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Summary 

The 1991 Fundamental Law on Freedom of Expression allows individuals 

and legal persons to purchase a voluntary publication certificate. The 

prevailing legal situation implies that databases with a voluntary publication 

certificate doesn’t have to comply with the General Data Protection 

Regulation, although a processing of personal data occurs on the databases. 

Supported by the certificate, databases can then process personal data 

relating to criminal convictions and offences in public on the internet. The 

thesis main purpose is to examine if the described legal situation is 

compatible with article 10 and 85 in the General Data Protection 

Regulation. The EU legal method will be used in the examination. 

 

The thesis shows that databases as a main rule lacks legal support for 

processing personal data relating to criminal convictions and offences 

according to article 10 in the General Data Protection Regulation. Violation 

of article 10 is connected to comprehensive administrative fines. Civil cases 

and administrative sanctions are, however, allowed to process by databases. 

 

Article 85 in the General Data Protection Regulation is the key to 

understand the current legal situation. Supported by article 85, the national 

data law contains a general privilege for the freedom of expression. 

Databases with a certificate are the not obliged to follow the General Data 

Protection Regulation, as the 1991 Fundamental Law on Freedom of 

Expression has precedence over the General Data Protection Regulation. 

 

By applying the EU legal method, the thesis concludes that the 

incorporation of article 85 in Swedish law is not compatible with the 

principle of proportionality. The thesis also shows that an alternative 

interpretation of article 85 is possible. The legal situation for databases who 

processes personal data as mentioned above, is therefore not in line with 

article 10 and 85 in the General Data Protection Regulation.  
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Sammanfattning 

I yttrandefrihetsgrundlagen finns det en möjlighet för enskilda och juridiska 

personer att köpa ett frivilligt utgivningsbevis. Enligt rådande rättsläge 

behöver inte databaser med ett frivilligt utgivningsbevis följa 

dataskyddsförordningen trots att en personuppgiftsbehandling sker. 

Databaser kan därför med stöd av utgivningsbevis behandla personuppgifter 

på internet om enskildas brottmålsdomar och lagöverträdelser. Uppsatsen 

syftar till att undersöka om det beskrivna rättsläget är förenligt med 

artiklarna 10 och 85 i dataskyddsförordningen. För att besvara uppsatsens 

frågeställning kommer EU-rättslig metod att användas. 

 

Uppsatsen visar att databaser som huvudregel saknar lagstöd enligt artikel 

10 i dataskyddsförordningen för att behandla brottmålsdomar och 

lagöverträdelser på internet. Behandling i strid med artikel 10 är förenat med 

höga sanktionsavgifter. Tvistemålsdomar och administrativa sanktioner är 

dock tillåtna att behandla av databaser.  

 

Artikel 85 i dataskyddsförordningen är nyckeln till att förstå det rådande 

rättsläget. Med stöd utav artikel 85 i dataskyddsförordningen finns det i 

svensk rätt ett generellt privilegium för yttrandefriheten i dataskyddslagen. 

Med stöd av artikel 85 behöver inte databaser med ett frivilligt 

utgivningsbevis följa dataskyddsförordningen, eftersom 

yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför dataskyddsförordningen. 

 

Genom att applicera den EU-rättsliga metoden visar uppsatsen att 

införlivandet av artikel 85 i svensk rätt inte är förenligt med 

proportionalitetsprincipen. Uppsatsen visar även att en alternativ tolkning av 

artikel 85 är möjlig. Rättsläget för databaser med ett frivilligt 

utgivningsbevis, som behandlar sådana personuppgifter som nämns i artikel 

10 i dataskyddsförordningen, är därmed inte förenligt med artiklarna 10 och 

85 i dataskyddsförordningen. 
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Förkortningar 

Dataskyddsdirektivet 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  

 

Dataskyddsförordningen EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 

för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och 

om upphävande av direktiv 95/46/EG 

(allmän dataskyddsförordning) 

 

Dataskyddslagen  Lag (2018:218) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

 

EU           Europeiska unionen 

 

EU-domstolen        Europeiska unionens domstol 

 

EU-parlamentet       Europaparlamentet 

 

EU-stadgan     Europeiska unionens stadga om  de  

    grundläggande rättigheterna 

 

Kommissionen       Europeiska kommissionen 

 

Tillämpningslagen Lag (1991:1559) med föreskrifter på 

tryckfrihetsförordningens och 

yttrandefrihetsgrundlagens områden 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sedan år 2003 har det varit möjligt att som fysisk eller juridisk person att 

köpa ett frivilligt utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och tv. 

Ett utgivningsbevis är ett intyg som avser att skydda databaser med stöd av 

svensk grundlag.1 Med databas avses enligt 1 kap. 2 § 

yttrandefrihetsgrundlagen en samling av information lagrad för 

automatiserad behandling. 

 

En databas kan till exempel vara en webbplats på internet som behandlar 

personuppgifter om att enskilda varit inblandade i brott- eller tvistemål. Ett 

exempel på en sådan databas är Lexbase. Lexbase beskriver sig själva som 

Sveriges främsta databas med rättslig information om personer och företag.2 

Att behandla personuppgifter som rör brottmål anses dock vara särskilt 

känsligt ur ett integritetsperspektiv.3 

 

Den senare utvecklingen inom EU har betonat dataskydd och skydd för 

individers personliga integritet.4 Under 2018 skedde den största 

integritetsstärkande reformen någonsin, bland annat genom antagandet av 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).5 

Dataskyddsförordningen är i bruk sedan den 25:e maj 2018 enligt dess 

artikel 99. Artikel 1 i dataskyddsförordningen föreskriver att ett utav 

förordningens syften är att skydda enskildas personuppgifter. 

 

                                                 
1 Se Prop. 2001/02:74 s. 47. 
2 Se Lexbase, ’Sveriges främsta databas med rättslig information om personer och företag’.  
3 Se SOU 2016:58 s. 393. 
4 Jfr. Reichel (2018) s. 92.  
5 Se Datainspektionen (2018) s. 9.  
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Trots den omfattande reformen innebär det ingen skillnad för databaser som 

har ett frivilligt utgivningsbevis. Enligt rådande rättsläge går det att undvika 

en tillämpning av dataskyddsförordningen genom att köpa ett frivilligt 

utgivningsbevis. Databaser kan därför behandla personuppgifter som rör 

fällande domar i brottmål och lagöverträdelser utan att beakta om det är 

förenligt med dataskyddsförordningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det rättsläge som beskrivits i 

bakgrundsavsnittet är förenligt med artiklarna 10 och 85 i 

dataskyddsförordningen. Syftet med att undersöka rättsläget i förhållandet 

till de båda artiklarna är följande. Artikel 10 reglerar vem som får behandla 

personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser. 

Artikel 85 ger medlemsstaterna ett lagstiftningsutrymme att fastställa 

undantag från dataskyddsförordningen med hänsyn till yttrandefriheten. Till 

sist ger reglerna om det frivilliga utgivningsbeviset en möjlighet att omfattas 

av det yttrandefrihetsrättsliga skyddet.  

 

1.3 Metod och material 

För att besvara uppsatsens frågeställning kommer EU-rättslig metod att 

användas. Metoden motiveras utifrån att det frivilliga utgivningsbeviset är 

en svensk lagstiftningsprodukt och att de befintliga regelverken som avser 

att skydda enskildas personuppgifter härstammar från 

dataskyddsförordningen. Med EU-rättslig metod avses hur källor på EU-

nivå bör tolkas och tillämpas på nationell nivå här i Sverige.6 I detta fallet 

hur dataskyddsförordningen bör tolkas och tillämpas i förhållande till 

databaser med ett frivilligt utgivningsbevis.  

