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Abstract  

Digitalisation has brought a revolution of the marketing industry in which personal 

data has become a valuable asset. Advanced automatic mapping and processing of 

personal data has enabled companies to create accurate targeted marketing. However, 

this type of personal data processing risks violating the individual’s right to privacy.  

On 25 May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) entered into force. 

The regulation sets requirements for companies to have a legal ground for processing 

personal data. Article 6.1 f) constitutes one of these legal grounds and enables data 

controllers to conduct a legitimate interest assessment in order to demonstrate the 

lawfulness of a processing. When conducting the interest assessment, the data 

controller balances its interest against the rights and interests of the data subject. The 

essay examines under what circumstances it is possible for a company to base a 

processing of personal data on article 6.1 f) with the purpose of creating targeted 

marketing, and if it causes any risks.  

The essay finds that article 6.1 f) gives rise to a complex assessment which, due to 

deficient legal guidelines, risks resulting in arbitrary enforcement. The most important 

factors for a data controller to take into account when performing a legitimate interest 

assessment is the nature of the personal data being processed, the circumstances under 

which the data has been collected, as well as to be cautious with treating data subjects 

as a group.  
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Sammanfattning   

Digitaliseringen har medfört en revolution av marknadsföringsindustrin där 

personuppgifter kommit att utgöra en värdefull tillgång. Avancerad automatisk 

kartläggning och bearbetning av personuppgifter har gjort det möjligt för 

näringsidkare att skapa träffsäker riktad marknadsföring. Denna typ av 

personuppgiftsbehandling riskerar emellertid att kränka den enskildas rätt till 

integritet.  

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen uppställer krav 

på laglig grund för behandling av personuppgifter i näringsverksamhet. En av dessa 

lagliga grunder är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f). Intresseavvägningen gör det 

möjligt för en personuppgiftsansvarig att visa på att denne besitter ett berättigat 

intresse för en personuppgiftsbehandling genom utförandet av ett avvägningstest 

mellan sina och den registrerades rättigheter och intressen. Uppsatsen undersöker 

under vilka omständigheter det är möjligt att grunda en personuppgiftsbehandling i 

syfte att rikta marknadsföring på artikel 6.1 f), samt om det föreligger några risker vid 

tillämpningen.  

Uppsatsen konstaterar att intresseavvägningen ger upphov till en komplex bedömning 

som till följd av bristande rättslig vägledning riskerar leda till en rättsosäker 

tillämpning av artikeln. De viktigaste faktorerna som uppsatsen finner att en 

näringsidkare bör ta hänsyn till vid genomförandet av en intresseavvägning är 

personuppgifternas karaktär, omständigheterna kring insamlandet, samt att 

försiktighet bör vidtas vid behandling av registrerade som grupp.  
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Förkortningar 

Artikel 29-gruppen    En oberoende europeisk arbetsgrupp som   

     behandlade frågor om integritetsskydd och   

     skydd av personuppgifter fram till    

     dataskyddsförordningens ikraftträdande 

Datalagen     Datalagen (1973:289) 

Datalagskommittén    En kommitté som tillsattes bland annat i syfte  

     att göra en översyn av 1973 års datalag   

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 

Direktivet om otillbörliga   Europaparlamentets och rådets direktiv   

affärsmetoder   2005/29/EG av den 11 maj 2005 om    

     otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av   
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     näringsidkare gentemot konsumenter på den   

     inre marknaden och om ändring av rådets   

     direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets  

     och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och   

     2002/65/EG samt Europaparlamentets och   

     rådets förordning (EG) nr 2006/2004 

ePrivacy-direktivet    Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/ 

     EG av den 12 juli 2002 om behandling av   

     personuppgifter och integritetsskydd inom   

     sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv  

     om integritet och elektronisk kommunikation) 

ePrivacy-förordningen   Förslag till Europaparlamentets och rådets   

     förordning om respekt för privatlivet och skydd  

     av personuppgifter i samband med elektronisk  

     kommunikation och om upphävande av direktiv  

     2002/58/EG (förordning om integritet och   

     elektronisk kommunikation) 

EDPB      Europeiska dataskyddsstyrelsen (European data  

     protection board) är ett oberoende europeiskt  

     organ som verkar för en enhetlig tillämpning av  

     dataskyddsförordningen inom EU 

EKMR     Europeiska konventionen om skydd för de   

     mänskliga rättigheterna och de    

     grundläggande friheterna 

EU     Europeiska unionen  

EU-domstolen    Europeiska unionens domstol  
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EUF-fördraget   Fördraget om Europeiska unionens    

     funktionssätt 

Europarådets    Konvention om skydd för enskilda vid   

dataskyddskonvention  automatisk databehandling av personuppgifter,  

     Strasbourg den 28 januari 1981 

 

ICC      Internationella handelskammaren (International  

     chamber of commerce)  

Kommunikationsskyddsdirektivet  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/ 

     EG av den 12 juli 2002 om behandling av   

     personuppgifter och integritetsskydd inom   

     sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv  

     om integritet och elektronisk kommunikation)  

 

Marknadsföringslagen   Marknadsföringslagen (2008:486)  

 

Personuppgiftslagen   Personuppgiftslagen (1998:204)  

 

Regeringsformen    Regeringsformen (1974:152)  

 

Rättighetsstadgan    Europeiska unionens stadga om de    

     grundläggande rättigheterna 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen inom informationsteknik har beskrivits som en ny industriell revolution. 

Teknikutvecklingen har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och interagera med 

varandra. Vårt frekventa teknikanvändande har också banat väg för en revolution av 

marknadsföringsindustrin. Dagens marknadsföringslandskap genomsyras av ett 

komplext nätverk av aktörer som insamlar, behandlar, analyserar och säljer uppgifter 

om internetanvändares personuppgifter och köpmönster. Dessa uppgifter har i sig 

själva kommit att utgöra en värdefull tillgång och konkurrensfaktor då den kan nyttjas 

för att skapa mycket träffsäker riktad marknadsföring. Precisionen i de nya 

marknadsföringsmetoderna har lett till att den digitala annonsmarknaden har växt till 

att omsätta väldiga belopp. Under 2019 spenderades globalt omkring 330 miljarder 

dollar på den digitala annonsmarknaden.  Många gånger sker emellertid processen 1

bakom insamlingen och behandlingen av personuppgifter utan att den enskilde har 

vare sig vetskap eller möjlighet att kontrollera flödet av datan.  Genom detta har 2

konflikten mellan individens rätt till integritet och det kommersiella intresset av att 

skapa effektiv riktad marknadsföring aktualiserats. 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen har inneburit 

en omställning för näringsidkares behandling av personuppgifter inom hela EU. För 

att behandla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen krävs att minst en av sex 

enligt förordningen stadgade grunder är tillämplig. En av dessa grunder består i att 

den personuppgiftsansvarige, det vill säga den part som bestämmer ändamålen för en 

personuppgiftsbehandling, anser sig besitta ett berättigat intresse för behandlingen.  3

