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1 Summary

This text is intended as a short introduction to the legal field of protection of personal data.

The text takes up some recurring conflicts and difficulties of the subject through historical 

examples and a brief glance at the debate on the subject in the latter half of the 1900s in 

Sweden. During the examination of the Swedish debate, it's highlighted how 

computerization made the collection of personal information easier, as well as how more 

effective use has been made possible, in comparison to earlier historic examples.

The text then goes on to look at the current Swedish legislation on the protection of 

personal data "Personuppgiftslagen", focusing on 5 a §. The text looks at the problems that 

the introduction of 5 a § was supposed to solve, and the articles success in this. The main 

problems were applying the law to private Internet users. Clause 5 a permitted processing 

of personal data if the management did not violate personal privacy. Through an analysis 

of the established practice and the law's legislative history, the paper concluded that this 

simplification in practice is very complicated. The paper also draws attention to how this 

simplification does not go together with the data protection personal data should have 

under the law.

The text then ends on a summary and a very brief look at the legal field's future. 
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2 Sammanfattning

Denna text är avsedd som en kort introduktion till det rättsliga området skydd av 

personuppgifter. Texten tar upp vissa återkommande intressekonflikter och svårigheter för

ämnet genom historiska exempel samt en kort blick på debatten om ämnet under den 

senare hälften av 1900-talet i Sverige. Under återskildringen av den svenska debatten 

uppmärksammas hur datorisering gjort insamling av personuppgifter enklare, samt hur 

effektivare användningen har blivit möjlig i jämförelse med tidigare historiska exempel. 

Texten fortsätter sedan med att titta på den nuvarande svenska lagstiftningen om skydd av 

personuppgifter "Personuppgiftslagen", med fokus på 5 a §. Texten ser på de problem som 

införandet av 5 a § var tänkt att lösa, och paragrafens framgång i detta. De huvudsakliga 

problemen var lagens svåra tillämpning för privata internetanvändare. Paragraf 5 a tillät 

hantering av personuppgifter om hanteringen ansågs inte kränka den personliga 

integriteten. Genom en analys av praxis och förarbeten kommer dock uppsatsen fram till 

slutsatsen att denna förenklingen i praktiken är mycket komplicerad. Uppsatsen 

uppmärksammar även hur denna förenkling inte går ihop med de säkerhetsåtgärder som 

personuppgifter bör ha under lagen. 

Texten avslutas sedan på en sammanfattning och en mycket kort titt på det rättsliga 

områdets framtid.
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3 Förkortningar

PuL Personuppgiftslagen

BrB Brottsbalken

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 

SCB Statistiska centralbyrån 

EG Europeiska gemenskaperna (nuvarande EU)

DN Dagens Nyheter 
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4 Inledning

4.1 Bakgrund

Det kan inte ha undgått någon, att digitalisering och med det systematisering har blivit allt 

mer regelmässig. Fysiska arkiv blir alltmer omoderna, och bokföring sker digitalt i större 

utsträckning inom allt fler områden. Den nya tekniken leder till många förbättringar, men 

med dessa följer dock minst lika många utmaningar. Möjligheten att digitalt snabbt och 

effektivt samköra data gör att mycket stora mängder information kan behandlas 

rutinmässigt. Vad detta mer konkret innebär är Polismyndigheten i Skånes romregister  ett

tacksamt exempel på. I JO:s beslut från 2015 beskrivs hur databasen innehållit data 

anskaffad för mycket breda ändamål, hur gallring skett i otillräcklig omfattning, och hur 

databasens användning inte hade loggats.1 Man hade byggt upp ett register över en hel 

släkt, där många inte ens var misstänkta för brott.

Ett rättsområde vars spelplan förändras drastiskt av den tekniska utvecklingen är 

personligt integritetsskydd. En individ har rätt till en viss kontroll över uppgifter om sin 

person – sina personuppgifter. Företag och myndigheter har stort intresse av att samla in 

data – men deras intresse står i direkt konflikt med individens rätt till integritetsskydd vad

det gäller personuppgifter. Samtidigt är det dock viktigt att notera att myndigheter och 

företag ofta behöver vissa personuppgifter för att kunna uppehålla avtal eller 

samhällsservice. Ett företag behöver föra in en anställd i det automatiska 

betalningssystemet för lön, för att betala ut barnbidrag behöver staten information om 

föräldraskap, osv. Svårigheten inom rättsområdet är att skilja dessa legitima intressen från

de mer illasinnade. Något som spär på detta är svårigheten att definiera personlig 

integritet – även statliga utredningar kan tvingas konkludera: ”det är svårt för att inte säga 

omöjligt att komma fram till en entydig och allmänt accepterad definition av begreppet 

personlig integritet”.2 

4.2 Syfte, upplägg och frågeställning

Denna uppsats ämnar ge en juriststuderande, eller en som är nyfiken på ämnet, en bra bas 

att stå på för att möta de osäkerheter som framtiden bär med sig. Problemen som 

1 JO-beslut 5205 – 2013 (2015-03-17).
2 SOU 2007:22, s. 52.
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uppsatsen bemöter är internationella, men exemplen och den mer specifika diskussionen 

om lag är skriven med stark svensk anknytning. Detta för att inte ge uppsatsen ett för brett 

perspektiv. 

För att ge en helhetsbild av ämnet kommer  först två  historiska exempel på system där 

personuppgifter lagrats – det ena före datoriseringen och det andra under mycket tidig 

datorisering. Sedan följer en kort skildring av det svenska arbetet med området samt 

debatten kring detta under andra halvan av 1900-talet. Allt mynnar ut i en analys av de 

historiska exemplen och den svenska lagstiftningen, samt en diskussion om framtida 

utmaningar. 

Uppsatsens frågeställning(ar) är följande: Vilka intressekonflikter aktualiseras av 

integritetsskydd, och mellan vilka är dessa konflikter? Har svaret på någon av dessa frågor 

påverkats av datorisering, och hur bemöter svensk lagstiftning allt detta? 

4.3 Metod och material

Arbetet i denna uppsats följer traditionell juridisk metod för det juridiska materialet samt 

samhällsvetenskaplig textanalys för det historiska. 