 

                                                 
6 Se Reichel i Nääv och Zamboni (2018) s. 109.  
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Den EU-rättsliga metoden är användbar även om artikel 10 respektive 

artikel 85 ännu inte varit föremål för prövning i EU-domstolen. Skälet är att 

de både artiklarna har blivit införlivande i Lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(dataskyddslagen). Det går då att undersöka hur den svenske lagstiftaren har 

uppfattat artiklarna 10 och 85 i dataskyddsförordningen och jämföra vad 

som krävs av densamme enligt den EU-rättsliga metoden.  

 

För att undersöka vad dataskyddsförordnigen kräver kommer rättskällor 

med auktoritativ ställning inom EU-rätten att användas som material: 

preambeln till dataskyddsförordningen, EU-domstolens praxis, EU:s 

allmänna rättsprinciper och i viss mån EU-rättsliga förarbeten.7 Det svenska 

jämförelsematerialet kommer huvudsakligen bestå av lagtext, förarbeten och 

doktrin. Det svenska materialet bearbetas rättsdogmatiskt genom 

användandet av allmänt accepterade rättskällor.8 Det svenska materialet 

kommer att användas deskriptivt i förhållande till den EU-rättsliga metoden 

eftersom det inte är den svenske lagstiftaren som har mandat att fastställa 

dataskyddsförordningens närmare innehåll.9  

 

I förhållande till EU-domstolens praxis måste följande förtydligas. EU-

domstolen ännu inte publicerat något avgörande som rör artiklarna 10 och 

85 i dataskyddsförordningen. Dessa bestämmelser hade motsvarande 

regleringar i de numera upphävda artiklarna 8.5 och 9 i 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 (dataskyddsdirektivet). Artikel 9 i 

dataskyddsdirektivet har varit under prövning av EU-domstolen. Av det 

skälet bedömds äldre rättspraxis fortfarande vara relevant.  

 

                                                 
7 Se Reichel i Nääv och Zamboni (2018) s. 125.  
8 Se Kleineman i Nääv och Zamboni (2018) s. 21. 
9 Jfr. Reichel i Nääv och Zamboni (2018) s. 126. 
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1.4 Perspektiv 

Uppsatsens perspektiv utgår ifrån den enskilda medborgarens situation. 

Utifrån den situationen kommer ett rättssäkerhetsperspektiv anläggas på 

materialet. Rättssäkerhetsprincipen är en allmän rättsprincip inom EU och 

innebär att lagar ska tillämpas på ett förutsebart vis och att rättsläget ska 

framstå som så klart och exakt att enskilda kan få kännedom om sina 

rättigheter och ha möjlighet att åberopa dessa inför nationella domstolar.10 

 

Rättssäkerhetsperspektivet motiveras utifrån att det är den enskilda 

medborgaren vars personuppgifter behandlas av databaser på internet. Den 

enskilde har tillgång till flertal rättigheter enligt dataskyddsförordningen, 

bland annat en rätt att få ens personuppgifter raderade om de behandlats på 

ett olagligt sätt enligt artikel 17.1.d i dataskyddsförordningen.  

 

Om det däremot visar sig att en databas har ett frivilligt utgivningsbevis 

finns det få juridiska möjligheter att tillgå för att utöva rättigheterna i 

dataskyddsförordningen. Även Datainspektionen – vars uppdrag är att 

arbeta för människors grundläggande fri- och rättigheter vid behandling av 

personuppgifter – står handfallna och kan inte hjälpa enskilda medborgare 

om en databas på internet har ett utgivningsbevis.11  

 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det därför vara svårbegripligt att förstå 

varför dataskyddsförordningen inte är tillämplig i vissa situationer. Trots att 

databaser behandlar personuppgifter och att behandlingen träffar 

personuppgifter som förtjänar särskilt skydd.12 Även mot bakgrund av att 

dataskyddsförordningen ska vara det regelverk som ska skydda mot intrång 

i den enskildes fredade sfär13 kan icke-tillämpningen av 

dataskyddsförordningen vara svår att motivera. 

 

                                                 
10 Se Hettne (2008) s. 127–128.  
11 Se Datainspektionen, ’Sajter med utgivningsbevis’.  
12 Se Prop. 2017/18:105 s. 97. 
13 Se Wendleby & Wetterberg (2018) s. 34.  
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1.5 Forskningsöversikt 

Dataskyddsförordningen är fortfarande ett nytt regelverk. Ännu saknas det 

ett svenskt standardverk som kommenterar dataskyddsförordningens artiklar 

och paragraferna i den kompletterande dataskyddslagen. Ett sådant verk är 

på gång och väntas publiceras under 2019 av Sören Öman. Av svensk 

doktrin är det Frydlinger m.fl. och boken GDPR: Juridik, organisation och 

säkerhet enligt dataskyddsförordningen som hittills har tagit det största 

helhetsgreppet över dataskyddsförordningen.  

 

För de mer principiella frågorna om EU-rättens förhållande till Sverige och 

svensk rätt fyller verket EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning en viktig roll eftersom dataskyddsförordningen ännu inte i 

någon stor utsträckning har varit under rättslig prövning av EU-domstolen.  

 

 

1.6 Avgränsning 

Det har redan nämnts att ett utav dataskyddsförordningens syften är att 

skydda enskildas personuppgifter. Uppsatsens ämne och frågeställning 

kommer även att beröra yttrandefrihetsrättsliga frågor. Något förenklat går 

det att tala om en konflikt mellan skyddet för personuppgifter och 

yttrandefriheten.  

 

Eftersom det rör två rättigheter aktualiserar uppsatsens ämne och 

frågeställning många av de rättigheter som återfinns inom EU:s primärrätt. 

EU-stadgan innehåller både ett skydd för yttrandefriheten och 

informationsfriheten i dess artikel 11 och ett skydd för personuppgifter i 

dess artikel 8. Artiklarna i EU-stadgan kommer inte att beröras närmare i 

uppsatsen. Skälet är att dataskyddsförordningen i sig har artiklar som berör 

dessa rättigheter.  
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Även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna och regeringsformen har regleringar som 

avser att skydda ovan nämnda rättigheter. Av utrymmesskäl finns det inte 

möjlighet att beakta dessa regelverk. 

 

Det upphävda dataskyddsdirektivet kommer att beröras i framställningen. 

Främst i förhållande till EU-domstolens praxis. Uppsatsen gör inte anspråk 

på en fullständig redogörelse över innebörden av relevanta artiklar i 

dataskyddsdirektivet. Skälet är att dataskyddsdirektivet har upphört att gälla 

från och med den 25 maj 2018 enligt artikel 94.1 i dataskyddsförordningen. 

 

1.7 Disposition 

Avsnitt två redogör för det frivilliga utgivningsbeviset. I avsnittet förklaras 

det vad ett frivilligt utgivningsbevis är för något, varför det infördes och 

vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna erhålla ett 

frivilligt utgivningsbevis.  

 

Avsnitt tre behandlar databasers förhållande till dataskyddsförordningen. 

Första delen i avsnitt tre behandlar dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde. Det är av central betydelse att redogöra för 

tillämpningsområdet eftersom efterföljande delar bygger på att 

dataskyddsförordningen är tillämplig. Andra delen i avsnitt tre berör artikel 

10 i dataskyddsförordningen och de personuppgifter som exempelvis 

Lexbase behandlar. Den tredje delen i avsnitt tre redogör för artikel 85 i 

dataskyddsförordningen.  