För att klargöra huruvida ett berättigat intresse är för handen ska den 

personuppgiftsansvarige utföra en intresseavvägning mellan sina, och den vars 

personuppgifter är föremål för behandlingens, intressen och rättigheter. Det är av vikt 

 eMarketer, Global Digital Ad Spending 2019 (2019). 1

 IMY 2021:1 s. 87. 2

 Artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen. 3
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att intresseavvägningen utförs korrekt då en felaktigt genomförd intresseavvägning 

kan innebära en kränkning av den enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter. I 

värsta fall kan det resultera i spridning av känslig privat information för den enskilda 

och dyra sanktionsbelopp för den personuppgiftsansvarige. Ämnet är aktuellt då den 

digitala annonsindustrin nyligen lyfts fram som synnerligen dålig på att korrekt tolka 

innebörden av intresseavvägningen.  Uppsatsen undersöker intresseavvägningen och 4

vilka rekvisit som ska uppfyllas för att den ska utgöra laglig grund för behandling av 

personuppgifter i syfte att rikta marknadsföring.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Uppsatsen syftar till att klargöra under vilka omständigheter det är möjligt för 

näringsidkare att med stöd av artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen genomföra 

personuppgiftsbehandlingar i syfte att rikta marknadsföring, vilka faktorer som bör 

beaktas, samt om det föreligger några risker vid sådan behandling. Uppsatsen berör i 

stor utsträckning EU-rättsliga källor, men gör inte anspråk på att redogöra för en EU-

rättslig helhetsbild. Istället syftar uppsatsen till att undersöka hur rättstillämpningen 

sett ut i Sverige med utgångspunkt i dataskyddsförordningen. 

Uppsatsen utgår från frågeställningarna:  

Vilka faktorer bör beaktas för att intresseavvägningen enligt 6.1 f) 

dataskyddsförordningen ska utgöra en laglig grund för personuppgiftsbehandlingar i 

syfte att rikta marknadsföring? Vilka risker kan uppstå vid tillämpningen?  

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på den lagliga grunden i artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen 

och bortser från att granska de andra möjliga lagstöd förordningen uppställer för 

behandling av personuppgifter. Uppsatsen syftar t i l l att undersöka 

dataskyddsförordningens tillämpning utifrån ett näringsidkarperspektiv. Bestämmelser 

 IMY 2021:1 s. 86. 4
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som aktualiseras vid exempelvis hälsoskydd och annan specialreglering kommer 

därför inte behandlas. Processerna bakom insamlingen och behandlingen av 

personuppgifter på den digitala annonsmarknaden är tekniskt komplicerade. Med 

hänsyn till uppsatsens rättsvetenskapliga karaktär har redogörelsen för de tekniska 

processerna begränsats till en översiktlig beskrivning av de mest centrala begreppen. 

På grund av bristande tillgänglighet och uppsatsens omfång kommer inte material från 

andra EU-länders tillsynsmyndigheter att behandlas. Det bör emellertid poängteras att 

eftersom dataskyddsförordningen ämnar skapa en harmonisering av 

rättstillämpningen på dataskyddsområdet inom EU så bör andra EU-länders 

tillsynsmyndigheters vägledningar och tillsynsbeslut kunna tillmätas viss relevans 

även för tillämpningen av dataskyddsförordningen i Sverige. 

1.4 Forskningsläge  

Samspelet mellan marknadsrätt och dataskyddsrätt har varit uppmärksammat under ett 

antal år. 2018 presenterades bland annat en utredning om konsumentskydd i den 

digitala världen som belyser de nya problem som uppstått genom överlappningen av 

rättsområdena.  På dataskyddsområdet i stort har EDPB sedan införandet av 5

dataskyddsförordningen utfärdat ett flertal yttranden och vägledningar. Även 

Integritetsskyddsmyndigheten, Sveriges myndighet för övervakning av tillämpningen 

av dataskyddsförordningen, har varit aktiv i sitt tillsynsarbete. Dessvärre är nytt 

tolkningsmaterial beträffande artikel 6.1 f) begränsat.   

Trots att studentuppsatser normalt sett inte klassificeras som vetenskapliga 

publikationer bör det nämnas att det finns en kandidatuppsats från Lunds universitet 

som behandlar intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen i förhållande till 

riktad marknadsföring från 2017.  Uppsatsen skrevs emellertid innan 6

dataskyddsförordningen trätt i kraft och på grund av områdets fortsatta aktualitet har 

ämnet bedömts fortsatt intressant att undersöka. 

 SOU 2018:1 s. 3. 5

 Se Teorell, Alexandra, Riktad marknadsföring baserad på intresseavvägningen i artikel 6 f) 6

dataskyddsförordningen (VT 2017). 
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1.5 Metod och perspektiv 

I uppsatsen används huvudsakligen den EU-rättsliga metoden. Metoden innebär att 

EU-rättens källor - primärrätt, allmänna rättsprinciper, sekundärrätt, praxis och icke-

bindande rättsakter tolkas och bedöms utifrån en normhierarki utefter uppräknad 

ordning. Enligt den EU-rättsliga metoden ska EU-rätten tolkas i ljuset av EU:s syften, 

närmare bestämt att främja samarbete och förhindra krig, stärka medlemsländernas 

konkurrenskraft på världsmarknaden samt främja social rättvisa och socialt skydd.  7

Eftersom uppsatsen syftar till ett redogöra för rättstillämpningen i Sverige behandlas 

även en mängd svenska rättskällor. Dessa har behandlats utifrån rättsdogmatisk metod 

som innebär att gällande rätt tolkas utifrån de allmänt accepterade rättskällorna 

lagstiftning, förarbeten, doktrin och rättspraxis.   8

Uppsatsens perspektiv utgår från hur den rättsliga tillämpningen av 

intresseavvägningen ter sig i förhållandet mellan näringsidkare och konsument. I 

övrigt genomsyras även uppsatsen av ett kritiskt perspektiv.  

1.6 Material  

Uppsatsen använder sig i huvudsak av rättsligt relevant material från etablerade 

svenska och EU-rättsliga källor. Det bör nämnas att hänsyn tagits till att en del av det 

material som behandlas, däribland förarbeten och betänkanden, hänvisar till äldre 

lagstiftning som föregått dataskyddsförordningen. Detta eftersom intresseavvägningen 

som artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen gör gällande tidigare förekommit i 

liknande form i föregående dataskyddsregleringar, varför material som behandlar 

bedömningen enligt dessa lagar bedömts fortsatt relevant. För att underlätta 

förståelsen redogör uppsatsen i en utsträckning som bedömts nödvändig för centrala 

begrepp inom marknadsföring och dataskyddslagstiftning. På grund av bristande tid 

och tillgänglighet används en begränsad mängd doktrin i uppsatsen. Framförallt 

hänvisas till Dataskyddsförordningen m.m. - en kommentar författad av Sören Öman 

 Nääv och Zamboni (2019) s. 121.7

 Nääv och Zamboni (2019) s. 22. 8
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som publicerades 2019. Med hänsyn till att dataskyddsförordningen är en omfattande 

och förhållandevis ny rättskälla uppkommer frekvent ny doktrin på området. Det är 

därför möjligt att det existerar mer aktuell doktrin som bättre tjänat uppsatsens syfte.  