4.4 Avgränsning 

Denna uppsats är inte ämnad att vara en historisk skildring av området genom tiderna, en 

undersökning av den europeiska lagstiftningen, eller ens en noggrann undersökning av 

den praktiska svenska användningen av personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Skyddet av 

den personliga integriteten i digitala system är ett mycket brett område, där frågor om 

kameraövervakning, överföring till tredje land, begäran om registerutdrag, mm. är 

förekommande. Att bemöta alla dessa frågor i en enda sammanhängande text är utanför 

denna uppsats möjligheter. 
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5 Avhandling 

5.1 Historisk bakgrund

5.1.1 Kyrkböcker

Under många hundra år var Sverige ett decentraliserat bondesamhälle, där gemene man 

sällan var i kontakt med staten. Den lokala kyrkan var av stor vikt – inte bara som andlig 

bas utan också som en mycket praktisk världslig. I kyrkan tecknades nämligen 

kyrkböckerna – förteckningar om dop, vigsel, flyttning och död, men även betyg från 

husförhören. Från och med 1686 års kyrkolag skedde detta på delegation från staten – 

men kyrkböcker hade förts mycket tidigare än så i Sverige.3 

Kyrkböckernas information användes för en mängd olika syften: inkallande av soldater, 

arv, skatteuttag, folkräkning, mm.4 Det är inte en överdrift att säga att utan kyrkböckerna 

hade det svenska samhället inte fungerat. Samtidigt så var kyrkböckerna också fyllda med 

anteckningar om en och samma person – en person som bott i sin församling en längre tid 

kunde effektivt kartläggas genom hela sitt liv, allt med anteckningar från husförhören i 

marginalerna. Detta gav kyrkan en mycket effektiv kontroll över folks liv – de två

bokstäverna ”uä” t.ex., som signalerade ett barn fött utanför äktenskapet, hade en mycket

stor inverkan på en individs liv.

Fram tills 1928 hade barn födda utanför äktenskap inte alltid arvsrätt efter fadern. Fram 

tills 1866 hade de inte arvsrätt efter modern.5 En modern läsare underskattar lätt hur 

viktigt arv var på denna tid – innan jordbrukssamhället övergick till industrisamhället så 

var en mycket stor del av Sveriges befolkning bönder. Det mesta värdefulla en bonde ägde 

var jorden han brukade. Marken hade bonden ärvt efter sin far, och i sin tur skulle hans 

äldste son ärva den efter honom. Ett oäkta barns välfärd var säkrat endast genom frivilliga 

insatser från släkt och vänner – annars hamnade barnet på barnhem. 

Att inte prestera på husförhören, vars resultat noga bokförts, kunde leda till att man inte 

fick gifta sig. Den som inte deltog på husförhören kunde hamna i straffstock – en 

3 Nationalencyklopedin, kyrkböcker. 
4 Nationalencyklopedin, kyrkböcker.
5 Nationalencyklopedin, arv. 
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träkonstruktion där den straffade låstes fast. Andra möjliga straff var penningböter, och 

om inget av detta fungerade ställdes den från husförhören uteblivna inför domstol, detta 

enligt en kunglig förordning från 1765.6 

Samtidigt är det värt att notera att det här inte var ett centraliserat system – i vissa 

områden ansågs husförhöret vara ett tillfälle att fira. Dessa s.k. ”husförhörskalas”, 

jämförbara i skala med högtider som barndop, bröllop, och begravning, ansågs vara ett 

sådant problem att lagar, förordningar och landshövdingar engagerades för att få stopp på 

dem, med varierande framgång.7 Det får nog anses självklart att större fester i samband 

med informationsinsamling inte leder till tillförlitliga resultat.

Detta var det icke-datoriserade exemplet. Nu följer ett system under mycket tidig 

datorisering.

5.1.2 Juderegister

Om individen åtnjuter skydd för dennes personliga integritet kan individen genom att 

bibehålla sin skyddade sfär av privatliv göra motstånd mot främmande handlingsnormer. 

Det är detta som både gör att personlig integritet är en mänsklig rättighet, och att 

persondata anses så farligt. För det senare fanns ett tydligt exempel i Tyskland före och 

under andra världskriget: juderegistren och deras roll i förintelsen. 

År 1933 och 1939 hölls stora folkräkningar i Tyskland, samt ockuperade områden i det 

senare fallet. Metoden förfinades inför den senare folkräkningen, och system för att 

upptäcka bl.a. halvjudar och icke-praktiserande judar sattes in. Detta skedde genom att 

den registrerade tvingades fylla i information om den registrerades far- och morföräldrars 

religiösa övertygelse.8 Förutom folkräkningarna samlades information om judar också in 

genom en mängd andra källor, bl.a. register från polis och skatteverk, medlemslistor från 

synagogor och information från grannar.9 10

I ockuperade områden bildade man s.k. ”Judenräte”, eller juderåd, som bl.a. var ansvariga 

för att skapa register över invånarna i de judiska ghettona. Det är viktigt att poängtera att 

6 Pleijel, s. 83.
7 Pleijel, s. 83-85.
8 Luebke & Milton, s. 30-31.
9 Seltzer, s. 518.
10 United States Holocaust Memorial Museum, Common Questions about the Holocaust.
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syftet med dessa register inte var klart för råden.11 Förutom detta samarbetade man med 

lokala myndigheter för att utföra folkräkningar i de ockuperade områdena samt använde 

dokument med persondata, som t.ex. polisregister, för att lokalisera judar.12

Information som hade samlats in genom dessa undersökningar bearbetades med ett för 

tiden högteknologiskt hålkorts-system.  Detta system användes för att bedöma exakt vilka 

judar som skulle deporteras, baserat på boendeort, ålder, civilstånd, mm.13

Vad deportering och förintelsen hade för konsekvenser för individen behöver knappast 

redovisas här. 

Andra världskriget tog till sist slut. Vi återvänder nu till Sverige, som i sin neutralitet hade 

klarat sig förhållandevis väl undan kriget. Under de följande decennierna rådde den s.k. 

folkhemsperioden, där den svenska välfärdsstaten byggdes upp, men mot dess slut började

integritetsskydden flamma upp – även i Europas kalla norr. 

5.2 Den svenska debatten

Under slutet av 60-talet blossade debatten om integritetsskydd upp i Sverige. Katalysator 

var Statistiska centralbyråns folk- och bostadsräkningar som utfördes genom enkät, med 

vitesbelägg om materialet inte skickades in.14 Denna debatt handlade om en ökande rädsla 

för att myndigheter skulle samla in och lagra stora mängder data som sedan skulle 

samköras mellan myndigheterna. Ett annat återkommande upplevt problem var att 

myndigheterna sålde personuppgifter om enskilda till kommersiella intressen – vilket 

medborgarna fruktade skulle leda till skräddarsydd reklam.15

Som reaktion på detta infördes datalagen (1973:289), världens första nationella 

integritetsskyddslag. En ny förvaltningsmyndighet, Datainspektionen, grundades också 

samma år för att se till att lagen följdes.16 Lagen gick i korthet ut på att inrättning av 

personregister krävde en licens utfärdad av Datainspektionen, och att den 

registeransvarige hade en rad skyldigheter.

