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ABSTRACT 
The thesis examines the data subject’s right to erasure of personal data in Sweden, in the 

context of the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution offers new possi-

bilities in terms of technical and organisational measures where personal data are becoming 

companies’ most valuable assets and the knowledge of how to perform analysis of data will 

be the most important expertise in the future. However, the European Commission is worried 

that data subjects, for example in their utilisation of different cloud services, are losing con-

trol of their data.  

 

As part of the European Union’s (EU) data protection reform package the General Data Pro-

tection Regulation (GDPR) will apply within the Union from 25 May 2018, hence replacing 

the Swedish Personal Data Act that implements the EU’s 1995 Data Protection Directive. The 

GDPR aims to enhance the rights of the data subjects, the harmonisation of the data protec-

tion regulation and the free flow of personal data between Member States.  

 

Article 17 of the GDPR sets out a right to erasure that is meant to improve the current right 

and aims to strengthen the data subject’s control of its personal information. The question is 

what changes it will mean for the data subjects’ chances of erasure of personal data in Sweden 

and if it will fulfil its aim. The current Swedish Personal Data Act, although it includes the 

right, offers only a few possibilities for the data subject to request erasure of its personal data 

from a data controller. Since the judgement of the European Court of Justice in 2014, where 

the Court established the so called right to be forgotten, the application of corresponding 

Swedish rules in judgements and decisions also seems to be somewhat ambiguous.  

 

In comparison to data subjects’ chances of erasure today, article 17 of the GDPR does 

strengthen the right to erasure. However, the GDPR also enables great limitations of and 

exceptions from the right for the benefits of the right to freedom of expression and infor-

mation, which makes the achieving of its overall purpose questionable. Rather it shows that it 

is not enough to merely adapt previous legislation but new ideas and solutions are needed 

where the fundamental rights are discussed within the new societal context. The right to 

erasure also poses the philosophical and ethical question about whether the human ability to 

forget is desirable or not in the fourth industrial revolution. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den fjärde industriella revolutionen har börjat ta form och innebär en ny syn på data. Den 

bygger på den tredje industriella revolutionen, som karaktäriseras av digitaliseringen, och 

erbjuder nya tekniska och organisatoriska möjligheter. Insamling av stora volymer personlig 

information möjliggörs i ännu större mån, exempelvis genom sakernas internet.1 Genom att 

personuppgifter2 blir valuta och den mest värdefulla tillgången för företag i den digitala eko-

nomin, växer verksamheter och marknaden för handel med personuppgifter och analys av 

enorma datamängder, big data.3 Förmågan att behärska denna typ av analys för att utvinna 

värdet ur datamängderna förefaller vara den viktigaste kompetensen för företag i framtiden.4 

Genom de nya förutsättningar som samhällsskiftet medför påverkas i förlängningen de mest 

fundamentala värderingar och normer som idag utgör samhällets grundval, och särskilt rätten 

till personlig integritet.5  

 

Europeiska kommissionen (kommissionen) uttrycker en oro över att ökad globalisering och 

utveckling av molntjänster bidrar till att människor förlorar kontroll över sina egna data.6 I 

																																																								
1 Engelska: the Internet of Things (IoT). Schwab, Klaus, The Fourth Industrial Revolution, World Economic 
Forum, Cologny, Geneva, 2016, s. 1 [cit. Schwab, The Fourth Industrial Revolution]; Schwab, Klaus, Den fjärde 
industriella revolutionen kan få följder som till och med tvingar oss att ifrågasätta vad det innebär att vara 
människa, Sydsvenskan, 2016-01-18, ”http://www.sydsvenskan.se/2016-01-18/den-fjarde-industriella-
revolutionen-kan-fa-foljder-som-till-och-med-tvingar-os” [cit. Schwab, Sydsvenskan, 2016-01-18]; Felländer, 
Anna & Frydlinger, David, Sverige i den fjärde industriella revolutionen – del 1, 2017-04-24, seminarium 
anordnat av advokatfirman Lindahl i Näringslivets hus i Stockholm den 20 april 2017, videoinspelning, 
“http://excellencewithoutnonsense.lindahl.se/seminarium/lindahl-vard-for-framtidsspaningar-for-innovation-
och-naringsliv/” [cit. Felländer & Frydlinger, Sverige i den fjärde industriella revolutionen – del 1]; Bylund, 
Markus, Personlig integritet på nätet: Från begränsande och förminskande perspektiv till positiva och kreativa 
bilder, 1 u., Fores, Falun, 2013, s. 104 f [cit. Bylund]. 
2 Se 3 § PuL: ”Personuppgifter: all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet.” 
3 Se exempelvis Larsson, Linus & Örstadius, Kristoffer, Handel med personuppgifter på nätet omsätter miljar-
der, Dagens Nyheter, 2015-09-04, ”http://www.dn.se/nyheter/sverige/handel-med-personuppgifter-pa-natet-
omsatter-miljarder/”; European Data Protection Supervisor, Privacy and competitiveness in the age of big data: 
The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy, March 
2014, ”https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf”, s. 6, not 
1 och s. 9 f. [cit. EDPS, Privacy and competitiveness in the age of big data]; Felländer & Frydlinger, Sverige i 
den fjärde industriella revolutionen – del 1. 
4 PwC, Den smarta industrin – Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag, 2015, 
”https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/den-smarta-industrin.pdf”, s. 5 ff. [cit. PwC, Den smarta industrin]. Jfr 
EDPS, Privacy and competitiveness in the age of big data, s. 6. 
5 Jfr EDPS, Privacy and competitiveness in the age of big data, s. 6. 
6 Europeiska kommissionen, Hur påverkar dataskyddsreformen de sociala nätverken?, 2016-01-16 [cit. Europe-
iska kommissionen, faktablad: Sociala nätverken]. 
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den digitala ekonomin, där tekniksektorn utgör en enorm del7 av EU:s inre marknad, är kon-

sumenternas förtroende för onlinetjänster centralt för den ekonomiska tillväxten. Ett starkt 

dataskydd, vilket innebär stärkta rättigheter och kontroll över sina personuppgifter, är avgö-

rande för att bygga upp det förtroendet som idag är alldeles för lågt.8 År 2015 ville 89 % av 

alla EU-invånare att samma dataskyddsrättigheter ska gälla inom EU, något som inte är fallet 

idag.9 En sådan enhetlighet skulle dock även bidra till en stärkt inre marknad för unionen.10  

 

”The Drunken Pirate” är numera benämningen på den händelse där lärarstudenten Stacy 

Snyder blev nekad sin lärarexamen på grund av att hon på sin MySpace-sida hade publicerat 

en bild vilken föreställde henne själv iklädd en pirathatt drickandes ur en mugg med bildtex-

ten ”drunken pirate”.11  Maximilian Schrems begärde år 2011 information rörande de data 

som Facebook behandlade angående honom och insåg därmed att det fanns en mängd person-

data sparad, varav en del var sådant som han själv hade raderat.12 En person hängdes på 

webbsidor felaktigt ut som den misstänkte terroristen i samband med det genomförda terrorat-

tentatet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm13, och hämndporr14 har blivit ett 

globalt fenomen vars grundläggande idé bygger på att utnyttja den gränslösa spridning, till-

gänglighet och det förevigande som internet erbjuder.15 Dessa händelser eller fenomen är 

endast några exempel som belyser problematiken i och aktualiteten av rätten till och kontroll 

över sina egna personuppgifter i skiftet mellan digitaliseringen och den fjärde industriella 

revolutionen. 

 
																																																								
7 Tekniksektorn bidrar direkt till 20 % av den sammanlagda produktivitetstillväxten i Europa och av de totala 
investeringarna går 40 % till tekniksektorn (Europeiska kommissionen, faktablad: Sociala nätverk). 
8 Angående detta stycke se Europeiska kommissionen, faktablad: Sociala nätverk. 
9  Europeiska unionen (utg.), Special Eurobarometer 431 “Data protection”, June 2015, 
”http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf”, s. 44; Europeiska kommiss-
ionen, Hur kommer EU:s dataskyddsreform att förenkla de nuvarande reglerna?, 2016-01-16. 
10 Europeiska kommissionen, Hur bidrar EU:s dataskyddsreform till att stärka den inre marknaden?, 2016-01-16. 
11 Mayer-Schönberger, Viktor, Delete – The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 2009, s. 1 [cit. Mayer-Schönberger, Delete]. 
12 Se exempelvis Pidd, Helen, Facebook could face €100,000 fine for holding data that users have deleted, The 
Guardian, 2011-10-20, “https://www.theguardian.com/technology/2011/oct/20/facebook-fine-holding-data-
deleted” [cit. Pidd, Facebook could face €100,000 fine for holding data that users have deleted]. 
13 Se Ahlström, Kristofer, Så utnyttjas attacken i Stockholm för att sprida propaganda i sociala medier, Dagens 
Nyheter, 2017-04-09, “http://www.dn.se/kultur-noje/sa-utnyttjas-attacken-i-stockholm-for-att-sprida-
propaganda-i-sociala-medier/”. 
14 Engelska: revenge porn. 
15 Se exempelvis The Guardian (utg.), Italy grapples with suicide of woman taunted over online sex video, 2016-
09-16, “https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/italy-grapples-with-suicide-of-woman-taunted-over-
online-sex-video”. Se även exempelvis Marsh, Julia, Revenge porn victim to Google: make me disappear, New 
York Post, 2017-01-03, “http://nypost.com/2017/01/03/revenge-porn-victim-wants-her-name-deleted-from-
google/”. 
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År 2014 meddelade Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) sin dom i mål C-131/12 

mellan Google Spain SL och Google Inc. å ena sidan samt Agencia Española de Protección de 

Datos och Mario Costeja González å andra sidan (Costejadomen).16  Där fastställdes en rätt, 

som har kallats rätten att bli glömd, för enskilda att med den europeiska dataskyddsreglering-

en som grund i vissa fall av en sökmotorleverantör få indexerade sökresultat innehållandes 

personuppgifter raderade.  

 

Den 25 maj 2018 börjar 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 (dataskydds-

förordningen) tillämpas i medlemsstaterna inom unionen. Härmed kommer den svenska 

nationella regleringen i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) att ersättas och en ny komplet-

terande nationell lag, dataskyddslagen, att införas.17 Syftet med förordningen är att skapa det 

harmoniserade dataskydd inom EU som dataskyddsdirektivet misslyckades med, att stärka de 

registrerades18 rättigheter och kontroll över personuppgifter samt att främja ett fritt flöde av 

personuppgifter inom unionen.19 I förordningens artikel 17 upptas en bestämmelse angående 

rätten till radering, eller rätten att bli bortglömd, vilken är en av de bestämmelser som syftar 

till att öka de registrerades kontroll över sina uppgifter och därmed förstärka rätten till person-

lig integritet. Vissa benämner rätten som en nyhet eller en ny princip, medan andra menar att 

den innebär en förstärkning av en redan existerande rätt.  

 

1.2 Frågeställning 
Kommer EU:s nya dataskyddsförordning i Sverige att innebära en ökad möjlighet för registre-

rade att få sina personuppgifter raderade och de bakomliggande motiven för rätten till rade-

ring således uppnås?  

 

																																																								
16 EU-domstolens dom av den 13 maj 2014, Google Spain and Google, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 [cit. 
Costejadomen]. 
17 SOU 2017:39 Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning: Betänkande 
av Dataskyddsutredningen [cit. SOU 2017:39]. 
18 Se 3 § PuL: ”Den registrerade: den som en personuppgift avser.” Begreppet används dels i de fall när en 
person rent faktiskt har blivit registrerad, och dels i de fall när det finns en avsikt att registrera någon (Petersson, 
Roger & Reinholdsson, Klas, Personuppgiftslagen i praktiken, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 50 
[cit. Personuppgiftslagen i praktiken]). 
19 Europeiska kommissionen, faktablad: Sociala nätverk. 
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1.3 Syfte 
Syftet med EU:s dataskyddsförordning är som sagt att stärka skyddet av personuppgifter och 

att skapa en harmonisering på området som innebär att uppgifter kan flöda fritt inom unionen. 

En rätt till radering är det kanske främsta uttrycket för kontroll över de egna personuppgifter-

na. En sådan kan ge de registrerade en möjlighet att själva bestämma hur, när, var, av vem 

och i vilket syfte deras uppgifter ska behandlas. Med hänsyn till förordningens övergripande 

syfte och den nya samhällskontexten kan det således vara intressant att närmare undersöka 

vilken kontroll registrerade i Sverige kan erhålla i och med att förordningen blir tillämplig, 

hur detta skiljer sig från möjligheten till radering som de registrerade har idag och om det 

förväntade resultatet kan anses uppfylla de bakomliggande motiven till förordningen och den 

aktuella bestämmelsen. Med hänsyn till de samhällsförändringar som sker kan det leda till en 

diskussion och reflektioner angående huruvida detta är tillräckligt för upprätthållandet av ett 

gott integritetsskydd. Tanken är att uppsatsen ska belysa dessa frågeställningar och vikten av 

dem. 

 

1.4 Avgränsningar 
Flertalet intressanta frågeställningar har blivit nödvändiga att placera utanför ramen för det 

här arbetet. Innebörden av begreppet radering, det vill säga när personuppgifterna i fråga ska 

anses vara raderade, och hur detta i praktiken sker utelämnas. En personuppgiftsansvarigs20 

underrättelseskyldighet till andra personuppgiftsansvariga om begäran om radering av en 

registrerad har också till stor del avgränsats. Bestämmelser angående behandling av person-

uppgifter för vissa särskilda ändamål upptas inte i det här arbetet utan den allmänna och 

generella personuppgiftsbehandlingen är aktuell här. Personuppgiftsbehandling för ändamål 

som rör direkt marknadsföring uppmärksammas således inte närmare. Särskilda kategorier av 

registrerade, som barn, utelämnas även. Frågeställningar om vem som ska anses vara person-

uppgiftsansvarig, registrerad eller vad som utgör en personuppgift med anknytning till den här 

aktuella frågeställningen undantas likaså. Även resonemang kring innebörden av en registre-

rads roll i det offentliga livet, angående vilket en utredning är relevant i och med Costejado-

men, undantas eftersom det leder till alltför ingående resonemang avseende just den typ av 

personuppgiftsbehandling där detta aktualiseras. En utredning av yttrande- och informations-

friheten företas inte heller här. 
																																																								
20 Se 3 § PuL: ”Personuppgiftsansvarig: den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med 
och medlen för behandlingen av personuppgifter.” 
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1.5 Metod och material 
Ämnesvalet för det här arbetet kan hänföras till rättsinformatiken som handlar om juridikens 

samspel med informations- och kommunikationsteknik i samhället.21 Inom det område där 

teknik och juridik korsar varandra kan den rättsinformatoriska metoden således tillämpas 

vilket bland annat innebär ett utnyttjande också av andra källor än de traditionellt auktorita-

tiva rättskällorna som ingår i rättskälleläran. 

 

Det är uppsatsförfattarens personliga åsikt att rätten inte bör betraktas isolerat från andra 

vetenskapliga discipliner eller samhällsområden. Utan ett samhälle, sociala och kulturella 

fenomen eller värderingar finns inget sammanhang för rätten. Den allmänna vetenskapsut-

vecklingen har inneburit och innebär ett närmande av olika vetenskapsdiscipliner som kan dra 

nytta av varandras särskilda styrkor, kunskaper och metoder.22 I och med en bredare syn på 

vad som kan utgöra rättsvetenskap idag finns det inom denna även ett utrymme för andra 

vetenskaper, vilket möjliggör innovativa besvaranden av mer komplexa frågeställningar. I 

ljuset av den här utvecklingen krävs således inte längre att ett arbete bedrivs ur ett rättsinternt 

perspektiv för att det ska anses inrymmas i rättsvetenskapen, utan avgörande är istället 

huruvida objektet som studeras består av rätt eller ett rättsligt fenomen. På så vis kan även 

talas om flera rättsvetenskaper istället för en enhetlig sådan och rätt eller ett rättsligt fenomen 

kan angripas från olika vetenskapliga perspektiv. Härmed kan de andra vetenskaperna som 

utnyttjas användas för att systematisera rättsvetenskaperna.23  

 

Enligt Claes Sandgren verkar dock ett förhållningssätt där rättsvetenskap avgränsas genom 

rätten som studieobjekt, och det rättsinterna perspektivet således kan frångås, inte vara opti-

malt eller fruktbart. Det skulle innebära att rättsvetenskapen blir alltför bred.24 Alla de olika 

vetenskapliga angreppssätten på rätten utöver det interna rättsdogmatiska, som beskriver och 

systematiserar gällande rätt25, förefaller enligt Sandgren kunna samlas inom den rättsanaly-

																																																								
21 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Om rättsinformatik, Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik – Juridi-
ken i det digitala informationssamhället, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 21-28, på s. 21. 
22 Gräns, Minna, Användningen av andra vetenskaper, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 
metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 421-434, på s. 422 f. [cit. Gräns, Användningen av andra 
vetenskaper]. 
23 Ibid. 
24 Sandgren, Claes, Vad är rättsvetenskap?, Magnusson Sjöberg, Cecilia & Wahlgren, Peter (red.), Festskrift till 
Peter Seipel, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 527-552, på s. 530 f [cit. Sandgren, Vad är rättsvetenskap?]. 
25 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 43 [cit. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare]. 
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tiska metoden.26  Sandgrens inställning ska inledningsvis behandlas här innan det ovan be-

skrivna bredare perspektivets applicering på det aktuella arbetet studeras närmare.  

 

Inom en rättsanalytisk metod finns det utrymme för fri argumentation och, utöver ett faststäl-

lande av gällande rätt, även en analys av rätten och en kritik av de källor som trots allt utgör 

gällande rätt.27 Sandgren beskriver den rättsanalytiska metoden som i stor utsträckning fri. I 

den kan ingå ett fastställande av gällande rätt och en analys av ett valfritt ämne som kan ha sin 

grund i en mängd olika typer av material som inte formar vad som anses som gällande rätt, 

det vill säga allt som inte ingår i lagstiftning, lagförarbeten, prejudikat och doktrin (den rätts-

dogmatiskt orienterade litteraturen28). Med sådant material avses exempelvis soft law, under-

rättspraxis och myndighetspraxis.29  

 

I det aktuella arbetet förekommer både en sådan rättsanalytisk analys och en analys baserad 

på de klassiska rättskällorna, alltså en rättsdogmatisk sådan med rättskällehierarkin i åtanke, 

vilket är naturligt då dessa metoder klart berör varandra.30 På grund av den genomgående 

rättsinformatoriska aspekten måste från Sandgrens synsätt den rättsanalytiska metoden, i 

vilken en rättsdogmatisk metod ju till viss del ingår, bättre beskriva den aktuella metodiken. 

 

Med det bredare perspektivets sätt att angripa rättsvetenskap, vilket stämmer bättre överens 

med författarens egen uppfattning, kan rättsdogmatiken inom ramen för arbetet betraktas som 

analytisk tolkningsvetenskap. Metoden är särskilt aktuell vid utredandet av gällande rätt 

angående en möjlighet för registrerade till radering av personuppgifter i Sverige. Det före-

kommer även ett komparativt inslag med tanke på frågeställningens natur som också inräknas 

i den analytiska tolkningsvetenskapen.31 På grund av att juridiken är ett samhällskulturellt 

fenomen och det aktuella ämnesvalet tillämpas en rättsinformatorisk metod vilken kan sägas 

ingå i rättsvetenskapen som kulturvetenskap.32 Ett rättssociologiskt (och en aning rättshisto-

riskt) perspektiv inom ramen för rättsvetenskapen som samhällsvetenskap kan också uttydas i 

																																																								
26 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 ff; Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 530 f. 
27 Se dock ”kritisk rättsdogmatik” (Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 534 f.; Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk 
metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21-
45, på s. 33 ff. [cit. Kleineman, Rättsdogmatisk metod]). 
28 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
29 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 och 46. 
30 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f. och 47. 
31 Gräns, Användningen av andra vetenskaper, s. 423. 
32 Gräns, Användningen av andra vetenskaper, s. 424 f. 
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och med de relevanta samhällsaspekterna i uppsatsen och synen på rätten som en integrerad 

del av samhällets utveckling.33 Det är författarens förhoppning att dessa angreppssätt bidrar 

till en intressant analys och belyser frågeställningen kontextuellt så att både de mindre och 

större perspektiven framhålls, samt påvisar aktualiteten av ämnet. 