Särskilt bör också nämnas att uppsatsen frekvent hänvisar till vägledning och 

yttranden av Artikel 29-gruppen. Denna grupp var en rådgivande och oberoende 

konstellation i stort bestående av företrädare från diverse EU-länders 

tillsynsmyndigheter med uppdrag att övervaka efterföljsamheten av 

dataskyddsdirektivet i medlemsländerna.  Artikel 29-gruppen utfärdade ett antal 9

riktlinjer på dataskyddsområdet som varit vägledande för implementeringen av 

dataskyddsdirektivet vars bestämmelser i stor utsträckning överensstämde med 

dataskyddsförordningen. Artikel 29-gruppen hade emellertid inte formell status som 

EU-rättsligt organ.  I samband med dataskyddsförordningens ikraftträdande 10

upphörde artikel 29-gruppens uppdrag och ersattes av EDPB som besitter en mer 

formell roll som självständigt EU-rättsligt organ. EDPB har bland annat befogenhet 

att fatta bindande beslut gentemot nationella tillsynsmyndigheter.  EDPB har 11

emellertid inte särskilt omfattande vägledning av relevans för uppsatsen och hänvisar 

frekvent till artikel 29-gruppens yttranden, varför dessa får beaktas vara av fortsatt 

relevans. 

  

1.7 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel ges en redogörelse för dataskyddsförordningen, dess 

framväxt, grundläggande begrepp, samt en beskrivning av nuvarande och tidigare 

lagstiftning på området. I uppsatsens tredje kapitel ges en beskrivning av riktad 

marknadsför ing och en redogöre lse för re levanta bes tämmelser i 

marknadsföringslagen. I det fjärde kapitlet redogörs för rekvisiten och faktorer som 

bör beaktas vid tillämpningen av artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen. I kapitel fem 

framförs en analys av intresseavvägningen som grund för riktad marknadsföring. I det 

 EDPB, Artikel 29-gruppen (2021). 9

 Öman, Sören (2019) s. 23. 10

 Öman, Sören (2019) s. 24. 11
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sjätte och sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser, avslutande tankar och 

besvarande av frågeställningen. 

  
2. Dataskyddsförordningen  

2.1 Begreppsförklaring 

Dataskyddsförordningen innehåller ett antal grundläggande begrepp som är väsentliga 

för förståelsen av förordningen. Dessa definieras av förordningens artikel 4 varav de 

viktigaste redogörs för nedan.  

Registrerad  

En registrerad definieras som en identifierad eller identifierbar fysisk person i livet. 

Juridiska personer faller alltså inte inom definitionen.  12

Personuppgift 

En personuppgift enligt dataskyddsförordningen är all typ av information som direkt 

eller indirekt kan knytas till en registrerad.  Namn, personnummer och 13

telefonnummer är exempel på direkta personuppgifter medan indirekta 

personuppgifter består av information som kräver ett ytterligare led i identifieringen 

av en registrerad, exempelvis IP-adresser, då dessa först associeras till en dator som 

sedan i ett andra led kan härledas till en registrerad. Dataskyddsförordningen 

klassificerar även vissa personuppgifter som särskilt skyddsvärda. Dessa särskilda 

personuppgifter framgår av artikel 9 och innefattar bland annat information om etniskt 

ursprung och sexuell läggning.  14

Behandling  

Med behandling avses enligt förordningen ”…en åtgärd eller kombination av åtgärder 

beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om 

 Artikel 4.1 dataskyddsförordningen.12

 Artikel 4.1 dataskyddsförordningen.13

 Artikel 9.2 a) dataskyddsförordningen.14
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de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, 

strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 

utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering 

eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.”.  15

Personuppgiftsansvarig  

En personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 

institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.  16

Profilering  

Enligt dataskyddsförordningens lydelse är profilering ”…varje form av automatisk 

behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att 

bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera 

eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, 

personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller 

förflyttningar.”.  Även om det enligt ordalydelsen rör sig om automatiskt 17

beslutsfattande innebär det inte nödvändigtvis att definitionen undantar en aktivitet 

som inkluderar viss nivå av mänsklig inblandning.  Profilering är vanligt 18

förekommande för reklamändamål då det möjliggör spårning av potentiella kunders 

köp- och beteendemönster, vilket i sin tur är centralt för att optimera riktad  

marknadsföring.   

Cookies  

Cookies är en datafil som är vanligt förekommande på webbplatser. Filen ger 

webbplatsägaren möjlighet att kartlägga webbplatsbesökares beteendemönster. Som 

huvudregel krävs att användaren ska ge sitt samtycke till att cookies används på en 

webbplats. Kortfattat kan man säga att cookies är en textfil innehållande information 

om hur en besökare agerar på webbplatsen den besöker. Denna information kan sedan 

 Artikel 4.2 dataskyddsförordningen. 15

 Artikel 4.7 dataskyddsförordningen.16

 Artikel 4.4 dataskyddsförordningen. 17

 WP 251 s. 7. 18
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användas för att skapa detaljrika konsumentprofiler som sedan används för att 

optimera riktad reklam.  19

2.2 Rättsutveckling   

Sverige var först i världen med en nationell dataskyddslagstiftning genom datalagen 

som trädde i kraft redan 1973. De materiella bestämmelserna i lagen var få och det 

första stora genombrottet på dataskyddsområdet kom 1981 då Europarådet antog 

Europarådets dataskyddskonvention som fortfarande är bindande för samtliga 

medlemsstater.  Med konventionen följde mycket av det vi ser genomsyra dagens 20

dataskyddsförordning. Bland annat ett antal dataskyddsprinciper till skydd för 

enskildas integritet, samt bestämmelser till förmån för fritt flöde av personuppgifter 

inom EU. Grundat på dataskyddskonventionens principer, i syfte att harmonisera den 

inre marknaden inom EU, antogs 1995 dataskyddsdirektivet. I Sverige genomfördes 

dataskyddsdirektivet i form av personuppgiftslagen som ersatte tidigare nämnda 

datalagen.  Genom den extensiva teknikutveckling som skett sedan införandet av 21

dataskyddsdirektivet har dramatiska förändringar ägt rum på dataöverföringsområdet. 

Behovet av en modernare reglering för dataöverföring inom EU blev påtagligt och 

således påbörjades arbetet av en ny dataskyddslagstiftning. Detta resulterade i 

dataskyddsförordningen som började tillämpas den 25 maj 2018. 

En parallell utvecklingstrend på dataskyddsområdet som skett inom Europa är att 

rätten till dataskydd alltmer börjat betraktas som en mänsklig rättighet. Redan på 

1950-talet stadgades rätten till respekt för privatliv och korrespondens genom artikel 

8.1 EKMR. Till följd av Europadomstolens praxis har artikeln även kommit att 

omfatta ett skydd för privatliv digitalt.  När rättighetsstadgan senare antogs 22

inkorporerades skyddet för personuppgifter i stadgans artikel 8.1. I Sverige återfinns 

sedan 2010 rätten till integritetsskydd även grundlagsstadgad i regeringsformen 2 kap. 

6 § 2 st. Bestämmelsen gör gällande att var och en är skyddad mot betydande intrång i 

 Konkurrensverket, Om kakor (cookies) (2020). 19

 Öman, Sören (2019) s. 16.20

 Öman, Sören (2019) s. 17.21

C- 131/01. 22
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den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.  23

2.3 Nuvarande lagstiftning  

Dataskyddsförordningen är i egenskap av EU-förordning direkt tillämplig i samtliga 

medlemsländer. Förordningens förhållandevis omfattande omfång på 173 skäl följt av 

99 artiklar har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 

personuppgifter inom EU och säkerställa ett fritt och effektivt flöde av 

personuppgifter inom unionen.  Till dataskyddsförordningen finns även 24

kompletterande lagstiftning. I Sverige kompletteras dataskyddsförordningen bland 

annat av dataskyddslagen.  