11 Seltzer, s. 520.
12 Seltzer, s. 520-527.
13 Luebke & Milton, s. 32-36.
14 Blomberg, s. 9.
15 Prop. 1973:33 s.41.
16 Blomberg, s. 9.
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I arbetet med denna lag hade man stött på vissa återkommande problem – svårigheten att 

precisera gränserna för den sfär av skyddat privatliv som individen har rätt till, samt att 

bedöma vart den tekniska utvecklingen skulle gå. I sitt remissyttrande talar JO om att den 

nya tekniken lett till en artskillnad snarare än en gradskillnad vad det gällde effektivitet 

och kapacitet.17 Trots denna respekt för teknikens utveckling blev datalagen dock relativt 

snabbt föråldrad – internet och e-post, som inte nämndes i lagen, blev snabbt en del av 

vardagen. 

1973 fyllde den så kallade IB-affären många tidningssidor. I stort handlade det om en 

svensk underrättelsetjänst som, med bristande insyn från riksdagen, beskylldes för att ha 

fört register över framförallt politiskt aktiva på vänsterkanten. Utredningar om huruvida 

detta stämde eller inte fortsatte till tidigt 2000-tal.18 Vi återkommer till dessa senare. 

Vi går raskt vidare till ”Metropolitskandalen” som skapade debatt 1986. Drygt 15 000 barn 

födda i Stockholm hade under ca 20 års tid noga digitalt bokförts och kartlagts vad det 

gällde förlossningsjournaler, kriminalregister, taxeringsregister, hälsoregister m.m.19 

Frågan dominerade i rikstäckande media, och det hela beskrevs som en total samkörning 

av samtliga register och som en grov kränkning av den personliga integriteten.20 

Forskarvärlden framförde sin version av affären i DN genom ”Upprop till stöd för empirisk

forskning med datorn som hjälpmedel". Där framhöll de de möjliga vinsterna med 

forskningen: kartläggning av sjukdomar och social utslagning, underlag för åtgärder som 

leder till en positiv utveckling hos barn, mm. Artikeln var undertecknad av rektorerna från 

de sex största universiteten samt Karolinska Institutet. SCB var tvungna att betala 

annonsplats for denna artikel, och trots att fyra veckor hade gått sedan avslöjandet blev 

inlagan föremål for kritik i Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets och Expressens 

huvudledare redan följande dag.21 Trots att skandalen fick sådant utrymme i debatten 

ledde det hela dock inte till några större konkreta förändringar.22

17 Prop. 1973:33 s. 52.
18 Abrahamsson, Integritetsskyddet i lagstiftningen, Svensk Juristtidning 2006.
19 Datainspektionen, Integritet i fokus, s. 21.
20 SOU 2007:22 del 1 s. 507.
21 SOU 2007:22 del 1 s. 508.
22 Abrahamsson, Integritetsskyddet i lagstiftningen, Svensk Juristtidning 2006.
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1998 kom PuL, som var ett införlivande av EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. Lagen kom 

att skapa debatt, men av en annan art än de tidigare exemplen. Där de tidigare debatterna 

handlade om vikten av individens integritet, kritiserades PuL istället för att hämma 

yttrandefriheten. 

PuL följde en s.k. hanteringsmodell. Detta betydde att all hantering av persondata under 

lagen skulle följa samma speciella modell. Denna hanteringsmodell var mycket 

begränsande, och innehöll bl.a. en tredjelandsregel. Enligt denna regel var utgångspunkten

ett förbud mot överföring av personuppgifter till ett tredje land. Det ska poängteras att 

med ”tredje land” menade man ett land utanför EU. Debatten kom att handla om hur 

denna tredjelandsregel samspelade med internet, som vid denna tid fortfarande var ganska

nytt. Eftersom de flesta hemsidor på internet kunde nås över hela världen, tolkade man 

tredjelandsregeln som ett hinder för att överhuvudtaget diskutera personer på internet. 

Som ett retoriskt grepp anmälde dåvarande ledaren för Moderata samlingspartiet, Carl 

Bildt, sitt eget elektroniska veckobrev till Datainspektionen.23 I veckobrevet publicerade 

han namnet på politiker utan att inhämta deras samtycke. Kritiken hanterades bl.a. genom

att hänvisa till att övergångsbestämmelser skulle gälla i tre år, och att lagen tills dess skulle

ha blivit utredd.24

2002 lade Säkerhetstjänstkommissionen fram sin rapport om de svenska 

säkerhetstjänsternas arbete under den senare halvan av 1900-talet, däribland den 

åsiktsregistrering som hade uppmärksammats i IB-affären 1973. Utredningens slutsats var 

att stora mängder svenskar hade åsiktsregistrerats på grund av deras befarade 

kommunistsympatier. Vidare hade de granskande myndigheterna, JO och JK, brustit i sin 

granskning av säkerhetstjänsterna. Användning av tvångsmedel hade rutinmässigt 

godkänts av åklagare och domare. Beslut i känsliga frågor hade inte dokumenterats, och 

kunde i efterhand endast rekonstrueras genom befattningshavarna, som ibland inte kunde 

eller ville minnas.25 Kanske mest intressant var att regeringen även efter 1969 års 

grundlagsreform (där ett förbud mot åsiktsregistrering tillfördes) hade gett ut 

tillämpningsföreskrifter där säkerhetstjänsterna fick god möjlighet att utföra 

23 Kättström, Ny lag reglerar namn på nätet, Aftonbladet.
24 Kättström, Vad är det för fel med samtycke?, Aftonbladet.
25 SOU 2002:87 del 3, s. 619-620.
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personregistrering på grund av individens lagliga politiska verksamhet.26 Denna rapport 

uppmärksammades i viss mån av media, men glömdes snabbt bort.27

Vi har gått igenom de historiska exemplen samt summeringen av den svenska debatten. 

Förhoppningsvis har läsaren nu ett hum om vilka intressekonflikter och aktörer som 

integritetsskydd anknyter till – annars återkommer vi till dessa senare. 

5.3 Personuppgiftslagen 

För att angripa den senare delen av denna uppsats frågeställning, angående datorisering 

och de praktiska lösningarna på dess problem, måste vi skaffa oss en uppfattning om den 

svenska lagstiftningen. 

5.3.1 Grundläggande paragrafer

Av 2 § PuL framgår det att PuL är subsidiär gentemot andra lagar och förordningar. 

Omvänt betyder detta alltså att PuL är den generella utgångspunkten för området. Enligt 5 

§ PuL, gäller lagen för helt eller delvis automatiserad (datoriserad) behandling av 

personuppgifter. Även manuell behandling faller in under PuL om det är fråga om en 

strukturerad samling av personuppgifter. Att en samling är strukturerad betyder att 

uppgifterna är tillgängliga för sökning, eller är sammanställda enligt särskilda kriterier. 