 

Inom EU-rätten finns inte förarbeten till lagstiftning på motsvarande vis som i Sverige.34 

Ingressen till ett direktiv eller en förordning kan dock stundtals fylla en sådan funktion och 

har i detta arbete tillämpats i sådana fall vad gäller den nya dataskyddsförordningen, för 

vilken det överhuvudtaget inte finns många källor att tillgå ännu av naturlig anledning. Det 

innebär att det inte heller finns rättspraxis eller mycket doktrin att tillgå rörande förordningen. 

Brist på rättspraxis är också fallet vid undersökningen av gällande rätt i Sverige och således 

förekommer den rättskällan endast i mindre utsträckning.  

 

På grund av brist på de klassiska rättskällorna samt egenskaperna hos det behandlade rättsom-

rådet utnyttjas soft law, kvasi-rättsliga källor, som exempelvis Datainspektionens vägledning-

ar vilka, trots att de inte är bindande, fyller en viktig funktion i praktiken.35 Som har framgått 

vid redogörelsen för rättsvetenskapliga metoder tillämpas också andra typer av material för att 

bidra med samhälleliga och tekniska aspekter. Tillämpandet av andra källor utanför den trad-

itionella rättskälleläran sker dock med medvetenhet om normhierarkier. 

 

På grund av ämnets aktualitet publiceras nytt relevant och intressant material med täta mellan-

rum. Den svenska Dataskyddsutredningens betänkande angående nationella kompletterande 

bestämmelser till dataskyddsförordningen överlämnades exempelvis till justitieministern strax 

före inlämningstillfälle för det här arbetet och har således inte kunnat undersökas närmare.36  

 

Tillämpade förkortningar presenteras löpande i texten och hänvisningar till källmaterial sker i 

sin fullständighet vid den första referensen i fotnot samt i källförteckningen. I återkommande 

fotnotsreferenser hänvisas därefter till källmaterial i förkortad form. 

 

																																																								
33 Gräns, Användningen av andra vetenskaper, s. 425. 
34 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s. 38 [cit. 
Europarättens grunder]. 
35 Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 1 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 64 och 68. 
36 Se SOU 2017:39. 
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1.6 Disposition  
Inledningsvis undersöks i kapitel två integritetsbegreppet och de bestämmelser genom vilka 

rätten till integritet och rätten till skydd av personuppgifter utgör grundläggande rättigheter i 

Sverige. En för uppsatsens syfte och frågeställning väsentlig del av arbetet utgörs av en utred-

ning av gällande rätt avseende en rätt till radering, vilken företas i det tredje kapitlet. Först 

och främst undersöks de bestämmelser som återfinns i PuL, implementerade på grund av 

dataskyddsdirektivet, därefter Costejadomen och slutligen den svenska praktiska tillämpning-

en av en rätt till radering i efterverkningarna av den EU-rättsliga domen.  

 

I kapitel fyra redogörs för den andra grundläggande delen av arbetet; rätten till radering i och 

med dataskyddsförordningens tillämpning i Sverige och de bakomliggande motiven. Därefter 

företas i kapitel fem en analys av dessa delar för att diskutera huruvida en förstärkning av 

rätten till radering kan antas ske och syftet med bestämmelsen i dataskyddsförordningen 

således uppnås. I kapitel sex utvidgas perspektivet återigen till en betraktelse av rätten till 

radering i sin roll som integritetsskydd i kontexten av samhällsutveckling och den fjärde 

industriella revolutionen. Slutligen ges en avslutande kommentar i kapitel sju. 
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2 Vad är personlig integritet? 

2.1 Integritetsbegreppet 

2.1.1 Allmänt 

Dataskyddsregleringen ska utgöra ett skydd för människors personliga integritet i samband 

med personuppgiftsbehandling37. Det existerar inte en allmängiltig definition av personlig 

integritet. Begreppet definieras ofta i generella termer som en individs rätt till skydd mot 

intrång i sin personliga sfär, eller som en rätt att bli lämnad i fred.38 Skilda åsikter angående 

vad personlig integritet innebär kan vara särskilt stora mellan olika kulturer och samhällen, 

samt över tid, där grundläggande normer och värderingar varierar.39 Således finns en differen-

tierad syn på personlig integritet och motstående intressen inom EU:s medlemsstater.  

 

Startskottet för den moderna diskussionen kring integritetsbegreppet och myntandet av idén 

om dess innebörd som en rätt att bli lämnad ifred anses ofta ha varit artikeln The Right to 

Privacy i Harvard Law Review år 1890 av Samuel D. Warren och Louis D. Brandeis.40 Alan 

F. Westin tog år 1967 i sin bok Privacy and Freedom upp speciella funktioner, eller syften, 

som en rätt till integritet ska tillgodose, vilka återges av bland annat Stig Strömholm.41 Westin 

menade att personlig integritet förser både individer och samhällsgrupper med bevarande av 

självbestämmanderätten, frigörande från det ålagda sociala rollporträttet samt tid till självvär-

dering och säker kommunikation.42 

 

																																																								
37 Se 3 § PuL: ”Behandling (av personuppgifter): Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om 
personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, 
bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning 
eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstö-
ring.” 
38 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Skydd av personlig integritet och informationsfrihet: Inledning, Magnusson 
Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik – juridiken i det digitala informationssamhället, Studentlitteratur, 1 u., 
Lund, 2015, s. 143-151, på s. 144 [cit. Magnusson Sjöberg, Skydd av personlig integritet och informationsfrihet: 
Inledning]. Se även Bylund, s. 21 ff. 
39 Magnusson Sjöberg, Skydd av personlig integritet och informationsfrihet: Inledning, s. 144 f. 
40 Warren, Samuel D. & Brandeis, Louis D., The Right to Privacy, Harvard Law Review, vol. 4, nr. 5, 1890, s. 
193-220, “http://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1#page_scan_tab_contents”. 
41 SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys: Delbetänkande av Integritets-
skyddskommittén (del 1), s. 55 f. [cit. SOU 2007:22]. 
42 Bland, Robert L., Rec. av Alan F. Westin, Privacy And Freedom, Washington and Lee Law Review, vol. 25, 
1968, s. 166-167, “http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20”; SOU 2007:22, s. 56. 
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2.1.2 Ett begrepp i rörelse 

Varken svensk eller europeisk lagstiftning har definierat personlig integritet i en samlad, 

allmängiltig sats. I den europeiska lagstiftningen används det engelska begreppet privacy, 

vilket torde vara än mer mångtydigt och brett än den svenska översättningen. Den ideella 

organisationen International Association of Privacy Professionals (IAPP)43 menar att privacy 

är ett relativt begrepp som varierar mellan kulturer men även mellan enskilda människor. 

Generellt skulle privacy kunna sägas vara rätten att bli lämnad ifred och rätten att vara fri från 

intrång och inblandning. Information privacy, personlig integritet i informations- eller data-

skyddshänseende, är att ha rätten till kontroll över hur ens egen personliga information insam-

las och används.44 Enligt IAPP har dataskydd under kort tid kommit att bli den kanske viktig-

aste konsumentskyddsfrågan i den globala informationsekonomin på grund av den snabba och 

alltmer förfinade tekniska utvecklingen.45 

 

Markus Bylund menar att försöken att definiera och koka ned begreppet personlig integritet 

kan vara ett uttryck för ett mänskligt sätt att hantera osäkerhet. Trots att det uppenbarligen är 

ett svårfångat fenomen finns det gott om försök till koncentrerade definitioner av begreppet. 

Sökandet av en definition på det här viset kan enligt Bylund leda till en begränsning av be-

greppets innebörd i syftet att göra det mer hanterbart, vilket i förlängningen kan innebära en 

risk för att betydelsefulla komponenter av det förloras. Bylund förespråkar att utgå från en 

bred och översiktlig förståelse av integritetsbegreppet och väljer således att beskriva begrep-

pet utifrån tre grundläggande förhållningssätt: rätten till en privat sfär, personlig integritet 

som process, snarare än ett tillstånd, och som ett kreativt verktyg vid val av exponering i 

processen. Istället för försök att avlägsna begreppets naturliga spretighet måste dess tolk-

ningsalternativ accepteras och den osäkerhet det medför hanteras.46 

 

																																																								
43 IAPP bildades år 2000 och syftar till att skapa ett forum för personer som arbetar med integritetsfrågor för att 
bistå praktiker i att utveckla och förbättra sitt dataskydd. Det är världens största globala integritetsnätverk. 
44 Bylund, s. 19. 
45 International Association of Privacy Professionals (utg.), What is Privacy?, “https://iapp.org/about/what-is-
privacy/”. 
46 Angående detta stycke se Bylund, s. 19 ff. 
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2.1.3 Integritetskommittén  

En entydig och allmänt accepterad definition av begreppet har, trots omfattande integritets-

skyddslagstiftning, inte kunnat identifieras.47 I maj 2014 tillsattes den parlamentariskt sam-

mansatta Integritetskommittén av regeringen med uppdraget att utifrån ett individperspektiv 

kartlägga och analysera företeelser i samhället, inom både privat och offentlig sektor, som kan 

inverka på den personliga integriteten.48 I kommittédirektivet tas definitionen i Nationalen-

cyklopedins ordbok till hjälp för att påvisa vad personlig integritet skulle kunna vara. Däri 

beskrivs begreppet som en ”rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att 

inte utsättas för personligen störande ingrepp”.49 Med belysande exempel från den svenska 

lagstiftningen konstateras att personlig integritet har ett nära samband med en mänsklig vär-

dighet. Rätten till personlig integritet kan även vara rätt till självbestämmande och valfrihet.50 

 

I det av Integritetskommittén år 2016 presenterade delbetänkandet uttrycker kommittén att 

den inte ser någon vidare mening med att formulera en mer precis definition av begreppet 

personlig integritet. I likhet med tidigare utredningar på området väljer kommittén istället att 

tala om begreppet på ett mer allmänt sätt.51 Anledningen är att begreppet är rörligt och förän-

derligt över tid samt att rätten till en personlig sfär är relativ. Kommittén hänvisar till en 

tidigare departementspromemoria52 där kärnan av personlig integritet uttrycks som det som 

normalt sett anses vara viktigt att värna om för att en enskild ska vara tillförsäkrad en rimlig, 

fredad, privat zon. Begreppet låter sig helt enkelt inte avgränsas ytterligare eller beskrivas 

med en klar formulering enligt Integritetskommittén. Utgångspunkten för kommitténs kart-

läggning blev rätten till privata tankar och att själv få bestämma vem dessa tankar och uppgif-

ter om ens person delas med.53  

 

I svenska statliga utredningar är hänvisning dels till en uppdelning av integritetsbegreppet och 

dels till Stig Strömholms sätt att definiera den skyddsvärda sfären på vanligt förekommande i 

																																																								
47 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 175 [Prop. 2009/10:80]; Magnusson Sjöberg, Skydd av personlig 
integritet och informationsfrihet: Inledning, s. 144; Dir. 2014:65, s. 2. 
48 Dir. 2014:65 Den personliga integriteten [cit. Dir. 2014:65]. 
49 Ibid.; Nationalencyklopedin (utg.), Integritet, ”http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/integritet”. 
50 Dir. 2014:65, s. 2. 
51 SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén: 
Delbetänkande av Integritetskommittén, s. 39 [cit. SOU 2016:41]. 
52 Ds 1994:51 Skyddet för enskilda personers privatliv. 
53 SOU 2016:41, s. 39. 
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ett syfte att belysa begreppets innebörd.54 Uppdelningen av begreppet sker utifrån andra 

kapitlet regeringsformen (1974:152) (RF) och rättighetskatalogen i den europeiska konvent-

ionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Euro-

pakonventionen)55. Begreppet brukar därmed delas in i rumslig integritet (hemfrid), materiell 

integritet (egendomsskydd), kroppslig integritet (skydd för liv och hälsa mot ingrepp i eller 

mot kroppen), personlig integritet i fysisk mening (personlig frihet och rörelsefrihet) och 

personlig integritet i ideell mening (skydd för personligheten och för privatlivet inklusive den 

privata ekonomin).56 

 

Strömholm definierar den personliga integriteten genom att undersöka kränkande handlingar 

av densamma, det vill säga ett slags negativ begreppsdefinition.57 De företeelser som utgör 

integritetskränkningar kan enligt Strömholm indelas i tre huvudgrupper: (1) intrång i en per-

sons privata sfär (i fysisk eller annan mening), (2) insamlande av uppgifter om en persons 

privata förhållanden och (3) offentliggörande eller annat utnyttjande av material om en per-

sons privata förhållanden.58 De integritetskränkande handlingarna kan dessutom mer detalje-

rat delas in i 14 grupper.59 I och med stipulerandet av de handlingarna som utgör integritets-

kränkningar och fastställande av deras respektive rättsliga reglering är det följaktligen möjligt 

att utröna det skydd som rättssystemet tillförsäkrar den personliga integriteten.60  

 

2.2 Personlig integritet som rättighet 
Rätten till respekt för privatlivet innefattar rätten till personlig integritet och, än mer specifikt, 

rätten till integritet vid personuppgiftsbehandling. Dataskydd kan följaktligen ses som en del 

av rätten till respekt för privatlivet. Rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd av 

personuppgifter utgör mänskliga rättigheter.61  

 
																																																								
54 Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen, s. 14 [cit. Prop. 2005/06:173]; SOU 2007:22, s. 55 ff.; 
SOU 2016:41, s. 136. 
55 Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna [cit. Europakonventionen]. 
56 SOU 2016:41, s. 136; prop. 2005/06:173, s. 14. 
57 SOU 2016:14, s. 139; prop. 2005/06:173, s.14. 
58 Strömholm, Stig, Integritetsskyddet: Ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT, 1971, s. 695-736, 
“http://svjt.se/svjt/1971/695”, på s. 698 [cit. Strömholm, Integritetsskyddet]. 
59 Fastställandet av de 14 grupperna brukar kallas för Strömholms kränkningsförteckning (SOU 2016:14, s. 139; 
SOU 2007:22, s. 55). 
60 Strömholm, Integritetsskyddet, s. 698 f. 
61 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen – en kommentar (15 september 2016, Zeteo), 
Inledning: internationella regler [cit. Personuppgiftslagen – en kommentar]. 



 13 

2.2.1 Rätten till skydd mot intrång i den personliga integriteten  

Samhällets respekt för den enskilde individens integritet är helt fundamentalt i en rättsstat.62 I 

2 kap. 6 § RF, bland annat, uppställs det svenska grundlagsskydd för den personliga integrite-

ten som gör det till en medborgerlig rättighet. I bestämmelsens andra stycke föreskrivs ett 

skydd mot intrång i den personliga integriteten, vilket infördes först år 2010.63 Vid införandet 

uttalade regeringen att respekten för individens självbestämmande är grundläggande i en 

demokrati. Det ansågs att den här typen av förstärkning och tydligare skydd förmodligen 

också skulle öka Sveriges trovärdighet som fördragsslutande part till Europakonventionen.64 

Regeringen framhöll i propositionen att Integritetsskyddskommittén något år tidigare hade 

kommit fram till att integritetsskyddet i allmänhet värderades lågt och att lagstiftaren vid 

utarbetandet av ny lagstiftning inte la tillräcklig vikt vid integritetsskyddsaspekterna.65 In-

tegritetsskyddet är inte absolut utan kan begränsas i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 20-

22 §§ RF. I 2 kap. 21 § föreskrivs de allmänna begränsningsramar som ska tillämpas.66 

 

2.2.2 Rätten till skydd för privatlivet 

Rätten till privatliv fastställs i artikel 8 i Europakonventionen. Europakonventionen gäller 

sedan 1995 så som svensk lag.67 En ytterligare förstärkning av konventionen i svensk rätt 

gjordes dessutom genom grundlagsföreskriften i 2 kap. 19 § RF enligt vilken lagföreskrifter 

och andra föreskrifter inte får meddelas i strid med konventionen.68 Artikeln innebär att var 

och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Enligt 

Hans Danelius innefattar rätten till privatliv, så som den föreskrivs i artikel 8 Europakonvent-

ionen, en rätt till skydd av en persons rykte och således är förtal och nedsättande uppgifter 

angående en person inte förenligt med artikel 8. Han menar dock att artikel 10 angående 

enskildas rätt till yttrandefrihet måste balanseras mot intressena i artikel 8. Skyddet för ytt-

randefrihet kan väga mer i en sådan intresseavvägning om det föreligger ett tillräckligt starkt 
																																																								
62 Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane, Statsrättens grunder, 4 u., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 176. 
63 Holmberg, Erik, Stjernquist, Nils, Isberg, Magnus, Eliason, Marianne & Regner, Göran, Grundlagarna – RF, 
SO, RO (1 januari 2015, Zeteo), 2 kap. 6 § RF Skydd mot intrång i den personliga integriteten [cit. Holmberg 
m.fl. Grundlagarna]. 
64 Ibid.; Prop. 2009/10:80, s. 176. 
65 SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten – Bedömningar och förslag: Slutbetänkande av Integri-
tetsskyddskommittén, s. 210 [cit. SOU 2008:3]; Prop. 2009/10:80, s. 176. 
66 Holmberg m.fl., Grundlagarna, 2 kap. 6 § Gemensamt för paragrafen. 
67 Se den så kallade inkorporeringslagen i lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
68 Fisher, David I., Mänskliga rättigheter – En introduktion, 6 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 90 [cit. 
Fisher, Mänskliga rättigheter]; Holmberg m.fl., Grundlagarna, 2 kap. 19 § RF. 
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intresse för allmänheten av att nedsättande uppgifter om en person publiceras eller vidarebe-

fordras. Andra faktorer är om personen i fråga är offentlig samt om uppgifterna som har 

lämnats har varit sanna eller åtminstone har lämnats i god tro.69  

 

Danelius uttrycker att i och med att skyddet för privatlivet i artikel 8 även innebär ett skydd 

för den personliga integriteten kan det strida mot samma artikel att publicera uppgifter om en 

persons privatliv som inte samtidigt kan anses vara försvarligt på grund av graden av allmän-

intresse som finns av att ta del av uppgifterna. Även en rätt att bli lämnad i fred ingår i artikel 

8. Danelius verkar alltså särskilja rätten till personlig integritet och rätten att bli lämnad ifred. 

Han menar att en rätt att bli lämnad ifred är ett skydd mot alltför närgången uppmärksamhet, 

som att bli fotograferad eller avlyssnad eller att privata fotografier, filmer eller ljudinspel-

ningar publiceras för irrelevanta syften.70  

 

Rätten till privatliv är svårdefinierad eftersom mycket kan innefattas i begreppet privatliv. 

