje man som har ett sådant 
berättigat intresse.29 Det framgår i den 3 § PuL vad som avses med en tredje man, 
nämligen ”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”.  
 
Ett exempel på sådan tillåten utlämning till tredje man kan vara när en 
personuppgiftsansvarig upptäcker vid sin behandling av personuppgifter ett 
planerat bedrägeri mot en annan personuppgiftsansvarig. Utlämning till den 
personuppgiftsansvarige som bedrägeriet riktas mot kan då tänkas vara tillåtet.30 
 
Ett privat företag möjliggjorde som tjänst på Internet att polisanmälningar kunde 
göras som sedan automatiserat fördes över till polisen. Detta ansågs dock inte 
tillåtet efter en intresseavvägning av Datainspektionen, men ingen diskussion 
fördes om polisens, det vill säga tredje mans, berättigade intresse.31  
 
Viktigt att notera om själva intresseavvägningen är att i allmänhet så har 
säkerhetsintressen ansetts väga tyngre än intressen som härrör till 
företagsekonomiska effektivitetsskäl.32  De ekonomiska eller kommersiella 
intressena kommer att behandlas i vidare detalj nedanför. 
 
Det kan även finnas ideella motiv som kan ligga bakom användningen av 
personuppgifter. Politiska rörelsers eller organisationers arbete för att väcka 
opinion, sprida politisk propaganda eller föreningars behov av att registrera vem 
som deltar i aktiviteter.33  Vid intresseavvägningen måste personuppgifternas 
karaktär ges avgörande betydelse, så att behandling kan göras om 
personuppgifterna anses som harmlösa i sig men som viktiga för den 
personuppgiftsansvarige.34 
                                                 
 
26 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 193. 
27 Se dom 2004-06-04 i mål nr 719 och 761-04, kammarrätten i Sundsvall.  
28 UfR 2004 s- 2204, Østre Landsret. 
29 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 194. 
30 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 194. 
31 Datainspektionen, Beslut 2006-07-10,  dnr 706-2006, 2006. 
32 SOU 2002:18, s 118, 137 och 160 och Datainspektionens rapport 2005:3, s 22. 
33 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 194-195. 
34 SOU 2001:32, s 95f & SOU 2001:100, s 91f. 
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Det kan givetvis vara problematiskt för den personuppgiftsansvarige att själv 
avgöra i det enskilda fallet om en intresseavvägning ska ge att det egna intresset 
väger tyngre än den registrerades intresse. Datalagskommittén anser att 
Datainspektionen bör ha ett särskilt ansvar för att ge de personuppgiftsansvariga 
råd och vägledning i fråga om intresseavvägningen.35  Detta har också varit en 
avsikt med PuL, att det enligt 50 § a skall ges närmare föreskrifter om när 
behandlingen av personuppgifter kan anses tillåten. Datainspektionen har 
dessutom utkommit med en informationsskrift från 2003 om 
intresseavvägningen.36 
 
Enligt Datalagskommittén får den registrerades intresse att slippa fortsatt 
behandling anses väga tyngre än den personuppgiftsansvariges intresse av att 
behandlingen fortsätter. De anser att den registrerade har en sådan rätt att vägra att 
behandling sker samt att det ligger i sakens natur att behandlingen enbart får avse 
uppgifter om registrerade vars intresse inte väger lika tungt som den 
personuppgiftsansvariges. Om den registrerade meddelar den 
personuppgiftsansvarige om att denne ej önskar att behandlingen skall fortgå 
krävs det därmed synnerliga skäl för att fortsatt behandling skall vara tillåten. Om 
så sker måste de behandlade uppgifterna förstöras eller avidentifieras eftersom 
även lagring av personuppgifter är en form av behandling, givet att det inte finns 
förutsättningar att fortsätta behandla uppgifterna enligt en intresseavvägning eller 
i enlighet med någon annan punkt i 10 § PuL.37 
 
Detta synsätt har dock ifrågasatts eftersom uttalandet saknar direkt stöd i 
dataskyddsdirektivet. En annan uppfattning är att den registrerades inställning till 
behandlingen av sina personuppgifter skall utgöra en bland flertalet faktorer som 
skall beaktas vid intresseavvägningen.38 Det går dock även att tänka sig ett flertal 
situationer där integritetskränkningen är väldigt liten och den 
personuppgiftsansvarige har ett starkt intresse så att behandlingen ändå bör få ske 
trots att den registrerade motsatt sig detta.39 
 
Datainspektionen har lämnat följande rekommendation i frågan. Om den 
registrerade motsätter sig behandling av personuppgifterna så är detta en 
omständighet som ska beaktas vid intresseavvägningen. Vidare säger de: 
 

Om någon uttryckligen säger nej till en personuppgiftsbehandling, och 
invändningen får anses vara sakligt motiverad, bör den 
personuppgiftsansvariges intresse av att behandla uppgifterna endast i 
undantagsfall anses väga över. Om det i sådana fall inte längre finns 
förutsättningar för att behandla personuppgifter efter en 
intresseavvägning – och behandlingen inte är tillåten enligt någon 
annan punkt i 10 § PuL – måste de behandlade uppgifterna utplånas 

                                                 
 
35 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 195. 
36 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003 
37 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 195. 
38 Lindberg, A. och Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 182-183. 
39 Lindberg, A. och Westman, D., Praktisk IT-rätt, s 183. 
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eller avidentifieras eftersom även lagring av personuppgifter är en typ 
av behandling.40 

 
Detta har kommenterats med att eftersom även mycket väsentlig behandling av 
personuppgifter inte får utföras utan samtycke eller med stöd i särlagstiftning så 
bör en nyanserad bedömning i intresseavvägningen göras.41 
 

3.3.2 Det kommersiella intresset 

I denna del behandlas uppsatsens mest centrala och viktigaste del, det 
kommersiella intresset i relation till intresseavvägningen i 10 § PuL som är en 
motpol till intresset av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 
 
Som tidigare nämnts, men som är värt att upprepa som inledning på denna del av 
uppsatsen är det viktigt att notera att i allmänhet så har säkerhetsintressen ansetts 
väga tyngre än företagsekonomiska effektivitetsskäl.42 
 
Det finns företag som vill använda personuppgifter för att tjäna pengar, 
exempelvis genom direkt marknadsföring och genom att upprätta samt sälja listor 
med personuppgifter av olika slag. Om företagets kommersiella intresse väger 
tyngre än den registrerades intresse av dennes personuppgifter lämnas ifred får 
avgöras efter en helhetsbedömning. Enligt Datalagskommittén bör det i allmänhet 
krävas att de kommersiella intressena tydligt väger över för att personuppgifterna 
ska få användas efter en intresseavvägning.43 
 