PuL:s område är ”behandling av personuppgifter”, enligt 1 § PuL. I 3 § PuL finns 

definitionerna för dessa uttryck. Med behandling menar man varje åtgärd som vidtas om 

personuppgifter. Med personuppgifter menar man all slags information som kan hänföras, 

direkt eller indirekt, till en levande fysisk person. ”Behandling av personuppgifter” betyder 

därmed: allt handskande med information som är direkt eller indirekt hänförligt till en 

levande människa. 

PuL är inte tillämpligt på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i 

verksamhet av rent privat natur, enligt 6 § PuL. Detta undantag är dock relativt begränsat. 

EG-domstolen slog fast i det s.k. Bodil-målet att det är verksamheten som ska vara 

anknuten till den enskildas privat- eller familjeliv, inte själva uppgiften i sig. I samma mål 

26 SOU 2002:87 del 3, s. 621-622.
27 Abrahamsson, Integritetsskyddet i lagstiftningen, Svensk Juristtidning 2006.



14

slog man även fast att publicering på internet, är att se som en spridning till ett obegränsat 

antal personer – och inte är att anse som verksamhet av rent privat natur.28

Om vi lägger ihop allt detta förstår vi att PuL:s tillämpningsområde är  mycket stort. Om 

du skriver om en levande människa på en dator, då måste du tänka på PuL. Det behöver 

inte heller röra sig om en text – även behandling i ljud- eller bildform faller under lagens 

tillämpningsområde. 

5.3.2 Bodil-målet

Göta hovrätt begärde 2001 ett förhandsavgörande av EG-domstolen om hur man skulle 

tolka EG-direktivet som PuL bygger på; 2003 kom EG-domstolens dom. Detta fall kom att 

kallas Bodil-målet. Tidigare i denna uppsats togs fallet upp för att tolka paragrafen om 

verksamhet av rent privat natur. Förutom detta besvarade rättsfallet två andra frågor. 

Fram tills detta rättsfall tolkade svenska domstolar förbudet mot överföring till tredje land 

i 33§ PuL som ett förbud mot publicering av personuppgifter på internet. EG-domstolen 

slog fast att detta inte var korrekt; gemenskapslagstiftaren hade inte avsikten att likställa 

internetpublicering med en överföring till tredje land.29 

Den andra frågan som EG-domstolen besvarade var huruvida dataskyddsdirektivets 

föreskrifter i sig stod i strid med yttrandefriheten. Domstolen menade att det var upp till 

medlemsstaterna att finna en jämvikt mellan skyddet för privatlivet och det fria flödet av 

personuppgifter; EG-direktivet i sig begränsar inte yttrandefriheten.30 31

5.3.3 Missbruksmodellen 

2007 infördes en ny paragraf, 5 a §, i PuL. För att verkligen förstå 5 a § PuL behöver vi gå 

tillbaka till förarbetena för själva PuL. Där diskuterade man två modeller för lagen att följa:

en hanteringsmodell och en missbruksmodell. 

28 C-101/01 Bodil EU:C:2003:596, p. 46-47.
29 C-101/01 Bodil EU:C:2003:596, p. 71.
30 C-101/01 Bodil EU:C:2003:596, p. 79-90, 95-99.
31 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), kommentaren till 7 §, Zeteo.
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En hanteringsmodell är det som PuL i allmänhet följer. Oavsett vad personuppgifterna 

handlar om, så beskriver hanteringsmodellen hur de ska hanteras, från att de samlas in 

tills de raderas. 

En missbruksmodell går istället ut på att titta på de individuella personuppgifterna, och 

vad de används till. Om användandet inte ses som en kränkning av den personliga 

integriteten, är användningen tillåten. Det är denna modell som 5 a § PuL bygger på.

5 a § ska även läsas med bakgrund i 5 § PuL. Enligt 5 § så ska även manuell behandling av 

personuppgifter regleras av PuL, så länge uppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett 

strukturerat sammanhang. Denna term återkommer i 5 a §: om uppgifterna inte ingår eller

är avsedda att ingå i ett strukturerat sammanhang så är 5 a § tillämplig. Om man läser 

dessa paragrafer tillsammans så framgår det alltså att 5 a § aldrig kan vara tillämplig på 

manuellt behandlade personuppgifter – det är bara på automatisk behandling som 

paragrafen kan vara tillämplig. 

5 a § gör alltså att den personuppgiftsansvarige får använda en missbruksmodell. Vad detta

innebär är att om 5 a § är tillämplig behöver den ansvarige inte längre följa stora delar av 

PuL. Många av de paragrafer som 5 a § gör frivilliga handlar om huruvida det 

överhuvudtaget är tillåtet att hantera personuppgifterna. En behandling enligt 5 a § 

behöver inte rättfärdigas enligt 9-10 § PuL, vilket i praktiken innebär bl.a. att man inte 

måste inhämta samtycke från den registrerade. Den personuppgiftsansvarige behöver inte 

ta särskild till hänsyn till känsliga personuppgifter, som religiös övertygelse eller 

information om lagöverträdelser, enligt 13-19, 21 §§ PuL.  Den registrerade kan inte kräva 

prestationer, så som information om personuppgifternas användning och var de hämtats, 

enligt 23-26 §§ PuL. Den registrerade kan inte heller kräva rättning av felaktigt behandlade

uppgifter enligt 28 § PuL. Även överföring till tredje land blir enklare, då 33-34 §§ PuL 

faller bort. I stort kan man säga att mycket av det byråkratiska försvinner under 5 a §. Det 

är dock värt att notera att 31 §, angående säkerhetsåtgärder för att skydda 

personuppgifterna, också gäller för undantagsområdet i 5 a §. 

Andra stycket i 5 a § säger att om den ostrukturerade behandlingen anses kränka en 

persons personliga integritet, så är den otillåten. Detta ska inte ses som att ostrukturerade 

uppgifter bedöms hårdare eller mildare än strukturerade uppgifter, utan är en 
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återknytning till PuL:s syfte och dess portalparagraf: att skydda den personliga 

integriteten.32 

32 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), kommentaren till 5 a §, Zeteo.
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6 Utredning

6.1 Utredning av kyrkböcker och juderegister

I denna uppsats inledning togs samhällsservice upp som något som kunde legitimera 

lagring av personuppgifter. För att samarbeta behöver människor information om 

varandra – och ett samhälle är trots allt bara ett större samarbete mellan fler människor. 