Enligt Danelius måste artikel 8 dock ses som ett slags uppsamlingsartikel för sådana aspekter 

av privatlivet som faller utanför mer specifika artiklar vilka skyddar särskilda aspekter av 

privatlivet, exempelvis rätten till skydd mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behand-

ling samt religions- och åsiktsfrihet. Dessa särskilda rättigheter ska tillämpas exklusivt som 

lex specialis inom just de områden de ska skydda.71  

 

Artikel 8 i Europakonventionen innebär både en plikt för staten att avhålla sig från ingrepp i 

rätten, men även en positiv skyldighet för staten att tillse att tillräckliga åtgärder vidtas för att 

skyddet för rätten till privatliv ska kunna upprätthållas.72 Ett sådant tillräckligt skydd innebär 

framförallt utformande av lagar samt kontroll av att dessa lagar efterlevs.73 I artikel 8.2 har 

villkor uppställts för när ett ingrepp mot artikel 8 trots allt inte ska anses vara konventions-

stridigt. Ett av de tre villkor som uppställs är att ingreppet ska vara lagligt och därmed ha stöd 

i nationell lagstiftning samt uppfylla kraven på rättssäkerhet. För det andra villkoret finns det 

allmänna och enskilda legitima ändamål uppräknade i artikel 8.2 (den nationella säkerheten, 

																																																								
69 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, 5 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 374 [cit. Danelius, Mänskliga rättigheter i 
europeisk praxis]. 
70 Angående detta stycke se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 377. 
71 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 364. 
72 Fisher, Mänskliga rättigheter, s. 70.  
73 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 365. 
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den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller brott, 

skydd för hälsa eller moral och skydd för andra personers fri- och rättigheter), varav något av 

dem måste vara uppfyllt. Slutligen ska det inskränkande förfarandet vara nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle.74  

 

2.2.3 Rätten till skydd av personuppgifter  

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan)75, vilken är rätts-

ligt bindande, återfinns en rätt till skydd av personuppgifter i artikel 8. Stadgan ska stärka 

skyddet av de grundläggande rättigheterna och omfattar ännu fler rättigheter än Europakon-

ventionen. Rätten till skydd av personuppgifter är inte absolut utan måste beaktas i förhål-

lande till sin funktion i samhället.76 Rätten kan begränsas i enlighet med artikel 52.1 i stadgan. 

Uppgiftsskyddet är som nämnts ovan nära knutet till respekten för privat- och familjelivet 

som även skyddas i stadgan genom artikel 7.77 

 

Artikel 16.1 i den konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF)78 fastställer en rätt till skydd för var och en av de personuppgifter som rör densamme. 

Artikel 16.2 FEUF ger EU makt att besluta om bindande bestämmelser för skydd av enskilda 

vid personuppgiftsbehandling.79 Artikel 16 FEUF och den numera bindande stadgan är resul-

tatet av ikraftträdandet av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen 

och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget)80. 

 

																																																								
74 Angående detta stycke se Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 369 f. 
75 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 202, 2016-06-07, s. 389-405 [cit. 
stadgan]. 
76 EU-domstolens dom av den 9 november 2010, Volker und Markus Schecke och Eifert, C-92/09 och C-93/09, 
ECLI:EU:C:2010:662; Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgifts-
skyddsförordning) (COM(2012) 11 final), s. 6 f. [cit. COM(2012) 11 final]. 
77 Ibid. Se art 1.1 i dataskyddsdirektivet. Jmf uttrycket i art 1.2 i dataskyddsförordningen.  
78 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version), EUT C 202, 2016-06-07, s. 47 [cit. 
FEUF]. 
79 Jfr Öman, Sören, EU-förordning föreslås ersätta personuppgiftslagen, Blendow Lexnova Expertkommentar - 
Offentlig rätt, Blendow Group, maj 2012 [cit. Öman, Expertkommentar om förslag till EU-förordning]. 
80 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europe-
iska gemenskapen, EUT C 306, 2007-12-17, s. 1 [cit. Lissabonfördraget]. 
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I Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av person-

uppgifter (dataskyddskonventionen)81 från 1981 finns dataskyddsregler som är antagna av 

Europarådets ministerkommitté. Konventionen trädde ikraft i oktober 1985 och alla EU:s 

medlemsstater har ratificerat den. Konventionen är alltså bindande för Sverige.82 Den centrala 

delen i dataskyddskonventionen är kapitel två där de grundläggande principer upptas vilka ska 

garantera ett visst minimiskydd för registrerade vid automatisk behandling av personuppgif-

ter.83 Principerna är bland annat ursprunget till de grundläggande krav på personuppgiftsbe-

handling som återfinns i 9 § PuL och artikel 5 i dataskyddsförordningen.84 

																																																								
81 Europeiska konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av 
personuppgifter (CETS 108) [cit. dataskyddskonventionen]. 
82 SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen: Betänkande av Personuppgiftslagsutredningen, s. 39 [cit. SOU 
2004:6]; Prop. 2005/06:173, s. 11; Datainspektionen, Vägledning för integritetsanalys - En vägledning från 
Datainspektionen för att bedöma integritetsriskerna med ny eller ändrad lagstiftning, september 2016, 
“http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-integritetsanalys.pdf”, s. 7 [cit. Datainspektionen, 
Vägledning för integritetsanalys]. 
83 SOU 2004:6, s. 40. 
84 Datainspektionen, Vägledning för integritetsanalys, s. 12. 
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3 Möjligheter till radering av personuppgifter idag 

3.1 Dataskyddsdirektivet 

Dagens dataskyddsreglering uppkom i och med EU:s antagande av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avse-

ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (data-

skyddsdirektivet)85. Direktivet antogs år 1995 och har gällt sedan dess. Sveriges implemente-

ring av direktivet skedde genom PuL vars bestämmelser på det aktuella området ska utredas 

under avsnitt 3.2. I syfte att få en bättre förståelse för den svenska personuppgiftsregleringen 

och betydelsen av den kommande dataskyddsförordningen ska PuL sättas i sitt sammanhang 

genom en kortare undersökning av några av de motsvarande europeiska direktivsbestämmel-

serna. Relevanta är särskilt artiklarna 12 b och 14 första stycket a dataskyddsdirektivet.  

 

Artikel 12 b innebär att den registrerade ska ha en rätt att av den personuppgiftsansvarige, i 

förekommande fall, få sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med direkti-

vet i övrigt, särskilt om de är ofullständiga eller felaktiga, rättade, utplånade eller blockerade. 

Enligt punkten c har den registrerade även rätt till att den personuppgiftsansvarige underrättar 

tredje man till vilken uppgifterna har utlämnats angående sådan rättelse, utplåning eller 

blockering som har skett i enlighet med punkten b, såvida detta inte är omöjligt eller innebär 

en oproportionerligt stor ansträngning.  

 

Artikel 14 första stycket a reglerar den registrerades rätt att invända mot personuppgiftsbe-

handling. Den registrerade ska enligt bestämmelsen åtminstone ha rätt att, när som helst av 

avgörande och berättigade skäl som berör dennes personliga situation, invända mot person-

uppgiftsbehandling när den är tillåten i enlighet med artikel 7 e och f i dataskyddsdirektivet, 

om inte den nationella lagstiftningen föreskriver något annat. Regeln fastställer även att om 

invändningen är berättigad får den personuppgiftsansvarige inte fortsätta med den pågående 

behandlingen av uppgifterna. 

 

																																																								
85 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, EUT L 281, 1995-11-23, 
s. 31-50 [cit. dataskyddsdirektivet]. 
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Artikel 7 i dataskyddsdirektivet reglerar när personuppgiftsbehandling ska vara tillåten och 

erbjuder ett antal lagliga grunder för behandling i punkterna a-f. Här ska enbart redogöras för 

punkterna e och f i artikel 7 vilka har betydelse för rätten att invända mot behandling enligt 

artikel 14 första stycket a. Enligt punkten e får behandling ske om den är nödvändig för utfö-

randet av en arbetsuppgift av allmänt intresse eller när den är ett led i myndighetsutövning 

som utförs av den personuppgiftsansvarige eller tredje man till vilken uppgifterna har utläm-

nats. Den motsvaras av punkterna d-e i 10 § PuL. Intresseavvägningen som ska företas enligt 

punkt f i artikel 7 innebär att behandling får ske om den personuppgiftsansvariges, eller tredje 

mans till vilken uppgifterna utlämnats, berättigade intressen för vilkas ändamål behandlingen 

är nödvändig väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättig-

heter. Bestämmelsen upptas i punkten f även i 10 § PuL. 

 

3.2 Personuppgiftslagen 
Med stöd av PuL kan knappt två möjligheter att utöva en rätt till radering av personuppgifter 

erhållas. I 12 § PuL fastställs en rätt för den registrerade att återkalla ett tidigare avgivet sam-

tycke till en personuppgiftsansvarig avseende personuppgiftsbehandling. Genom ett återkal-

lande av samtycke ges den registrerade inte en rätt till radering men bestämmelsen är relevant 

för frågeställningen. 28 § PuL medför en rätt för den registrerade att kräva korrigering av sina 

personuppgifter, vilket exempelvis kan innebära radering av desamma. Möjligen finns en rätt 

att motsätta sig behandling enligt 10 § f, vilken i sådant fall också innebär en rätt till radering. 

Dessa tre bestämmelser undersöks närmare nedan och avslutningsvis redogörs för missbruks-

regeln i 5 a § PuL, vilken har relevans för sammanhanget och analysen, samt möjliga sankt-

ioner. 

 

3.2.1 Återkallande av samtycke 

3.2.1.1 Samtycket som uttryck för självbestämmande och personlig integritet 

För att bidra till en bättre förståelse av 12 § PuL ska inledningsvis redogöras för samtycke 

som legal grund för personuppgiftsbehandling. Enligt 10 § PuL, vilken kodifierar artikel 7 i 

dataskyddsdirektivet, är samtycke från den registrerade en allmän grund för lagenlig person-

uppgiftsbehandling.86 Utan samtycke kan personuppgiftsbehandling trots allt ske i situationer 

																																																								
86 Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter, Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, 
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när den anses vara nödvändig. Dessa ställs uttömmande upp i bestämmelsens punkter a-f.87 

Vad som anses utgöra ett samtycke formuleras i 3 § PuL som: ”varje slag av frivillig, särskild 

och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar 

behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.”  

 

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter (Artikel 29-gruppen)88 tar i sitt yttrande om 

samtycke upp att begreppet av tradition nära hör samman med begreppet kontroll, och syftar 

då på den registrerades kontroll över vederbörandes personuppgifter och användningen av 

desamma.89 Samtycket som företeelse och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen här-

stammar således ur den grundläggande rättigheten om personlig integritet. Därmed bör beslu-

tet att samtycka till en viss behandling omgärdas av strikta krav som särskilt tar i beaktande 

det faktum att avsägandet av kontroll innebär att avstå från en grundläggande rättighet.90 

 

Personuppgiftslagens grundval är till stor del att den enskilda registrerades vilja ska respekte-

ras i största möjliga mån, med andra ord att den registrerades personliga integritet ska respek-

teras. Samtycket spelar således en central roll i sammanhanget.91 Likaså sammanhänger den 

registrerades möjlighet att återkalla ett redan avgivet samtycke enligt 12 § PuL med kontroll-

begreppet och följaktligen rätten till personlig integritet. 92 Ett samtycke som en gång har 

avgivits torde vara giltigt tills vidare, om inte något annat kan anses ha framgått av den vil-

jeyttring som utgjorde samtycket, och således till dess att ett återkallande av det möjligtvis 

sker.93  

																																																																																																																																																																													
01197/11/SV WP187, 13 juli 2011, s. 6 [cit. Artikel 29-gruppen, Samtycke]. 
87 Personuppgiftslagen – en kommentar, 10 §. Känsliga personuppgifter, vilkas behandling som huvudregel 
förbjuds i 13 § PuL, kräver emellertid ytterligare stöd än 10 § i något av undantagen från förbudet som uppställs 
i 14-20 §§ PuL). Känsliga uppgifter är uppgifter som avslöjar ”ras” (se angående utmönstring av begreppet SOU 
2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.: Betänkande av Utredningen om transperso-
ners straffrättsliga skydd m.m., s. 60 och 105 ff.; Dir. 2014:115 Stärkt skydd för transpersoner och översyn av 
vissa termer, s. 5 f.) eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv utgör känsliga personuppgifter. 
88 Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter kommer att ersättas av den europeiska dataskyddsstyrelsen, 
European Data Protection Board (EDPB) på engelska, vars roll ska vara att säkerställa kontinuiteten av tillämp-
ningen i unionen (European Data Protection Supervisor (utg.), The History of the General Data Protection 
Regulation, “https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-
regulation_en”). Se angående den europeiska dataskyddsstyrelsen kapitel sju avsnitt tre i dataskyddsförordning-
en. 
89 Artikel 29-gruppen, Samtycke, s. 9. 
90 Ibid. 
91 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 114. 
92 Artikel 29-gruppen, Samtycke, s. 9. 
93 Personuppgiftslagen – en kommentar, 3 §. Se även prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsom-
rådet, s. 34 [cit. Prop. 2004/05:70].  
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3.2.1.2 Återkallande av samtycke enligt 12 § PuL 

Bestämmelsen för återkallande av samtycke i den nationella lagstiftningen, 12 § PuL, är 

avsedd att uppfylla de krav som ställs på medlemsstaterna i artikel 14 första stycket a data-

skyddsdirektivet. I och med den artikeln ska varje medlemsstat fastställa i vilken utsträckning 

personuppgiftsbehandling, som trots att den är lagenlig och tillåten enligt direktivet, ska vara 

möjlig för den registrerade att motsätta sig. Enligt den svenska bestämmelsen kan den regi-

strerade, i en situation där denne tidigare har möjliggjort tillåten personuppgiftsbehandling 

genom att avge sitt samtycke, återkalla detta när som helst. När den registrerade vill återkalla 

samtycket innebär det att inga nya uppgifter fortsättningsvis får samlas in eller på annat sätt 

behandlas med samtycket som grund, men däremot får behandlingen av redan insamlade 

uppgifter fortgå.94 Ett samtycke kan alltså i och för sig återkallas men det är inte möjligt att 

avbryta behandling som redan pågår med stöd av samtycket, vilket torde påkalla eftertänk-

samhet hos den registrerade.95 Rätten att återkalla ett samtycke innebär alltså i Sverige inte en 

rätt till radering för den registrerade. 

 

Noteras bör att den rätt att invända mot pågående personuppgiftsbehandling som erbjuds i 12 

§ PuL endast är tillämplig i sådana situationer där behandlingen överhuvudtaget är tillåten 

enbart efter den registrerades samtycke i enlighet med 10, 15 eller 34 §§ PuL. Bestämmelsen 

har ingen betydelse för återkallande av sådana samtycken som egentligen har lämnats i onö-

dan eftersom behandlingen i ett sådant fall redan är tillåten på någon av övriga grunder i 10 §. 

Samtycket ska alltså utgöra en nödvändig förutsättning för personuppgiftsbehandlingen. 

Förbudet av behandling av ytterligare uppgifter, som det återkallade samtycke innebär, omfat-

tar dels nya uppgifter och dels uppdateringar av sådana uppgifter som redan behandlas. På 

grund av att ursprungligen insamlade uppgifter inte heller får uppdateras eller kompletteras 

kan det indirekt innebära att uppgifterna måste utplånas eller avidentifieras på grund av att de 

har blivit inaktuella eller ofullständiga och således inte längre uppfyller kraven som 9 § PuL 

uppställer.96 Artikel 29-gruppen har dock i sitt yttrande angett att om fortsatt behandling av 

																																																								
94 Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag, s. 65 f. [cit. Prop. 1997/98:44]; Personuppgiftslagen – en kommentar, 
12 §. 
95 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 117. 
96 Personuppgiftslagen – en kommentar, 12 §; Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Samtycke enligt 
personuppgiftslagen, 2015, “http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-samtycke.pdf”, s. 11 f. 
[cit. Datainspektionen, Samtycke]. 
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uppgifterna inte har stöd i någon av de ytterligare grunderna för lagenlig behandling bör de 

rimligen raderas av den personuppgiftsansvarige.97  

 

Den registrerades uttryckliga inflytande över behandlingen av dennes personuppgifter har 

således begränsats till situationer där personuppgiftsbehandlingen överhuvudtaget endast kan 

ske med den registrerades samtycke, och till att gälla behandling av nya uppgifter. Bestäm-

melsens utformning innebär att Sverige har valt en minimalistisk lösning för uppfyllandet av 

kravet på den registrerades möjlighet till invändning i artikel 14 första stycket a dataskyddsdi-

rektivet. Den valda lösningen har setts som en lämplig avvägning mellan å ena sidan den 

registrerades intresse av självbestämmande (kontroll) samt å andra sidan den personuppgifts-

ansvariges intresse av att behandla färdigt de uppgifter som tidigare insamlats med stöd av 

samtycket. Genom avvägningen anses båda intressena respekteras och tillgodoses.98  

 

Det har beträffande en motsvarande bestämmelse i Centrala studiestödsnämndens registerför-

fattning ifrågasatts av lagrådet att ett samtycke som återkallas endast påverkar insamlandet av 

nya uppgifter, istället för att gälla generellt även för uppgifter som redan har samlats in.99 I 

propositionen till registerförfattningen beskrev regeringen skälen för detta som att personupp-

gifter som redan har samlats in på grund av det avgivna samtycket kan behandlas i ett flertal 

olika sammanhang inom myndigheten och således är det i många fall praktiskt omöjligt att 

upphäva behandling som redan har skett.100  

 

Enligt det andra stycket i 12 § PuL är det första stycket i samma paragraf samt 11 § PuL, 

vilken reglerar den registrerades absoluta rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter 

för direkt marknadsföring, de enda möjligheterna en registrerad har att med rättslig verkan 

motsätta sig behandling som är tillåten i enlighet med PuL. Huvudregeln är således att den 

registrerade inte med rättslig verkan kan motsätta sig enligt lagen tillåten behandling.101 Där-

emot kan den personuppgiftsansvarige naturligtvis respektera den registrerades önskan om 

upphörande av behandlingen trots detta.102  

																																																								
97 Artikel 29-gruppen, Samtycke, s. 34. 
98 SOU 1997:39 Integritet – Offentlighet – Informationsteknik: Betänkande av Datalagskommittén, s. 367 [cit. 
SOU 1997:39]; Prop. 1997/98:44, s. 65 f.; Personuppgiftslagen – en kommentar, 12 §. 
99 Prop. 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet, bilaga 5, s. 104 [cit. Prop. 
2008/09:96]. 
100 Prop. 2008/09:96, s. 36 f. 
101 Prop. 1997/98:44, s. 66. Se även SOU 1997:39, s. 366. 
102 Personuppgiftslagen – en kommentar, 11-12 §§. 
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3.2.2 Rätt att motsätta sig behandling enligt 10 § f PuL 

När behandling endast är tillåten efter en sådan intresseavvägning som avses i 10 § f PuL ska 

den personuppgiftsansvarige ta i beaktande den registrerades vilja att dennes personuppgifter 

inte ska behandlas. Således kan det enligt denna bestämmelse, trots vad som sagts i föregå-

ende avsnitt, finnas en rätt att i praktiken motsätta sig personuppgiftsbehandling enligt 

10 § f.103 Enligt Datalagskommittén, exempel inom doktrinen och Datainspektionen beskrivs 

detta utgöra en möjlighet, åtminstone i den meningen att den personuppgiftsansvarige har att 

beakta den registrerades inställning vid den aktuella intresseavvägningen.104 Detta är dock 

omdiskuterat.105  

 

Som regel ska den registrerades intressen anses väga tyngre än den personuppgiftsansvariges 

intressen av behandlingen när den registrerade uttryckligen motsätter sig densamma och 

denna invändning får anses vara sakligt motiverad.106 Endast i synnerliga undantagsfall kan 

den personuppgiftsansvariges intresse i en sådan situation väga tyngre än den registrerades 

intresse av att slippa behandling.107 Om den registrerade meddelar den personuppgiftsansva-

rige att denne motsätter sig en redan pågående personuppgiftsbehandling och det därmed inte 

längre anses finnas förutsättningar att behandla uppgifterna på grund av en intresseavvägning, 

eller någon av övriga legala grunder i 10 § PuL, ska uppgifterna således utplånas eller aviden-

tifieras.108   

 