2.4 Framtida lagstiftning  

I samband med att dataskyddsförordningen antogs 2015 planerades även införandet av 

en kompletterande förordning som närmare skulle reglera cookies och kartläggning av 

internetanvändares onlinebeteende.  Detta skulle vara av väsentlig marknadsrättslig 25

betydelse eftersom en stor del av individanpassad reklam på internet grundas på 

uppgifter som insamlas genom dessa metoder. Den så kallande ePrivacy-förordningen 

skulle ersätta ePrivacy-direktivet från 2002 och gälla som lex specialis i förhållande 

till dataskyddsförordningen. Under 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag 

på utformning av förordningen som bland annat innehöll en definition av 

direktmarknadsföring. Förslaget innehöll även närmare reglering beträffande 

direktmarknadsföring grundad på personuppgiftsbehandlingar. Förordningen har ännu 

inte trätt i kraft men EU:s medlemsstater och Europeiska unionens råd enades i början 

av 2021 om ett förhandlingsmandat gällande ePrivacy-förordningen vilket möjliggör 

förhandlingen om villkoren i den slutgiltiga texten.  26

 Regeringsformen 2 kap 6 § 2st. 23

 Artikel 1 dataskyddsförordningen. 24

 Kelleher och Murray (2018) s. 474. 25

 Ministerrådet 2021-02-10 s. 34. 26
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2.5 Tillämpningsområde 

Dataskyddsförordningens materiella tillämpningsområde framgår av förordningens 

artikel 2. Där stadgas att förordningen ska tillämpas vid behandling av 

personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt för behandlingar 

som ingår eller kommer att ingå i ett register.  Personuppgiftsbehandlingen ska 27

vidare ske i samband med näringsverksamhet  inom ett område som omfattas av 28

unionsrätten.  Dataskyddsförordningens territoriella tillämpningsområde framgår av 29

förordningens artikel 3 och sträcker sig över alla behandlingar av personuppgifter som 

avser eller riktas till registrerade inom EU om behandlingen har anknytning till 

utbjudande av varor eller tjänster  eller övervakning av registrerades beteenden.  30 31

Tillämpningsområdet gäller även för samtliga näringsverksamheter med 

verksamhetsställe inom EU, oavsett var behandlingen utförs.  32

2.6 Tillsynsmyndighet 

Varje medlemsstat ska enligt förordningen ha föreskrivit en oberoende 

t i l lsynsmyndighet som ansvarar för at t övervaka t i l lämpningen av 

d a t a s k y d d s f ö r o r d n i n g e n .  I S v e r i g e ä r d e n n a t i l l s y n s m y n d i g h e t 33

Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare kallad Datainspektionen.  Om ett företag 34

behandlar personuppgifter i s tr id med dataskyddsförordningen kan 

integritetsskyddsmyndigheten utfärda sanktionsavgifter som i de grövsta fall kan 

uppgå till 20 miljoner euro eller fyra procent av företagets globala årsomsättning 

 Artikel 2.1 dataskyddsförordningen.27

 Skäl 16 dataskyddsförordningen e contrario. 28

 Skäl 18 dataskyddsförordningen e contrario.29

 Artikel 3.2 a) dataskyddsförordningen. 30

 Artikel 3.2 b) dataskyddsförordningen.31

 Artikel 3.1 dataskyddsförordningen. 32

 Artikel 51 dataskyddsförordningen. 33

 Integritetsskyddsmyndigheten, Vårt uppdrag (2020). 34
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beroende på vad som är högst.  En registrerad kan ha rätt till ersättning från den 35

personuppgiftsansvarige om denne fått sina rättigheter kränkta enligt förordningen. 

Ersättningen kan omfatta både ideell och ekonomisk skada.  36

 
3 Riktad marknadsföring  

Detta kapitel syftar till att redogöra för grundläggande begrepp inom marknadsföring 

samt ge en översikt av för uppsatsen relevanta bestämmelser inom 

marknadsföringslagen.  

3.1 Definitioner   

Marknadsföring är ett vitt begrepp som generellt kan sägas inkludera alla aktiviteter 

ett företag vidtar för att fånga intresse hos allmänheten. Uppsatsen syftar till att 

undersöka intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen i förhållande till riktad 

marknadsföring. Denna marknadsföringsmetod går ut på att med hjälp av kunskap om 

en individs personliga preferenser och köpvanor kunna precisera produktannonser 

skräddarsydda för individen på exempelvis hemsidor eller sociala medier.  För att 37

detta ska vara träffsäkert krävs tillgång till stora mängder personuppgifter. I princip all 

reklam är mer eller mindre riktad, men precisionen i marknadsföringsmetoderna har 

till följd av teknikutvecklingen på senare år blivit alltmer sofistikerad. Detta har i sin 

tur givit incitament för olika aktörer att insamla ytterligare mängder personuppgifter. 

Under riktad marknadsföring faller två typer av marknadsföring: personaliserad 

reklam och direktmarknadsföring.  

Personaliserad reklam är sådan reklam som överensstämmer med den typiska 

föreställningen av riktad marknadsföring. Metoden utgår från en personaliserad 

annonspresentation baserad på ett antagande av mottagarens preferenser. Idag 

genomförs detta främst genom att annonsören analyserar diverse elektroniska spår och 

 Artikel 83 dataskyddsförordningen. 35

 Artikel 81 dataskyddsförordningen. 36

 Kotler och Keller (2012) s. 27. 37
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uppgifter som mottagare lämnar efter sig under webbplatsbesök. Denna information 

används sedan för att skapa målgruppssegment och därefter placera riktade annonser 

framför de segment som sannolikt är mest intresserad av dem.   38

Direktmarknadsföring finns inte definierat inom varken svensk rätt eller EU-rätt. 

Näringslivsorganisationen ICC förklarar i sina regler för reklam och 

marknadskommunikation begreppet som digital eller analog kommunikation av 

reklam som riktas till särskilda individer med hjälp av deras personliga 

kontaktuppgifter.  Reklamen ska alltså kommuniceras direkt till en individ via 39

exempelvis dennes adress eller mailadress. Direktmarknadsföring är enligt svensk rätt 

föremål för strängare reglering än reklam i allmänhet  då direktmarknadsföring som 40

affärsmetod bedöms särskilt påträngande för individen.   41

3.2 Marknadsföringslagen  

I Sverige återfinns marknadsrättsliga bestämmelser i första hand i 

marknadsföringslagen. Lagen är i stor utsträckning en implementering av diverse EU-

regleringar.  I 19 § marknadsföringslagen stadgas det så kallade opt-in-kravet. Enligt 42

detta uppställs vissa krav på den registrerades på förhand givna samtycke vid 

automatiska reklamutskick. Kravet på samtycke kan falla bort om vissa rekvisit är 

uppfyllda. Exempelvis om avsändaren av reklamen fått tillgång till den registrerades 

uppgifter i samband med en försäljning kan fortsatt marknadsföring avseende 

avsändarens egna likartade produkter äga rum utan den registrerades samtycke. Den 

registrerade ska emellertid ges möjlighet att enkelt neka till fortsatta 

reklammeddelanden.  Marknadsföringslagen uppställer vidare reglering kring hur 43

reklam får lov att utformas. Sådan reklam som i märkbar mån påverkar eller riskerar 

 SOU 2018:1 s. 197.38

 ICC, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation (2018).39

 Se 19 § marknadsföringslagen. 40

 SOU 2018:1 s. 186.41

 Ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder och kommunikationsskyddsdirektivet. 42

 19 § marknadsföringslagen. 43
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att påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut anses otillbörlig 

och är inte tillåten.  44

4 Intresseavvägningen  

För att förstå vilka faktorer som bör beaktas vid en intresseavvägning måste rekvisiten 

som uppställs i artikeln undersökas. Artikel 6.1 och 6.1 f) har följande lydelser:  

1. Behandling är endast laglig om och i den mån åtminstone ett av följande villkor är 

uppfyllt.  