 

Avsnitt fyra innehåller relevant praxis från EU-domstolen i förhållande till 

det numera upphävda dataskyddsdirektivet. Avsnitt fem innehåller en analys 

av uppsatsens frågeställning. 
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2 Om frivilligt utgivningsbevis 

2.1 Bakgrund 

Genom en lagändring14 i yttrandefrihetsgrundlagen som trädde i kraft den 

förste januari 2003 tillkom möjligheten för fysiska och juridiska personer 

om att ansöka och erhålla ett utgivningsbevis för databaser. Ett frivilligt 

utgivningsbevis är ett intyg som kan köpas och som innebär att verksamhet 

på databaser blir grundlagsskyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen.15 Med 

databas avses enligt 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen en samling av 

information som är lagrad för automatiserad behandling. I princip räcker det 

med en enkel text och texten behöver inte vara strukturerad på något särskilt 

vis i databasen. Information som finns tillgänglig på internet uppfyller 

normalt detta krav och omfattas därför av databasbegreppet.16 

 

Vid tidpunkten för lagändringen ansåg regeringen det otillfredsställande att 

det automatiska grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen enbart tog 

sikte på vissa specifika medieformer. Grundlagsskyddet omfattade inte vid 

den rådande tidpunkten samtliga skyddsvärda yttranden och behövde 

anpassas till den mediala verkligheten.17 Regeringen framhöll att de aktörer 

som hade massmedial karaktär – men som inte kunde klassificeras som 

traditionella massmedieföretag – borde kunna få ett motsvarande 

grundlagsskydd.18  

 

Konstitutionsutskottet ansåg dock att det fanns risk för konflikter mellan 

förslaget om ett frivilligt utgivningsbevis och de regler som avsåg att skydda 

den personliga integriteten. Bland annat genom att personer kunde skaffa ett 

frivilligt utgivningsbevis och sedan registerföra personuppgifter på internet 

på ett sätt som inte annars skulle vara förenligt med reglerna i det dåvarande 

                                                 
14 Se Lag (2002:909) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. 
15 Se Prop. 2001/02:74 s. 99. 
16 Jfr. Axberger (2017) s. 52.  
17 Se Prop. 2001/02:74 s. 36.  
18 Se Prop. 2001/02:74 s. 48. 
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dataskyddsdirektivet.19 

 

Utvidgningen av yttrandefrihetsgrundlagen bedömdes vara förenligt med det 

dåvarande dataskyddsdirektivet. En del remissinstanser var dock tveksamma 

till om ett frivilligt utgivningsbevis var förenligt med artikel 9 i 

dataskyddsdirektivet.20 Artikel 9 i dataskyddsdirektivet har idag sin 

motsvarighet i artikel 85 i dataskyddsförordningen.  

 

Regeringen motiverade att utvidgningen av yttrandefrihetsgrundlagen främst 

riktade sig till en krets som redan sysslade med massmedial verksamhet och 

att ett frivilligt utgivningsbevis därför inte närmare påverkade artikel 9 i 

dataskyddsdirektivet.21 Den slutgiltiga ståndpunkten blev därför att förslaget 

om ett frivilligt utgivningsbevis inte ansågs strida mot det dåvarande 

dataskyddsdirektivet och kunde därmed införas i 

yttrandefrihetsgrundlagen.22 

 

 

2.2 Förutsättningar för att beviljas ett 

frivilligt utgivningsbevis 

De legala kraven för att kunna erhålla ett utgivningsbevis regleras i 

yttrandefrihetsgrundlagen. Huvudsakligen rör det sig om samma formella 

krav som även de etablerade medieformerna måste iaktta. Verksamheten ska 

vara ordnad på samma sätt som de medieformer som har automatiskt 

grundlagsskydd.23 De krav som får ställas på den som ansöker om ett 

frivilligt utgivningsbevis framgår av 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen.  

 

Det första kravet som 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen ställer upp är att 

verksamheten ska vara ordnad på ett sådant sätt som framgår av 1 kap. 4 § 

                                                 
19 Se Bet. 2001/02:KU21 s. 32. 
20 Se Prop. 2001/02:74 s. 54. 
21 Se Prop. 2001/02:74 s. 54. 
22 Se Prop. 2001/02:74 s. 55. 
23 Se Prop. 2001/02:74 s. 50. 
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yttrandefrihetsgrundlagen och att överföringarna utgår från Sverige. Det 

innebär att informationen från databasen endast ska kunna ändras av den 

som driver verksamheten och att informationen ska tillhandahållas 

allmänheten. Kortfattat innebär kravet att den som driver verksamheten ska 

råda över innehållet i databasen.24 

 

Att informationen endast ska kunna ändras av den som driver verksamheten 

motiverades utifrån synpunkten att den ansvarige utgivaren endast skulle 

kunna hållas ansvarig för information som denne haft möjlighet att granska 

innan publicering. Att informationen ska tillhandahållas allmänheten 

innebär att vem som helst ska kunna ta del av innehållet. Möjligheten för 

den som driver databasen att ta betalt för de tjänster som erbjuds på 

databasen utgör inget hinder för att informationen ska anses tillhandahållen 

allmänheten.25  

 

Informationen måste dessutom tillhandahållas på sådant sätt som är 

föreskrivet i 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen. Ett utav sätten är att 

överföringen sker på särskild begäran. Med det avses den aktivitet som sker 

från en internetanvändare som söker upp den aktuella informationen på 

databasen.26  

 

Det andra och tredje kravet enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen är att 

en behörig utgivare har utsetts och åtagit sig uppdraget som utgivare. Samt 

att databasen har ett särskiljande namn jämfört med sådan verksamhet som 

har automatiskt grundlagsskydd med stöd utav 1 kap. 4 § 

yttrandefrihetsgrundlagen. 

 

Ansökningsförfarandet regleras sedan i Lag (1991:1559) med föreskrifter på 

tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 

(tillämpningslagen). Det är Myndigheten för press, radio och tv som 

                                                 
24 Se Prop. 2017/18:49 s. 127. 
25 Se Axberger (2017) s. 52.  
26 Se Axberger (2017) s. 51. 
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utfärdar utgivningsbevis, baserat på formella uppgifter för att uppfylla 

kraven i yttrandefrihetsgrundlagen enligt 3 kap. 19 § tillämpningslagen. Det 

rör sig således om ett formellt ansökningsförfarande. Myndigheten för press, 

radio och tv gör ingen materiell prövning av innehållet eller syftet av den 

tilltänkta databasen.27  

 

För ansökningsprocessen har Myndigheten för press, radio och tv rätt att 

med stöd av 1 § i Förordning (2002:916) om avgifter i vissa 

yttrandefrihetsärenden ta ut en avgift om 2000 kr. Avgiften baseras på en 

självkostnadsprincip.28  

 

Utgivningsbeviset har sedan en giltighetstid på 10 år och upphör därefter att 

gälla enligt 1 kap. 6 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Ur 

lagrummets andra stycke framgår det dock att ett utgivningsbevis kan 

förnyas om det på nytt finns förutsättningar för att utfärda ett. 

Förutsättningarna för att förnya är därmed densamma som för att bevilja. På 

motsvarande sätt ska enligt lagrummets tredje stycke ett utgivningsbevis 

återkallas om det saknas förutsättningar för att utfärda ett. Det finns ingen 

bortre gräns i yttrandefrihetsgrundlagen för hur många gånger ett 

utgivningsbevis kan förnyas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Se Axberger (2017) s. 57.  
28 Se Prop. 2001/02:74 s. 50. 
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3 Databasers förhållande till 
dataskyddsförordningen 

3.1 Dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde 

Det materiella tillämpningsområdet regleras i artikel 2.1 i 

dataskyddsförordningen. I artikeln framgår det att dataskyddsförordningen 

ska tillämpas på behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas 

på automatisk väg.  