En form av det kommersiella intresset som Datainspektionen särskilt behandlat är 
marknadsföring och direktreklam.44 Vid helhetsbedömningen härvidlag beaktas 
den registrerades rättighet enligt den 11 § PuL att mottsätta sig behandling av sina 
personuppgifter för marknadsföring och direktreklam. Liknande bestämmelser 
finns nu även i 13 b och 13 c §§ marknadsföringslagen (1995:450). Därmed kan 
enligt Datalagskommittén intresset av att ha sina uppgifter i fred hos registrerade 
som inte motsatt sig behandling för marknadsföringssyfte ofta antas väga lätt i 
jämförelse med det kommersiella intresset av marknadsföring. Dock måste även 
den registrerades möjligheter att motsätta sig sådan behandling i förväg, 
exempelvis via centrala register, vägas in i intresseavvägningen. Om den 
registrerade inte har beretts möjlighet att neka sådan behandling i förväg blir 
kravet på ett tydligare kommersiellt intresse starkare. Hur pass stränga kraven bör 
vara uttalar sig dock inte Datalagskommittén om med hänvisning till bristen av 
praxis i dessa frågor.45 
 
Branschöverenskommelsen om direkt marknadsföring är vägledande i 
rättstillämpningen. I den framgår att behandlingen för direkt marknadsföring alltid 
måste vägas mot risken att den registrerade uppfattar behandlingen som ett 

                                                 
 
40 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 8. 
41 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 196. 
42 SOU 2002:18, s 118, 137 och 160 och Datainspektionens rapport 2005:3, s 22. 
43 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 194. 
44 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003. 
45 Ds 1999:35 s 30f.  
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otillbörligt intrång och en kränkning av den personliga integriteten. Risken för 
detta anses större om den registrerades personuppgifter behandlas i avseende på 
denna som privatperson, än om de behandlas i hänseende till den registrerades 
yrkesroll eller position inom ett företag. I intresseavvägningen skall både vilka 
personuppgifter som ska användas och hur de kan användas till ändamålet 
bedömas. Exempelvis får inte hemliga telefonnummer eller adressuppgifter 
användas förrän samtycke givits. Direkt marknadsföring får inte heller normalt 
riktas till personer under 16 år om inte särskilda förutsättningar föreligger. Inte 
heller mot nyblivna föräldrar får direkt marknadsföring riktas mot förrän det är 
säkerställt att barnet inte avlidit i samband med eller kort efter födseln, det vill 
säga inte före att minst åtta veckor passerat efter födseln. Dödsbon är också 
undantagna fyra veckor från dödsfallet, med undantag av akut nödvändiga saker 
som exempelvis dödsboutredningar. Dessa får dock inte direkt marknadsföras via 
telefon.46  
 
Om ett kundförhållande, medlemskap eller liknande förhållande föreligger får den 
personuppgiftsansvarige om inget annat gäller lov att använda sig av 
personuppgifter för att rikta sin egen marknadsföring till den registrerade. Om det 
finns en naturlig och närliggande koppling till marknadsföring och anknytningen 
mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade får även uppgifterna 
lämnas ut till annan marknadsförare för dennes marknadsföring. Denne får även 
lov att komplettera uppgifterna hos någon annan än den registrerade. Om den 
registrerade motsatt sig denna sorts behandling skall detta respekteras.47  
 
Finns det ingen anknytning mellan den personuppgiftsansvarige och den 
registrerade får personuppgifter samlas in och användas i den mån ändamålet gör 
det nödvändigt såtillvida inget annat gäller. Här skall särskilt beaktas att risken för 
intrång är större när ingen anknytning mellan den personuppgiftsansvarige och 
den registrerade föreligger. Adressuppgifter får kompletteras med uppgifter från 
annan källa och personuppgifter från olika källor får lov att samköras för att göra 
relevanta urval med hänsyn till marknadsföringsändamålet. Detta innebär att det 
är tillåtet att exempelvis ta bort dubbletter genom att samköra mot sitt 
kundregister. Skall personuppgifterna överlämnas till en annan marknadsförare i 
en situation där ingen anknytning finns mellan den som lämnar ut 
personuppgifterna och den registrerade, så skall detta överlämnande ske enlig god 
branschsed, det vill säga att uppgifterna kontrolleras mot spärregister där de som 
inte vill motta marknadsföring kan anmäla sig.48 
 
För att en intresseavvägning skall möjliggöra direkt marknadsföring så torde en 
kontroll mot sådana spärregister vara nödvändig.49    
 
För att återvända till Datainspektionen så har den meddelat att marknadsföring av 
produkter och tjänster normalt är ett sådant berättigat intresse enligt PuL som ger 
en rätt att behandla personuppgifter.50 Datainspektionen framför även att vid fråga 

                                                 
 
46 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 197-198. 
47 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 198 
48 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 198 
49 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 199. 
50 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 9-10. 



Intresseavvägningen i personuppgiftslagen                                                                   Patrick Crona 

 15 

om direkt marknadsföring till privatpersoner så måste det kommersiella intresset 
hos marknadsföraren tydlig väga över privatpersonens intresse av skydd för den 
personliga integriteten. Vid helhetsbedömningen vid intresseavvägningen menar 
Datainspektionen i sin informationsskrift om intresseavvägningen att bland annat 
följande omständigheter skall tas hänsyn till:51 
 

• Ändamålet (syftet) med behandlingen 
• Vems uppgifter som skall behandlas och till vem marknadsföringen riktar 

sig, t.ex. privatpersoner eller näringsidkare  
• Marknadsföringens omfattning 
• Vilka slag av personuppgifter som ska behandlas (t.ex. i PuL:s mening 

känsliga personuppgifter eller harmlösa uppgifter som adressuppgifter) 
• Om behandlingen innebär fördjupad kunskap om den registrerade 
• På vilket sätt uppgifterna ska behandlas  
• Om uppgifterna kräver särskilt skydd 
• Att det finns en rätt att motsätta sig behandlingen enligt 11 § PuL 
• Säkerheten för de insamlade uppgifterna och vilka gallringsrutiner som 

finns 
• Om det finns särskilda bestämmelser i lag eller förordning, t.ex. 

sekretessbestämmelser, som måste beaktas 
• Om branschöverenskommelser på området följs (t.ex. Swedmas regler för 

användningen av personuppgifter m.m. vid direktmarknadsföring) 
• Vilken information de registrerade får. 