																																																								
103 SOU 1997:39, s. 366 f.; Personuppgiftslagen – en kommentar, 10 § Efter en intresseavvägning – punkt f. 
104 SOU 1997:39, s. 365; Magnusson Sjöberg, Cecilia, Översikt över personuppgiftslagen, Magnusson Sjöberg, 
Cecilia (red.), Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 
2015, s. 159-194, på s. 173 [cit. Magnusson Sjöberg, Översikt över personuppgiftslagen]; Personuppgiftslagen i 
praktiken, s. 112; Blomberg, Kristina, Värt att veta om personuppgiftslagen, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2012, 
s. 57 [cit. Blomberg, Personuppgiftslagen]; Datainspektionen, Datainspektionen informerar – Intresseavvägning 
enligt personuppgiftslagen, 2015, “https://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-
intresseavvagning.pdf”, s. 6 [cit. Datainspektionen, Intresseavvägning]. Notera även Datainspektionens särskilda 
ansvar angående råd och vägledning om intresseavvägningen enligt Datalagskommittén i SOU 1997:39, s. 366.  
105 Se Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 3 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2001, s. 182 f. 
[cit. Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt], där synsättet ifrågasätts av författarna vilka menar att för detta 
saknas direkt stöd i dataskyddsdirektivet. Den registrerades inställning ska istället utgöra en av flera faktorer 
som beaktas vid intresseavvägningen. Jfr även Personuppgiftslagen – en kommentar, 10 § Efter en intresseav-
vägning – punkt f, enligt vilken en nyanserad bedömning är att föredra. 
106 Datainspektionen, Intresseavvägning, s. 6. 
107 SOU 1997:39, s. 365; Blomberg, Personuppgiftslagen, s. 57; Personuppgiftslagen – en kommentar, 10 § Efter 
en intresseavvägning – punkt f; Datainspektionen, Intresseavvägning, s. 6. 
108 SOU 1997:39, s. 365; Personuppgiftslagen i praktiken, s. 112; Personuppgiftslagen – en kommentar, 10 § 
Efter en intresseavvägning – punkt f; Datainspektionen, Intresseavvägning, s. 6. 
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3.2.3 Rätten till korrigering enligt 28 § PuL  

28 § PuL, angående en rätt för den registrerade att begära rättning, utplåning eller blockering 

(korrigering109) av sina personuppgifter som behandlas hos en personuppgiftsansvarig, im-

plementerar artikel 12 b och c i dataskyddsdirektivet. Enligt bestämmelsen har den registre-

rade en möjlighet att begära att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen snarast 

vidtar sådan korrigering som föreskrivs i 28 § PuL och som fordras av den registrerades 

begäran. Sådan korrigering kan ske av personuppgifter som inte behandlas i enlighet med PuL 

eller andra föreskrifter vilka har meddelats med stöd av PuL. Av de grundläggande kraven i 9 

§ PuL på en personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter framgår i första styck-

et punkten h att den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att på egen hand tillse att alla 

rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är 

felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Den personupp-

giftsansvarige måste således själv agera aktivt för att försäkra sig om att personuppgiftsbe-

handlingen som företas avser riktiga och fullständiga uppgifter med hänsyn till ändamålen 

med behandlingen. I PuL föreskrivs således en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att 

vidta de åtgärder som krävs, men även en rättighet för den registrerade att själv kunna begära 

samma åtgärd.110 

 
Efter det att en begäran har inkommit ska den personuppgiftsansvarige företa en utredning 

angående uppgiften eller uppgifterna i fråga och därefter nå en slutsats huruvida korrigering 

ska ske eller inte. Hur omfattande en sådan utredning ska vara beror på de anmärkningar som 

gjorts av den registrerade i sin begäran om korrigering. Det uppställs inget krav på den per-

sonuppgiftsansvarige att korrigera en uppgift när en sådan begäran inkommer, däremot bär 

den personuppgiftsansvarige bevisbördan för att uppgiften inte har behövts korrigeras i enlig-

het med gällande lagstiftning. Korrigeringen ska ske snarast och detta får till innebörd att den 

personuppgiftsansvarige inte agerar lagenligt om denne av bekvämlighetsskäl väljer att vänta 

med korrigeringen till dess att uppgiften ändå ska uppdateras.111 För det fallet att den registre-

rade är missnöjd med den personuppgiftsansvariges agerande i en sådan här situation kan den 

registrerade anmäla detta till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen112, som i sin tur kan 

																																																								
109 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 51. 
110 Angående detta stycke se Personuppgiftslagen i praktiken, s. 187 f. 
111 Personuppgiftslagen – en kommentar, 28 §. 
112 Se 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191).  
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företa vissa åtgärder gentemot den personuppgiftsansvarige.113 Den registrerade kan även 

väcka talan om skadestånd på egen hand vid allmän domstol.114 

 

De sätt på vilka uppgifterna kan korrigeras är genom rättelse, utplånande eller blockering. 

Rättelse innebär att uppgiften som ska rättas antingen ersätts med en riktig uppgift eller kom-

pletteras så att den blir korrekt. Rättelse är endast möjligt att företa i syfte att korrigera en 

uppgift när det faktiskt finns en uppgift som är korrekt, det går med andra ord inte att använda 

sig av rättelse när det inte kan erhållas vetskap om det riktiga förhållandet. Vid rättelse finns 

det inget krav på att den felaktiga uppgiften utplånas, det är upp till den personuppgiftsansva-

rige att avgöra hur rättelsen ska ske. Det ska däremot, i varje sammanhang, klart framgå att 

den felaktiga uppgiften har rättats samt vilka de rätta förhållandena är om den personuppgifts-

ansvarige inte väljer att utplåna den felaktiga uppgiften. Vid ett utlämnande av aktuella upp-

gifter till tredje man kan både den felaktiga uppgiften, med tydlig markering, samt den riktiga 

uppgiften med upplysning om den rättelse som har företagits lämnas ut av den personupp-

giftsansvarige. Det har ansetts att myndigheter först och främst bör använda sig av rättelse vid 

behov av korrigering. 115 

 

När en personuppgift förstörs så att den inte går att återskapa har den blivit utplånad. Uppgif-

ten ska inte vara möjlig att återskapa med gängse metoder på marknaden, till exempel pro-

gramvara för återskapande av raderade filer. Utvecklingen av sådana metoder och tekniker 

sker i en hög hastighet och de kan leda till gränsdragningsproblem angående när en uppgift 

ska anses vara utplånad. När en uppgift i en enskild situation ska anses utplånad har således 

överlåtits till praxis att avgöra. Uppgifter på datamedium är möjliga att utplåna genom såväl 

logiska som fysiska åtgärder. En logisk åtgärd är när en programvara utnyttjas i syfte att 

förstöra uppgifterna, medan en fysisk åtgärd innebär att uppgifterna förstörs genom att data-

mediet påverkas på ett fysiskt sätt (så att själva mediet kanske även förstörs). Fysiska åtgärder 

kan exempelvis vara magnetism, brand eller sönderslagning. Enligt Datainspektionen krävs 

för utplåning åtminstone säker omformatering av det datalagringsmedium på vilket uppgiften 

finns, eller total överskrivning. Endast radering av en fil är således inte tillräckligt. Datain-

spektionen menar att omfattningen av tekniska åtgärder som bör vidtas beror på bland annat 

hur känslig informationen i fråga är. Utplånande som korrigering kan företas när en uppgift 
																																																								
113 Se 45 och 47 §§ PuL om föreläggande av vite respektive ansökan om utplåning av personuppgifter. 
114 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 188.  
115 Angående detta stycke se Personuppgiftslagen i praktiken, s. 189; Personuppgiftslagen – en kommentar, 28 §. 
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överhuvudtaget inte har varit tillåten för den personuppgiftsansvarige att behandla enligt 

existerande dataskyddsreglering.116  

 

I en sådan situation som ovan har beskrivits, när rättelse inte kan användas som korrigering-

såtgärd på grund av att de rätta förhållandena inte är möjliga att utröna, kan blockering vara 

en möjlighet. Blockering av en personuppgift definieras i 3 § PuL och avser därmed en åtgärd 

som vidtas för att uppgiften i varje sammanhang ska förknippas med tydlig information om 

att uppgiften är spärrad och anledningen till detta samt för att uppgiften inte ska utlämnas till 

tredje man, förutom när stöd för detta finns i bestämmelserna om utlämnande av allmänna 

handlingar117. Uppgifterna får alltså användas internt av den hos den personuppgiftsansvarige 

samt hos ett eventuellt anlitat personuppgiftsbiträde förutsatt att informationen om spärrning-

en framgår. Hur uppgifterna rent tekniskt ska vara förknippade med den information som 

krävs angående blockeringen överlåts till den personuppgiftsansvarige att besluta om.118  

 

Av PuL framgår det inte när respektive korrigeringsåtgärd ska användas utan det får således 

antas att det ankommer på den personuppgiftsansvarige att avgöra i det enskilda fallet. Väg-

ledning angående metoder som inte bör tillämpas i ett visst fall kan dock erhållas genom 

annan lagstiftning eller framgå av sakens natur.119 Korrigeringsskyldigheten innebär att felak-

tigheten ska undanröjas, annars kvarstår ju skyldigheten att korrigera.120 

 

3.2.4 Missbruksregeln 

Den svenska så kallade missbruksregeln i 5 a § PuL infördes år 2007 och bygger på en miss-

bruksmodell, i motsats till övriga PuL som i linje med dataskyddsdirektivet bygger på en 

hanteringsmodell.121 Enligt missbruksregeln undantas både 10 och 28 §§ PuL från vardaglig 

ostrukturerad personuppgiftsbehandling.122 För sådan personuppgiftsbehandling finns således 

																																																								
116 Angående detta stycke se Personuppgiftslagen i praktiken, s. 189; Personuppgiftslagen – en kommentar, 28 §; 
Datainspektionen, Datainspektionen informerar - Hur länge får personuppgifter bevaras?, 2015, 
”https://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-personuppgifter.pdf”, s. 11. 
117 Se 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
118 Angående detta stycke se Personuppgiftslagen i praktiken, s. 189; Personuppgiftslagen – en kommentar, 3 
och 28 §§. 
119 Personuppgiftslagen – en kommentar, 28 §; Prop. 1997/98:44, s. 133. 
120 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 190. 
121 Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204). Se angående begreppen missbruks- och hante-
ringsmodell prop. 1997/98:44, s. 36 f. 
122 Prop. 2005/06:173, s. 39 ff. Ostrukturerad behandling är enligt 5 a § PuL ”behandling av personuppgifter som 
inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt under-
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inte någon rätt till radering att tillgå för de registrerade. Bestämmelsen infördes med främst 

artikel 13.1 punkten g i dataskyddsdirektivet som grund, vilken gör det möjligt för medlems-

staten att införa begränsningar av omfattningen av vissa av artiklar i direktivet om det är en 

nödvändig åtgärd med hänsyn till skydd av den registrerades eller andras fri- och rättighet-

er.123 Regeringen ansåg att rätten till yttrandefrihet måste anses ingå i punkten g trots att 

rättigheten tas upp specifikt som möjlighet för undantag i andra bestämmelser i direktivet. 

Med hänsyn till bland annat yttrande- och informationsfriheten i artikel 13.1 g kunde därmed 

missbruksregeln införas.124 

 

3.2.5 Sanktioner 

Datainspektionen har som tillsynsmyndighet rätt att utöva tillsyn över personuppgiftsansvari-

gas personuppgiftsbehandling och har därmed vissa befogenheter gentemot en personupp-

giftsansvarig samt får i vissa fall förbjuda fortsatt behandling på något annat sätt än genom 

lagring. Ett sådant förbud kan förenas med vite.125 Ansökan kan även göras hos förvaltnings-

rätt om utplåning av uppgifter som har behandlats på olagligt sätt.126 Ett beslut om utplåning 

torde dock mer sällan bli aktuellt på grund av dess ingripande karaktär.127 Det finns även 

straffbestämmelser för fysiska personer i 49 § PuL. Åläggande av vite eller skadestånd, vilka 

kan drabba såväl fysiska som juridiska personer, är dock de i praktiken viktigaste sanktioner-

na enligt PuL.128  

 

Efterlevnaden av PuL anses till stor del tillgodosedd genom skadeståndsskyldigheten enligt 

48 § PuL.129  Den personuppgiftsansvarige, vilken är den enda som åläggs skadeståndsskyl-

dighet enligt PuL, ska enligt bestämmelsen ersätta den registrerade för skada och kränkning 

av den personliga integriteten om denna har orsakats av den personuppgiftsansvariges, enligt 

PuL, lagstridiga behandling av den registrerades personuppgifter. Genom jämkningsbestäm-
																																																																																																																																																																													
lätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.” Detta kan exempelvis vara löpande text i ordbe-
handlingssystem eller på internet, ljud- och bildupptagningar samt e-post (Datainspektionen (utg.), Strukturerat 
eller ostrukturerat? Om personuppgiftslagens två olika regelsystem, “http://www.datainspektionen.se/lagar-och-
regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/”). 
123 Prop. 2005/06:173, s. 29, 31 ff. och 37; Patent- och registreringsverket, Kommissionens förslag till data-
skyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), dnr. AD 411-2012/430, 2012-02-09, s. 3 [cit. PRV, Kommissionens 
förslag till dataskyddsförordning]. 
124 Prop. 2005/06:173, s. 32 f. 
125 43-46 §§ PuL; Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 213. 
126 47 § PuL. 
127 Jfr Personuppgiftslagen i praktiken, s. 203. 
128 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 208. 
129 Ibid. 
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melsen i andra stycket av bestämmelsen kan ersättningsskyldigheten delvis sättas ned eller 

helt bortfalla beroende på vad som är skäligt efter att den personuppgiftsansvarige har visat att 

felet inte berodde på denne.130 För kränkningsersättning tillämpas i stor utsträckning schablo-

ner. Enligt Högsta domstolen är det en naturlig följd av att ersättningen till den registrerade 

för kränkning av dennes personliga integritet bestäms utifrån en bedömning av den kränkning 

som typiskt sett kan anses ha uppkommit.131 Högsta domstolen har således fastställt att ersätt-

ningsnivån i sådana fall som inte kan anses allvarliga bör ligga under 5 000 kr, medan ersätt-

ning i fall som kan anses mindre allvarliga, om än inte helt obetydliga, bör fastställas till ett 

schablonbelopp om 3 000 kr.132 Beloppen som utbetalas såsom kränkningsersättning är där-

med inte stora och följaktligen inte särskilt kännbara för en personuppgiftsansvarig som be-

handlar personuppgifter i strid med registrerades rättigheter enligt PuL.133 

 

3.3 EU-domstolen och en rätt att bli glömd 

3.3.1 Bakgrund 

År 2014 meddelade EU-domstolen sin dom i förhandsavgörandet mellan å ena sidan Google 

Inc. och dess dotterbolag Google Spain SL (gemensamt Google), samt å andra sidan den 

spanska tillsynsmyndigheten för dataskydd, Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD), och den spanska medborgaren samt i Spanien bosatta Mario Costeja González 

(Costeja).134 Målet aktualiserar vilka skyldigheter sökmotorleverantörer har avseende data-

skydd när personer som önskar att uppgifter om dem på tredje mäns webbplatser inte ska 

indexeras och göras tillgängliga genom leverantörens sökmotor135. För att besvara detta be-

hövde en tolkning av dataskyddsdirektivet företas med avseende på sökmotorer som vid 

direktivets tillkomst och offentliggörande ännu inte fanns.136  

 

Den spanska appellationsdomstolen Audiencia Nacional framställde den 27 februari 2012 en 

begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF till EU-domstolen med ett antal 
																																																								
130 Angående detta stycke se Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt, s. 213 f.  
131 Personuppgiftslagen – en kommentar, 48 §; NJA 2013 s. 1046, på s. 1054. 
132 Ibid. 
133 Blomberg, Personuppgiftslagen, s. 128; Magnusson Sjöberg, Översikt över personuppgiftslagen, s. 187. 
134 EU-domstolens dom av den 13 maj 2014, Google Spain och Google, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317 [cit. 
Costejadomen]. 
135  Se Nationalencyklopedin (utg.), Sökmotor, “http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sökmotor”, 
begreppet används här om ”en söktjänst på internet som erbjuder användaren möjlighet att söka efter innehåll på 
World Wide Web (WWW), till exempel webbsidor, bilder, videor, nyheter eller kartor.”    
136 Costejadomen, p. 19. 
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frågor angående tolkningen av vissa artiklar i dataskyddsdirektivet. Det ursprungliga spanska 

målet för Audiencia Nacional att ta ställning till rörde AEPD:s beslut att förelägga Google 

Inc. att vidta åtgärder för att avlägsna personuppgifter angående Costeja från sitt index samt 

dessutom omöjliggöra framtida åtkomst till Costejas, i domen aktuella, personuppgifter. 137 

Nedan ska först och främst mer detaljerat redogöras för bakgrunden till målet. 

 

3.3.2 Omständigheter i målet 

Tvisten uppstod efter det att Costeja den 5 mars 2010 lämnade in ett klagomål angående 

tidningen La Vanguardia Ediciones SL (La Vanguardia)138 samt Google till AEPD. Klagomå-

let grundade sig på att ett angivande av Costejas för- och efternamn i Google-koncernens 

sökmotor (Google Search) gav internetanvändare tillgång till länkar till två elektroniska vers-

ioner av kungörelser som år 1998 hade publicerats i dagstidningen La Vanguardias tryckta 

upplaga vari personuppgifter avseende Costeja, bland annat Costejas namn, återfanns. Kungö-

relserna gällde en försäljning av fastigheter på exekutiv auktion. Fastigheterna hade utmätts 

på grund av obetalda socialförsäkringsavgifter.139  

 

Costeja menade på att omnämnandet av fastighetsutmätningen numera var irrelevant eftersom 

att den hade avslutats sedan många år tillbaka och yrkade hos AEPD att myndigheten skulle 

ålägga tidningsutgivaren att redigera eller helt ta bort den publikation i vilken Costejas per-

sonuppgifter synliggjordes. Vad gällde Google begärde den registrerade vidare att företaget 

av AEPD skulle föreläggas att avlägsna eller dölja dennes personuppgifter så att sökresultaten 

på Costejas namn inte längre skulle inkludera länkar till kungörelsen i La Vanguardia.140  

 

Enligt AEPD kunde sökmotorleverantörer omfattas av dataskyddslagstiftningen och myndig-

heten förelade således i sitt beslut den 30 juli 2010 Google att företa de åtgärder som krävdes 

för att avlägsna personuppgifterna från dess indexering samt att omöjliggöra framtida åtkomst 

till uppgifterna. AEPD ansåg att det var möjligt att direkt ålägga sökmotorleverantörer detta 

																																																								
137 Costejadomen, p. 1-2. 
138 La Vanguardia är en dagstidning med stor upplaga och läsekrets i Spanien samt nätupplaga på spanska och 
katalanska. (Se nätupplaga på ”http://www.lavanguardia.com”). 
139 Costejadomen, p. 14; Generaladvokat Niilo Jääskinens förslag till avgörande av den 25 juni 2013, Google 
Spain och Google, C-131/12, ECLI:EU:C:2013:424, p. 18 [cit. Generaladvokat Niilo Jääskinen]. Se även för 
aktuell kungörelse La Vanguardia, Subhasta d’immobles, 1998-01-19, s. 23, elektronisk fotokopia, 
“http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/01/19/pagina-23/33842001/pdf.html”. 
140 Costejadomen, p. 15; Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 21. 
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utan något krav på att uppgifterna avlägsnas från den webbplats på vilken de återfinns. Däre-

mot ansåg AEPD inte att det fanns skäl att förelägga tidningsutgivaren de åtgärder som 

Costeja yrkade på eftersom dess publicering av uppgifterna hade laglig grund. Härefter över-

klagade Google AEPD:s beslut till den hänskjutande domstolen och begärde att beslutet 

skulle ogiltigförklaras.141 

 

De frågor som domstolen således hänsköt till EU-domstolen angående tolkningen av data-

skyddsdirektivet gällde dels direktivets territoriella tillämpningsområde, dels dess materiella 

tillämpningsområde och dels en rätt att bli bortglömd för registrerade inom ramen för direkti-

vet.142 Med hänsyn till denna uppsats frågeställning ska främst den sistnämnda frågan stude-

ras närmare medan de två föregående frågorna inte kommer att föranleda någon mer djupgå-

ende diskussion inom ramen för denna uppsats. Jämte domstolens skäl och domslut ska även 

generaladvokaten143 Niilo Jääskinens förslag till avgörande redogöras för i syfte att genom 

diskrepansen dem emellan bättre belysa EU-domstolens avgörande. 