De svenska kyrkböckerna är ett exempel på ett tidigt personregister som inte kan sägas 

vara varken helt legitimt  eller helt ickelegitimt om man ser på kränkningen av den 

personliga integriteten. Att registreras i kyrkböckerna var i praktiken ett tvång för att 

kunna leva i Sverige – och med det hamnade den enskilde i en beroendeställning till en i 

allra högsta grad ideologiskt styrd organisation. Den enskildes personliga integritet var ett 

pris som betalades för bl.a. den säkra överföringen av arv. 

Det ska tilläggas att föräldraskap, i teorin, kunde ha registreras av en annan organisation 

än kyrkan. I praktiken fanns det dock inga andra aktörer som var så pass förankrade i den 

utspridda svenska befolkningen. Kyrkböcker fördes även innan kyrkolagen antogs år 1686 

– staten tog över ett fungerande system istället för att skapa ett nytt. Samtidigt är det 

viktigt att systemet med kyrkböcker och husförhör var fungerande med tidens mått mätt; 

fenomen som husförhörskalasen visade att detta var långt ifrån ett modernt, effektivt 

centralstyrt system. 

De nazistiska juderegistren är ett exempel på ett betydligt mer effektivt system. Data som 

hade införskaffats genom en kombination av folkräkningar, beslagtagna dokument, 

polisregister, mm. samkördes i tidiga datorsystem. Det är ingen tillfällighet att personlig 

integritet blev en mänsklig rättighet efter andra världskriget – världen hade fått upp 

ögonen för vad persondata verkligen kunde användas till. 

Det blev även tydligt, att ett personregister inte är säkert bara för att den direkta besittaren

inte missbrukar det – registret måste även bedömas efter vem som kan få tillgång till det. 

Detta blir speciellt intressant om man ser på de medlemslistor från synagogor som 

nazisterna bl.a. använde sig av. Medlemslistor från synagogor  är personregister där de 

registrerades religiösa övertygelse framgår. Den här typen av samlingar av personuppgifter

ligger mycket nära intressekonflikten mellan individens säkerhet och möjligheten för vissa 
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typer av verksamhet att överhuvudtaget existera.  Ett blankt förbud mot denna typ av 

register hade inneburit att en församling inte skulle kunna ha nedtecknade listor över dess 

medlemmar , och därmed i praktiken utgöra ett förbud mot religiös organisering. 

6.2 Utredning av Sverige 1950-2000

Att debatten som ledde till datalagens införande 1973 skedde just då var ingen tillfällighet. 

Folkhemsperioden var på väg mot sitt slut och svenskarnas tilltro till staten var inte längre 

så absolut som  den en gång varit. 

De skandaler som tas upp i denna uppsats ska endast ses som ett urval, men faktum var att

folk var oroliga. IB-affären var ett tydligt tecken på övervakning och åsiktsregistrering, 

vilket tillsammans med kalla krigets samhällsklimat, gjorde att medborgarna inte var 

övertygade om att staten alltid ville dem gott. Metropolitskandalen var ett regelrätt 

exempel på den samkörning av register som oroade. 

Samtidigt är det viktigt att notera att även dessa händelser var intressekonflikter. Vad det

gällde statsövervakning handlade det om rikets säkerhet under en orolig tidsperiod;

Sverige, med ett geografiskt nära läge till Sovjetunionen och en underlägsen arme, hade

god anledning att prioritera intern säkerhet. Vad det gällde Metropolitprojektet var det ett

stort forskningsintresse som stod mot den personliga integriteten. Detta hade kunnat leda 

till ett samtal om intresseavvägningar och utilitarism i samhället, men debatten var inte 

detta mogen. Tvärtom avvisades de som stod på forskningssyftets sida från DN:s 

debattsidor, och fick köpa en annonsplats for att kunna nå ut med sina argument.

Runt 15 år senare var debattklimatet annorlunda. Säkerhetstjänstkommissionens rapport 

om säkerhetstjänsternas arbete, däribland IB-affären, fick svala reaktioner. Trots 

åsiktsregistrering, bristande granskning, bristande kontroll av tvångsmedel, bristande 

dokumentation och interna föreskrifter som gick tvärtemot den officiella linjen, så blev 

reaktionerna klart svalare än vid Metropolitskandalen.

Kritiken av personuppgiftslagen, som hade trätt i kraft 1998, gick ut på dess fruktade 

inverkan på tryckfriheten. Ingen välkomnande lagen som ett starkt integritetsskydd. Inte 

ens politiker eller Datainspektionen påpekade vikten av personuppgiftsskydd, utan 
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hanterade frågor om samspel med tryckfrihet genom att hänvisa till 

övergångsbestämmelser från datalagen. 

Så hur starkt var integritetsskyddet? För att svara på detta behöver vi se närmare på 

tredjelandsregeln. Tredjelandsregeln hade kritiserats för att den kunde tolkas som ett 

hinder för att publicera personuppgifter på internet. Det var även så paragrafen 

tillämpades fram tills 2003. Det var alltså i Sverige otillåtet att skriva om en levande 

människa på internet.33 

2003 kom domen från EG-domstolen det s.k. Bodil-målet. För svensk praxis var den 

största förändringen att tredjelandsregeln inte kunde tillämpas på det sätt svensk domstol 

gjort. Detta ledde till en direkt förändring – efter Bodil-målet baserades brottmål om 

internetpublicering på andra paragrafer än 33 § PuL.34 

EG-domstolen slog även fast att datadirektivet i sig inte begränsade yttrandefriheten. 

Denna punkt ledde till mindre direkt förändring – men den långsiktiga effekten var kanske

till och med större än förändringen av tredjelandsregeln. Under senare delen av 2000-talet

blev nämligen internet och sociala medier bli en del av varje svensks vardag. Lagstiftaren 

stod med en lag där varje internetanvändare skulle följa en komplicerad och långsam 

hanteringsmodell, samtidigt som EG-domstolen hade slagit fast att den svenska 

lagstiftaren själv var ansvarig för att säkra tryck- och yttrandefrihet. 

Lösningen på detta var införandet av 5 a §. Paragrafen är ett undantag från den normala 

hanteringsmodellen, och tillåter en betydligt enklare process så länge behandlingen är 

ostrukturerad. Klarar en så enkel paragraf verkligen av att skydda den personliga 

integriteten i de talrika intressekonflikter som vi har redovisat? 

6.3 Lösningarna på problemen 

Låt oss återkoppla till de historiska exemplen. De svenska kyrkböckerna är tydliga exempel

på strukturerade system: stora mängder persondata om flera olika individer i ett 

schematiskt och sökbart system. Undantaget i 5 a §  hade inte varit tillämpligt, och PuL i 

sin helhet hade gällt. 