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges 

eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller 

grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av 

personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

Ordalydelserna ger vid första anblick utrymme för en skönsmässig bedömning. 

Artikeln 6.1 f) gör gällande ett avvägningstest mellan å ena sidan den registrerades 

intressen och å andra sidan personuppgiftsansvariges eller en tredje parts intressen. En 

redogörelse för hur avvägningstestet kan utföras ges i kapitel 4.5. Närmare vägledning 

för hur artikeln ska tolkas ges nedan.  

4.1 Principer  

Dataskyddsförordningen genomsyras av ett antal kumulativa grundprinciper. Dessa 

utgör kärnan av förordningen och ska, oavsett om det sker i marknadsföringssyfte 

eller för annat ändamål, beaktas vid alla typer av personuppgiftsbehandlingar. Enligt 

principerna uppställs krav på behandlingens korrekthet, öppenhet, laglighet, 

uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet , konfidentiali tet , 

ändamålsbegränsning samt ansvarsskyldighet.  Särskilt relevanta för marknadsföring 45

 6 § marknadsföringslagen.44

 Artikel 5.1 dataskyddsförordningen. 45
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är principerna om uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning. Principen om 

uppgiftsminimering innebär att mängden uppgifter som insamlas för en 

personuppgiftsbehandling inte ska vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för 

ändamålet.  Principen om ändamålsbegränsning ges en mer utförlig redogörelse för i 46

avsnitt 4.3.  

För att en behandling som faller inom dataskyddsförordningen ska vara tillåten enligt 

principen om laglighet krävs att den grundas på något av de sex lagstöd som uppställs 

i artikel 6.1 a-f) dataskyddsförordningen. Listan av de möjliga lagstöden är 

uttömmande och i viss mån överlappande. De möjliga lagstöden är samtycke, 

avtalsförpliktelse, rättslig förpliktelse, nödvändighet till skydd för en registrerad, 

nödvändighet av allmänt intresse och berättigat intresse. Om flera av lagstöden är 

tillämpliga ska den personuppgiftsansvarige besluta att grunda behandlingen på ett av 

lagstöden för att möjliggöra korrekt kommunikation till den registrerade om dennes 

rättigheter i förhållande till behandlingen. Det för uppsatsen aktuella lagstödet är 

berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f ) och de övriga lagstöden kommer därför 

inte undersökas närmare. Utöver dessa för dataskyddsförordningen stadgade principer 

ska förordningen läsas i ljuset av befintliga generella EU-rättsliga principer.  47

Proportionalitetsprincipen bör särskilt uppmärksammas som relevant för 

intresseavvägningen och redogörs därför också för mer utförligt i avsnitt 4.4.  

4.2 Berättigat intresse  

4.2.1 Personuppgiftsansvariges berättigande intressen 

Det klargörs uttryckligen av förordningen att en behandling av personuppgifter för 

direktmarknadsföringssyfte kan betraktas som ett berättigat intresse.  Artikel 29-48

gruppen konstaterade i ett yttrande från 2014 att ett berättigat intresse kan utgöras av 

brett spektrum av intressen. Som exempel uppges bland annat marknadsföring och 

 Artikel 5.1 c) dataskyddsförordningen. 46

 Nääv och Zamboni (2018) s. 111. 47

 Skäl 47 dataskyddsförordningen. 48
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andra icke begärda kommersiella meddelanden. Artikel 29-gruppen lyfte även fram att   

om den personuppgiftsansvarige vidtagit starkt skydd mot dataintrång och 

säkerhetsåtgärder mot oönskad spridning av personuppgifter kan detta bidra till att 

stärka dennes berättigade intresse. Särskilt viktiga intressen kan under vissa 

omständigheter dessutom motivera personuppgiftsbehandlingar som innebär 

betydande intrång i den enskildes integritet.  Intressen som skyddas av rättsliga 49

förpliktelser i enlighet med EU-rätten eller tillämplig nationell rätt bör kunna anses 

utgöra sådana intressen.  50

Klargörande praxis från EU-domstolen gällande intresseavvägning och berättigat 

intresse enligt dataskyddsförordningen är begränsat. EU-domstolen konstaterar i ett 

förhandsavgörande att ett berättigat intresse måste vara för handen vid tidpunkten då 

den aktuella behandlingen äger rum.  Det är alltså inte möjligt att grunda en 51

behandling med stöd av berättigat intresse på ett hypotetiskt framtida intresse eller ett 

tidigare existerande intresse. Av ett annat förhandsavgörande framgår att 

personuppgifter som inte förekommer i källor som är tillgängliga för allmänheten i 

regel bör kräva att den personuppgiftsansvarige besitter ett starkare berättigat intresse 

jämfört med behandling av sådana uppgifter som finns tillgängliga offentligt.  52

I en bedömning mellan intressen grundade i säkerhetsskäl, exempelvis att förebygga 

virusattacker, och företagsekonomiska skäl har datainspektionen konstaterat att 

säkerhetsskäl i allmänhet ska tillmätas en större betydelse.  I ett tillsynsbeslut där 53

Svenska Spel utfört bearbetning av kunders spelbeteende för att därefter skicka 

direktmarknadsföring konstaterade Datainspektionen att intresset av att skicka 

marknadsföring till kunderna visserligen utgjorde ett berättigat intresse, men att 

kartläggning av individers inköpsmönster och beteenden normalt sett inte kan stödjas 

genom en intresseavvägning.  54

 WP 217 s. 32. 49

 Öman, Sören (2019) s. 172.50

 C-708/18 p. 44.51

 C-468/10 p. 45. 52

 Datainspektionens rapport 2005:3 s. 22. 53

 Datainspektionens beslut 1382-2014 s. 16. 54
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Enligt ett betänkande till personuppgiftslagen konstaterade Datalagskommittén att när 

kommersiellt intresse, vilket är det huvudsakliga intresset då en näringsidkare riktar 

direktmarknadsföring till potentiella kunder, ska vägas mot enskildas rätt till privatliv 

för sina personuppgifter, bör det krävas att näringsidkarens kommersiella intressen 

tydligt överväger den enskildes. I samma betänkande antyder Datalagskommittén 

emellertid att intresset hos registrerade som inte aktivt motsatt sig 

personuppgiftsbehandling i direktmarknadsföringssyfte bör vägas ganska lätt i 

förhållande till den personuppgiftsansvariges kommersiella intressen.  Det faktum att 55

en registrerad inte aktivt motsatt sig en sådan behandling innebär alltså enligt 

Datalagskommittén att vikten som tillmäts den registrerades intresse skiftar från att 

tydligt behöva övervägas av kommersiella intressen, till att väga lätt i förhållande till 

samma intressen. Även relationen mellan den personuppgiftsansvarige och den 

registrerade är en faktor som bör tillmätas betydelse. I en relation där den registrerade 

är kund till den personuppgiftsansvarige ska detta anses förstärka den senares 

intresse.  56

4.2.2 Tredje parts berättigande intressen  

Ett berättigat intresse kan också grundas på en tredje parts intressen. Av definitionen i 

förordningen ska en tredje part förstås som en fysisk eller juridisk person som inte är 

den registrerade, den personuppgiftsansvarige eller någon som under den 

personuppgiftsansvariges direkta ansvar är behörig att behandla aktuella 

personuppgifter.  Det kan alltså vara möjligt för en personuppgiftsansvarig att 57

exempelvis behandla personuppgifter för utlämnande till tredje part med ett berättigat 

intresse. Därefter är det emellertid tredje parts ansvar att fastställa den lagliga grund 

på vilken behandlingen fortsättningsvis stöds. 