 

3.3.3 Dataskyddsdirektivets tillämpningsområde 

Angående direktivets territoriella tillämpningsområde konstaterade domstolen, liksom genera-

ladvokaten, att Google omfattas av det territoriella tillämpningsområdet som kommer till 

uttryck i artikel 4.1 a i dataskyddsdirektivet, på grund av att Google Inc.:s i Spanien etable-

rade dotterbolag Google Spain marknadsför och försäljer reklamutrymme på sökmotorns 

webbplats ”www.google.com”144, vilket är det som gör sökmotorn lönsam,  samt att verk-

samheten riktar sig till invånarna i Spanien. Således ansågs Google Spains verksamhet utgöra 

personuppgiftsbehandling som utförs som ett led i verksamheterna vid ett etableringsställe 

tillhörande den registeransvarige på en medlemsstats territorium.145 

 

Gällande direktivets materiella tillämpningsområde var domstolens slutsats att en sökmotors 

verksamhet ska anses utgöra sådan personuppgiftsbehandling som avses i artikel 2 b i data-

																																																								
141 Angående detta stycke se Costejadomen, p. 16-17; Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 22.  
142 Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 6. Se även generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 23; Costejadomen, p. 20.  
143 En av de elva generaladvokater som ingår i EU-domstolens sammansättning utses för varje mål och inkom-
mer med ett förslag till avgörande om domstolen kräver det, innan det att domarna överlägger och avkunnar sin 
dom (Europeiska unionen (utg.), EU-domstolen – översikt, “https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/court-justice_sv”, senast uppdaterad 18-03-2017).  
144 Costejadomen, p. 43. 
145 Angående detta stycke se Costejadomen, p. 46-60; Generaladvokaten Niilo Jääskinen, p. 51-68. 
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skyddsdirektivet när informationen som lokaliseras, indexeras, lagras och ställs till förfogande 

innehåller personuppgifter. Enligt domstolen skulle sökmotorleverantören även vara person-

uppgiftsansvarig för samma behandling i den mening som avses i artikel 2 d dataskyddsdirek-

tivet.146 Generaladvokatens bedömning överensstämde inte helt med EU-domstolens. För-

visso kom Jääskinen, likt domstolen, fram till att vid sådana omständigheter som framgår av 

det aktuella målet måste det anses att sökmotorleverantörer utför personuppgiftsbehandling. 

Däremot kan dessa, enligt Jääskinen, inte betraktas så som personuppgiftsansvariga för sådan 

behandling i dataskyddsdirektivets mening.147 

 

3.3.4 Rätten att bli glömd 

Angående rätten att bli bortglömd efterfrågade den spanska domstolen EU-domstolens tolk-

ning avseende artiklarna 12 b och 14 första stycket a i dataskyddsdirektivet.148 Artiklarna 

implementerades i svensk rätt genom 28 respektive 12 §§ PuL vilka har redogjorts för under 

avsnitt 3.2.149 Audencia Nacional undrade huruvida de rättigheter som återfinns i artiklarna 12 

b och 14 första stycket a i dataskyddsdirektivet ska anses inbegripa att den registrerade kan 

begära hos en sökmotorleverantör att denne ska avlägsna länkar i dess förteckning över sökre-

sultat, på grund av att den registrerade anser att informationen kan skada denne eller vill att 

den ska glömmas, trots att det handlar om information som har publicerats i laga ordning av 

tredje man.150 

 

Google menade att den registrerade personen endast skulle kunna göra gällande rättigheter i 

enlighet med dessa artiklar när personuppgiftsbehandlingen var oförenlig med direktivet (se 

artikel 12 b) eller att det förelåg avgörande och berättigade skäl som rör den registrerades 

personliga situation (se artikel 14 första stycket a). Därmed ansåg Google att det faktum att 

den registrerade ansåg att behandlingen kunde skada denne eller önskade att de behandlade 

uppgifterna skulle glömmas bort inte var tillräckligt för att artikel 12 b och artikel 14 första 

stycket a i dataskyddsdirektivet skulle bli tillämpbara.151  

 

																																																								
146 Costejadomen, p. 21-41.  
147 Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 69-100. 
148 Costejadomen, p. 20.3.  
149 Personuppgiftslagen – en kommentar, 12 och 28 §§. 
150 Costejadomen, p. 20.3. 
151 Costejadomen, p. 90. Detta ställningstagande gick i linje med generaladvokatens, se nedan.  
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Costeja och den spanska regeringen å sin sida ansåg att den registrerade kan motsätta sig den 

aktuella behandlingen, en sökmotors indexering av personuppgifter, i det fall att denna upp-

giftsbehandling skadar den registrerade och dennes grundläggande rätt till skydd för de aktu-

ella uppgifterna. De menade även att rätten till respekt för privatlivet, inkluderat en rätt att bli 

glömd, väger tyngre än den personuppgiftsansvariges berättigade intressen och allmänhetens 

intresse av informationsfrihet.152 

 

3.3.4.1 EU-domstolens bedömning 

EU-domstolen konstaterade att den registrerade direkt får tillställa den personuppgiftsansva-

rige en begäran enligt artikel 12 b eller 14 första stycket a i dataskyddsdirektivet. Den person-

uppgiftsansvarige ska därmed pröva huruvida begäran är välgrundad och i förekommande fall 

upphöra med personuppgiftsbehandlingen.153 Domstolen uttryckte att en med direktivet oför-

enlig behandling av personuppgifter, vilket förutsätts för att artikel 12 b ska vara tillämplig, 

kan vara oförenlig inte endast på grund av omständigheten att uppgifterna är oriktiga utan 

även att de inte är adekvata, relevanta eller omfattar mer än vad som är nödvändigt i förhål-

lande till det ändamål för vilket de behandlas.154 Dessa krav på den personuppgiftsansvariges 

hantering av personuppgifterna återfinns i artikel 6.1 c-e i dataskyddsdirektivet och har im-

plementerats i svensk rätt genom 9 § första stycket e-i PuL. Följaktligen, påpekade domsto-

len, kan också en personuppgiftsbehandling som vid dess påbörjande var laglig med tiden 

övergå till att bli olaglig om något av ovanstående krav inte längre kan anses vara uppfyllt. 

Domstolen konstaterade härmed att personuppgifterna måste avlägsnas från sökmotorns 

förteckning över sökresultat, efter en begäran från den registrerade i enlighet med artikel 12 b 

dataskyddsdirektivet, om det visar sig att behandlingen av dem i nuvarande skede är oförenlig 

med artikel 6.1 c-e dataskyddsdirektivet trots att informationen på de länkade webbsidorna 

har publicerats i laga ordning av tredje män och att informationen är riktig.155 

 

Personuppgiftsbehandling måste hela tiden som den utförs vara tillåten enligt artikel 7 i data-

skyddsdirektivet. Med hänsyn till vad som har sagts ovan menade domstolen att det vid be-

dömningen av en registrerads begäran enligt artikel 12 b med anledning av att artiklarna 7 f156 

																																																								
152 Costejadomen, p. 91. 
153 Costejadomen, p. 77. 
154 Costejadomen, p. 92. 
155 Costejadomen, p. 93-94. 
156 Angående artikel 7 f dataskyddsdirektivet se avsnitt 3.1.  
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och 14 första stycket a inte anses uppfyllda ska prövas huruvida den registrerade numera har 

en rätt att förhindra att den aktuella informationen kopplas till vederbörandes namn. Domsto-

len påpekade vidare att det inte är en förutsättning att informationen orsakar den registrerade 

skada för att denne ska anses ha en sådan rätt.157 

 

Domstolen konstaterade slutligen att den registrerade med hänsyn till artiklarna 7 och 8 i 

stadgan, vilka inrymmer de grundläggande rättigheterna till respekt för privat- och familjeliv 

samt skydd av personuppgifter, får begära att information likt den aktuella avlägsnas från 

sökmotorns index. Därmed ska den registrerades intresse av att få sina rättigheter beaktade 

väga tyngre än inte bara sökmotorns ekonomiska intresse, utan även allmänhetens intresse av 

tillgång till informationen i fråga. Om ingreppet i den registrerades rättigheter emellertid av 

särskilda skäl kan motiveras av allmänhetens intresse av tillgång till informationen kommer 

det intresset att väga tyngre. Ett sådant särskilt skäl kan vara den roll som den registrerade 

spelar i det offentliga livet.158 

 

I Costejas enskilda fall kom domstolen fram till att, med hänsyn till känsligheten av den 

information som genom tillhandahållandet av länkar gick att koppla till Costejas person samt 

att uppgifterna publicerades för 16 år sedan av La Vanguardia, Costeja skulle ha en rätt att 

kräva att länkarna avlägsnades. EU-domstolen menade att det ankommer på den nationella 

domstolen att avgöra huruvida det finns särskilda skäl som antyder att allmänhetens intresse 

av ta del av informationen väger tyngre än den registrerades. I Costejas fall ansåg domstolen 

dock att sådana skäl inte verkade finnas. Den registrerade kunde därmed, med grund i artik-

larna 12 b och 14 första stycket a dataskyddsdirektivet, begära att de aktuella länkarna radera-

des från sökmotorleverantörens förteckning över sökresultat.159 

 

3.3.4.2 Generaladvokatens förslag till avgörande 

Generaladvokatens bedömning i samma fråga skilde sig i högsta grad från EU-domstolens. 

Enligt Jääskinen skulle frågan bedömas med utgångspunkt i ordalydelsen och ändamålen med 

de aktuella bestämmelserna. Med ordalydelsen som utgångspunkt konstaterade generaladvo-

katen att en rätt att bli bortglömd, varigenom den registrerade kan hindra spridningen av 

																																																								
157 Angående detta stycke se Costejadomen, p. 95-96. 
158 Angående detta stycke se Costejadomen, p. 97. 
159 Angående detta stycke se Costejadomen, p. 98. 
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personuppgifter vilka vederbörande anser skadar eller strider mot dennes intressen, inte kan 

inrymmas i artiklarna eller direktivet som helhet. I Jääskinens mening var den registrerades 

subjektiva önskemål inte något som skulle tas i beaktande vid personuppgiftsbehandling utan 

den registrerades samtycke, eller så som avgörande och berättigade skäl inom ramen för 

artikel 14 första stycket a dataskyddsdirektivet.160  

 

Jääskinen erinrade förvisso om artikel 17 i kommissionens dåvarande förslag till en allmän 

dataskyddsförordning161 som innehöll en rätt att bli glömd, liksom den idag antagna och 

ikraftträdda dataskyddsförordningen, men konstaterade att den föreslagna artikeln hade mött 

ett kraftigt motstånd och inte kunde påstås utgöra en kodifiering av befintlig rätt utan snarast 

en ”viktig rättslig innovation.” Därmed ansåg generaladvokaten detta sakna relevans för målet 

i fråga.162 

 

Jääskinen övergick därefter till att undersöka de relevanta grundläggande rättigheterna samt 

huruvida den registrerade därigenom kunde anses erhålla en rätt att bli bortglömd. Angående 

artikel 8 i stadgan om var och ens rätt till skydd för sina personuppgifter hävdade Jääskinen 

att den, vilken upprepar Europeiska unionens och Europarådets regler på dataskyddsområdet, 

inte i sig innebar nya aspekter vid tolkningen av dataskyddsdirektivet.163 Jääskinen hävdade 

vidare att internetanvändares rätt, som skyddas av artikel 11 i stadgan, att söka efter och få 

emot information som finns på internet gäller både beträffande information som återfinns på 

källwebbsidor och information som tillhandahålls av sökmotorer. Jääskinen menade att ef-

tersom utgivare av webbsidor har en rätt till yttrande- och informationsfrihet enligt artikel 11 

måste det i hög grad ses som ett utövande av denna rätt när en utgivare inte begränsar en 

sökmotors indexering av vederbörandes webbsida, utan tvärtom önskar en omfattande sprid-

ning av sidan.  

 

Rätten till information borde, enligt generaladvokatens mening, ges ett särskilt skydd med 

anledning av den växande tendensen att begränsa tillgången till eller censurera innehållet på 

internet hos auktoritära regimer.164 Sökmotorleverantören har även en rätt till näringsfrihet 

enligt artikel 16 stadgan. Eftersom det handlar om en kommersiell aktör som profiterar på 
																																																								
160 Angående detta stycke se Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 102-108 och 111. 
161 COM(2012) 11 final. 
162 Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 110. 
163 Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 113. 
164 Generaladvokaten, Niilo Jääskinen, p. 121-122. 
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sökordsannonsering165 rör det sig om en affärsverksamhet. Generaladvokaten erinrar dock om 

att ingen av rättigheterna ifråga är absoluta.166 

 

Angående det faktum att tidningsutgivaren i detta fall hade återpublicerat gamla tryckta tid-

ningar som elektroniska versioner i ett digitalt arkiv uttryckte generaladvokaten att det inte 

kan krävas av utgivaren att den digitala versionen ska ha ett annat innehåll än den tryckta. I 

Jääskinens mening skulle det innebära en otillåten censurering av myndigheterna samt att 

historiska uppgifter inte återges på ett korrekt sätt. Generaladvokaten menade även att den av 

internetanvändaren utförda handlingen att söka på den registrerades namn i en sökmotor för 

att få tillgång till information ur offentliga källor om densamme just är att utöva sin rätt till 

informationsfrihet. Att använda sig av sökmotorer är ett av de viktigaste sätten på vilket 

denna grundläggande rättighet kan utövas i dagens informationssamhälle. Den rätten skulle 

inskränkas om internetanvändaren inte längre skulle erhålla en sann version av relevanta 

webbsidor i sökresultatet. På samma sätt inryms en sökmotorleverantörs tillhandahållande av 

sökverktyg i form av en sökmotor i dess rätt till yttrande- och näringsfrihet.167  

 

Resonemanget ledde generaladvokaten till slutsatsen, vid ett övervägande om en tolkning av 

aktuella artiklar i dataskyddsdirektivet mot bakgrund av relevanta artiklar i stadgan kunde 

innebära en rätt att bli glömd på så vis som tidigare diskuterats, att ”det inte finns skäl att 

stärka de registrerades rättsliga ställning enligt direktivet och fylla ut det med en rätt att bli 

glömd.”168 Jääskinen menade att denna slutsats föranleds av att det är en särskilt komplex 

kombination av mänskliga rättigheter som aktualiseras i ett fall likt detta och om registrerade 

gavs en rätt att bli bortglömda skulle centrala rättigheter som yttrande- och informationsfri-

heten inskränkas.169 

 

																																																								
165 Det vill säga att företaget säljer annonseringsutrymme i sökmotorn kopplade till särskilda sökord.  
166 Generaladvokaten, Niilo Jääskinen, p. 124-125. 
167 Angående detta stycke se Generaladvokaten, Niilo Jääskinen, p. 129-132. 
168 Generaladvokaten, Niilo Jääskinen, p. 126, 133 och 136. 
169 Generaladvokaten, Niilo Jääskinen, p. 133. 
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3.4 Rätten att bli glömd i ett svenskt mål 

3.4.1 Bakgrund 

I Sverige har än så länge ett mål angående en rätt till radering av personuppgifter avgjorts i 

domstol. Målet avgjordes av Stockholms tingsrätt den 9 maj år 2016. Det har numera även 

prövats av Svea hovrätt, vars dom meddelades den 5 maj 2017, där saken angavs vara rätten 

att bli glömd med mera. Bakgrunden var lik den i det spanska målet. Käranden var en svensk 

medborgare med svensk hemvist (RH) och Google Inc. och dess svenska dotterbolag, Google 

Sweden AB, utgjorde svaranden (tillsammans Google).170 Tingsrättens och hovrättens dom-

slut blev dock annorlunda och RH:s talan avslogs helt. En kortfattad bakgrund till målet följer 

nedan. 

 

3.4.2 Omständigheterna i målet 

Den 20 januari 2015 tillskrev RH, som arbetade inom byggbranschen, Google Inc. och hänvi-

sade till PuL samt Costejadomen när han begärde att sju länkar i Google Searchs index, vilka 

visades vid en sökning på RH:s namn och innehöll hans personuppgifter, skulle raderas. 

Google Inc. gick med på att radera två av länkarna men ville inte radera resterande fem länkar 

med hänvisning till att dessa, enligt Google Inc.:s bedömning, berörde RH:s yrkesliv och 

således var av ett visst allmänintresse. De tre länkar som RH senare genom stämning hos 

tingsrätten yrkade att Google skulle föreläggas att ta bort tar internetanvändaren till tre artik-

lar publicerade i två olika tidskrifter inom byggbranschen.171 

 

RH menade att artiklarna innehöll kränkande och inaktuella uppgifter angående honom själv. 

Enligt RH hade han bland annat i sin yrkesroll beskrivits som ”skojare” och svartmålats ge-

nom påstådda kopplingar till Hells Angels. I en artikel fanns även uppgifter om honom som 

företrädare för ett bolag vilket han inte längre ville sammankopplas med.172 Artiklarna publi-

cerades år 2011 respektive 2010 och RH hade numera lämnat byggbranschen och menade 

med hänsyn till detta att de i artiklarna publicerade uppgifterna angående honom inte längre 

var relevanta eller aktuella.173  

 

																																																								
170 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15. 
171 Angående detta stycke se Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 3 och 10. 
172 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 5. 
173 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 3, 5 och 10. 



 36 

Google å sin sida menade att uppgifterna om RH i två av artiklarna angående bland annat 

eventuella skatteskulder, kopplingar till Hells Angels samt att han var ”svartlistad av de flesta 

av Stockholms byggentreprenörer” var publicerade i februari år 2011 och således fortfarande 

aktuella och relevanta för sådana personer inom branschen som kom i kontakt med honom. 