33 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), Inledningen till lagkommentaren, Zeteo.
34 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), Inledningen till lagkommentaren, Zeteo.
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Hur hade det blivit med medlemslistorna från synagogor som användes för att registrera 

judar under andra världskriget? Är de att anse som ostrukturerad behandling? För att 

bestämma om 5 a § är tillämpligt ser man på systemets struktur. I förarbetena som ledde 

till införandet av 5 a § diskuterar man närmare den personuppgiftsanknutna strukturen. 

Man kommer fram till att även strukturerad information i vissa fall bör falla in under 

undantaget i 5 a § - så länge det är en tillräckligt enkel struktur.  Som exempel på en enkel 

struktur valde man bl.a. uppgifter som hade skrivits in i bokstavsordning i ett 

ordbehandlingsdokument.35 Enligt praxis ser man på strukturen av den digitala 

hanteringen och bedömer om den digitala strukturen ger fördelar gentemot manuell 

hantering vad det gäller just sökning och sammanställning. Övriga kriterier påverkar inte 

bedömningen.36

Den exakta formen för hur de judiska medlemslistorna var upplagda är okänd. I och med 

att församlingsregistren endast hade det enkla syftet att bevara församlingens medlemmar,

är det mycket möjligt att listorna inte var mycket mer än namnregister. Mer information 

än så hade heller inte den nazistiska regimen behövt, då de hade god möjlighet att samköra

namnlistorna med övriga register de hade tillgång till, som t.ex. polisregister. Det kan 

alltså inte uteslutas att medlemslistorna hade fallit in under 5 a §, och därmed hanterats 

enligt missbruksmodellen. 

Hade då 5 a § andra stycket stoppat behandlingen av församlingsregistren, det vill säga: 

hade listorna kränkt de namngivna personernas personliga integritet? Läsaren kommer 

kanske nu att tänka på ett citat från uppsatsens inledning: i SOU:n  ”Skyddet för den 

personliga integriteten - kartläggning och analys" tvingades man acceptera att en klar och 

entydig definition av det man ville skydda var omöjlig. Detta leder till praktiska problem – 

det är svårt att veta om något är kränkt när man inte vet exakt vad "något" är. 

För att utföra denna bedömning i praktiken tittar man delvis på bestämmelser i PuL som 

egentligen faller bort under 5 a §: 9, 10 §§ PuL.37 I förarbetena talas även om ett par 

riktlinjer, där alla antingen följer av de bortskalade bitarna av PuL eller annan, tidigare 

lagstiftning.38 På Datainspektionens hemsida summeras det hela till att bedömningen 

35 Prop. 2005/06:173 s. 21-22.
36 HFD 2015 ref. 3.
37 NJA 2013 s. 1046.
38 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), kommentaren till 5 a §, Zeteo.
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handlar om "vilka uppgifter som behandlas, i vilket sammanhang uppgifterna 

förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få 

samt vad behandlingen kan leda till.".39

Att vara med i en religiös församling är en uppgift som avslöjar personens religiösa 

övertygelse enligt 13 § PuL. Även om denna paragraf inte behöver tillämpas för 

undantagstillståndet i 5 a §, är faktumet att personuppgifterna är med i paragraf 13 §:s 

uppräkning något som bör tas med i bedömningen av om det är en kränkning eller ej.40

För att återkomma till själva frågeställningen: hade medlemslistorna i de judiska 

församlingarna kränkt de namngivna personernas personliga integritet? Svaret på detta är 

troligtvis nej. Andra stycket ska som tidigare sagt inte läsas som en undantagsregel för just 

5 a §, utan anknyter till PuL som helhet. I och med att uppgifter om religiös övertygelse är 

tillåtna (under vissa former) enligt PuL, kan man inte anse att uppgifterna per definition 

kränker en persons personliga integritet. Som vi har konstaterat så används de delar av 

PuL som inte behöver tillämpas enligt 5 a § dock i synnerlig mån för att göra bedömningen 

om 5 a § andra stycket. Enligt 17 § PuL är ett medlemskap i en ideell förening något som 

kan tillåta att föreningen förvarar känsliga personuppgifter om personen i fråga. Detta går 

också ihop med Datainspektionens summering av reglerna: om namnlistorna endast 

innehöll den information som församlingarna verkligen behövde, samt att dessa listor inte 

spreds, då hade troligen behandlingen ansetts som inte kränkande. 

Enligt detta exempel hade alltså de judiska församlingsregistren styrts av 

missbruksmodellen och ändå fått ungefär det skydd som hanteringsmodellen givit. Det ska

tilläggas att exemplet inte är helt rättvist mot någon skyddsmodell – under de förhållanden

som rådde hade troligtvis personuppgifterna hamnat i nazistiska händer även med ett 

ännu starkare skydd. Men det är inte det som är poängen. Exemplet visar att även en 

missbruksmodell kan ge känsliga uppgifter ett fullgott skydd.

Låt oss titta närmare på motiveringen bakom införandet av 5 a §. I propositionen framhålls

att PuL inte var skriven för dagens utbredda användande av datoriserad 

informationsteknik. Man menar att reglerna i PuL är alltför omfattande och byråkratiska 

för behandling av personuppgifter utanför en tydlig personuppgiftsanknuten 

39 Datainspektionen, Vilka begränsningar gäller för behandling av ostrukturerat material? Vad är missbruksregeln?.
40 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), kommentaren till 5 a §, Zeteo.
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registerstruktur, samt påpekar att reglerna i praktiken ofta lämnades utan hänsyn. 

Bedömningen är t.o.m. att integritetsskyddet skulle stärkas av en möjlighet att undanta 

vissa typer av behandling från hanteringsmodellen.41 Detta sista får nog ses som en mycket 

pragmatisk tanke om att ett fåtal regler som följs är bättre än en stor mängd regler som 

ignoreras. 

Detta var kärnan av problematiken – det är inte bara stora företag och myndigheter som 

behandlar persondata. Vanliga människor är i konstant kontakt med andra vanliga 

människor, och de behandlar varandra på löpande band med den moderna tekniken. 

Denna typ av användare var egentligen lika skyldiga att följa PuL som de var att följa 

brottsbalken (BrB), men i praktiken måste det ha varit ett mycket litet antal människor 

som gick igenom alla punkter i 9, 10 §§ PuL innan de delade en skvallerartikel om en 

kändis på sociala medier. 

Lagstiftaren har alltså gjort det medvetna valet att låta mycket av det som tidigare reglerats

av PuL i sin helhet nu endast regleras av 5 a § andra stycket – den s.k. missbruksregeln. Så 

länge behandlingen är ostrukturerad så är lagen innehållsmässigt väsentligt förenklad. 