4.2.3 Den registrerades intressen 

 SOU 1997:39 s. 365.55

 Öman, Sören (2019) s. 175.56

 Artikel 4.10 dataskyddsförordningen. 57
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Av artikelns lydelse framgår att det är den registrerades intressen och grundläggande 

fri- och rättigheter som ska beaktas mot ovanstående. Hur stor vikt som ska tillmätas 

olika intressen och fri- och rättigheter framgår inte av förordningen. Artikel 29-

gruppen framhäver i ett yttrande att omfånget av intressen ska ges en synnerligen bred 

tolkning. Närmare bestämt menar artikel 29-gruppen att den registrerades samtliga 

tänkbara intressen ska tillmätas betydelse i intresseavvägningen. Samma 

i n t r e s s e o m f å n g ä r e n l i g t a r t i k e l 2 9 - g r u p p e n t i l l ä m p l i g t p å d e n 

personuppgiftsansvariges intressen, med skillnaden att den personuppgiftsansvariges 

intressen måste vara berättigade.  För den registrerade ska alltså även beaktas sådana 58

intressen som normalt inte anses beaktansvärda, men de bör i sådant fall tillmätas låg 

betydelse. I boken Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m exemplifieras ett sådant 

icke-berättigat intresse med intresset för den registrerade att slippa stå till svars för ett 

brott.  De rättigheter och friheter som ska beaktas måste vidare kräva skydd av 59

personuppgifter. Den registrerades rimliga förväntningar av behandlingen dennes 

personuppgifter kan komma att bli föremål för är också en faktor som ska beaktas.  60

4.3 Särskilt om ändamålsbegränsning  

Beträffande behandlingar i marknadsföringssyfte bör principen om 

ändamålsbegränsning särskilt uppmärksammas. Principen om ändamålsbegränsning, 

eller finalitetsprincipen som den även kallas, uppställer ett antal förutsättningar för 

hur omfattande upplysningar som får införskaffas för en given behandling. Dessa 

förutsättningar ger sedan var för sig upphov till tolkning. I huvudsak gör 

finalitetsprincipen gällande att personuppgifter inte får användas för ändamål som 

sträcker sig bortom insamlingsändamålen, det vill säga anledningen till varför 

personuppgifterna insamlades från början. Insamlingen ska vara bunden av särskilda, 

u t t ryck l ig t ang ivna och be rä t t igade ändamål . Ändamålen bakom 

personuppgiftsbehandlingen ska vara tydliga och legitima, samt vara bestämda vid 

tidpunkten för insamlingen.  Det åligger den personuppgiftsansvariga att kunna visa 61

 WP 217 s. 31. 58

 Öman, Sören (2019) s.174. 59

 För närmare redogörelse se kapitel 4.3.160

 Skäl 39 dataskyddsförordningen. 61
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på att så varit fallet för varje given behandling genom exempelvis en dokumenterad 

syftesbeskrivning.  62

Artikel 6.4 a-e) ger vägledning för vilka omständigheter som ska beaktas vid prövning 

av finalitetsprincipen. Bland annat personuppgifternas art och sambandet mellan 

insamlingen och den fortsatta behandlingen. Av förordningen framgår vidare att 

hänsyn vid ändamålsbegränsningen särskilt ska tas till den registrerades rimliga 

förväntningar av behandlingen. Förväntningarna ska bedömas utifrån kontexten i 

vilken uppgifterna insamlats. Faktorer som därigenom kan komma att beaktas är 

tydligheten i framställningen av information som givits i samband med insamlingen 

av uppgifter, om sådan information givits, och tiden mellan insamlingen och 

behandlingen.  För de fall personuppgifter behandlats med intresseavvägning som 63

laglig grund för ändamål som den registrerade inte rimligen kunnat förvänta sig blir 

konsekvensen att den personuppgiftsansvarige inte besuttit ett berättigat intresse till 

behandlingen, varför den skulle sakna laglig grund.   64

I en forskningsartikel publicerad i Svensk Juristtidning argumenterar lektor Hajo 

Michael Holtz och postdoktor Jonas Ledendal att registrerade till följd av den 

teknologiska utvecklingen rimligen bör förvänta sig att deras personuppgifter i regel 

kommer att bli föremål för behandling i marknadsföringsändamål. De menar vidare 

att det vid tillämpningen av intresseavvägning bör anses föreligga en presumtion för 

att personuppgiftsbehandlingar i marknadsföringssyfte är tillåtna. Detta till följd av att 

registrerade åtnjuter ett tillräckligt starkt skydd i och med rätten till invändning, 

begränsning och radering.  65

Som ett exempel på när registrerades rimliga förväntningar inte bedömts omfattas av  

en personuppgiftsbehandling kan nämnas ett tillsynsbeslut från 2008. Där 

konstaterades Datainspektionen att personuppgifter som en förening insamlat i syfte 

 Artikel 24.1 dataskyddsförordningen. 62

 Skäl 59 dataskyddsförordnigen. 63

 WP 203 s. 13. 64

 Holtz och Ledendal, Överlappningen mellan dataskydd och marknadsrätt, Svensk Juristtidning 65

(2020) s. 149. 
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att möjliggöra kommunikation till sina medlemmar inte sedan fick behandlas genom 

att lämnas ut till en tredje part för att denne skulle avvända uppgifterna i 

marknadsföringssyfte.  66

4.4 Proportionalitetsprincipen  

Av skäl 3 i dataskyddsförordningen framgår dess syfte - att harmonisera skyddet för 

individers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter 

och säkerställa det fria flödet av personuppgifter inom EU.  Syftet kan tyckas ge 67

uttryck för motstridiga intressen, vilket EU-domstolen också uppmärksammat.  När 68