 

Begreppet personuppgifter finns definierat i artikel 4.1 i 

dataskyddsförordningen. Med personuppgift förstås varje upplysning som 

avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk 

person är en person som kan identifieras särskilt med hänvisning till vissa i 

artikeln uppräknande identifieringspunkter. Exempelvis namn och 

personnummer. Begreppet är mycket vitt och träffar all typ av data som kan 

härledas till en fysisk person.29 

 

Med behandling avses enligt artikel 4.2 i dataskyddsförordningen en åtgärd 

eller kombination av åtgärder rörande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter oberoende om de utförs automatiserat för de i artikeln 

uppräknande situationerna. Situationerna som nämns i artikeln rör 

insamling, bearbetning, lagring, spridning etc. Även detta begrepp är 

omfattande.30 

 

Det territoriella tillämpningsområdet regleras i artikel 3 i 

dataskyddsförordningen. Enligt artikeln ska dataskyddsförordningen 

tillämpas på behandling av personuppgifter i verksamheter som drivs av en 

personuppgiftsansvarig inom EU oavsett om behandlingen sker i eller 

                                                 
29 Jfr. Frydlinger m.fl. (2018) s. 44. 
30 Se Frydlinger m.fl. (2018) s. 46. 
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utanför EU.  

 

Med personuppgiftsansvarig avses enligt artikel 4.7 i 

dataskyddsförordningen en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 

bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter. 

Kortfattat innebär begreppet att den personuppgiftsansvarige är den enhet 

som bestämmer varför personuppgifter ska behandlas.31 

 

Det materiella och territoriella tillämpningsområdet är avgörande för om 

dataskyddsförordningen är tillämpligt på databaser såsom Lexbase. Lexbase 

beskriver sig själva som en webbtjänst som tillgängliggör rättslig 

information från samtliga svenska domstolar. Tjänsten gör det möjligt att ta 

reda på om en person eller företag varit föremål för en juridisk prövning. I 

söktjänstens databas finns domar från svenska domstolar i brott- och 

tvistemål. Informationen som är sökbar i tjänsten hämtas in från svenska 

myndigheter.32 Det faktum att personuppgifterna redan är tillgängliga i 

offentliga register har dock ingen betydelse för om dataskyddsförordningen 

är tillämplig eller inte.33  

 

Databaser såsom Lexbase träffas därmed både av det materiella och 

territoriella tillämpningsområdet i dataskyddsförordningen eftersom en 

behandling av personuppgifter sker inom EU av en personuppgiftsansvarig 

som är etablerad inom EU. 

 

3.2 Personuppgifter som rör fällande 

domar i brottmål och lagöverträdelser 

Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser intar 

något av en mellanställning i dataskyddsförordningens terminologi. Enligt 

                                                 
31 Se Frydlinger m.fl. (2018) s. 53.  
32 Se Lexbase, ’Frågor & Svar’. 
33 Se Frydlinger m.fl. (2018) s. 77. 
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dataskyddsförordningens terminologi görs det en skillnad mellan generella 

personuppgifter34 och särskilda kategorier av personuppgifter enligt dess 

artikel 9. Den senare kategorin avser personuppgifter som typiskt sätt är av 

känslig natur35 och som är förbjudna att behandla enligt artikel 9 i 

dataskyddsförordningen.  

 

Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser 

tillhör inte den särskilda kategorin av personuppgifter i 

dataskyddsförordningen och betraktas därmed som generella 

personuppgifter. Oaktat indelningen anses den här typen av personuppgifter 

ändå som särskilt skyddsvärda.36 

 

Artikel 10 i dataskyddsförordningen tar sikte på fällande domar i brottmål 

och överträdelser. Begreppet överträdelse ansågs enligt förarbetena 

motsvara begreppet lagöverträdelse som innefattade brott, som användes 

under dataskyddsdirektivets tid.37 En följd av detta är att avgöranden i 

tvistemål och administrativa sanktioner inte anses falla in under 

tillämpningsområdet för artikel 10 i dataskyddsförordningen.38 Tvistemål 

och administrativa sanktioner träffas därmed inte av någon särskild 

reglering i dataskyddsförordningen.39  

 

Artikel 10 i dataskyddsförordningen stadgar vem som får behandla den här 

typen av personuppgifter. I artikeln framgår det att behandling av 

personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser får 

behandlas i tre olika fall, men att ett fullständigt register över fällande 

domar i brottmål endast får föras under kontroll av myndighet. 

 

Det första fallet säger att personuppgiftsbehandling endast får utföras under 

kontroll av myndighet. Det andra och tredje fallet säger att behandlingen får 

                                                 
34 Jfr. Frydlinger m.fl. (2018) s. 45. 
35 Se Frydlinger m.fl. (2018) s. 45. 
36 Se Prop. 2017/18:105 s. 97.  
37 Se SOU 2017:39 s. 193.  
38 Se Prop. 2017/18:105 s. 98. 
39 Jfr. SOU 2017:39 s. 192. 



 17 

ske om det finns stöd för det enligt unionsrätten eller nationell lag och om 

lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter har 

fastställts. Med begreppet registrerade avses varje upplysning som avser en 

identifierad eller identifierbar fysisk person enligt artikel 4.1 i 

dataskyddsförordningen.  

 

Begreppet under kontroll av myndighet är centralt eftersom utgångspunkten 

är att behandling bara får ske i sådana fall och att ett fullständigt register 

över fällande domar i brottmål endast får föras under kontroll av myndighet. 

Under kontroll av myndighet finns dock inte definierat i 

dataskyddsförordningen.40 I förarbetena ansågs begreppet inte kunna tolkas 

allt för vitt eftersom förande av ett fullständigt register över brottmålsdomar 

endast fick ske under kontroll av myndighet.41 Enligt regeringens 

ståndpunkt ansågs artikel 10 i dataskyddsförordningen innebära att om den 

personuppgiftsansvarige är en myndighet så får personuppgifterna 

behandlas av myndigheten i fråga.42 

 

I 3 kap. 8 § första stycket dataskyddslagen återfinns således bestämmelsen 

som säger att myndigheter får behandla sådana personuppgifter som avses i 

artikel 10 i dataskyddsförordningen.  

 

Artikel 10 i dataskyddsförordningen medger dock att 

personuppgiftsbehandling får ske av andra än myndigheter om det finns stöd 

för det i nationell rätt och om lämpliga skyddsåtgärder har fastställts. 3 kap. 

9 § dataskyddslagen ger Datainspektionen möjlighet att i enskilda fall 

besluta om att andra än myndigheter får behandla den typen av 

personuppgifter som nämns i artikel 10 i dataskyddsförordningen. Ett sådant 

beslut får enligt 3 kap. 9 § andra stycket dataskyddslagen förenas med 

villkor.  

 

                                                 
40 Se SOU 2017:39 s. 193.  
41 Se SOU 2017:39 s. 194. 
42 Se Prop. 2017/18:105 s. 99. 
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Datainspektionen har meddelat sådana föreskrifter. Regeringens bedömning 

blev att kravet på lämpliga skyddsåtgärder uppfylls med anledning av den 

tillståndsprövning som Datainspektionen i sådant fall gör.43 I DIFS (2018:2) 

Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser 

framgår det ett antal situationer där även andra än myndigheter får behandla 

sådana personuppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. Det 

rör sig bland annat om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en 

föreskrift på socialtjänstområdet eller om behandling är nödvändig för att 

kontrollera jävssituationer i advokatverksamhet eller annan juridisk 

verksamhet.  