 
Datainspektionen hänvisar till två rättsfall från högsta instans, RÅ 2002 ref. 54 
och RÅ 2001 ref. 68 som visar på hur helhetsbedömningen vid 
intresseavvägningen kan utfalla.52 Dessa rättsfall behandlas i detalj senare. 
Datainspektionen hänvisar även till branschöverenskommelsen som det 
redogjordes för ovan som en text där vägledning kan inhämtas.53 
 
Vidare ger Datainspektionen även några vägledande exempel där en 
intresseavvägning normalt kan medföra att det är tillåtet att behandla 
personuppgifter. Dessa exempel betraktas som viktiga i uppsatsens ansats att 
besvara frågeställningen vilken hantering av personuppgifter är tillåten samt icke 
tillåten utan samtycke utifrån en avvägning av det kommersiella intresset enligt 
10 § punkt f PuL? De exempel som normalt är tillåtna syftar till att:54 
 

• framställa adressbärare för utskick av direktadresserat reklammaterial i 
reklamkampanj 

• upprätta listor över telefonnummer för telefonförsäljning och motsvarande 
• upprätta register över egna kunder 
• upprätta register över egna medlemmar 
• skicka ut direktreklam via branschregister (material som hänför sig till 

branschen) 

                                                 
 
51 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 10. 
52 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 11. 
53 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 12. 
54 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 11-12. 
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• följa upp direktreklamkampanjer genom statistisk bearbetning.   
 
Datainspektionen lämnar även exempel på vad en intresseavvägning normalt inte 
kan ge stöd för vilket också är viktigt för denna uppsats. En intresseavvägning kan 
normalt inte ge stöd för att:55 
 

• lämna ut, byta eller sälja sitt kundregister till andra företag som inte har 
liknande verksamhet 

• lämna ut, byta eller sälja sitt medlemsregister. (För medlemsregister är 
marknadsföring inte ett naturligt ändamål. Ett sådant register bör därför 
inte lämnas ut till försäljning utan medlemmarnas vetskap)  

• kartlägga en persons inköpsvanor, ta fram kundprofiler och liknande  
• fördjupa registerinnehåll genom sambearbetning av uppgifter från olika 

personregister. Man bör även vara försiktig med att registrera ”extra” 
uppgifter som egentligen inte behövs för att administrera 
kundförhållandet, t.ex. personliga egenskaper, omdömen om kunden, 
fritidsintressen, relationer, etc.  

• registrera kreditupplysningsinformation och uppgifter om att man t.ex. har 
vägrats att bli kund eller medlem 

• lämna ut uppgift om vem som har motsatt sig personuppgiftsbehandling 
 
Datainspektionen påpekar att uppgifter som juridiska personers antal anställda, 
årsomsättning och så vidare inte är personuppgifter. Den kunskap den 
personuppgiftsansvarige har om kontaktpersoner, dock, får inte fördjupas.56 
 
Uppgifter om inköp som är knutna till en kund får inte lagras på obestämd tid 
eller för all framtid, utan de måste regelbundet gallras. Datainspektionen har svårt 
att se att en lagringstid utöver ett år kan rättfärdigas och dessutom ska passiva 
kunder gallras bort efter ett till två år.57 
 

3.4 Rättsfall 

Nu efter att personuppgiftslagen redogjorts för i den tidigare framställningen är 
det dags för en övergång till hur tillämpningen av PuL utfallit i praktiken i 
rättspraxis. Här kommer därmed rättsfallen att redogöras för, med en kort 
introduktion till rättsfallet och presentation av domskäl och domslut. Även 
kommentarer till rättsfallen där den finns tillgänglig i doktrin presenteras. 
 

3.4.1 RÅ 2001 ref. 68 

Rättsfallet handlar om att Danisco Sugar AB (bolaget) begärt ut en kopia hos 
Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) av deras adressregister över 
mjölkproducenter. Syftet hos bolaget var att marknadsföra sina foderprodukter till 
mjölkproducenterna. Jordbruksverket avslog dock bolagets begäran med 
hänvisning till 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) som stipulerar att sekretess 

                                                 
 
55 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 12 
56 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 12 
57 Bonuskort och personuppgiftslagen, Datainspektionens rapport 2005:2, 2005, s 13. 
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gäller för personuppgifter om det kan antas att utlämnandet skulle innebära att de 
används på ett sätt som är i strid med PuL. Enligt Jordbruksverket skulle bolagets 
behandling strida mot den 10 § PuL som tidigare framgått bestämmer att den 
registrerades personuppgift bara får behandlas om den registrerade gett sitt 
samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att exempelvis 
uppfylla ett berättigat ändamål. Visserligen har bolaget i detta fall enligt 
Jordbruksverket ett berättigat ändamål när det vill effektivt kunna marknadsföra 
sina produkter till mjölkproducenter, men mot detta måste mjölkproducenternas 
intresse av skydd för den personliga integriteten ställas. Detta anser 
Jordbruksverket väger tyngre än bolagets kommersiella intresse i 
personuppgifterna. 
 
Beslutet överklagades av bolaget till kammarrätten och det anförde bland annat 
det sedan tidigare haft tillgång till registret som består av näringsidkare. Registret 
har möjliggjort att de kunnat ta kontakt med mjölkproducenter som får förmodas 
vara intresserade av produkterna som erbjuds. Bolaget menar att en 
intresseavvägning bör utfalla till deras fördel eftersom det inte rör sig om känsliga 
uppgifter och att de registrerade har en ovillkorlig rätt att motsätta sig behandling 
för direkt marknadsföring.    
 
Jordbruksverket menade att om personuppgifter utlämnas till tredje man, så står 
de utan skydd så därför måste skyddet sättas högt för den personliga integriteten 
när en intresseavvägning görs enligt 10 § PuL. 
 
Datainspektionen yttrade sig i frågan och ansåg att personuppgifterna kunde 
utlämnas till bolaget eftersom det rörde sig om uppgifter om näringsidkare i deras 
egenskap som näringsidkare och dessa uppgifter kan inte betraktas som känsliga. 
 
Kammarrätten fann dock att det kommersiella intresset ej övervägde, särskilt med 
tanke på att mjölkproducenterna ej hade anledning att förvänta sig att deras 
uppgifter skulle användas till marknadsföring när de utlämnade dem till 
Jordbruksverket. 
 