EU-kommissionen lämnade sitt förslag till dataskyddsförordningen i januari 2012 var 

ett uttryckligt syfte dessutom att förstärka konsumenternas förtroende för online-

världen som marknadsplats i stort.  Skyddet för den enskilde vid behandling av 69

personuppgifter är en grundläggande rättighet enligt både rättighetsstadgan och EUF-

fördraget.  Denna rätt till skydd för personuppgifter är emellertid inte absolut. Den 70

ska vägas mot andra grundläggande rättigheter, exempelvis näringsfriheten, i enlighet 

med proportionalitetsprincipen.   71

Proportionalitetsprincipen aktualiseras i regel inom EU-rätten när en intressekonflikt 

uppstår mellan två skyddsvärda intressen och tillmäts ett högt normhierarkiskt värde i 

egenskap av allmän rättsprincip. Problemet vid tillämpning av principen är att EU-

domstolen inte uppställer en enhetlig bild av hur den ska tolkas. Många gånger väljer 

domstolar att istället nyttja en diskretionär prövningsrätt, vilket inte minst gäller 

svenska domstolar som statistiskt varit restriktiva med att inhämta 

förhandsavgöranden från EU-domstolen.  Artikel 29-gruppen uppmärksammade 72

2014 behovet av harmonisering vid tillämpning av motsvarande bestämmelse i då 

 Datainspektionens beslut 1176-2008 s. 4. 66

 Skäl 3 dataskyddsförordningen. 67

 C-518/07 p. 21. 68

 Kommissionen 2012-01-25. 69

 Artikel 8 rättighetsstadgan, artikel 16 EUF-fördraget. 70

 Skäl 4 dataskyddsförordningen. 71

 Nääv och Zamboni (2019) s. 140. 72
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gällande dataskyddsdirektivet.  Hur långtgående prövningsrätten är bedöms utifrån 73

den aktuella rättighetens karaktär, syftet bakom åtgärden som kan inskränka 

rättigheten i fråga och huruvida det föreligger en hög grad av rättsharmonisering inom 

Europa.  74

4.5 Angående särskilda personuppgifter 

Dataskyddsförordningen uppställer högre krav för behandling av personuppgifter som 

anses vara särskilt skyddsvärda.  Exempel på denna typ av personuppgifter är etniskt 75

ursprung och sexuell läggning. Dessa uppgifter bör anses synnerligen svåra att 

behandla i marknadsföringssyfte med intresseavvägning som rättslig grund.  Även 76

personuppgifter om barn är särskilt skyddsvärda enligt förordningen. I ingressen till 

dataskyddsförordningen anges att detta förhöjda skyddsintresse särskilt ska beaktas 

vid behandlingar i marknadsföringssyfte.  Detta hör ihop med öppenhetsprincipen 77

som gör gällande att information angående personuppgiftsbehandlingar ska vara 

lättförståelig och lättillgänglig för mottagaren.  Kraven som uppställs är därför 78

svårare att uppnå när informationen ska förmedlas till ett barn. Av 

Integritetskyddsmyndighetens årliga integritetsskyddsrapport framgår att företag inom 

den digitala marknadsföringsindustrin i synnerhet tycks sakna kunskap om vad som 

bör tas hänsyn till vid behandling av känsliga personuppgifter.  79

 WP 217 s. 5. 73

 Nääv och Zamboni (2019) s. 126.74

 Artikel 9 Dataskyddsförordningen. 75

 Öman, Sören (2019) s. 176. 76

 Skäl 38 dataskyddsförordningen. 77

 Skäl 58 dataskyddsförordningen. 78

 IMY 2021:1 s. 85. 79

�25



4.6 Intresseavvägningens genomförande 
  
I kapitel 4.1 redogjordes för rekvisiten i artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen och för 

vilket värde olika rättigheter och omständigheter tillmätts vid tillämpning av artikeln. 

Detta stycke avser redogöra för hur en intresseavvägning kan genomföras. 

Vid tillämpning av artikel 6.1 f) ska ett så kallat avvägningstest genomföras där den 

personuppgiftsansvarige genom en proportionalitetsbedömning mellan dennes och 

den registrerades intressen för behandlingen, får chans att påvisa stöd för att den 

personuppgiftsansvariges intresse överväger den registrerades. Artikel 29-gruppen har 

i ett yttrande givit vägledning i hur avvägningstestet bör genomföras. Där 

framkommer att avvägningstestet ska utföras kronologiskt utifrån beaktande av 

följande faktorer:  

1. Bedömning av den registeransvariges (personuppgiftsansvariges) berättigande 

intresse. 

2. Konsekvenser för den registrerade.  

3. Preliminär avvägning.  

4. Ytterligare skyddsåtgärder som vidtagits av den registeransvarige för att förhindra 

otillbörliga konsekvenser för den registrerade.  80

Det konstateras vidare att avvägningstestet kan vara varierande i sin omfattning men 

att det som utgångspunkt ger upphov till en komplex bedömning där den 

personuppgiftsansvarige ska ta fullständig hänsyn till att den registrerades 

grundläggande rättigheter, friheter och intressen beaktas.  81

4.7 Invändningsrätt  

Den registrerade har alltid rätt att motsätta sig en personuppgiftsbehandling som 

grundar sig på intresseavvägning. Invändningen i sig innebär emellertid inte 

 WP 217 s. 35-44. 80

 WP 217 s. 34. 81
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automatiskt att behandlingen inte är berättigad. Den personuppgiftsansvarige kan 

anses ha ett fortsatt berättigat intresse trots den registrerades invändning om denne 

kan visa på berättigade skäl bakom behandlingen som överväger den registrerades 

intressen, eller om skälen är hänförliga till försvar av rättsliga intressen. Detsamma 

gäller även om behandlingen ursprungligen grundas på samtycke som återkallas av 

den registrerade. Om en registrerad framgångsrikt invänder mot en behandling har 

denne rätt att begära sina uppgifter raderade.  Artikel 29-gruppen och EDPB har båda 82

lämnat vägledning angående behandlingar som inkluderar profilering eller 

automatiskt beslutsfattande. För nyttjande av profilering i kommersiella syften, 

inkluderat marknadsföring, har EDPB framhållit att det på grund av 

integritetsintrånget för individen är osannolikt att sådan kartläggning av en individs 

webb-beteende som profilering gör gällande, ska kunna genomföras utan individens 

samtycke.  Artikel 29-gruppen menar att berättigade skäl kan utgöra en möjlig laglig 83

grund för en behandling som också har till syfte att gynna den breda allmänheten men 

att traditionell marknadsföring aldrig kan anses utgöra ett sådant syfte.  84

För personuppgiftsbehandlingar i direktmarknadsföringssyfte har den registrerade 

emellertid en ovillkorlig rätt till att behandlingen upphör. Vidare ska den registrerade 

kostnadsfritt förmå göra anspråk på denna rätt samt att den ska tillgängliggöras på ett 

tydligt sätt.  Det finns inga berättigade skäl som motiverar att en sådan behandling 85

fortsätter efter den registrerades invändning. I Sverige återfinns motsvarande rättighet 

att motsätta sig direktmarknadsföring i marknadsföringslagens 19 §. 

5. Analys  

5.1 Intresseavvägning som grund för riktad marknadsföring  

 Artikel 21.1-6 dataskyddsförordningen. 82

 EDPB 8/2020 s. 16. 83

 WP 251 s. 19. 84

 Skäl 70 dataskyddsförordningen. 85
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Inledningsvis kan konstateras att dataskyddsförordningen utifrån dess grundläggande 

syften ger upphov till en konflikt mellan motstående intressen. Å ena sidan stärkandet 

och harmoniseringen av individers skydd för sina personuppgifter, som bör medföra 

en snäv möjlighet för aktörer att nyttja personlig information för egna kommersiella 

intressen. Å andra sidan effektiviseringen av personuppgifter som handelsvara genom 

syftet att säkerställa ett fritt flöde av personuppgifter inom EU. Med utgångspunkt i 

uppsatsens syfte tycks denna motstridighet speglas även vid tillämpningen av artikel 

6.1 f). Vägledningen för genomförandet av intresseavvägningen ger en blandad bild 

av hur starkt den enskildes intressen och rätt till integritet står sig i förhållande till 

kommersiella intressen i form av marknadsföring. Detta, tillsammans med begränsad 

praxis från EU-domstolen och vägledning i övrigt innebär att värdet, som i praktiken 

ska tillmätas de faktiska omständigheter som blir föremål för intresseavvägningen, 

förblir förhållandevis abstrakta.  