Google uppgav att uppgifterna i fråga även var korrekta och dessutom inte, utöver den på-

stådda kopplingen till Hells Angels, hade bestridits av RH. Det framgick enligt Google att 

påståendet om RH:s koppling till Hells Angels inte var styrkt. Angående uppgifterna om RH 

såsom företrädare för ett byggföretag menade Google att detta faktum var det enda som 

angavs i artikeln samt att det fanns ett starkt allmänintresse av att ta del av RH:s affärsme-

toder med beaktande av alla uppgifter om honom sammantaget, oavsett om RH har lämnat 

byggbranschen eller inte.174 

 

Den fråga som blev av störst vikt i det här fallet var, med hänsyn till Costejadomen, huruvida 

RH skulle anses vara en offentlig person och således behövde acceptera att allmänhetens 

intresse av information angående honom vid en intresseavvägning vägde mer än hans rätt till 

personlig integritet. RH ansåg att han inte var ses som en offentlig person eftersom han inte 

längre var verksam inom branschen och de företag som det hade varit fråga om var försatta i 

konkurs. Google menade emellertid att RH genom att ha varit styrelseledamot i flertalet bolag 

samt tidigare var, och fortfarande på sociala medier uppgav sig vara, verkställande direktör på 

ett svenskt aktiebolag tvärtom var att anses som offentlig.175 

 

3.4.3 Tingsrättens bedömning 

Inledningsvis anförde tingsrätten att den inte ansåg Google Sweden AB vara personuppgifts-

ansvarig. Därefter, menade domstolen, hade den att ta ställning till huruvida behandlingen av 

RH:s personuppgifter utförd av Google Inc. var att anse som otillåten. Tingsrätten angav de 

mänskliga rättigheter i Europakonventionen och stadgan som aktualiseras vid en bedömning 

av huruvida och på vilket sätt personuppgifter får behandlas. Här nämndes rätten till skydd för 

privat- och familjeliv och rätten till skydd av personuppgifter, samt rätten till yttrandefrihet, 

informationsfrihet och näringsfrihet.176 Tingsrätten menade att rätten till yttrandefrihet inklu-

derar en rätt till att ta emot och att sprida information och att rättigheten är en av demokratins 
																																																								
174 Angående detta stycke se Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 8.  
175 Angående detta stycke se Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 6 och 8 f. 
176 Se artikel 8 Europakonventionen, artikel 7 stadgan och artikel 8 stadgan respektive artikel 10 Europakonvent-
ionen, artikel 11 stadgan och artikel 16 stadgan. 
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grundpelare. Följaktligen får endast inskränkningar i yttrandefriheten ske om starka skäl 

föreligger. Det ska i princip vara fritt att sprida eller motta information.177  

 

De aktuella rättigheterna ska vägas mot varandra för att bedöma på vilket sätt och i vilken 

utsträckning personuppgifter ska få behandlas.178 Domstolen hänvisade till EU-domstolens 

dom år 2003 i förhandsavgörandet av brottmålet mot Bodil Lindqvist i Göta hovrätt vari EU-

domstolen uttalade att bestämmelserna i dataskyddsdirektivet i sig inte innebär någon be-

gränsning i principen om yttrandefrihet. Det ankommer på den nationella domstolen att tillse 

att en riktig balans mellan de intressen som är aktuella uppnås när den tillämpar de nationella 

bestämmelser som införlivar dataskyddsdirektivet.179  

 

Enligt tingsrätten var 9 och 10 §§ PuL, vilka som bekant reglerar det sätt på vilket personupp-

gifter måste hanteras samt på vilken laglig grund hanteringen är tillåten, tillämpliga i det här 

fallet. Punkten f i 10 § var närmare bestämt den relevanta bestämmelsen eftersom frågan som 

domstolen hade att avgöra var om sökmotorleverantörens behandling, trots att RH inte hade 

lämnat något samtycke, kunde vara tillåten. Med hänvisning till punkterna 81 och 97 i Coste-

jadomen fastslog tingsrätten att en individs rättigheter i artikel 7 och 8 i stadgan förvisso 

väger tyngre än både sökmotorleverantörens ekonomiska intressen och den breda allmänhet-

ens intresse av att finna informationen vid en sökning av det aktuella slaget, men att särskilda 

skäl, så som den berörda personens roll i det offentliga livet, kan innebära att allmänhetens 

intresse överväger individens integritetsintresse.180  

 

Domstolens resonemang gick ut på att individens rätt till skydd för privatlivet och av sina 

personuppgifter är rättigheter som givetvis måste respekteras. Emellertid måste även Googles 

betydelse för internetanvändares rätt att ta del av information på internet beaktas vid den 

intresseavvägning som ska ske. Det är väsentligt att allmänheten kan förlita sig på att de 

sökresultat som en sökmotor levererar ger ett tillförlitligt resultat. Tingsrätten framhöll att 

hänsyn också ska tas till vilken typ av uppgifter det handlar om, om RH var att betrakta som 

offentlig person samt om uppgifterna rörde hans privat- eller yrkesliv.181 Enligt tingsrätten 

																																																								
177 Angående detta stycke se Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 16 f. 
178 Ibid. 
179 EU-domstolens dom av den 6 november 2003, Lindqvist, C-101/01, ECLI:EU:C:2003:596, p. 90; Stockholms 
tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 17. 
180 Angående detta stycke se Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 17 f. 
181 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 18 f. 
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skulle också vägas in i bedömningen att det var fråga om uppgifter som hade publicerats i 

tidskrifter för journalistiska ändamål och att åtminstone en av tidningarna ägnade sig åt un-

dersökande journalistik. Uppgifter som framkommer i ett sådant sammanhang kan vara av 

stort intresse för allmänheten.182 

 

Efter en avvägning mellan RH:s rätt till skydd för sitt privatliv och av sina personuppgifter 

samt Googles intresse av att få sprida information och allmänhetens intresse av att kunna ta 

del av densamma, av vilka begränsning måste ske med stor försiktighet, blev domstolens 

slutsats att Googles och allmänhetens intressen vägde tyngre än RH:s intressen. Googles 

behandling av personuppgifterna var således inte otillåten.183 

 

3.4.4 Hovrättens bedömning 

Domen överklagades av RH till Svea hovrätt och hovrätten meddelade prövningstillstånd 

samt utsatte målet till förhandling den fjärde april 2017.184 Domen meddelades den femte maj 

2017 och hovrätten fastställde tingsrättens dom. Domstolen menade att endast Google Inc. var 

personuppgiftsansvarigt och att den andra frågan hovrätten hade att ta ställning till var om 

företaget genom sökmotorn behandlade RH:s uppgifter på ett otillåtet sätt. Svea hovrätt anslöt 

sig helt till tingsrättens bedömningar i båda fallen och redogjorde endast utöver detta för 

några punkter ur Costejadomen, främst för att förtydliga vikten av åtskillnad mellan webbsi-

deutgivarens och sökmotorleverantörens personuppgiftsbehandlingar.185 Detta ansåg hovrätt-

en troligtvis vara lämpligt i och med tingsrättens uttalande om att hänsyn skulle tas till att det 

var fråga om personuppgifter som hade publicerats i tidskrifter för journalistiska ändamål och 

således kunde vara av stort allmänt intresse.186 Hovrätten hänvisade även till punkt 76 i Coste-

jadomen för att särskilt notera att EU-domstolen hade angett att samtliga omständigheter som 

rör den registrerades situation i det konkreta fallet ska beaktas.187  

 

																																																								
182 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 21. Här ska dock betonas vikten av att hålla 
webbsideutgivarens respektive sökmotorleverantörens personuppgiftsbehandling åtskilda eftersom de utgör två 
separata behandlingar, vilket innebär att tingsrättens argument torde vara mindre lämpligt att lägga vikt vid i den 
aktuella bedömningen, se nedan om Svea hovrätts domskäl samt punkterna 85-88 i Costejadomen.   
183 Ibid.  
184 Svea hovrätts dom 2017-05-05 i mål T 4721-16. 
185 Svea hovrätts dom 2017-05-05 i mål T 4721-16, s. 2 f. 
186 Se not 155. 
187 Svea hovrätts dom 2017-05-05 i mål T 4721-16, s. 3. 
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Google hade inför huvudförhandlingen i hovrätten även åberopat ny bevisning angående RH:s 

fortsatta roll inom byggbranschen i nya bolag och därav allmänhetens intresse av att ta del av 

de länkar som hänvisade internetanvändaren till webbsidorna med artiklar om RH. Hovrätten 

följde denna linje och ansåg att sökträffarna innehöll information som var fortsatt relevant för 

allmänheten.188 

 

3.5 Datainspektionens beslut av den 2 maj 2017 
Tre dagar dessförinnan meddelandet av hovrättens dom, den 2 maj 2017, meddelade Datain-

spektionen sitt beslut efter tillsyn mot Google Inc. och Google Sweden AB. Tillsynen inled-

des den 27 maj 2015 efter att klagomål hade inkommit till Datainspektionen under hösten 

2014 och våren 2015 av personer som hade begärt av Google att vissa sökträffar i deras sök-

motor skulle tas bort men blivit nekade detta. 13 av dessa klagomål utreddes vid tillsynen av 

Googles hantering av rätten att bli glömd.189 Datainspektionen förelade i beslutet Google Inc. 

att vidta åtgärder så att vissa av sökträffarna i de granskade klagomålen inte visas vid sök-

ningar med hjälp av Googles söktjänster, som kan göras från Sverige eller i andra fall även 

från andra länder. Google Inc. ska ha genomfört åtgärderna senast den 2 augusti 2017.190  

 

Inspektionen konstaterade i skälen för beslutet att Google Inc. men inte Google Sweden AB 

är personuppgiftsansvarig, och vidare att den personuppgiftsbehandling som Google företar 

”vid visning av sökträffar i Googles söktjänster” faller under bestämmelsen i 5 a § PuL.191 

Datainspektionen hänvisade till missbruksregelns förarbeten där sökmotorer på Internet, i 

vilka teckensträngar med mera i sådant material som finns att tillgå på Internet indexeras, 

används som exempel på generell strukturering av ett material, utan att just personuppgifter 

har markerats som sådana, vilket medför att hanteringsreglerna inte ska tillämpas.192 Datain-

spektionen menade således att en kränkningsbedömning enligt andra stycket i 5 a § PuL ska 

företas vid granskningen av Googles personuppgiftsbehandling. En sådan måste enligt in-
																																																								
188 Svea hovrätts dom 2017-05-05 i mål T 4721-16, s. 4. 
189 Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Google Inc. 
och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015, s. 3; Datainspektionen (utg.), Rätten att bli glömd kan gälla globalt, 
2017-05-04, “http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/ratten-att-bli-glomd-kan-galla-globalt/” [cit. 
Datainspektionen, Rätten att bli glömd kan gälla globalt]. 
190 Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Google Inc. 
och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015, s. 1. 
191 Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Google Inc. 
och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015, s. 4 f. och 6. 
192 Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Google Inc. 
och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015, s. 6; Prop. 2005/06:173, s. 20 f. 
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spektionen ske med beaktande av 9 och 10 §§ PuL, trots att de inte är tillämpliga på ostruktu-

rerad behandling, samt EU-domstolens tolkning i Costejadomen av dataskyddsdirektivet och 

enskildas rätt till skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter.193  

																																																								
193 Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Google Inc. 
och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015, s. 7 ff. 
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4 Rätten till radering enligt dataskyddsförordningen 

4.1 Bakgrund  

Efter arbetet med en omfattande dataskyddsreform inom EU, föreslagen av kommissionen i 

januari år 2012, kommer den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen att börja tillämpas i med-

lemsstaterna inom unionen. Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning den 4 maj 

2016 och härmed ska det aktuella dataskyddsdirektivet samt den motsvarande svenska nation-

ella regleringen i PuL ersättas. I det här kapitlet ska undersökas motiven och bakgrunden till 

förordningen samt dess slutliga innebörd vad gäller rätten till radering och några andra för 

rätten betydelsefulla regler.  

 

Inledningsvis kan kortfattat redogöras för några rättsliga aspekter. En EU-förordning är enligt 

artikel 288 FEUF till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna och får 

således en stark genomslagskraft.194 Förordningen grundar sig på artikel 16 FEUF vilken 

utgör den rättsliga grunden för antagandet av bestämmelser om personuppgiftsskydd och har 

införts genom Lissabonfördraget, vilket har nämnts ovan i avsnitt 2.2.3. Artikeln möjliggör 

antagandet av bindande bestämmelser om personuppgiftsskydd för enskilda och om den fria 

rörligheten för personuppgifter.195  

 

4.2 Motiven för utarbetandet av en ny dataskyddsförordning 
Det övergripande syftet med utarbetandet och införandet av en ny dataskyddsförordning är att 

höja integritetsskyddet för enskilda inom EU och att öka deras kontroll över de egna person-

uppgifterna. Detta har utgjort grundvalen i kommissionens arbete. Efter att ha konstaterat den 

samhällsförändring som har skett sedan dataskyddsdirektivet trädde ikraft, exempelvis före-

komsten av sociala nätverk, molntjänster samt sofistikerade metoder för insamlande av data, 

kunde kommissionen framföra de slutsatser och problemområden som denna genom bland 

annat olika undersökningar uppmärksammades på i sitt meddelande till Europaparlamentet, 

Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén år 2010.196 Han-

																																																								
194 Europarättens grunder, s. 31. 
195 COM(2012) 11 final, s. 5. 
196 Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen (KOM(2010) 609 final), s. 2 f. [cit. 
KOM(2010) 609 final]. 
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tering av och tillämpning av dataskydd på ny teknik, ökad harmonisering och förstärkt inre-

marknadsaspekt samt att hantera globaliseringen var några av de frågor som av tillfrågade 

aktörer, både enskilda, företag och organisationer, ansågs kunna ge upphov till problem.197 

Kommissionen menade att en harmoniserad och enhetlig reglering av personuppgiftsskydd 

inom EU är väsentligt för att kunna främja dessa regler globalt.198  

 

Kommissionen uttryckte att det behövs en förtydligad rätt till radering och menade att rättig-

heten redan existerar enligt den nuvarande regleringen men att harmoniseringen inom EU:s 

medlemsstater av rättigheternas utövande är otillräcklig vilket innebär en differentierad möj-

lighet att åberopa sin rättighet. Situationen blir än mer komplicerad vad gäller personupp-

giftsbehandling på nätet där personuppgifterna ofta lagras utan den registrerades vetskap. 

Enligt kommissionen innebär de sociala nätverken särskilda svårigheter vad gäller de enskil-

das rättigheter och kontroll över sina uppgifter. Registrerade har inte kunnat återta personlig 

information från tjänsteleverantörer på nätet och detta innebär en kränkning av rätten till 

tillgång, korrigering samt utplåning av uppgifter. Således konstaterades ett behov av att dessa 

rättigheter blir mer uttryckliga, tydliga och om möjligt stärkta.199 

 

Över detta uttryckte Europaparlamentet sitt starka stöd.200 Parlamentet betonade likväl vikten 

av att bevara undantag för personuppgiftshantering som sker enbart för journalistiska ändamål 

eller för litterärt och konstnärligt skapande. Det påtalade även att den tekniska utvecklingen 

ger upphov till en nödvändighet att utvärdera reglerna så att det ger ett fortsatt starkt skydd 

men även fortsättningsvis innebär en rimlig avvägning mellan rätten till skydd av personupp-

gifter samt rätten till yttrande- och informationsfrihet. Vidare uppmanade parlamentet kom-

missionen att tillse att den granskning och revidering som skulle företas i slutändan skulle 

innebära en fullständig harmonisering och ett starkt och enhetligt skydd för enskilda med 

rättslig förutsebarhet.201 Parlamentet krävde bland annat stärkt respekt för de registrerades 

rättigheter och, särskilt gällande den ”globala onlinemiljön”, ett bättre genomförande av dessa 

i medlemsstaterna. Dessutom betonades vikten av förbättrade förutsättningar för de registre-

																																																								
197 KOM(2010) 609 final, s. 3 f. 
198 KOM(2010) 609 final, s. 19. 
199 KOM(2010) 609 final, s. 7. 
200 COM(2012) 11 final, s. 4. 
201 Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2011 om ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Euro-
peiska unionen (2011/2025(INI)), P7_TA(2011)0323, p. 3, 5 och 9 [cit. Europaparlamentet, Ett samlat grepp på 
skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen]. 
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rade att dels bli medvetna om, och dels kunna utöva bland annat rätten att radera personupp-

gifter och ett tydliggörande och lagfästande av rätten att bli glömd. Parlamentet krävde att 

radering av uppgifter senast skulle ske vid den registrerades begäran.202 

 

Liksom parlamentet menade Europeiska unionens råd (rådet) att kommissionens målsättning 

angående säkerställandet av enskildas skydd under alla omständigheter hade dess fulla 

stöd.203 Vidare uppmuntrades en definiering av registrerades rättigheter, förhållandena under 

vilka dessa kan göras gällande samt undersökandet av introducerandet av en rätt att bli bort-

glömd, som ett innovativt legalt instrument, så långt som utövande av rätten var möjlig med 

hänsyn till ny teknik. Även här betonades harmonisering som önskad effekt av regelverket.204 

 

4.3 Förslaget till en ny dataskyddsförordning 
Efter utarbetandet av ett lagförslag förklarade kommissionen år 2012 förutsättningarna för 

och målet med de nya föreslagna reglerna. Kommissionen menade att i och med den ökade 

globaliseringen och den fortskridande tekniska utvecklingen har nya förutsättningar skapats 

vilka innebär en ökad insamling, användning och spridning av personuppgifter. Detta har 

blivit en del av vardagen för den enskilde internetanvändaren inom unionen men även en stor 

del av näringslivet genom att personuppgifterna har blivit en tillgång för företag. Enligt 

kommissionen var det dock väsentligt att inte släppa greppet om integritetsskyddet. Tvärtom 

krävs det krafttag för att öka de enskildas rätt till sin personliga integritet och kontroll över 

uppgifter om den egna personen.  

 

Ett sådant ökat skydd behöver inte innebära en försämring av den ekonomiska tillväxten. 