Regeringsrätten konstaterade med hänvisning till prop. 1997/98:44 s. 66 att en 
behandling av personuppgifter för syften som berör direkt marknadsföring kan 
vara tillåten efter en intresseavvägning i 10 § punkt f PuL. Vidare hänvisar 
Regeringsrätten till Datalagskommitténs betänkande i SOU 1997:39 s. 362 att en 
helhetsbedömning får avgöra de fall där ett kommersiellt intresse överväger det 
personliga integritetsintresset samt andra punkter som det redan pekats på i denna 
uppsats, som den registrerades ovillkorliga rätt att motsätta sig direkt 
marknadsföring, att intresset av skydd för den personliga integriteten hos dem 
som inte motsatt sig sådan behandling kan antas väga ganska lätt mot ett 
kommersiellt intresse av direkt marknadsföring samt att i allmänhet bör det krävas 
att de kommersiella intressena på ett tydligt sätt överväger när de vägs mot 
enskildas intresse av skydd för sina personuppgifter. 
 
Regeringsrätten fann i sin prövning av målet att bolaget hade ett berättigat intresse 
och att PuL var tillämplig. Frågan att avgöra blev då om bolagets kommersiella 
intresse väger tyngre i en intresseavvägning än mjölkproducenternas intresse av 
skydd för den personliga integriteten. Regeringsrätten fann att eftersom det rör sig 
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om marknadsföring till näringsidkare, att uppgifterna ej kan betraktas som 
känsliga och de registrerades rätt att motsätta sig direkt marknadsföring så 
överväger bolagets intresse. 7 kap. 16 § sekretesslagen var därmed inte tillämplig 
och det anbefall på Jordbruksverket att lämna ut uppgifterna. 
 

3.4.2 RÅ 2002 ref. 54 

I detta fall hade Mecenat AB (bolaget) begärt ut personuppgifter från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) över studiestödsmottagare på universitets- och 
högskolenivå. De begärda personuppgifterna bestod av namn, adress och 
postadress. Bolaget meddelade att de ämnade använda uppgifterna för att 
distribuera ett rabattkort som bolaget framtagit som var anpassat för studenter. 
 
CSN avslog deras begäran med stöd av 7 kap. 16 § sekretesslagen (1980:100) som 
stipulerar att sekretess gäller för personuppgift om det kan antas att utlämnandet 
kan leda till att personuppgiften används i strid med PuL. CSN motiverade sitt 
beslut med att bolagets intresse av att distribuera sitt rabattkort och marknadsföra 
tjänster och produkter hos ett antal okända företag inte överväger den 
registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. 
 
Bolaget överklagade beslutet till kammarrätten och framförde att de rabatter som 
studenterna skulle erbjudas innehåll inrikesresor hos SAS och varor inom olika 
branscher med mera. Studenterna skulle endast få direktreklam en gång per termin 
för att få ta del av erbjudandena. 
 
Kammarrätten gjorde en intresseavvägning enligt 10 § punkt f PuL och fann att de 
registrerades skydd mot kränkning övervägde och därmed avslogs överklagan.  
 
Bolaget överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten och yrkade att denna 
skulle ålägga CSN att lämna ut de begärda handlingarna till bolaget. Bolaget 
anförde bland annat att kammarrätten inte tagit ställning till den nytta som 
tillkommer studenterna. Det rör sig om ett intresse hos bolaget som kommer att 
betydligt gynna studenterna och detta intresse väger tyngre än intresset av skydd 
mot kränkning. Att de begärda personuppgifterna utlämnas kommer inte att 
innebära någon kränkning av den personliga integriteten och kommer att 
medverka till möjligheten att studentens studiesociala situation förbättras. 
 
Regeringsrätten meddelade prövningstillstånd och Datainspektionen inkom med 
ett yttrande i målet efter regeringsrättens begäran. Datainspektionen anförde bland 
annat att de ansåg att PuL var tillämplig samt att det inte fanns anledning att tro 
att kraven i 9 § PuL inte skulle uppfyllas av bolaget. Den ansåg även att det rörde 
sig om ett hos bolaget berättigat intresse och att personuppgifterna som skulle 
behandlas inte kunde anses som särskilt integritetskränkande. Dessutom rörde det 
sig om förhållandevis återhållsam marknadsföring som får antas vara till nytta för 
dem. De framförde också att studenterna har en obestridlig rätt att enligt 11 § PuL 
motsätta sig direkt reklam och att det inte finns någon anledning till att tro att 
bolaget inte skulle följa denna rätt.  
 
Datainspektionen anförde slutligen att de tidigare i enlighet med Datalagen 
(1973:289) tillåtit bolaget att inrätta och föra ett personuppgiftsregister över namn 
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och adress till gymnasieelever för samma syfte som det nu aktuella. Sammantaget 
får därmed det kommersiella intresset hos bolaget att behandla personuppgifterna 
anses på ett tydligt sätt överväga studenternas intresse av skydd för sin personliga 
integritet. 
 
Regeringsrätten ansåg att PuL var tillämplig och att det rörde sig om ett berättigat 
kommersiellt intresse hos bolaget. 
 
Frågan som då Regeringsrätten hade att ta ställning till var om bolagets intresse 
av att behandla personuppgifterna kunde anses väga tyngre än studenternas 
intresse av skydd för sin personliga integritet. Regeringsrätten hänvisar till 
rättsfallet RÅ 2001 ref. 68 som det tidigare redogjorts för i denna framställning, 
där den ansett att jordbruksverkets adressregister kunde lämnas ut för att 
behandlas av ett bolag för ett kommersiellt ändamål. I det fallet hade hänsyn tagits 
till att det rörde sig om marknadsföring till näringsidkare, att uppgifterna 
bedömdes som icke känsliga samt att den enskilde kunde motsätta sig att 
personuppgifterna användes för direkt marknadsföring. Därav fann 
Regeringsrätten att det kommersiella intresset övervägde det personliga 
integritetsintresset. 
 
Frågan är dock annorlunda i detta mål enligt Regeringsrätten eftersom det nu rör 
sig om privatpersoners intresse av skydd för den personliga integriteten. Detta 
medför högre krav på avvägningen och att det kommersiella intresset entydigt 
överväger det personliga integritetsskyddet för att de begärda uppgifterna skall 
kunna utlämnas. 
 
Vidare i sin bedömning finner Regeringsrätten att omfattningen av 
marknadsföringen är begränsad, att det kan antas att den inte kommer att 
innehålla integritetskränkande inslag samt att personuppgifterna i fråga inte kan 
anses som känsliga. 
 