 

Av vad som redovisats ovan framgår det att vem som helst inte ska kunna 

behandla de personuppgifter som nämns i artikel 10 i 

dataskyddsförordningen. Att det snäva tillämpningsområdet som artikel 10 i 

dataskyddsförordningen föreskriver är tänkt att efterföljas framgår också av 

möjligheten för Datainspektionen att påföra administrativa sanktionsavgifter 

för överträdelser av artikel 10 i dataskyddsförordningen enligt 6 kap. 3 § 

dataskyddslagen. Regeringen ansåg att det ur integritetssynpunkt fanns lika 

stort skäl att säkra efterlevnaden av artikel 10 i jämförelse med andra typer 

av känsliga personuppgifter.44 I sak innebär det att databaser som behandlar 

den här typen av personuppgifter utan lagstöd riskerar sanktionsavgifter på 

upp till 20 000 000 euro eller upp till 4 % av den totala globala 

årsomsättningen om behandlingen utförs av ett företag enligt 6 kap. 3 § 

dataskyddslagen och artikel 83.5 i dataskyddsförordningen. 

 

3.3 Förhållandet till yttrandefriheten 

Dataskyddsförordningens förhållande till yttrande- och informationsfriheten 

återfinns i dess artikel 85. Artikel 85.1 ålägger medlemsstaterna att i lag 

förena rätten till integritet i enlighet med dataskyddsförordningen med 

                                                 
43 Se Prop. 2017/18:105 s. 100. 
44 Se Prop. 2017/18:105 s. 146.  
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yttrande- och informationsfriheten, inbegripen behandling av 

personuppgifter för journalistiska ändamål eller akademiskt, konstnärligt 

eller litterärt skapande.  

 

För de ändamål som nämns särskilt i artikel 85.2 – journalistiska ändamål 

och akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande – föreskriver artikel 

85.2 att medlemsstaterna ska fastställa undantag och avvikelser från flera av 

dataskyddsförordningens artiklar, om det är nödvändigt för att förena rätten 

till integritet med yttrande- och informationsfrihet. Den lagstiftning som 

medlemsstaterna antar med stöd av artikel 85.2 ska enligt artikel 85.3 

anmälas till kommissionen.  

 

Skäl nummer 153 i dataskyddsförordningen ger en uppmaning till hur 

medlemsstaterna bör genomföra artikel 85 i dataskyddsförordningen. Skälen 

till en förordning anses normalt inte vara juridiskt bindande men utgör ändå 

en del av rättsakten eftersom de ger kortfattande motiveringar till artiklarna i 

förordningen.45  

 

Skäl nummer 153 stadgar att medlemsstaterna bör sammanjämka 

bestämmelserna om yttrandefrihet och informationsfrihet vilket inbegriper 

journalistiska, akademiska, konstnärliga och/eller litterära uttrycksformer, 

med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen. Behandling enbart för de specifika 

uttrycksformerna bör undantas från vissa av kraven i 

dataskyddsförordningen för att rätten till skydd av personuppgifter vid 

behov ska kunna harmonisera med artikel 11 i EU-stadgan. 

Medlemsstaterna bör därför anta nationell lagstiftning som fastställer de 

olika undantag som behövs för att skapa en balans mellan dessa 

grundläggande rättigheter. Medlemsstaterna bör fastställa en sådan balans 

med bland annat hänsyn till allmänna principer. Yttrandefriheten måste 

                                                 
45 Se Bernitz och Kjellgren (2018) s. 198.  
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dock tolkas brett, till exempel vad som innefattas i begreppet journalistik.  

 

Ur skäl nummer 153 framgår det alltså att en avvägning bör ske mellan 

skyddet för enskildas personuppgifter och skyddet för yttrandefrihet 

respektive informationsfrihet. Att en avvägning bör ske framgår också av 

skäl nummer 4 till dataskyddsförordningen. Skäl nummer 4 stadgar att 

skyddet för personuppgifter ska vägas mot andra grundläggande rättigheter i 

enlighet med proportionalitetsprincipen. En sådan annan grundläggande 

rättighet enligt skäl nummer 4 är just yttrande- och informationsfriheten.  

 

Skäl nummer 153 nämner att en balans ska fastställas med stöd utav 

allmänna principer och skäl nummer 4 nämner uttryckligen att en avvägning 

ska ske genom proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen utgör 

dock en allmän rättsprincip.46 De båda skälen hänvisar därför till 

proportionalitetsprincipen. 

 

En funktion utav proportionalitetsprincipen är att den betraktas som en 

individuell rättsprincip och som innebär att en intresseavvägning ska göras 

till skydd för enskilda individer.47 Allmänna rättsprinciper, såsom 

proportionalitetsprincipen, ska beaktas av medlemsstaterna när de tillämpar 

unionsrätt.48 Det finns en skyldighet för medlemsstaterna att beakta 

proportionalitetsprincipen om en aktuell situation faller inom EU-rättens 

tillämpningsområde. Skyldigheten gäller särskilt när medlemsstater antar 

kompletterande lagstiftning för att genomföra en unionsrättslig reglering. 

Proportionalitetsprincipen kan även tillämpas på nationella regler som inte 

tillkommit för att genomföra EU-rätt under förutsättning att den nationella 

regeln tillämpas i samband med en unionsrättslig reglering.49 

 

                                                 
46 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 62–63.  
47 Se Hettne (2008) s. 132.  
48 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 236. 
49 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 239–240.  
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Samtidigt kan många av artiklarna i dataskyddsförordningen förstås som att 

en avvägning redan har gjorts av EU-lagstiftaren.50 Flera artiklar i 

dataskyddsförordningen är däremot utformade som öppningsklausuler och 

innebär att dataskyddsförordningen medger kompletterande nationell 

lagstiftning. Artikel 85 är en sådan eftersom den ger medlemsstaterna ett 

konkret lagstiftningsuppdrag.51 Den proportionalitetsbedömning som ska 

göras genom artikel 85 i dataskyddsförordningen är därmed överlämnad till 

medlemsstaterna. 

 

En viktig aspekt är på basis av vilka principer som en 

proportionalitetsbedömning ska och bör göras.52 Eftersom 

proportionalitetsbedömningen är överlämnad till medlemsstaterna borde 

vägledning kunna hämtas från EU-domstolen.53 EU-domstolen har dock 

historiskt formulerat sin proportionalitetsbedömning på olika sätt och 

innehållandes olika kriterier. I slutändan rör det sig ofta om en samlad 

bedömning och om den nationella åtgärden går längre än vad som är 

nödvändigt för att uppnå syftet.54 Hur EU-domstolen har gjort 

proportionalitetsbedömningen i förhållande till dataskyddsdirektivet 

behandlas i avsnitt fyra.  

 

3.3.1 Sveriges genomförande av artikel 85 

Sverige genomförde det konkreta lagstiftningsuppdrag som artikel 85 i 

dataskyddsförordningen delegerat medlemsstaterna med införandet av 1 

kap. 7 § dataskyddslagen. I dess första stycke framgår det att 

dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte ska tillämpas i den 

utsträckning det skulle strida mot yttrandefrihetsgrundlagen. I dess andra 

stycke framgår det att artiklarna 5–30 och 35–50 i dataskyddsförordningen 

inte ska tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för 

                                                 
50 Se Frydlinger m.fl. (2018) s. 30.  
51 Se Holtz (2018) s. 242. 
52 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 261.  
53 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 266.  
54 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 267.  
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journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt 

skapande.  