Enligt kommissionens mening skulle ett starkare uppgiftsskydd istället utgöra en förutsättning 

för den digitala ekonomin och EU-företagens konkurrenskraft, genom att konsumenter upple-

ver en kontroll och säkerhet vid utnyttjandet av erbjudna tjänster, exempelvis online. Sträng-

are krav på personuppgiftsbehandling skulle således vara främjande för EU:s inre marknad 

																																																								
202 Europaparlamentet, Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen, p. 11, 16 och 17. 
203 COM(2012) 11 final, s. 4. 
204 Council of the European Union, Council conclusions on the Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council - A comprehensive approach on personal data protection in the European 
Union, Brussels, 24-25 February 2011, p. 1, 20, 22 och 26. 
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och flödet av personuppgifter. Nya och modernare regler angående personuppgiftsbehandling 

skulle stärka både den inre marknaden, de enskilda samt rättssäkerheten.205 

 

I och med detta samt det faktum att det nuvarande dataskyddsdirektivet antogs för 22 år se-

dan, när en stor del av den teknik vi idag tar förgivet fortfarande inte existerade och möjlig-

heten till personuppgiftsbehandling var långt ifrån vad den är idag, ansåg kommissionen att 

dataskyddet inom unionen måste reformeras från grunden.206 Kommissionen använde en 

situation likt Schrems, vilken beskrevs inledningsvis i uppsatsen, för att belysa svårigheten 

för registrerade idag att utöva sina rättigheter på grund av mängden data som samlas in, att de 

registrerade ofta inte har kontroll över hur eller av vem uppgifterna behandlas samt bristande 

kunskap om hur rättigheterna på nätet utövas. Genom bland annat rätten till radering exempli-

fierade kommissionen hur dataskyddsreformen ska garantera att en liknande situation fort-

sättningsvis inte uppstår.207Målsättningen med kommissionens lagförslag var således att, 

utöver stärkta rättigheter, möjliggöra effektiva och verkningsfulla sätt att säkerställa att de 

registrerade är medvetna och informerade om behandlingen av deras personuppgifter samt att 

det finns goda, fungerande metoder tillhanda i syfte att tillvarata rättigheterna.208  

 

Vikten av att medborgarnas förtroende för miljön online förstärks betonades även som en 

förutsättning för den ekonomiska utvecklingen. En konsekvens kan annars bli att utveckling-

en av innovativ användning av ny teknik hämmas. Kommissionen klarlade härmed person-

uppgiftsskyddets relevans och väsentlighet för unionen i sin helhet. Dataskyddsdirektivet har 

inte haft förmåga att stå emot en fragmentering av personuppgiftsskyddet inom EU, vilket 

naturligtvis leder till rättsosäkerhet. Den nya ram som presenterades och föreslogs syftade 

således till ökad kongruens och starkare ställning. Enhetligheten och enskildas ökade självbe-

stämmande skulle härröra från en strikt efterlevnadskontroll. Ännu en central aspekt var 

vidmakthållandet av teknisk neutralitet.209 

 

I kommissionens förslag till en allmän dataskyddsförordning beskrevs artikel 17 innehålla en 

rätt till radering och en rätt att bli bortglömd. Artikeln skulle närmare precisera rätten till 

																																																								
205 Angående detta stycke se Skydd av den personliga integriteten i en uppkopplad värld – En europeisk ram för 
personuppgiftsskydd för tjugohundratalet (COM(2012) 9 final), s. 2 [cit. COM(2012) 9 final]. 
206 COM(2012) 9 final, s. 3. 
207 COM(2012) 9 final, s. 4 f. 
208 COM(2012) 9 final, s. 5. 
209 Angående detta stycke se COM(2012) 11 final, s. 1 ff. 
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radering som är fastslagen i artikel 12 b i dataskyddsdirektivet, som ovan nämnts implemente-

rades i 28 § PuL. Den föreslagna artikeln skulle även redogöra för villkoren för rätten att bli 

bortglömd inklusive den personuppgiftsansvariges underrättelseskyldighet.210 

 

Datainspektionen uttryckte sitt välkomnande över många av förslagen men förhöll sig likväl 

tveksam till vissa delar.211 De enskildas förstärkta personuppgiftsskydd och en mer harmoni-

serad tillämpning av dataskyddsbestämmelser inom unionen var tankar som togs emot särskilt 

positivt.212 Gällande rätten att bli glömd menade Datainspektionen att en rätt att inte behöva 

acceptera att uppgifter bevaras längre än nödvändigt redan existerade så som en väsentlig 

princip. Förslaget tog dock steget längre i och med att artikeln skulle innebära en rätt att få 

uppgifter borttagna, bland annat, om den registrerade invände mot behandlingen enligt artikel 

19 som, med vissa förändringar, motsvarade artikel 14 i dataskyddsdirektivet213 Datainspekt-

ionen menade härmed att registrerade kunde få rätt till radering av sina personuppgifter ävens 

vid behandling som utförs som en arbetsuppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutöv-

ning.214 Således ansåg inspektionen att den rätt till radering som föreslogs var långtgående 

och att det var svårt att se hur den skulle kunna förverkligas i praktiken, trots att den innebar 

en god tanke och en betydelsefull utgångspunkt.215 

 
Efter att kommissionen hade presenterat sitt förslag till lagtext framställde så småningom EU-

parlamentet sin resolution med förslag på en allmän dataskyddsförordning efter sin första 

behandling.216 Sedan EU-medlemsstaternas ministrar nått en gemensam ståndpunkt inom 

rådet angående ett förslag till utformning av en ny dataskyddsförordning217 kunde lagstift-

																																																								
210 COM(2012) 11 final, s. 9, 52. 
211 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig), dnr. 250-2012, 
2012-03-12, s. 1 ff. [cit. Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning]. Se dock Patent- 
och registreringsverkets yttrande där verket helt avstyrker den föreslagna förordningens antagande (PRV, Kom-
missionens förslag till dataskyddsförordning, s. 1). 
212 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, s. 1. 
213 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, s. 7; COM(2012) 11 final, s. 9 och 54. 
Jfr artikel 21 i dataskyddsförordningen. 
214 Se artikel 19, 6 e och 17 i COM(2012) 11 final. 
215 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, s. 7 f. 
216 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 
2012/0011(COD)), P7_TA(2014)0212. 
 
217 Council of the European Union, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data (General Data Protection Regulation) - Preparation of a general approach, 9565/15, Brussels, 11 June 2015. 
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ningsförfarandet fortskrida och en trialog (trepartsförhandlingar) mellan de tre EU-organen 

inleddes i juni 2015 med ambitionen att nå en slutlig version av förordningen.218 En jämfö-

relse mellan förslagen till en rätt till radering från de tre EU-organen visar att rådets stånd-

punkt till stor del skilde sig från kommissionens och parlamentets. Många av dess förslag 

syns i den slutliga utformningen av förordningen, exempelvis radering så som både en rättig-

het och en skyldighet samt undantag från rätten till radering för behandling som är nödvändig 

på grund av ett allmänt intresse eller myndighetsutövning.219 

 

4.4 Dataskyddsförordningen 

4.4.1 Rätten till radering 

Artikel 17 ger dels den registrerade en rätt att få sina personuppgifter raderade, och dels den 

personuppgiftsansvarige en skyldighet att tillse att uppgifterna raderas om något av de förhål-

landen som ställs upp i artikel 17.1 är aktuellt. I ingresspunkterna 65 och 66 uttrycks att den 

registrerade särskilt ska ha rätt till radering när uppgifterna inte längre behövs för de ändamål 

som de har behandlats för, den registrerade har återkallat sitt samtycke eller invänt mot be-

handlingen eller behandlingen i övrigt inte sker i enlighet med förordningen eller på annat 

olagligt sätt. Uppgifterna ska även raderas om radering krävs för att uppfylla en rättslig för-

pliktelse eller om de berörda uppgifterna har samlats in vid erbjudande av informationssam-

hällets tjänster till ett barn i en sådan situation som föreskrivs i artikel 8.1. Radering av upp-

gifterna ska alltid ske utan onödigt dröjsmål.220  

 

																																																																																																																																																																													
Den europeiska datatillsynsmannen hade ett år tidigare i ett pressmeddelande påskyndat rådet i sitt arbete mot en 
gemensam ståndpunkt med hänsyn till dataskyddsreformens vitala betydelse för säkerställandet av rättigheterna i 
artikel 7 och 8 i stadgan (European Data Protection Supervisor, EDPS calls on the Council to make urgent 
progress on Data Protection Reform, EDPS/2014/10, Brussels, 6 June 2014, 
”https://edps.europa.eu/sites/edp/files/edpsweb_press_releases/edps-2014-
10_press_statement_data_protection_reform_package_en.pdf”). För Sveriges ståndpunkt inför mötet med rådet 
den 15-16 juni 2015 se Justitiedepartementet, Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15–16 juni 
2015, 2015-06-08, ”https://data.riksdagen.se/fil/CAA88C1B-60E1-4997-9CF3-ACD59FBF9151” (rådsprome-
moria), s. 3 ff. 
218 Se angående EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande artikel 294 FEUF samt Europarättens grunder, s. 59 ff. 
För en översyn av hela det aktuella lagstiftningsförfarandet är beteckningen på det interinstitutionella ärendet 
inom EU 2012/0011/COD. 
219 Council of the European Union, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such 
data (General Data Protection Regulation), 10391/15, Brussels, 8 July 2015. 
220 Angående detta stycke se ingresspunkt 65 samt artikel 17.1 i dataskyddsförordningen. 
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Fortsatt behandling är emellertid laglig om den är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- 

eller informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av 

allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsan-

svarige, på grund av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt 

intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för 

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.221 Om behandlingen är nödvändig 

för utövandet av yttrandefrihet eller informationsfrihet ska rätten till radering således inte 

gälla enligt artikel 17.3 a. 

 

4.4.1.1 Återkallande av samtycke 

Angående den registrerades rätt till radering vid återkallande av samtycke222 i artikel 17.1 b 

får ett sådant återkallas när som helst enligt artikel 7.3 och det ska vara lika lätt för den regi-

strerade att ta tillbaka samtycket som det var att lämna det. När den registrerade återkallar 

samtycket påverkar det inte lagligheten av behandlingen som skedde på grund av samtycket 

innan det återkallades. Den registrerade ska informeras om rätten att återkalla samtycket 

innan denne avger sitt samtycke.223 Det kan anses vara förenligt med god sed att det, utöver 

rätten att återkalla samtycket, i informationen angående behandlingen även framgår hur den 

registrerade kan återkalla samtycket.224 

 

4.4.1.2 Invändning mot behandling 

Enligt artikel 17.1 c i förordningen ska radering ske när den registrerade invänder mot på-

gående behandling enligt artikel 21.1 och det inte finns några berättigade skäl som väger 

tyngre. Den registrerade ska ha rätt att invända mot behandling av sina personuppgifter när 

som helst enligt artikel 21.1, med kravet att invändningen ska bero på skäl som hänför sig till 

den registrerades specifika situation. Invändningen får avse behandling som har sin legala 

grund i artikel 6.1 e angående behandling som är nödvändig för allmänt intresse eller myn-

dighetsutövning, eller i artikel 6.1 f angående behandling som är nödvändig efter en intresse-

avvägning mellan den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen och 

den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.  
																																																								
221 Se ingresspunkt 65 samt artikel 17.3 i dataskyddsförordningen. 
222 Den registrerades samtycke som rättslig grund återfinns i artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. 
223 Artikel 7.3 dataskyddsförordningen; Information Commissioner’s Office, Consultation: GDPR consent 
guidance, March 2017 [cit. ICO, GDPR consent guidance]. 
224 ICO, GDPR consent guidance. 
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Om den personuppgiftsansvarige inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen 

som väger tyngre än den registrerades intressen eller fri- och rättigheter, och behandlingen 

inte sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, ska den personuppgifts-

ansvarige sluta behandla uppgifterna. Enligt punkt fyra i artikel 21 ska den registrerade er-

hålla uttrycklig information angående denna rätt vilken ska redovisas tydligt, klart och åtskilt 

från annan information som eventuellt ges. Detta ska ske senast vid den första kommunikat-

ionen med den registrerade. 

 

4.4.1.3 Underrättelseskyldighet 

Den personuppgiftsansvariges skyldighet att underrätta andra personuppgiftsansvariga om 

raderingen framgår av punkt två i artikel 17. Centralt vid arbetet med dataskyddsreformen har 

genomgående varit internet och de dataskyddssvårigheter som det medför. Av ingresspunkt 

66 i förordningen framgår att i syfte att stärka rätten att bli bortglömd på nätet bör den utvid-

gas så att sådana personuppgiftsansvariga som har offentliggjort personuppgifter förpliktigas 

att vidta rimliga åtgärder, bland annat tekniska sådana, för att informera andra personuppgift-

sansvariga som behandlar de aktuella uppgifterna om att den registrerade har begärt radering 

av alla länkar till och kopior eller reproduktioner av dessa uppgifter. Den personuppgiftsan-

svarige bör vidta rimliga åtgärder, med beaktande av den teknik som finns tillgänglig och 

andra hjälpmedel som den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utnyttja, däribland tek-

niska åtgärder, för att informera övriga personuppgiftsansvariga om den registrerades begä-

ran.225 

 

I artikel 19 finns även en anmälningsskyldighet för den personuppgiftsansvarige vid radering 

av uppgifter som sker enligt artikel 17.1. Det innebär en skyldighet för den personuppgiftsan-

svarige att underrätta varje mottagare av de aktuella uppgifterna om en sådan radering om det 

inte skulle visa sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Om den regi-

strerade begär det ska den personuppgiftsansvarige även informera den registrerade om vilka 

dessa mottagare är. 

 

																																																								
225 Angående detta stycke se ingresspunkt 66 samt artikel 17.2 i dataskyddsförordningen. 
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4.4.1.4 Bevisbörda 

Kommissionen menar att det finns särskilda problem med sociala medier som den genom 

dataskyddsreformen stärkta rätten att bli bortglömd kommer att hantera. Enligt kommission-

ens mening är sociala nätverk bra för att behålla kontakt med familj och vänner men innebär 

ofta att olika typer av information som användaren själv väljer att lägga upp på nätverket kan 

ses av många fler än denne inser. Rätten till radering innebär att när den registrerade inte 

längre vill att uppgifterna ska behandlas, och det inte längre finns något legitimt skäl för 

behandlingen, måste de raderas. I motsats till att den registrerade måste kunna visa på att det 

inte är nödvändigt att behandla uppgifter om densamma ska numera den personuppgiftsansva-

rige bära bevisbördan för dennes behov av fortsatt behandling.226 

 

4.4.2 Rätten till radering ur ett systematiskt perspektiv 

Artikel 17 bör belysas ur ett slags systematiskt perspektiv med hänsyn tagen till hur andra 

förordningsregler bidrar till dess genomslagskraft. Det har till viss del gjorts ovan och ska 

längre ned göras i och med en undersökning av möjliga undantag från artikel 17 till fördel för 

yttrande- och informationsfriheten. Här ska dock redogöras för några bestämmelser som 

särskilt kan bidra till registrerades utnyttjandet och personuppgiftsansvarigas efterlevnad av 

rätten till radering. Utan den registrerades kunskap om eller förståelse för personuppgiftsbe-

handlingen som företas, verksamma sätt att tillvarata dennes rättigheter på, tillsynsmyndig-

heternas befogenheter och kontroll samt effektiva repressalier blir rättigheten i praktiken 

ineffektiv.  

 

4.4.2.1 Sanktioner 

För den personuppgiftsansvariges uppmärksammande och åtgärdande av registrerades rätt till 

radering, samt fullgörandet av den motsvarande skyldigheten, har risken för sanktioner en 

central betydelse, särskilt ekonomiska sådana.227 Tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58 i 

förordningen korrigerande befogenheter i punkt två, utöver utredande befogenheter i punkt 

ett, och kan därmed exempelvis förelägga den personuppgiftsansvarige att agera i enlighet 

med artikel 17.228 Utöver eller istället för ett sådant föreläggande eller om förelägganden av 

denna typ inte följs kan tillsynsmyndigheten påföra den personuppgiftsansvarige en administ-
																																																								
226 Angående detta stycke se Europeiska kommissionen, faktablad: Sociala nätverken. 
227 Personuppgiftslagen i praktiken, s. 203. 
228 Se artikel 58.2 g dataskyddsförordningen. 
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rativ sanktionsavgift.229 En sådan avgift kan uppgå till 20 000 000 euro eller, för företag, 4 % 

av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde 

som är högst, när ett föreläggande om radering enligt artikel 17 inte följs eller vid den person-

uppgiftsansvariges överträdelse av artikel 17.230 Enligt artikel 83.7 ska genom nationella 

regler beslutas huruvida och i vilken utsträckning sådana sanktionsavgifter ska påföras även 

myndigheter. Dataskyddsutredningen föreslog den 12 maj 2017 att så ska gälla även för myn-

digheter.231 

 

Den registrerade har rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 när 

denne anser att personuppgiftsbehandling avseende vederbörande strider mot en bestämmelse 

i förordningen, och ska härefter underrättas om hur arbetet fortskrider och vilket resultatet 

blir. I enlighet med artikel 82 har den registrerade en rätt till skadestånd för skada till följd av 

en överträdelse av exempelvis artikel 17. Enligt ingresspunkt 146 ska den ansvarige för ska-

dan, den personuppgiftsansvarige och/eller personuppgiftsbiträdet, ersätta all skada som en 

registrerad kan komma att lida till följd av personuppgiftsbehandling som strider mot förord-

ningens bestämmelser. Den registrerade ska få full och effektiv ersättning för den skada som 

denne har lidit. Medlemsstaterna ska själva införa andra sanktioner för överträdelser av för-

ordningen, vilka ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Härigenom bör med-

lemsstaterna kunna införa straffrättsliga påföljder.232 

 

4.4.2.2 Informationsskyldighet och rätt till tillgång 

Artiklarna 12-15 bidrar till den registrerades kunskap dels angående den personuppgiftsbe-

handling som sker avseende vederbörande, och dels angående dennes rätt till radering. Den 

personuppgiftsansvariges informationsskyldighet enligt artiklarna 13-14233 innehåller bland 

annat en skyldighet att upplysa om den registrerades rätt till radering, rätt till tillgång, rätt att 

invända mot behandling, rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet och rätt till återkal-

lande av samtycke om behandlingen är lagligen grundad på ett sådant.234 Som har framgått 

																																																								
229 Se artiklarna 58.2 i, 83.2, 83.5 b och e samt ingresspunkt 148 och 150 dataskyddsförordningen. 
230 Se artikel 83.5-6 dataskyddsförordningen. 
231 SOU 2017:39, s. 287 f. 
232 Artikel 84 och ingresspunkt 149 dataskyddsförordningen. Se angående detta SOU 2017:39 s, 273 ff. 
233 Vilken av artiklarna beror på om de aktuella personuppgifterna har samlats in från den registrerade eller inte. 
De motsvaras av artiklarna 10 och 11 i dataskyddsdirektivet (jfr COM(2012) 11 final, s. 9) och 23-25 §§ PuL 
(Personuppgiftslagen – en kommentar, 23-25 §§). 
234 Se artiklarna 13.2 b, c och d samt 14.2 c, d och e dataskyddsförordningen. 
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ovan kan det dessutom framgå särskilt av en specifik bestämmelse att information ska ges 

angående den registrerades rättighet som regleras däri.  

 

Den registrerade har enligt artikel 15 en rätt till tillgång till sina personuppgifter vars grundval 

är artikel 12 a i dataskyddsdirektivet vilken i sin tur motsvaras av 26 § PuL om registerut-

drag.235 Den registrerade ska på ett enkelt sätt och med rimliga intervaller kunna utöva sin rätt 

till tillgång. Rätten innefattar dels en rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som 

rör denne behandlas, tillgång till personuppgifterna och medföljande information om behand-

lingen.236 Informationen ska belysa den registrerades rättigheter och rätten att inge klagomål 

till en tillsynsmyndighet.237 Den registrerade ska förses med en kopia av de personuppgifter 

som är under behandling såvida en sådan inte inverkar menligt på andras fri- och rättighet-

er.238 

 

Enligt artikel 12 i förordningen ska den personuppgiftsansvarige bland annat vidta åtgärder 

för att tillse att information och kommunikation enligt ovan undersökta bestämmelser är 

koncis, klar och tydlig, begriplig och lättillgänglig. Den personuppgiftsansvarige ska under-

lätta för utövandet av den registrerades rättigheter och tillhandahålla information angående de 

åtgärder som vidtas för detta syfte samt, om åtgärder inte har vidtagits, orsaken till detta och 

möjligheten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet eller begära rättslig prövning. Inform-

ation, kommunikation och åtgärder ska tillhandahållas kostnadsfritt.239 

 

4.4.3 Svenska nationella bestämmelser 

I Sverige tillsattes en utredning den 25 februari 2016, redan innan det slutliga beslutet hade 

tagits om förordningens faktiska ikraftträdande, av regeringen vars syfte var att en ändamåls-

enlig och välbalanserad kompletterande nationell reglering ska vara beredd när förordningen 

väl börjar tillämpas. 240 I uppdraget ingick bland annat att utreda förordningens nationella 

påverkan och hur behovet av nationella bestämmelser ser ut samt att lämna förslag på utform-

																																																								
235 COM(2012) 11 final, s. 9; Personuppgiftslagen – en kommentar, 26 §; Sundberg, Johan, Den nya dataskydds-
förordningen – Reflektioner kring förberedelser, några av rättigheterna för registrerade samt personuppgiftsin-
cidenter, Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, Blendow Group, december 2016 [cit. Sundberg, 
Expertkommentar]. 
236 Artikel 15.1 och ingresspunkt 63 dataskyddsförordningen. 
237 Artikel 15.1 e och f dataskyddsförordningen. 
238 Artikel 15.3 och 15.4 dataskyddsförordningen. 
239 Se ingresspunkter 58 och 59 dataskyddsförordningen. 
240 Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen [cit. Dir. 2016:15]. 
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ning av dessa nationella bestämmelser. Arbetet redovisades den 12 maj 2017 i ett betänkande 

av Dataskyddsutredningen.241 Det pågår även utredningar på särskilda dataskyddsområden.242 

Datainspektionen fick också den 30 november 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ut-

bildningsmaterial, rådgivning och andra stödjande åtgärder i syfte att underlätta anpassningen 

till den nya förordningen för företagen. Uppdraget ska redovisas slutligt den 30 mars 2018.243 

 

Datainspektionen uttryckte vid yttrandet över kommissionens förslag till förordning en oro 

över att utrymmet för de nationella särregler som finns idag krymper i och med antagandet av 

nya dataskyddsbestämmelser i en EU-förordning. Inspektionen befarade att detta leder till 

alltför generella regler och därmed ett försvagat dataskydd i motsats till syftet med den nya 

regleringen.244 Dataskyddsförordningen tillåter, stundtals förutsätter, kompletterande nation-

ella bestämmelser på en del områden. Följaktligen finns det ett utrymme för nationell regle-

ring.245  

 

4.4.4 Begränsningar av rätten till radering till förmån för yttrande- och informations-

frihet 

Rätten till radering syftar som bekant till att ge de registrerade ökad kontroll och självbe-

stämmanderätt över sina personuppgifter vilket i sig är ett uttryck för personlig integritet. Mot 

rätten till integritet står enligt tradition rätten till yttrande- och informationsfrihet.246 Undantag 

och begränsningar av integritetsskydd görs därmed till stor del med hänsyn till yttrande- och 

informationsfriheten. Eftersom det rör sig om grundläggande mänskliga rättigheter är det 

särskilt viktigt att deras upprätthållande tillses vid upprättandet av regleringar som anses stå i 

motsats till dem. Undantag för dessa rättigheter har därmed en central betydelse för det ge-

nomslag som kan ges integritetsregleringen. Nedan undersöks således närmare undantagen för 
																																																								
241 SOU 2017:39. På grund av den knappa tiden fram till examensarbetets inlämningsdatum den 22 maj 2017 
finns det inte möjlighet att närmare undersöka utredningens slutsatser inom ramen för detta arbete.  
242 Se exempelvis dir. 2016:52 Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av 
författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde. 
243 Se Näringsdepartementet, Uppdrag att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsför-
ordning, N2016/07306/FÖF, 2016-11-24, 
”http://www.regeringen.se/4b02ef/contentassets/f2047355b3d94eddb77a28c500248f71/07306-uppdrag-att-ta-
fram-stod-for-naringslivets-anpassning-till-eus-nya-dataskyddsforordningjh_.pdf” (regeringsbeslut); Sundberg, 
Expertkommentar. 
244 Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, s. 2 f. 
245 Öman, Expertkommentar om förslag till EU-förordning. Se SOU 2017:39. 
246 Se bland annat prop. 2005/06:173, s. 16; Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i 
tryckfrihet och yttrandefrihet, 5 u., Jure, Stockholm, 2013, s. 4 f [cit. Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i 
tryckfrihet och yttrandefrihet]; Personuppgiftslagen i praktiken, s. 134. 
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dessa rättigheter, vilka kan vara av central betydelse för förstärkningen av rätten till radering i 

och med dataskyddsförordningen. 