Med hänsyn till dessa förhållanden samt den enskildes rätt att enligt 11 § PuL att 
motsätta sig direkt reklam så fann Regeringsrätten att det kommersiella intresset 
övervägde intresset av skydd mot kränkning av den personliga integriteten och att 
den tilltänkta behandlingen av uppgifterna inte står i strid med 10 § PuL. 
Behandlingen kan inte heller antas strida mot någon annan bestämmelse i PuL och 
därmed kan någon sekretess enligt 7 kap 16 § sekretesslagen inte bli tillämplig. 
Uppgifterna skall därmed utlämnas till bolaget fastslog Regeringsrätten. 
 

3.4.3 Rättsfallskommentar 

Båda dessa rättsfall har kommenterats av Sören Öman.58 Han menar att den 
ovillkorliga rätten för den registrerade att mottsätta sig behandlingen i enlighet 
med 11 § PuL alltid ligger i grunden. Frågan är därmed vilka faktorer som ska 
beaktas vid intresseavvägningen för dem som inte använt sig av denna rätt och här 
har fyra faktorer identifierats:59 

                                                 
 
58 Öman, S och Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 202. 
59 Öman, S och Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 202. 
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a) I vilken egenskap har berörda personer registrerats (som 
näringsidkare/lantbrukare eller privatperson/studenter)? 
b) Är de uppgifter som skall användas för marknadsföring att betrakta 
som känsliga? Adressuppgifter anses i sig inte som känsliga, men de 
kan ändå i vissa situationer vara det, t.ex. därför att de hämtats från 
ett register där bara personer med vissa karakteristika registrerats. 
c) Marknadsföringens omfattning. Åtminstone ett par utskick per år får 
privatpersoner stå ut med. 
d) Marknadsföringens innehåll. Inslag som i sig kan betraktas som 
integritetskränkande godtas inte i fråga om privatpersoner. Här kan 
man kanske tänka sig marknadsföring av pornografiskt material. 

 
Han påpekar även att eftersom punkterna c och d inte berörts i fallet avseende 
Jordbruksverket, går det kanske att dra slutsatsen att näringsidkare inte har samma 
skydd mot omfattningen av marknadsföringen som den en privatperson åtnjuter.60   
 
Datainspektionen summerar rättsfallen på följande sätt i sin informationsskrift:61 
 

Om det således är fråga om en avgränsad marknadsföringsåtgärd och 
personuppgifterna som ska behandlas inte kan uppfattas som känsliga 
och om den enskilde enligt 11 § PuL kan motsätta sig att 
personuppgifterna används för direkt marknadsföring, kan uppgifterna 
normalt få användas.  

 

3.5 Datainspektionens beslut 

Då vägledande rättsfall från högsta instans är få har även Datainspektionens 
beslut som tillsynsmyndighet beaktats. Denna myndighetspraxis får anses som 
relevant och gällande tills den prövas av högre instans. 
 

3.5.1 Beslut efter tillsyn mot ICA-kort, dnr. 1583-2003 

Den 24 september 2003 utförde Datainspektionen en inspektion vid ICA Sverige 
AB (ICA) för att kontrollera hur kunders personuppgifter behandlas i samband 
med att de använder ICA kort. Den utförda inspektionen omfattade inte 
säkerheten, enskilda butiker eller bankverksamheten hos ICA. Inspektionen 
visade att ICA erbjuder sina kunder ICA kort och ICA bonus; genom att använda 
kortet kan kunden registrera sina gjorda köp och samla bonuspoäng som leder till 
återbäring i form av bonuscheckar. ICA kortet kan dessutom användas hos Statoil.   
 
När kunden ansöker om ett ICA kort får denna ange namn, adress, 
personnummer, telefonnummer och eventuell medkontohavare på en ansökan. 
Bifogat ansökningen finns de villkor som kunden godkänner genom att 
underteckna ansökan. I villkoren framgår hur personuppgifterna kommer att 
användas och att kunden godkänner behandlingen av dem. Ändamålet som 

                                                 
 
60 Öman, S och Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s 202. 
61 Datainspektionen, Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen, 2003, s 12 
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framgår i villkoren är att personuppgifterna behövs för att administrera ICA bonus 
och för marknadsföring till kunden. 
 
Vid användande av kortet registreras kortnumret, tidpunkten, inköpsställe, 
artikeldata och köpesumma. Detta innebär att det är samma uppgifter som på 
kvittot som registreras. Dessa uppgifter skickas sedan från butiken till ICA: s 
databas där artikel- och försäljningsdata sammankopplas till kundens kortnummer 
och namn.  
 
Dessa uppgifter används sedan för att skicka reklam till kunden som är direkt 
anpassad för den kunden. Denna sorts marknadsföring omfattar än så länge bara 
vissa kundgrupper och dess syfte är att inte besvära kunden med reklam som inte 
intresserar denne.  
 
I de första riktade reklamutskicken inkluderade ICA uppgifter om att uppgifter 
om kundens inköp användes för riktade erbjudanden samt att kunden hade 
möjlighet att motsätta sig fortsatt inköpsbaserad reklam. Eftersom den riktade 
reklamen riktade sig till säsongskunder, kunder som handlar i en viss butik en viss 
tid av året, var det nödvändigt att spara uppgifterna om inköp i 18 månader.  
 
Efter denna inspektion gjorde Datainspektionen följande bedömning. Bedömning 
utgick från 10 § PuL och Datainspektionen menade att för ett samtycke enligt 
bestämmelsen skall vara giltigt så krävs det är frivilligt, särskilt och informerat. 
Detta innebär att samtycket skall ha fåtts efter att tillräckligt med information om 
behandlingen lämnats. Informationen måste vara tillräcklig för att den registrerade 
ska kunna ta ställning till om personuppgifterna skall få behandlas för det syfte 
och på det sätt som anges. Datainspektionen säger även att samtycket skall vara 
en otvetydig viljeyttring från den registrerade. 
 
I den information som kunden får ta del av när denne ansöker om ICA kort och 
ICA bonus framgår det att ICA kommer att behandla den ansökandes uppgifter 
och de uppgifter som framkommer i samband med att ICA kort och ICA bonus 
används. Syftet med denna behandling som anges är att administrera ICA bonus 
samt marknadsföring till kunden.   
 