Den personuppgiftsansvarige får ett betydligt enklare arbete under 5 a §. Vi har tidigare 

gått igenom de regler man som personuppgiftsansvarig slipper följa under 5 a §: kravet på 

samtycke i 10 § PuL, den registrerades rätt till rättning av felaktigt behandlade uppgifter 

enligt 28 § PuL, förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL är 

några av de mest anmärkningsvärda. Dessa regler tillämpas mer restriktivt efter 5 a §:s 

införande– datoranvändning blev enklare. 

PuL har även regler om säkerhetsåtgärder i 31 § – åtgärder som ska utföras för att 

säkerställa att personuppgifter inte hamnar i andras händer. Dessa gäller även för 

undantagstillståndet i 5 a §. Av intresse är även att kraven på säkerhetsåtgärder inte kan 

kringgås – inte ens att den registrerade samtycker gör att man kan låta bli att tillämpa 

paragrafen.42 Datainspektionen publicerar allmänna råd, vilket tillsammans med 

paragrafen i sig ger vägledning för den säkerhetsnivå som bör följas. 

41 Prop. 2005/06:173 s. 19-18.
42 Öman, Personuppgiftslagen (1998:204), kommentaren till 31 §, Zeteo.
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Hittills verkar införandet av 5 a § ha varit ett mycket lyckat sätt att modernisera PuL. Detta

är inte fel, men det finns dock problem som synliggörs vid en närmare, kritisk granskning.

6.4 Problemen med lösningarna 

Problemet är dock det följande: bedömningen av vad som kränker eller inte kränker den 

personliga integriteten är vad PuL i sin helhet handlar om. När vi skulle bedöma om 

missbruksregeln 5 a § andra stycket var tillämplig var vi tvungna att i praktiken tillämpa 

många av de paragrafer som enligt 5 a § inte behövde tillämpas. Missbruksregeln kan sägas

vara en falsk förenkling – istället för en hel lag behöver man bara följa en enda paragraf; 

tyvärr är denna paragraf lika komplicerad som en hel lag. 

Vidare är säkerhetsåtgärderna i 31 § inte helt problemfria. Paragrafen gäller både för 

behandling som styrs av hanteringsmodellen och missbruksmodellen; detta är ett tecken 

på att det funnits en medvetenhet om personregisters fara att missbrukas i första såväl 

som andra hand. Det som är problematiskt är att man inte lyckats sammanfläta 

missbruksmodellen med säkerhetsåtgärderna. Att behandling av personuppgifter som 

styrs av hanteringsmodellen har krav angående hur personuppgifterna förvaras och 

hanteras är logiskt – det kan ingå som en självklar del av aktörens arbete med att följa PuL 

i sin helhet. För behandling av personuppgifter som träffas av undantagstillståndet i 5 a §  

är det dock långt ifrån självklart att det finns krav på hur man hanterar personuppgifter. 

Ett exempel på detta kan vara religiösa församlingars sidor på sociala medier: i skrivande 

stund var det för författaren mycket enkelt att hitta foton från personalfester, 

tillställningar, mm. där privatpersoner var identifierbara på bl.a. Muslimska föreningen i 

Malmös sida på Facebook, samt Judiska församlingen i Malmö. Detta kan även ses som ett

exempel på hur säkerhetsmedvetenheten sackar efter för sociala medier – trots deras 

säkerhetsmissar på Facebook hade ingen av dessa föreningar medlemslistor på hemsidan.

Vidare har man, som sagt, inte lyckats hitta en liknande förenkling av säkerhetsåtgärderna 

i 31 § PuL. Alla aktörer som behandlar personuppgifter är tvungna att vidta åtgärder för att

skydda informationen. Om man inte hanterar personuppgifterna korrekt kan detta leda till

vite enligt 45 § PuL eller skadestånd enligt 48 § PuL. Hur självklart är det för en arbetare i 

en ideell förening att han eller hon kan bli skadeståndsskyldig för att ha lagt upp en bild 

från en personalfest på sociala medier? Det är som sagt omöjligt att slippa undan 
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skyldighet att vidta åtgärder – även om alla deltagare på personalfesten hade samtyckt till 

att bilderna hamnade på internet står skyldigheten fast. 

Datainspektionens allmänna råd för att vidta säkerhetsåtgärder enligt 31 § är riktade mot 

större aktörer som företag och myndigheter som arbetar med strukturerade system. Råden

rör säkerhetspolicy, rutiner, rätt utrustning, mm. Datainspektionen publicerar också viss 

vägledning för ostrukturerade system, som t.ex. sociala medier. Detta material handlar 

dock mest om hur organisationerna ska undvika att någon kränks – alltså 5 a § andra 

stycket. Råden för säkerhetsåtgärderna är få: organisationerna uppmanas skapa en intern 

policy eller utföra handledning.43

Säkerhetsråd för den enskilde internetanvändaren lyser med sin frånvaro. Införandet av 5 

a § var, som sagt, motiverat av den utbredda användningen av IT. Att inte låta 

säkerhetsåtgärderna  omfattas av undantagsområdet i 5 a § måste ha varit ett medvetet val 

från lagstiftarens sida. Det skulle även för den vanliga internetanvändaren finnas krav på 

säkerhetsmedvetenhet. 

För denna uppsats undersöktes alla rättsfall i förvaltningsrätterna mellan perioden 2012-

01-01 till 2016-12-07 med träff på sökorden ”PuL” och ”31 §”. Under denna period fanns 

det inte ett enda fall där Datainspektionen ansåg att en enskild person inte följde 

säkerhetsföreskrifterna i 31 § PuL. Detta underlag – i kombination med att 

Datainspektionens allmänna råd för datasäkerhet inte riktas mot privatpersoner, leder till 

slutsatsen att 31 § inte tillämpas på privatpersoner. 

Låt oss även se närmare på den praktiska tillämpningen av PuL på privatpersoner i 

tingsrätterna. Samtliga fall från Sveriges tingsrätter mellan perioden 2014-01-01 och 2016-

12-07 där ”PuL” nämndes undersöktes. Efter att ha sorterat bort fall utan privatpersoner, 

tvistemål, mål som gick till medling och fall som i själva verket handlade om narkotika 

men som hade fallit in under sökningen på grund av ord som ”pul-ver” och ”pul-veriserat”, 

återstod nio domar. Samtliga dessa fall handlade om ostrukturerat material med ett 

möjligt brott mot 5 a § PuL andra stycket. Brott mot PuL prövades i kombination med 

prövning om brott mot BrB, mer specifikt förtal, i flera av fallen. Den potentiellt kränkande

handlingen var i samtliga fall kopplad till känsliga personuppgifter enligt 13 § PuL eller 

43 Datainspektionen, Personuppgifter i sociala medier.
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uppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § PuL. Detta är en begränsad mängd fall, men 

baserat på detta underlag kan man dra slutsatsen att PuL i första hand tillämpas mot 

privatpersoner som en speciallag för förtal på internet.
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7 Avslutning 

I denna uppsats har jag försökt besvara en relativt bred frågeställning: vilka 

intressekonflikter aktualiseras av integritetsskydd, och mellan vilka är dessa konflikter? 