 

1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen infördes med stöd av artikel 85.1 

och syftar till att vara en upplysningsbestämmelse som påtalar att 

yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför dataskyddsförordningen och 

dataskyddslagen. 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen infördes med 

stöd av artikel 85.2.55 Syftet med en svensk dataskyddslag var att säkerställa 

att det fanns en ändamålsenlig och välbalanserad kompletterande nationell 

lagstiftning jämte dataskyddsförordningen.56  

 

I förarbetena fanns uppfattningen att artikel 85 till sin ordalydelse medgav 

ett större undantag i förhållande till yttrande- och informationsfriheten än 

som var faller under artikel 9 i det numera upphävda dataskyddsdirektivet, 

eftersom det inte längre krävdes att personuppgiftsbehandling skulle ske 

uteslutande för journalistiska ändamål för att kunna göra undantag från 

dataskyddsförordningen.57  

 

Motiveringen av 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen baserades i 

huvudsak på uppfattningen om ett större nationellt lagstiftningsutrymme.58 

Artikel 85.1 tolkades självständigt vid dess införlivande i 1 kap. 7 § första 

stycket dataskyddslagen. En självständig tolkning innebär att artikel 85.1 ses 

som en egen öppningsklausul. Med öppningsklausul avses det utrymme 

medlemsstaterna har att anta nationell lagstiftning som kompletterar 

dataskyddsförordningen.59 

 

1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen var dock föremål för kritik. 

Datainspektionen framhöll att bestämmelsen inte var förenlig med EU-

rätten.60  

                                                 
55 Se Prop. 2017/18:105 s. 187. 
56 Se Dir. 2016:15 s. 1. 
57 Se SOU 2017:39 s. 100. 
58 Se SOU 2017:39 s. 101.  
59 Se Holtz (2018) s. 242. 
60 Se Prop. 2017/18:105 s. 40–41. 
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Datainspektionen anförde att artikel 85.1 stadgade att en förening skulle 

göras mellan de olika intressena som nämndes i artikeln. Enligt 

Datainspektionen fanns det därför inget stöd i dataskyddsförordningen för 

att ha en sådan generell utformning som 1 kap. 7 § första stycket 

dataskyddslagen fick.61 Eftersom ordalydelsen i artikel 85.1 föreskrev att en 

avvägning mellan rättigheter skulle göras, så skulle det med anledning av 

praxis från EU-domstolen vara möjligt att kunna göra en 

proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.62 

 

3.3.2 Alternativa tolkningar av artikel 85 

Sverige införde som nämnts en generell undantagsregel för yttrandefriheten 

med stöd av artikel 85.1 i 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen.  

 

En annan tolkningsvariant innebär att det endast är artikel 85.2 som ger 

medlemsstaterna handlingsutrymme att anta nationell lagstiftning. En sådan 

tolkning skulle innebära att undantag från dataskyddsförordningen endast 

får ske för de specifika ändamålen som nämns i artikel 85.2; journalistiska 

ändamål och akademiskt, konstnärligt och litterärt skapande.63  

 

En sådan tolkningsvariant skulle innebära att 1 kap. 7 § första 

dataskyddslagen inte är förenlig med dataskyddsförordningen. Detta 

eftersom 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen är generellt utformad och 

alltid ger företräde för yttrandefriheten, oavsett om det rör sig om sådan 

verksamhet som nämns i artikel 85.2 i dataskyddsförordningen.64  

 

Att det kan anses tveksamt om det var EU-lagstiftarens avsikt med ett 

generellt undantag för yttrandefriheten kan också utläsas ur systematiken 

över artikel 85 i dataskyddsförordningen.65 Artikel 85.3 påtalar att 

                                                 
61 Se Datainspektionen (2017) s. 3. 
62 Se Datainspektionen (2017) s. 4.  
63 Se Holtz (2018) s. 248.  
64 Se Holtz (2018) s. 248.  
65 Se Holtz (2018) s. 248. 
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medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken nationell lagstiftning 

den har antagit med stöd av artikel 85.2 men inte enligt artikel 85.1. 

Systematiskt skulle Sverige inte behöva redovisa 1 kap. 7 § första stycket 

dataskyddslagen för kommissionen, men däremot det andra stycket. Om så 

vore fallet framstår det dock som oklart vilken funktion artikel 85.1 i 

dataskyddsförordningen fyller.66 

 

I det ursprungliga förslaget från kommissionen67 som sedan skulle bli 

dataskyddsförordningen reglerades förhållandet till yttrandefriheten i artikel 

80. I artikel 80 fanns inget generellt undantag för yttrandefriheten, utan 

regleringen överensstämde med skrivningen i dåvarande artikel 9 i 

dataskyddsdirektivet. I kommissionens förslag framgick det att artikel 80 

var utformad i enlighet med artikel 9 i dataskyddsdirektivet såsom den 

tolkats av EU-domstolen.68 Artikel 9 i dataskyddsdirektivet är i det närmaste 

identisk med artikel 85.2 i dataskyddsförordningen. Hur EU-domstolen har 

tolkat artikel 9 i dataskyddsdirektivet kommer att behandlas i avsnitt fyra. 

 

Klart är att kommissionens förslag i redaktionell mening inte överlevde till 

det som senare blev den slutgiltiga dataskyddsförordningen. Vid första 

behandlingen i EU-parlamentet godkändes kommissionens förslag fast med 

ändringsförslag. Ändringsförslaget innebar att sekvensen där det framgår att 

undantag ska göras för behandling av personuppgifter som sker uteslutande 

för journalistiska ändamål, konstnärligt eller litterärt skapande togs bort från 

artikel 80.69  

 

Den slutgiltiga utformningen av artikel 85.1 i dataskyddsförordningen 

innebar dock att skrivningen kom tillbaka i form av att medlemsstaterna ska 

i lag förena rätten till integritet med yttrande- och informationsfrihet, 

inbegripet behandling som sker för journalistiska ändamål eller för 

                                                 
66 Jfr. Holtz (2018) fotnot nr. 33 på s. 249. 
67 Se (COM(2012) 11 final.  
68 Se (COM(2012) 11 final s. 16.  
69 Se P7_TA(2014)0212 s. 303.  
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akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.  

 

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera EU-rättens inställning till 

förarbeten. Historiskt har det hävdats att förarbeten inom EU saknar 

rättskällevärde men i dagsläget publiceras det och offentliggörs en stor 

mängd förarbeten.70 Användningen av förarbeten som tolkningskälla inom 

unionsrätten har ökat, men det är samtidigt svårt att urskilja den europeiska 

lagstiftningens vilja eftersom lagstiftningsprocessen inom EU är präglad av 

förhandlingar och kompromisser.71 Antagandet av dataskyddsförordningen 

präglades även den av intensiva förhandlingar mellan EU:s medlemsstater.72 

                                                 
70 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 113.  
71 Se Hettne och Otken Eriksson (2011) s. 114.  
72 Se Frydlinger m.fl. (2018) s. 28.  
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4 Praxis från EU-domstolen 

4.1 C-101/01 Bodil Lindqvist 

Bodil arbetade som lokalvårdare och var även aktiv som konfirmandledare 

inom ett pastorat i Sverige. Hon deltog dessutom i en datakurs där ett av 

momenten var att skapa en hemsida på internet.73 Hemsidan skapades år 

1998 och innehöll personuppgifter om kollegor inom pastoratet. De 

personuppgifter som publicerades på hemsidan var fullständiga namn, 

arbetsuppgifter, fritidsvanor, familjeförhållanden, telefonnummer och även 

en uppgift om att en arbetskamrat var deltidssjukskriven.74  

 

Bodil dömdes i tingsrätten för att ha agerat i strid mot det dåvarande 

dataskyddsdirektivet.75 De personuppgifter som Bodil publicerade rörde 

visserligen inte personuppgifter om brottmålsdomar eller lagöverträdelser 

som nämns i artikel 10 i dataskyddsförordningen. Däremot är avgörandet på 

ett principiellt plan viktigt eftersom det i målet rörde sig om en avvägning 

mellan integritet och yttrandefrihet.76 Målet hamnade så småningom hos 

EU-domstolen. 