Datainspektionen anser att informationen till kund är otillräcklig och inte 
uppfyller de krav som kan ställas för att samtyckena kan anses omfatta 
inköpsbaserad reklam, detta eftersom ICA inte informerat kunden om hur 
uppgifter om gjorda inköp kan komma att användas. Behandlingen i sig är dock 
tillåten, enligt Datainspektionen, efter en intresseavvägning enligt 10 § f PuL om 
kunderna får tydligare information.  
 
För att det ska vara tillåtet förutsätts dock att ICA tydligt informerar alla sina 
kunder som innehar ICA kort om hur länge uppgifterna om gjorda inköp lagras 
samt att dessa uppgifter kan användas i syfte att skicka riktad reklam till kunden 
genom att de används för att ta reda på vad kunden handlat. I samband med 
informationen skall kunden även ges möjlighet att motsätta sig behandlingen i 
enlighet med 11 § PuL. Denna information skall utlämnas till såväl befintliga 
kortinnehavare och nya ansökande. 
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Eftersom ICA skall se över bevarandet av personuppgifter lämnade 
Datainspektionen inga synpunkter på hittills sked behandling, den förutsätter dock 
att ICA överväger om uppgifterna om kundens inköp generellt behöver bevaras i 
18 månader. Under förutsättning att ICA beaktar vad som framkommit i beslutet, 
avskrev därmed Datainspektionen ärendet. 
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4 Resultat och Analys 
I det föregående kapitlet belystes personuppgiftslagen från ett antal perspektiv, 
lagtext, förarbeten, doktrin samt rätts- och myndighetspraxis. I detta kapitel skall 
detta knytas samman för att besvara uppsatsens frågeställning som är vilken 
behandling av personuppgifter är tillåten samt icke tillåten utan samtycke utifrån 
en avvägning av det kommersiella intresset enligt 10 § punkt f PuL? Först 
kommer resultatet från Regeringsrättens rättspraxis att presenteras eftersom detta 
är prejudicerande. Detta kompletteras sedan med vad som ytterligare framgått av 
doktrin och från Datainspektionens praxis. 
 

4.1 Rättspraxis 

I denna framställning har två rättsfall som belyser praxis hos Regeringsrätten 
redogjorts för. Enligt praxis får en helhetsbedömning göras när det gäller 
intresseavvägningen mellan ett kommersiellt intresse och intresset av skydd för 
den personliga integriteten. En utgångspunkt när det gäller det kommersiella 
intresset av att marknadsföra sina produkter är skyddet som den enskilda har i 11 
§ PuL i formen att de har en obestridlig rätt att motsätta sig direkt 
marknadsföring. Detta innebär att om den enskilda inte motsatt sig sådan 
behandling så kan deras intresse av skydd antas väga ganska lätt. När det gäller 
kommersiella intressen måste dock dessa på ett tydligt sätt väga tyngre i 
intresseavvägningen än intresset av skydd för den personliga integriteten när det 
gäller privatpersoner.  
 
Det enda kommersiella intresse som behandlas i rättsfallen är dock direkt 
marknadsföring av produkter och detta har ansetts som ett berättigat intresse. I 
rättsfallen framgår det att det ställs högre krav på det kommersiella intresset i 
avvägningen när det gäller privatpersoner på att den ska utfalla på ett entydigt sätt 
i förmån för den förstnämnda. Därefter i fråga om marknadsföring till 
privatpersoner beaktas marknadsföringens omfattning och innehåll. En liten 
omfattning av marknadsföringen på ett utskick per halvår och att den inte kan 
antas innehålla integritetskränkande inslag har vägt till det kommersiella 
intressets favör. Marknadsföringens omfattning och innehåll har dock inte beaktas 
när det gäller näringsidkare. 
 
Det talar även för det kommersiella intresset om personuppgifterna kan betraktas 
som ickekänsliga. I dessa två fall har adressuppgifter visat sig vara av sådan 
ickekänslig karaktär. 
 
Detta kan sammanfattas som att det är tillåtet att utan samtycke behandla 
okänsliga personuppgifter, det vill säga adressuppgifter i detta fall, för det 
berättigade intresset av att marknadsföra produkter till privatpersoner eller 
näringsidkare som inte motsatt sig detta. Vid direkt marknadsföring till 
privatpersoner talar det även för det kommersiella intresset om omfattningen är 
begränsad, cirka 2 utskick per år i detta fall och att den inte innehåller 
integritetskränkande inslag. 
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4.2 Doktrin och myndighetspraxis 

I denna del skall resultatet från ovan kompletteras med vad som framgått i doktrin 
och myndighetspraxis.  
 
I rättspraxis i fråga om direkt marknadsföring är det än så länge främst faktorerna 
om personen registrerats som privatperson eller näringsidkare, uppgifternas 
känslighet, marknadsföringens omfattning och dess innehåll som ingått i 
helhetsbedömningen som ska göras vid en intresseavvägning. I marknadsföring 
till näringsidkare ingick dock inte faktorerna omfattning och innehåll i 
helhetsbedömningen. 
 
Som framgått av personuppgiftslagen 50 § a faller det på Datainspektionen att 
lämna närmare föreskrifter om när behandling av personuppgifter kan anses 
tillåten, därav har den en viktig normativ roll på området. Som en följd av detta 
arbete har Datainspektionen pekat på ytterligare faktorer som utöver vad som 
redan framgått i rättspraxis ska beaktas i helhetsbedömningen vid direkt 
marknadsföring. 

 
• På vilket sätt uppgifterna ska behandlas  
• Om uppgifterna kräver särskilt skydd 
• Säkerheten för de insamlade uppgifterna och vilka gallringsrutiner som 

finns 
• Om det finns särskilda bestämmelser i lag eller förordning, t.ex. 

sekretessbestämmelser, som måste beaktas 
• Om branschöverenskommelser på området följs (t.ex. Swedmas regler för 

användningen av personuppgifter m.m. vid direktmarknadsföring) 
• Vilken information de registrerade får. 

 
I och med Datainspektionens normerande roll ger dess exempel på vad som 
normalt är tillåtet efter en intresseavvägning en god utgångspunkt. Det är 
exempelvis normalt tillåtet att: 
 

• framställa adressbärare för utskick av direktadresserat reklammaterial i 
reklamkampanj 

• upprätta listor över telefonnummer för telefonförsäljning och motsvarande 
• upprätta register över egna kunder 
• upprätta register över egna medlemmar 
• skicka ut direktreklam via branschregister (material som hänför sig till 

branschen) 
• följa upp direktreklamkampanjer genom statistisk bearbetning.   