Har svaret på någon av dessa frågor påverkats av datorisering, och hur bemöter svensk 

lagstiftning allt detta?

Jag hoppas att läsaren fått förståelse för hur många olika intressekonflikter den personliga 

integriteten är inblandad i. Bara i denna uppsats har det funnits exempel där 

integritetsskydd stått emot tryckfrihet, religionsfrihet, forskningssyfte, mm. Individens 

personliga integritet är ett intresse som stöter sig med nästan all interaktion med 

samhället. Med detta menas att den personliga integriteten ibland måste stå tillbaka för att

samhället ska fungera. Samtidigt är den personliga integriteten viktig för att bevara 

individens autonomi gentemot samhället – om den personliga integriteten faller, riskerar 

de andra mänskliga rättigheterna att falla med den.

Den personliga integriteten har varit något som hotats av myndigheter och företag. För att 

skydda medborgaren, den registrerade, så skapades i Sverige under 70-talet lagstiftning 

där den som registrerade hade många skyldigheter. Det fanns ett tydligt maktförhållande 

mellan de två aktörerna: registrerare och registrerad. Detta var något som datoriseringen 

förändrade under sent 90-tal och tidigt 2000-tal: nu började medborgare skriva om andra 

medborgare med datorer – de började registrera personuppgifter. Med detta blev den 

tidigare lagstiftningen omodern; lagen kunde inte längre luta sig mot det tydliga 

maktförhållandet för att skapa rättvisa. Samtidigt fanns myndigheterna och företagens 

intresse för registrering kvar – lagen var tvungen att hantera båda typer av 

personuppgiftsregistratorer. 

Myndigheternas och företagens intresse för registrering fanns inte bara kvar - det ökade. 

Att samla in personuppgifter var historiskt sett både kostsamt och osäkert. Försöken att 

centralstyra de svenska prästerna och hur de utförde husförhör var inte alltid 

framgångsrika, processen för att identifiera icke-praktiserande judar i Tyskland tog år av 

arbete. Datorn kom och gjorde allt hanterbart, sökbart och delbart. 
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Personuppgiftslagens uppgift var därmed följande: att skapa en välavvägd hantering av de 

talrika intressen som den personliga integriteten stod i konflikt med, att vara tillämplig för 

företag, myndigheter och privatpersoner, samt att skydda den personliga integriteten mot 

ett verktyg som var som gjort för att attackera den. 

Personuppgiftslagen bemötte dessa problem med varierande framgång. PuL före  

missbruksregelns införande 2007 var inte en lag anpassad för vardagligt 

internetanvändande. Som visat i denna uppsats så berodde detta inte bara på en 

feltolkning av tredjelandsregeln, utan också på en förhastad slutsats om att den personliga 

integriteten skulle prioriteras gentemot tryckfriheten. 

PuL:s tillämpning  förändrades i grunden med införandet av 5 a §. Presumtionen att 

personuppgiftsbehandlingen var tillåten för den vardagliga, ostrukturerade behandlingen 

gjorde att den enskilde internetanvändaren slapp gå igenom PuL varje gång hon tänkte 

skriva om en levande människa.

Problemet var dock, och är fortfarande, hur denna förenkling ska ske utan att 

personuppgiftsskyddet försvinner. Lagstiftaren valde att lösa problemet genom 5 a § andra 

stycket PuL – den s.k. missbruksregeln. Som visat i denna uppsats är denna paragraf dock 

allt annat än enkel, då den i praktiken hyser inte bara i stort sett hela PuL, utan även 

principer från BrB. 

Trots att PuL, även efter införandet av 5 a §, har ett sådant starkt skydd för den personliga 

integriteten så tillämpas den i praktiken mycket restriktivt. Genom att gå igenom domar 

ifrån tingsrätter, så har ett underlag tagits fram som visar att PuL tillämpas mot 

privatpersoner som ett komplement till förtalsbestämmelserna i BrB. Trots att 

missbruksregeln 5 a § andra stycket PuL är tillämplig på alla former av kränkning av den 

personliga integriteten, används den i praktiken endast på uppgifter av känslig karaktär. 

Personuppgifter behöver säkerhetsåtgärder för att förhindra spridning. Detta är något 

lagstiftaren gjort genom säkerhetsföreskrifterna i 31 § PuL. Dessa ansågs så pass viktiga att

paragrafen är tvingande, även för det förenklade förfarandet enligt 5 a § PuL. Trots detta så

fanns det, i denna uppsats undersökta material, inte ett enda fall i de svenska 

förvaltningsrätterna där en privatperson inte följt säkerhetsåtgärderna enligt den 
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granskande myndigheten Datainspektionen. Detta går hand i hand med att 

Datainspektionen inte hade några råd överhuvudtaget för hur en vanlig enskild 

internetanvändare bör följa 31 § PuL. 

Slutsatsen av detta redovisade material är alltså att 5 a § har lett till att PuL tillämpas 

mycket restriktivt mot privatpersoner.  Paragraf 5 a var inte en lyckad förenkling av PuL, 

då paragrafens ordalydelse och dess praktiska tillämpning går isär. Missbruksregeln 

tillämpas restriktivt trots dess egentligt breda fång. Säkerhetsåtgärder är i praktiken inget 

en privatperson behöver följa. 

I jämförelse med debatten under 70- och 80-talet, så karaktäriserades 2000-talet av ett 

ointresse för skyddet av den personliga integriteten. Det finns dock tecken på att debatten 

är på väg att vända igen – 2016 publicerades t.ex. ”Integritet och straffskydd”, en SOU av 

Justitiedepartementet, för att se över det straffrättsliga skyddet av den personliga 

integriteten, speciellt vad det gäller hot och kränkningar.44 

Denna uppsats har försökt besvara några av grundfrågorna vad det gäller personligt 

integritetsskydd, och sedan använda dessa svar för att kritiskt granska missbruksregeln 

och den moderna personuppgiftslagen. Den personliga integritetens vikt är matchad 

endast av antalet andra intressen den kolliderar med. Samhällsdebattens intresse för 

integritetsskydd varierar. Lagstiftaren är trots detta tvungen att hitta en hållbar lösning. 

Att beskriva den är enkelt: en praktiskt tillämpbar, lättförståelig, logisk och framförallt 

lätthanterlig rättighetslagstiftning. Att finna den kommer bli en av vår tids stora juridiska 

utmaningar. 

44 SOU 2016:7, s. 19.
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