 

Det första EU-domstolen konstaterade var att ett omnämnande av personer 

med namn eller på annat sätt på en hemsida på internet utgjorde behandling 

av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg.77 

 

EU-domstolen förklarade sedan att när dataskyddsdirektivet tillämpades i 

varje enskilt fall så måste det föreligga en rättvis avvägning mellan 

yttrandefrihet och skyddet för personuppgifter.78 Avvägningen skulle ske 

                                                 
73 Se mål C-101/01 p. 12. 
74 Se mål C-101/01 p. 13.  
75 Se mål C-101/01 p. 15–16.  
76 Jfr. Öman och Lindblom (2011) s. 167. 
77 Se mål C-101/01 p. 27.  
78 Se mål C-101/02 p. 85. 
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mellan Bodils yttrandefrihet och skyddet för de personer som omnämndes 

på hemsidan.79 

 

EU-domstolen anvisade alltså att en proportionalitetsbedömning skulle 

göras i varje enskilt fall.80 EU-domstolen upplyste sedan om att den 

nationella tolkningen av dataskyddsdirektivet inte fick stå i strid med 

proportionalitetsprincipen.81 

  

I enlighet med proportionalitetsprincipen ankom det därför på den nationella 

domstolen att beakta alla omständigheter i det enskilda fallet, bland annat 

hur lång tid överträdelsen av dataskyddsdirektivet hade pågått samt beakta 

skyddet för de personer vars personuppgifter hade spridits.82 

 

 

4.2 C-73/07 Satakunnan 

Målet gällde två finska bolag (Satakunnan Markkinapörssi Oy och 

Satamedia Oy) som samlade in offentliga uppgifter om enskilda hos de 

finländska skattemyndigheterna. De enskildas inkomstuppgifter 

publicerades sedan med stöd utav ett SMS-system mot betalning.83 Det finns 

därför stora likheter i förhållande till svenska databaser som även de hämtar 

uppgifter från offentliga handlingar och sedan behandlar dessa.84 

 

En utav tolkningsfrågorna som den finska Högsta förvaltningsdomstolen 

ville få svar på var om verksamheten, som gick ut på att samla in offentliga 

uppgifter om skattskyldiga, och vars ändamål endast var att publicera 

uppgifterna, kunde betraktas som personuppgiftsbehandling som skett 

uteslutande för journalistiska ändamål enligt artikel 9 i 

                                                 
79 Se mål C-101/01 p. 86. 
80 Se Öman och Lindblom (2011) s. 168. 
81 Se mål C-101/01 p. 87. 
82 Se mål C-101/01 p. 89. 
83 Se mål C-73/07 p. 29.  
84 Se SOU 2016:58 s. 30. 
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dataskyddsdirektivet.85 

 

EU-domstolen erinrade om att en avvägning mellan skyddet för enskildas 

personuppgifter och yttrandefriheten måste göras86 och att det var 

medlemsstaternas uppgift att göra avvägningen.87 EU-domstolen listade 

sedan vilka omständigheter som medlemsstaterna skulle beakta vid 

avvägningen.88 För det första kunde även privatpersoner träffas av 

undantaget för journalistiska ändamål89, vinstsyfte uteslöt inte journalistiska 

ändamål90 och formen eller mediet för informationsspridningen saknade 

betydelse.91 

 

EU-domstolen konstaterade slutligen mot bakgrund av ovan nämnda 

omständigheter att verksamheten i fråga kunde anses utgöra 

personuppgiftsbehandling som skett uteslutande för journalistiska ändamål 

om verksamheten endast syftade till att sprida information, åsikter eller 

idéer till allmänheten.92  

 

4.3 C-131/12 Google Spain 

Bakgrunden till målet var att den spanske medborgaren Mario Costeja 

González år 2010 lämnade in ett klagomål till den spanska motsvarigheten 

till Datainspektionen. Klagomålet bestod i att när internetanvändare sökte på 

González namn i Googles sökmotor så dök två länkar upp till en dagstidning 

där González namn omnämndes. Sammanhanget där González namn 

omnämndes på dagstidningens hemsida gällde en exekutiv auktion av 

fastigheter som González ägde och som hade utmätts på grund av obetalade 

                                                 
85 Se mål C-73/07 p. 34.  
86 Se mål C-73/07 p. 53.  
87 Se mål C-73/07 p. 54. 
88 Se mål C-73/07 p. 57.  
89 Se mål C-73/07 p. 58. 
90 Se mål C-73/07 p. 59. 
91 Se mål C-73/07 p 60. 
92 Se mål C-73/07 p. 62.  
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socialförsäkringsavgifter.93 González begärde både att den spanska 

dagstidningen och Google skulle ta bort hans personuppgifter.94 

Anledningen till klagomålet var att utmätningen hade avslutats för flera år 

sedan och att den nu saknade relevans.95  

 

Den spanska motsvarigheten till Datainspektion avslog González begäran i 

förhållande till dagstidningens publicering. Publiceringen på dagstidningens 

hemsida var förenlig med spansk lag.96 Däremot bifölls González klagomål i 

förhållande till Google.97 Google överklagade beslutet.98 

 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att Googles verksamhet utgjordes 

av behandling av personuppgifter och att Google var personuppgiftsansvarig 

för de personuppgiftsbehandlingar som skett.99 

 

En utav frågorna som EU-domstolen hade att ta ställning till var om en 

sökmotorleverantör var skyldig att ta bort länkar som uppstått i ett 

sökresultat när en sökning gjorts på en persons namn, trots att själva 

publiceringen dit länkarna ledde var laglig.100 

 

EU-domstolen påpekade att en behandling av personuppgifter som utförts 

av en sökmotorleverantör kunde ha en betydande inverkan på flera 

grundläggande rättigheter för en enskild person. Bland annat skyddet för 

personuppgifter. Skälet var att en sökning kunde göras utifrån namnet på en 

fysisk person, presenteras i ett strukturerat format, vara tillgängligt för alla 

internetanvändare och röra många aspekter av en persons privatliv. Detta 

förstärktes också av den viktiga roll som internet och sökmotorleverantörer 

numera hade i dagens moderna samhälle.101  

                                                 
93 Se mål C-131/12 p. 14.  
94 Se mål C-131/12 p. 15. 
95 Se mål C-131/12 p. 15.  
96 Se mål C-131/12 p. 16. 
97 Se mål C-131/12 p. 17.  
98 Se mål C-131/12 p. 18. 
99 Se mål C-131/12 p. 41. 
100 Se mål C-131/12 p. 62. 
101 Se mål C-131/12 p. 80. 
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EU-domstolen konstaterade att mot bakgrund av hur allvarligt ett sådant här 

ingrepp kunde vara för den enskilde personen, så skulle en avvägning ske 

mellan den enskildes intresse av att få borttaget informationen och 

internetanvändarnas intresse av att få ta del av informationen. En avvägning 

skulle dock endast ske om ett borttagande av informationen skulle kunna 

påverka det legitima intresset internetanvändare hade av att få ta del av 

informationen. Den enskildes intresse av att få information borttagen vägde 

normalt tyngre än internetanvändarnas intresse, men avvägningen kunde 

bero på vilken typ av information det rörde, dess känslighet och om 

informationen rörde en offentlig person.102  

 

EU-domstolen gjorde således en proportionalitetsbedömning till fördel för 

González. Google ålades att från förteckningen över sökresultat, ta bort 

länkarna som innehöll personuppgifter om González även om publiceringen 

på själva ursprungshemsidan var laglig.103  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
102 Se mål C-131/12 p. 81.  
103 Se mål C-131/12 p. 88. 
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5 Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte och frågeställning var att undersöka om det rättsläge som 

beskrivits i bakgrundsavsnittet är förenligt med artiklarna 10 och 85 i 

dataskyddsförordningen.  