 
Exempel på vad som normalt inte är tillåtet är därmed att: 
 

• lämna ut, byta eller sälja sitt kundregister till andra företag som inte har 
liknande verksamhet 

• lämna ut, byta eller sälja sitt medlemsregister. (För medlemsregister är 
marknadsföring inte ett naturligt ändamål. Ett sådant register bör därför 
inte lämnas ut till försäljning utan medlemmarnas vetskap)  

• kartlägga en persons inköpsvanor, ta fram kundprofiler och liknande  
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• fördjupa registerinnehåll genom sambearbetning av uppgifter från olika 
personregister. Man bör även vara försiktig med att registrera ”extra” 
uppgifter som egentligen inte behövs för att administrera 
kundförhållandet, t.ex. personliga egenskaper, omdömen om kunden, 
fritidsintressen, relationer, etc.  

• registrera kreditupplysningsinformation och uppgifter om att man t.ex. har 
vägrats att bli kund eller medlem 

• lämna ut uppgift om vem som har motsatt sig personuppgiftsbehandling 
 
Datainspektionen går dock inte in i någon närmare förklaring eller fördjupning till 
dessa punkter utan den hänvisar till rättspraxis. Det går dock som det framgått i 
denna framställning att även hänvisa sig själv till branschpraxis och till 
Datainspektionens beslut för förtydligande resonemang. 
 
Detta innebär att enligt branschpraxis så är det normalt inte heller tillåtet att 
marknadsföra till ungdomar under 16 år, nyblivna föräldrar eller dödsbon i 
enlighet med vad som tidigare angetts i kapitel tre med tanke på de känsliga 
omständigheter som riskerar att föreligga.  
 
För att knyta an till redogörelsen om Doubleclick i uppsatsens inledning, som 
anklagades för att kartlägga Internetanvändares användarmönster, framgår det i 
Datainspektionens punkter att sådan kartläggning normalt ej kan anses som 
tillåten. Men som det framgick i beslutet i fallet ICA kan det dock efter en 
intresseavvägning vara tillåtet att behandla kunders inköpsuppgifter för att 
använda detta vid riktad reklam förutsatt att samtliga kortinnehavare grundligt 
informeras om detta och om uppgifterna inte bevaras under allt för lång tid. 
Datainspektionen påpekar dock att den har svårt att se att lagringen av sådana 
uppgifter i längre än ett år kan rättfärdigas samt bör passiva kunder gallras ut efter 
ett till två år.1 Detta eftersom ICA bevarade uppgifterna i upp till arton månader 
vid tillfället för granskningen. 
 
Frågan om vilken betydelse viljan hos den registrerade har är av stor betydelse i 
intresseavvägningen. Den registrerade har en obestridlig rätt att motsätta sig 
behandling för direkt marknadsföring enligt 11 § PuL, men denna bestämmelse 
täcker inte upp andra möjliga kommersiella intressen. Frågan är hur tungt det ska 
väga i intresseavvägningen om den registrerade motsätter sig behandlingen. 
Datainspektionen anser att om den registrerade har ett sakligt skäl till att motsätta 
sig behandlingen så bör behandlingen bara i undantagsfall tillåtas efter en 
intresseavvägning. Detta kan dock bli problematiskt, för som det tidigare pekats 
på så kan mycket väsentlig behandling i så fall inte utföras om den registrerade 
motsätter sig det om det inte rör sig om ett undantagsfall. 
 
Avslutningsvis kan det noteras att generellt verkar ett kommersiellt intresse 
underställt ett säkerhetsintresse.     
 

                                                 
 
1 Bonuskort och personuppgiftslagen, Datainspektionens rapport 2005:2, 2005, s 13.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel kommer uppsatsens resultat som presenterades i föregående kapitel 
att diskuteras utifrån uppsatsens syfte att fastställa gällande rätt kring 
avvägningen mellan ett kommersiellt intresse och intresset av att bli skyddad mot 
att ens personliga integritet kränks i 10 § punkt f PuL samt författarens 
reflektioner under arbetet för att mynna ut i uppsatsens slutsatser. 

5.1 Diskussion 

Det verkar onekligen så att det kommersiella intresse som ägnats mest plats i de 
källor som använts i denna uppsats är det om direkt marknadsföring. Detta är 
rimligt eftersom personuppgiftslagen är en lag till skydd för personuppgifter och 
detta skydd förefaller aktualiseras främst när det gäller direkt marknadsföring som 
ett kommersiellt intresse. När det kommer till personuppgifter och ett 
kommersiellt intresse är det i förlängningen främst direkt marknadsföring som 
gäller. Det går att tänka sig ett kommersiellt intresse i att exempelvis samla in 
väldigt detaljerade uppgifter om människor och deras vanor, både när det gäller 
köp och andra handlingar, för att bygga profiler av typen som ofta finnes i böcker 
om marknadsföring om hur en typisk konsument av en viss produkt är eller vilken 
personlighet som är mest benägen att pröva en ny produkt. Men ska dessa i 
slutändan inte användas för marknadsföring så är det lika bra att avidentifiera 
uppgifterna så att personuppgifter aldrig används och då är inte PuL tillämplig. 
Det blir ett kommersiellt intresse som helt enkelt faller utanför lagen. 
 
Det går säkerligen även att använda de avidentifierade uppgifterna för 
marknadsföring. Ett exempel vore att de avidentifierade uppgifterna visar att 
människor i en viss åldersgrupp är mer benägna att köpa en viss produkt och då 
kan den produkten marknadsföras till denna grupp i tv eller tidningar som riktar 
sig till denna åldersgrupp. Då blir inte PuL tillämplig, dock ska fördelarna med 
direkt marknadsföring där personuppgifter är nödvändiga och som faller under 
PuL inte underskattas eftersom företag är intresserade av det. Även om detta i sig 
i och för sig inte är ett absolut bevis för effektiviteten hos direkt marknadsföring. 
 
Rättspraxis som det utfallit på detta område som belyses i uppsatsen är enligt mig 
en balanserad avvägning mellan det kommersiella intresset i direkt 
marknadsföring och intresset av skydd för den personliga integriteten. Så länge 
den registrerade inte motsatt sig direkt marknadsföring, finns det möjlighet efter 
en intresseavvägning att direkt marknadsföra sig till denne. En fråga som jag ställt 
mig under arbetets gång är vad konsekvenserna vore om Regeringsrätten dömt 
annorlunda och dömt som Kammarrätterna. Kammarrätterna i de båda fallen som 
redogjorts för i denna uppsats bedömde att intresset av skyddet för den personliga 
integriteten vägde tyngre. 
 