Syftet med intresseavvägningen är att den ska utgöra ett flexibelt och mångsidigt 

instrument för behandling av personuppgifter. Det innebär emellertid inte att den kan 

tolkas som en sista utväg för att möjliggöra behandlingar som annars saknar lagstöd. 

Utifrån materialet som uppsatsen behandlat är min bedömning att omständigheterna 

som möjliggör en korrekt utförd intresseavvägning bör ge upphov till en synnerligen 

komplex avvägning. Detta inte minst då den personuppgiftsansvarige ska väga sina 

intressen mot den registrerades samtliga tänkbara intressen och rättigheter, inkluderat 

utvärdering av den registrerades hypotetiska intressen. För att en sådan bedömning 

ska vara korrekt bör det motsägelsefullt nog föranleda en ännu mer omfattande 

insamling av information om den registrerade, vilket inte skulle vara förenligt med 

principen om uppgiftsminimering. Den subjektiva naturen av intresseavvägningen bör 

även uppställa höga krav för att behandla grupper av registrerade som en enhet vid 

exempelvis målgruppssegmenterad personaliserad marknadsföring. Processerna 

bakom inhämtandet av uppgifter är i regel automatiska varför det kan vara mycket 

svårt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera samtliga uppgifter som 

behandlas. Då majoriteten av insamlandet av personuppgifter sker digitalt, genom 

bland annat cookies, bör det vidare vara mycket svårt för en personuppgiftsansvarig 

att säkerställa att uppgifterna som behandlas inte rör någon som besitter ett förhöjt 

skyddsintresse, exempelvis ett barn. 
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5.2 Identifierade risker 

Hela affärskonceptet bakom riktad marknadsföring vilar på en grund som av sin natur 

är benägen att komma i konflikt med dataskyddsförordningen. Utifrån ett 

näringsidkarperspekiv utgör varje personuppgift en värdefull tillgång. Ett problem 

som riskerar att uppstå vid tillämpning av intresseavvägningen är därför att det finns 

incitament för den personuppgiftsansvarige att tänja på principerna om 

ändamålsbegränsning och uppgiftsminimering för att nå en konkurrensmässig fördel. 

Premisserna för intresseavvägningen är inte heller objektiva. Avvägningen genomförs 

av en part som besitter starkt intresse av att avvägningen ska falla till dennes fördel. 

Detta kan vara bidragande till det faktum att aktörer inom den digitala 

annonsmarknaden tycks uppvisa en bristande förmåga att utföra korrekta 

intresseavvägningar.  

För at t et t berätt igat intresse ska vara för handen krävs at t den 

personuppgiftsansvarige beaktar en stor mängd omständigheter, inbegripet den 

registrerades rimliga förväntningar på vad behandlingen kan komma att innefatta. 

Lerendal och Holtz argumenterar för att marknadsföring, till följd av den teknologiska 

utvecklingen, automatiskt bör falla under sådant den registrerade rimligen kan komma 

att förvänta sig när han eller hon lämnar ifrån sig personuppgifter. Bedömningen är av 

väsentlig betydelse eftersom det annars kan innebära att behandlingen saknar laglig 

grund. Jag vill mena på att denna argumentation grundar sig i en övertro på den 

genomsnittliga konsumentens förståelse för hur personuppgifter flödar på internet. 

Det faktum att det idag sker omfattande behandling av personuppgifter, många gånger 

utan den registrerades vetskap, borde rimligtvis inte i sig stärka den 

personuppgiftsansvariges möjlighet att utföra ytterligare behandlingar. Med hänsyn 

till att ett av syftena bakom införandet av dataskyddsförordningen var att förstärka 

konsumenternas förtroende för bland annat aktörer som ägnar sig åt digital 

marknadsföring anser jag att det kan finnas anledning att inte göra en alltför vid 

tolkning av den registrerades rimliga förväntningar då detta riskerar att underminera 

nämnda syfte.  
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6. Slutsats och reflektioner  

Tillämpning av artikel 6.1 f) tycks föranleda en långtgående skyldighet för 

näringsidkare att utreda konsekvenserna av behandlingen i förhållande till den 

registrerade och dennes rättigheter och intressen. Artikeln ger upphov till en mängd 

risker vid tillämpningen, varav den främsta utgörs av möjligheten för den 

personuppgiftsansvarige att inte i tillräcklig utsträckning beakta den registrerades 

intressen. Med detta sagt kan riktad marknadsföring efter en korrekt genomförd 

intresseavvägning utgöra en laglig grund för behandling av personuppgifter. Utifrån 

det behandlade materialet har följande slutsatser om vad en personuppgiftsansvarig 

särskilt bör beakta vid tillämpningen av 6.1 f) i syfte att rikta marknadsföring 

utkristalliserats:  

- Karaktären av personuppgifterna som behandlas i det enskilda fallet. 

Personuppgifter som kategoriseras som särskilt känsliga tycks vara synnerligen svåra 

att behandla i marknadsföringssyfte.  

- Profilering eller annan omfattande kartläggning av individers beteenden och 

köpmönster kan på grund av integritetsskäl aldrig grundas på enbart en 

intresseavvägning.  

- En realistisk utvärdering av den registrerades rimliga förväntningar på vilken typ 

av behandling dennes personuppgifter kan komma att bli föremål för.  

- Ett vidtagande av försiktighet vid behandling av registrerade som grupp. 

Konsumenter åtnjuter idag ett förhållandevis starkt skydd mot direktreklam i 

marknadsföringslagen likväl som i dataskyddsförordningen. Efter att ha undersökt 

dataskyddsområdet och samspelet med marknadsrätten har frågan uppstått om inte 

riktad marknadsföring idag också bör omfattas av ett starkare konsumentskydd, likt 

det som finns för direktmarknadsföring. Särskilt med beaktande av att 

marknadsföringen inte får riskera att påverka mottagarens förmåga att fatta ett 
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välgrundat affärsbeslut, då riktad marknadsföring genom mycket sofistikerade 

metoder kan nå mottagaren vid den tidpunkt då den sannolikt är mest mottaglig. 

Avslutningsvis kan konstateras att som rekvisiten i artikel 6.1 f) antyder ska en 

intresseavvägning föranledas av en subjektiv bedömning. För att en sådan bedömning 

ska vara möjlig i praktiken måste det emellertid finnas generella riktlinjer att utgå 

från. Min uppfattning är att den vägledning som idag finns att tillgå är alltför generell 

och möjliggör en för långtgående godtycklighet vid tillämpningen av artikel 6.1 f) 

som inte är kompatibel med varken målet att skapa harmonisering inom EU eller 

skyddet för enskildas personuppgifter. Eftersom proportionalitetsbedömningar 

tenderar att bli föremål för nationell rättstillämpning uppstår ett behov av klargörande 

vägledning från EDPB om en harmonisering av tillämpningen inom EU ska vara 

möjlig. I Sverige kan Integritetsskyddsmyndigheten vidta en mer aktiv roll i 

granskandet av hur näringsidkare tillämpat artikel 6.1 f). 
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