 

Utgångspunkten är att databaser på internet saknar mandat att behandla 

personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser 

enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen. Motsvarande regel i 

dataskyddslagen stadgar inget annorlunda. Inte heller Datainspektionens 

föreskrifter. Den svenska uppfattningen skiljer sig därför inte mot EU-

lagstiftarens på detta plan. Att databaser på internet inte ska kunna behandla 

den här typen av personuppgifter framgår också av möjligheten för 

Datainspektionen att påföra sanktionsavgifter för överträdelser av artikel 10 

i dataskyddsförordningen. Materialet visar dock att personuppgifter som rör 

fällande domar i tvistemål och administrativa sanktioner inte träffas av 

artikel 10 i dataskyddsförordningen. 

 

Artikel 85 i dataskyddsförordningen och dess införlivande i 

dataskyddslagen utgör nyckeln till att förstå rättsläget. Införlivandet av 

artikel 85.1 innebär nämligen en oinskränkt företrädesrätt för 

yttrandefrihetsgrundlagen vid en konflikt med samtliga artiklar i 

dataskyddsförordningen. Med stöd utav reglerna om frivilligt 

utgivningsbevis i yttrandefrihetsgrundlagen går det att komma åt den här 

företrädesrätten i minst 10 år, för en kostnad om 2000 kr och utan krav på 

ändamål eller syfte med den tilltänkta databasen. Ur det 

rättssäkerhetsperspektiv som anlagts på materialet kan rättsläget ifrågasättas. 

Icke-tillämpningen av dataskyddsförordningen är inte förutsägbar eftersom 

databasers verksamhet träffas av det materiella och territoriella 

tillämpningsområdet i dataskyddsförordningen. Databaser behandlar 

samtidigt personuppgifter som de egentligen saknar lagstöd för enligt 
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dataskyddsförordningen och som utan skyddet av yttrandefrihetsgrundlagen 

hade lett till höga sanktionsavgifter. 

 

Den EU-rättsliga metoden och dataskyddsförordningen förordar att en 

proportionalitetsbedömning ska göras när medlemsstaterna införlivar artikel 

85 i nationell rätt. EU-domstolen uttalade i Lindqvist-målet att en 

proportionalitetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. Idag är 

proportionalitetsbedömningen avgjord på förhand genom ett generellt 

privilegium för yttrandefriheten i 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen.  

 

Införlivandet av artikel 85.1 i 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen kan 

förstås som att en avvägning på förhand redan har gjorts till fördel för 

yttrandefriheten. Införlivandet innebär dock att ingen hänsyn tas till 

förhållandena i det enskilda fallet, vilka typer av personuppgifter som 

behandlas och för vilka ändamål personuppgiftsbehandlingen sker. EU-

domstolen har i Lindqvist-målet förklarat att samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet måste beaktas. 

 

Frånvaron av en proportionalitetsbedömning i 1 kap. 7 § första stycket 

dataskyddslagen kompenseras inte heller av ansökningsförfarandet för att 

erhålla ett frivilligt utgivningsbevis. Ansökningsprocessen är formell och 

ingen prövning görs av det materiella innehållet i en tilltänkt databas.  

 

Det går inte heller att utläsa i förarbetena till dataskyddslagen att någon 

ansats till avvägning har gjorts. Snarare framstår det i de svenska 

förarbetena att den svenske lagstiftaren har valt att utnyttja att artikel 85 

framstår som otydlig till sin utformning. Förmodligen för att undvika att 

behöva göra de ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen som 

dataskyddsförordningen och den EU-rättsliga metoden egentligen kräver.  

 

Hur utfallet av en proportionalitetsbedömning skulle kunna tänkas bli kan 

hämtas från Google Spain-målet. Enligt domskälen väger normalt sett den 

enskildes integritet tyngre än enskilda internetanvändares intresse av att ta 



 33 

del av sådan information som var aktuell i målet. Mycket talar därför för att 

en proportionalitetsbedömning i situationer som rör databasers behandling 

av enskildas brottmålsdomar och lagöverträdelser på internet skulle ge 

företräde för den enskildes integritet om det skulle prövas rättsligt. Detta 

mot bakgrund av att personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 

lagöverträdelser får betraktas som likvärdiga eller mer integritetskänsliga än 

den typen av personuppgifter som var aktuell i Google Spain-målet. 

 

Uppsatsen visar även att den EU-rättsliga metoden ger stöd för en alternativ 

tolkning av artikel 85 i dataskyddsförordningen. Den alternativa tolkningen 

innebär att det endast är artikel 85.2 som ger medlemsstaterna nationellt 

lagstiftningsutrymme. Tolkningen har stöd i kommissionens ursprungliga 

förslag till dataskyddsförordning och systematiken i artikel 85. 

 

En sådan tolkning innebär att undantag från dataskyddsförordningen endast 

får ske för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller 

litterärt skapande. Det skulle innebära att det inte går att upprätthålla 1 kap. 

7 § första stycket dataskyddslagen eftersom den ger ett generellt företräde 

för yttrandefriheten och inte enbart för de specifika ändamålen som nämns i 

artikel 85.2.  

 

Däremot skulle det fortfarande enligt svensk rätt vara möjligt att köpa ett 

frivilligt utgivningsbevis även om 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen 

inte skulle anses förenlig med dataskyddsförordningen. I ett sådant läge 

finns det dock en möjlighet att den som beviljats ett frivilligt 

utgivningsbevis för sin databas inte når upp till de kriterier som nämns i 

artikel 85.2 i dataskyddsförordningen. EU-domstolen har nämligen i 

Satakunnan-målet angivit att verksamhet kan anses ske uteslutande för 

journalistiska ändamål om verksamheten endast syftade till att sprida 

information, åsikter eller idéer till allmänheten.  

 

Det är oklart om en databas såsom Lexbase skulle anses ha funktionen att 

sprida information, åsikter eller idéer till allmänheten. Enskilda skulle dock 
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ha möjligheten att hävda att så inte är fallet och kunna få det prövat rättsligt 

i svenska domstolar. Idag saknar enskilda den möjligheten eftersom 

verksamhet på databaser med ett frivilligt utgivningsbevis är fredad i 

förhållande till dataskyddsförordningen enligt svensk rätt. Det kan kritiseras 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 

Mot bakgrund av frånvaron av en proportionalitetsbedömning och den 

alternativa tolkningen av artikel 85 framstår rättsläget som oförenligt med 

artiklarna 10 och 85 i dataskyddsförordningen. 
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