Denna bedömning hade i min mening haft långtgående konsekvenser för företags 
möjligheter att marknadsföra sig direkt till potentiella nya kunder. Det hade gjort 
det nödvändigt att inhämta samtycke hos de registrerade innan de fick mottaga 
direkt marknadsföring. Detta torde bli en kostsam, tidskrävande och tveksamt hur 
framgångsrik process. Konsekvenserna för detta går det bara att spekulera om i 
denna uppsats, men det torde vara en försvårande och fördyrande omständighet 
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för företag när det kommer till att via direkt marknadsföring nå nya kunder. 
Troligtvis får företagen då förlita sig mer på massreklam vilket kan bli väldigt 
mycket dyrare om företaget opererar på en liten nischmarknad, som att 
exempelvis sälja produkter till mjölkproducenter. Det verkar i min uppfattning 
betydligt effektivare att direkt kunna marknadsföra sig till mjölkproducenterna än 
att behöva marknadsföra sig till alla och hoppas att en del av marknadsföringen 
hamnar rätt. En risk som jag ser är om företag som har verksamhet på 
nischmarknader behöver utnyttja bredare marknadsföringskanaler är att fler som 
varken har nytta eller intresse av dessa nischprodukter får ta del av reklamen 
kring dem.  
 
Å andra sidan om det inte fanns några krav alls på när direkt marknadsföring 
skulle vara tillåtet skulle det givetvis finnas en risk att marknadsförarna inte tog 
hänsyn till begränsningar i omfattning och innehåll. I rättsfallen har 
Regeringsrätten visserligen tagit ställning till omfattningen av den direkta 
marknadsföringen och menat att på grund av att den var begränsad så hade det 
betydelse för att det kommersiella intresset kom att väga tyngre. Jag ställer mig 
dock frågande till varför en mer omfattande direkt marknadsföring skulle förändra 
utfallet med tanke på den mängd oadresserad reklam ett hushåll får. En mängd 
affärer och butiker utkommer varje vecka till hushållen med sin oadresserade 
reklam. Möjligtvis kan den direkta marknadsföringen uppfattas som mer 
påträngande än oadresserad reklam, men detta torde då snarare handla om hur den 
direkta marknadsföringen utformats och dess innehåll i motsats till den 
oadresserade reklamen än dess omfattning. 
 
Ville lagstiftaren skärpa eller mildra lagstiftningen kring direkt marknadsföring 
via PuL så hade detta kunnat uppnås med en justering i 11 § PuL som ger den 
registrerade en obestridlig rätt att motsätta sig direkt marknadsföring. Paragrafen 
lyder idag:  
 

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. 

 
Detta skulle exempelvis ändras till att personuppgifter får inte behandlas för 
ändamål som rör direkt marknadsföring, om inte den personuppgiftsansvarige 
inhämtat samtycke hos den registrerade. Detta skulle uppnå en strängare lag där 
direkt marknadsföring inte är tillåten utan samtycke från den registrerade. 
 
För motsatt effekt skulle bestämmelsen kunna tas bort. Att möjligheten att 
motsätta sig direkt marknadsföring försvann skulle dock påverka 
helhetsbedömningen vid direkt marknadsföring. Bestämmelsen innebär som 
tidigare framgått att skyddet för dem som inte motsatt sig direkt marknadsföring 
anses väga ganska lätt. Skulle den möjligheten försvinna skulle därmed intresset 
av skydd hos de registrerade inte väga lika lätt längre, så paradoxalt nog skulle 
följden i praxis kunna bli att det blir än svårare att efter en intresseavvägning få 
stöd för direkt marknadsföring till dem som inte lämnat sitt samtycke. 
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Detta kan summeras i en slutsats att 11 § PuL existens gör att intresset av skydd 
för den personliga integriteten väger lättare mot det kommersiella intresset direkt 
marknadsföring hos dem som inte motsatt sig sådan behandling. Därmed om 11 § 
PuL inte fanns skulle intresset av skydd för den personliga integriteten allmänt 
väga lika tungt för samtliga registrerade. 
 
För att verkligen uppnå motsatt effekt i meningen att det blev lättare att direkt 
marknadsföra till registrerade utan deras samtycke går det förmodligen inte att 
helt ta bort bestämmelsen utan den får ändras så att direkt marknadsföring tillåts 
även utan samtycke eller ett motsättande. 
 
Befinner sig en personuppgiftsansvarig i en position där denne behöver göra en 
intresseavvägning kan det om det är möjligt vara värt att fundera på om det inte 
finns ett berättigat säkerhetsintresse eftersom ett sådant troligen väger tyngre än 
ett kommersiellt intresse. 
 
Det finns en del exempel som Datainspektionen pekar på som normalt inte är 
tillåtna att utföras efter en intresseavvägning, men som det framgår i fallet med 
ICA: s bonuskort så kan det under vissa omständigheter ändå vara tillåtet med att 
göra kundprofiler, som normalt inte är tillåtet. Viktigast här är som synes att 
samtliga registrerade tydligt informeras om behandlingen och att de ges möjlighet 
att motsätta sig den. 
 
Då det kan innebära en extrakostnad att informera samtliga av sina registrerade 
kunder på detta sätt får detta exempel illustrera vikten av att på förhand försöka 
förutse de olika sätt registret kan komma att användas på samt att i tydliga villkor 
från början informera nya kunder om hur personuppgifterna kommer att 
behandlas så att de kan ta ställning till den.  
 

5.2 Slutsatser 

I denna uppsatsens avslutande del skall uppsatsens främsta slutsatser med 
anknytning till syfte och frågeställning summeras. 
 
I rättspraxis betraktas det kommersiella intresset direkt marknadsföring som ett 
berättigat intresse och en intresseavvägning kan ge stöd för att utan samtycke 
använda personuppgifter till marknadsföring till både näringsidkare och 
privatpersoner såtillvida personuppgifterna inte är känsliga, som exempelvis 
adressuppgifter.  
 
Angående direkt marknadsföring till privatpersoner så har en begränsad 
omfattning och ett icke integritetskränkande innehåll i marknadsföringen ansetts 
väga positivt för det kommersiella intresset i intresseavvägningen.  
 
Dessutom måste avvägningen entydigt väga över för det kommersiella intresset 
när det gäller privatpersoner. 
 
Utgångspunkten i 11 § PuL innebär att skyddet mot kränkning av den personliga 
integriteten när det gäller direkt marknadsföring får antas väga lätt hos 
registrerade som ej motsatt sig sådan behandling. 
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