 

Artikel 85 i förordningen innebär att medlemsstaterna förpliktigas att förena och samman-

jämka rätten till integritet i och med dataskyddsförordningen med rätten till yttrande- och 

informationsfrihet, så som den lyder i artikel 11 i stadgan, i nationell lagstiftning (punkten 1). 

Medlemsstaterna ska, för behandling som sker enbart för journalistiska, akademiska, konst-

närliga eller litterära ändamål, anta bestämmelser som fastställer undantag eller avvikelser 

från de registrerades rättigheter, inbegripet den registrerades rätt till radering i artikel 17, om 

dessa undantag är nödvändiga för förenandet av rätten till skydd för integritet med yttrande- 

och informationsfriheten (punkten 2). Enligt förordningen ska en bred tolkning göras av vad 

som innefattas i rätten till yttrandefrihet för att beakta vikten av friheten i varje demokratiskt 

samhälle. Medlemsstaterna är skyldiga att till kommissionen inkomma med de bestämmelser 

som i nationell rätt antas för detta ändamål. Likaså ska senare antagna ändringar anmälas utan 

dröjsmål till kommissionen (punkten 3). Artikeln bygger på artikel 9 i dataskyddsdirektivet, 

vilken i sin tur implementerades genom 7 § PuL.247 

 

Artikel 23 i dataskyddsförordningen innebär en möjlighet för medlemsstaterna att lagstifta om 

begränsning av tillämpningsområdet för rätten till radering om detta sker med respekt för 

andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna samt utgör en nödvändig och 

proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa något av intressena i 

punkterna a-j.248 I artikel 23 punkten i upptas skyddet av den registrerade eller andras rättig-

heter och friheter som ett intresse. Rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet torde rim-

ligtvis ingå även här trots att det finns särskilda undantag för dessa rättigheter i artikel 85 och 

i artikel 17.3 a.249  

 

I enlighet med förordningen ska de lagstiftningsåtgärder som företas på grund av artikel 23 

innehålla särskilda bestämmelser, av vilka en del uppställs i artikel 23.2. Artikel 23 ska möj-

liggöra för medlemsstater att antingen behålla begränsningar som tidigare gjorts under den 

																																																								
247 COM(2012) 11 final, s. 16. Angående detta stycke se artikel 85 och ingresspunkt 153 dataskyddsförordning-
en. 
248 Se ingresspunkt 73 i dataskyddsförordningen. 
249 Se ovan om införandet av missbruksregeln, jfr regeringens resonemang angående samma fråga under data-
skyddsdirektivet och PuL i prop. 2005/06:173, s. 32 och Personuppgiftslagen – en kommentar, 8 a §. 
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nuvarande dataskyddsregleringen eller att införa begränsningar.250 Bestämmelsen grundar sig 

på artikel 13.1 i dataskyddsdirektivet vars innebörd 8 a § PuL avsåg spegla. 251 8 a § PuL 

infördes dock inte förrän år 2007.252 Samtidigt infördes Sveriges missbruksregel i 5 a § PuL, 

vilken har redogjorts för ovan, med artikel 13.1 g angående skydd av den registrerades eller 

andras fri- och rättigheter som främsta grund, som motsvaras av förordningens artikel 23.1 

punkten i.253  

																																																								
250 COM(2012) 11 final, s. 10. 
251 Ibid.; Prop. 2005/06:173, s. 60. 
252 Lag (2006:398) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204). 
253 Prop. 2005/06:173, s. 31 ff. 
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5 Rätten till radering idag respektive i dataskyddsförordningen 

5.1 Vad gäller angående tillämpningen av rätten till radering i Sverige? 

Domstolarna i det svenska målet uttrycker inte på vilken grund den registrerade skulle ha en 

rätt till radering eller redogör för Costejadomen i det avseendet. De anger 10 § f PuL som den 

relevanta bestämmelsen i målet men verkar inte anse att den ger den registrerade en sådan rätt 

till invändning som undersöks i avsnitt 3.2.2 eftersom de menar att frågan de har att ta ställ-

ning till är huruvida behandlingen är tillåten eller otillåten enligt 10 § f PuL. I och med den 

frågeställningen är 28 § PuL rimligen den relevanta grunden, men den anges inte. Noteras kan 

emellertid att Svea hovrätt hänvisar till punkt 76 i Costejadomen vilken redogör för betydel-

sen av artikel 14 första stycke a dataskyddsdirektivet om rätten till invändningar mot behand-

ling vilken Sverige endast har implementerat i form av 12 § om återkallande av samtycke, 

såvida inte 10 § f även ska anses ge en sådan rätt till invändning. 

 

I och med Datainspektionens beslut där inspektionen fastställde Googles behandling av per-

sonuppgifter som ostrukturerad behandling enligt 5 a § PuL, med hänvisning till förarbetena, 

uppstår dock fler frågeställningar. För det första är frågan huruvida behandlingen faktiskt ska 

anses falla under missbruksregeln. Varken tingsrätten eller hovrätten har i det svenska målet 

mellan RH och Google uttalat något om den regelns tillämplighet men inte heller uttalat sig 

överhuvudtaget om de grundläggande bestämmelserna för lagens tillämplighet på behandling-

en. Tingsrätten konstaterar endast inledningsvis att det är ostridigt att behandlingen utgör 

personuppgiftsbehandling.254 Av tingsrättens domskäl framgår dock implicit, genom att 9 och 

10 §§ PuL menas vara tillämpliga, att PuL i sin helhet är tillämplig på behandlingen och att 

det således inte rör sig om ostrukturerad behandling.255 Google har själv inte heller hävdat att 

behandlingen skulle vara av sådant ostrukturerat slag.  

 

För det andra uppkommer frågor angående tillämpligheten av rätten att bli glömd, så som EU-

domstolen formulerade den, på sådan behandling som faller under missbruksregeln. Det kan 

konstateras att det enligt Datainspektionen inte verkar innebära någon skillnad att missbruks-

																																																								
254 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 15. 
255 Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 18. 
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regeln är tillämplig på behandlingen eftersom rätten att bli bortglömd likväl prövas på en-

skilda fall av Googles personuppgiftsbehandling. 

	

5.2 Rätten att bli glömd eller rätten till radering 
Kommissionen har vid diskussionen kring förstärkande av de registrerades rättigheter som 

innebär kontroll och en rätt till radering fokuserat särskilt på situationen i sociala nätverk och 

internet.256 Genom internet når uppgifterna ut till en stor mängd människor och det är lätt för 

den registrerade själv att se och få tillgång till uppgifterna och på så vis bli medveten om 

deras existens. Schrems fall, som har nämnts ovan, handlade just om den internetbaserade 

sociala nätverkstjänsten Facebook och den händelsen har utgjort ett exempel för kommission-

en inom ramen för dataskyddsreformen på vad som behöver åtgärdas och på behovet av en 

förstärkt rätt till radering. I och med dataskyddsförordningen kommer rätten dock att gälla för 

alla personuppgiftsansvariga. Den rätt att bli bortglömd som fastställdes i Costejadomen tog 

enbart sikte på sökmotorer.257  

 

Det kan vara intressant att ställa frågan huruvida rätten att bli glömd och rätten till radering är 

olika beteckning för en och samma sak eller om de också har olika innebörd. Vissa tillämp-

ningar av begreppet rätten att bli glömd kan tyda på det258, men i de allra flesta fall verkar de 

användas synonymt, exempelvis i dataskyddsförordningen.259 Det får nog snarare ses som att 

rätten att bli bortglömd, likt rätten till radering, används som ett uttryck för den generella 

rätten.  

 

Den grund på vilken sökmotorleverantörens behandling kan vara tillåten är artikel 7 f data-

skyddsdirektivet (10 § f PuL eller artikel 6.1 f dataskyddsförordningen).260  Om behandlingen 

således inte är förenlig med artikel 7 f kan den avbrytas med stöd av artikel 12 b eller artikel 

14 första stycket a dataskyddsdirektivet. Inom ramen för en sådan bedömning av sökmotorle-

																																																								
256 Se exempelvis KOM(2010) 609 final; COM(2012) 9 final; COM(2012) 11 final; Europeiska kommissionen, 
faktablad: Sociala nätverk; Ingresspunkter 65-66 i dataskyddsförordningen. 
257 Den kan emellertid även gälla för andra personuppgiftsansvariga där samma omständigheter som fastslogs i 
Costejadomen är aktuella (Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on the Implementation of the 
Court of Justice of the European Union Judgement on ”Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12, 14/EN WP 225, 26 November 2014, s. 8). 
258 Se exempelvis Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - 
Google Inc. och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015, s. 2; Datainspektionen, Rätten att bli glömd kan gälla 
globalt, se ingressen. Se dock Datainspektionen, Rätten att bli glömd kan gälla globalt, se första stycket. 
259 Begreppen används även synonymt i det här arbetet. 
260 Costejadomen, p. 73; Stockholms tingsrätts dom 2016-05-09 i mål T 4355-15, s. 18. 
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verantörens behandling blir det relevant med en avvägning mellan den registrerades integri-

tetsskyddsintresse och sökmotorleverantörens och tredje mäns intresse av yttrande- och in-

formationsfrihet och därmed den registrerades roll i det offentliga livet. I dataskyddsförord-

ningen skulle detta kunna motsvaras av bedömningar inom ramen för artikel 17.1 c eller d. I 

artikel 17.3 a i förordningen finns dessutom det generella undantaget för yttrande- och in-

formationsfrihet vilket kan ge upphov till sådana intresseavvägningar vid varje typ av bedöm-

ning enligt artikel 17. Förordningens rätt till radering innefattar och går utöver den rätt till 

radering som direktivet innehöll och följaktligen kan rätten att bli bortglömd så som den 

formulerades i Costejadomen ses som en del av rätten i förordningen. 

	

5.3 Att invända mot behandling 
Enligt artikel 14 första stycket a i direktivet finns en valfrihet för medlemsstaterna avseende 

registrerades rätt till invändningar mot laglig behandling. I förordningen däremot ska, oaktat 

de begränsningar en medlemsstat har möjlighet att göra, de registrerade ha rätt till invänd-

ningar på det vis som upptas i artikel 21.1. Datainspektionen uttalade, som ovan har anförts, 

angående kommissionens förslag till dataskyddsförordning att möjligheten att motsätta sig 

behandling som var nödvändig för allmänt intresse eller myndighetsutövning som kunde 

innebära en rätt till radering den registrerade skulle utvidga rätten till radering. Det stämmer 

naturligtvis för Sveriges del.  

 

I den slutliga versionen av förordningen har dock från rätten till radering undantagits behand-

ling som är nödvändig för allmänt intresse eller myndighetsutövning och därmed den typen av 

invändning som den registrerade har rätt till enligt artikel 21.1.261 Det är fortfarande möjligt 

för den registrerade att invända mot sådan behandling men däremot har den registeransvarige 

inte någon skyldighet att radera uppgifterna enligt artikel 17. Således kvarstår enligt artikel 

17.1 c radering av personuppgifter vid den registrerades invändning mot behandling som är 

nödvändig på grund av en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f, om det saknas berättigade 

skäl för behandlingen som väger tyngre. Följaktligen innebär inte möjligheten till invändning 

en sådan stor utvidgning av rätten till radering trots allt. Sammantaget blir resultatet av dessa 

bestämmelser ungefär detsamma som i den nuvarande regleringen. En annan fråga är vad som 

																																																								
261 Artiklarna 6.1 e, 17.1 c, 17.3 b och 21.1 dataskyddsförordningen. 
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i artikel 21.1 återstår av den registrerades rätt att invända mot behandling som är nödvändig 

för ett allmänt intresse eller myndighetsutövning när den undantas artikel 17.  

 

5.4 Att återkalla samtycke 
Rätten till radering förstärks genom dataskyddsförordningens reglering av ett återkallat sam-

tycke. I och med förordningen kommer rätten att återkalla ett samtycke och rätten att göra 

invändningar mot laglig behandling att ses som två separata instrument för den registrerade 

att utöva kontroll på, vilket inte är fallet i den nuvarande svenska regleringen på grund av 

Sveriges minimalistiska lösning på kravet enligt artikel 14 första stycket a i dataskyddsdirek-

tivet genom fastställandet av återkallande av samtycke i 12 § PuL. I likhet med regleringen i 

PuL kan ett återkallat samtycke endast påverka behandlingen om det inte någon annan rättslig 

grund för behandlingen enligt artikel 6 är uppfylld. Emellertid kommer återkallande av sam-

tycke enligt dataskyddsförordningen inte endast att förhindra insamlingen av nya uppgifter 

med samtycket som grund, utan även ge den registrerade en rätt till radering av redan insam-

lade personuppgifter. 262 Behandling av personuppgifter som redan behandlas, det vill säga 

uppgifter som tidigare samlades in med samtycket som grund, kommer alltså den personupp-

giftsansvarige att behöva upphöra med. Behandlingen som skedde innan återkallande är dock 

fortsatt laglig. Återkallandet av ett samtycke kommer även att underlättas genom att det ska 

vara enkelt att enklare att återkalla samtycken än tidigare. 

 

För kommissionen innebär detta en bit på vägen mot uppfyllandet av dess strävan om regi-

strerades ökade kontroll av personuppgifter. Om regeringens diskussion vid införandet av 

PuL angående återkallande av samtycke å andra sidan reflekteras över, se avsnitt 3.2.1.2, 

innebär denna nya reglering en ojämn intresseavvägning mellan den registrerades och den 

personuppgiftsansvariges intressen, med hänsyn till att avvägningen ansågs vara korrekt när 

den personuppgiftsansvarige fick fortsätta att behandla uppgifter som redan hade samlats in 

med samtycket som grund.263 Regeringen ansåg att den registrerades behov av kontroll tillgo-

dosågs genom en begränsning till insamling av ytterligare uppgifter. Det innebär dock att 

behandling utan faktisk rättslig grund alltjämt får fortgå, och att en behandling som redan har 

påbörjats på grund av avgivet samtycke inte kan avbrytas. Med hänsyn till samtyckets starka 

																																																								
262 Samtycke kommer även att bli enklare att återkalla, se artikel 7.3 dataskyddsförordningen och ICO, GDPR 
consent guidance. 
263 SOU 1997:39, s. 367; Prop. 1997/98:44, s. 65 f.; Personuppgiftslagen – en kommentar, 12 §. 
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uttryck för självbestämmande skulle hänsynstagandet till den registrerades intresse anses 

alltför litet. Å andra sidan innebar det ett omfattande arbete och stora kostnader att upphöra 

med pågående behandling som troligtvis kan ha ansetts alltför oproportionerligt i jämförelse 

med att de personuppgiftsansvariga fick behandla klart uppgifterna till dess att de behövde 

uppdateras eller på annat vis inte längre uppfyllde kraven enligt PuL. 

 

5.5 Förstärkta regler bidrar till ökad genomslagskraft 
Genom bland annat sanktioner och rätten till tillgång kommer rätten till radering att få bättre 

genomslagskraft. PuL har varit relativt tandlös och skadeståndsbeloppen, som har redogjorts 

för ovan, till registrerade för kränkning av deras personliga integritet har knappast varit känn-

bara för personuppgiftsansvariga. I och med förordningen kan höga administrativa sanktions-

avgifter påföras en personuppgiftsansvarig som inte tillvaratar de registrerades rättigheter på 

korrekt sätt. 

 

Schrems264 visar på vikten av rätten till tillgång för att personuppgiftsbehandling ska vara 

transparent och de registrerades kontroll över sina egna uppgifter. Att begära ut information 

och uppgifterna för att se över behandlingen möjliggör åberopandet av en annan rättighet, 

exempelvis rätten till radering. På så vis skapas ett incitament för den personuppgiftsansva-

rige att redan inledningsvis hantera personuppgifterna på korrekt sätt. För Sveriges del utökas 

rätten till tillgång, bland annat genom att rätten inte endast är tillämplig en gång per kalen-

derår, vilket kan upplevas betungande för företag men går helt i linje med kommissionens 

målsättning om ökad kontroll och stärkt dataskydd som i förlängningen ska gynna företagen 

inom EU genom ett friare flöde av data.265 

 

5.6 Undantaget enligt artikel 17.3 a 
Utöver de andra bestämmelser, av betydelse för rätten till radering, som möjliggör för med-

lemsstaterna att införa begränsningar till förmån för yttrande- och informationsfrihet finns det 

för rätten till radering särskilda undantaget i 17.3 a. Undantaget, som i kommissionens förslag 

till förordning endast hänvisade till bestämmelsen i artikel 80 (motsvarande artikel 85 i data-

skyddsförordningen), verkar möjliggöra mer omfattande begränsningar och undantag än 

																																																								
264 Pidd, Facebook could face €100,000 fine for holding data that users have deleted. 
265 Se 26 § PuL; Jfr Sundberg, Expertkommentar. 
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nuvarande rätt. Härigenom kan undantag som är nödvändiga för utövandet av yttrande- och 

informationsfrihet göras från rätten till radering. En hänvisning till yttrande- och informat-

ionsfriheten måste anses vid. Trots att det ger ett gott skydd avseende yttrande- och informat-

ionsfriheten möjliggörs omfattande undantag som dessutom måste anses innebära flertalet 

svåra intresseavvägningar. 

 

Därtill kommer att dessa bedömningar ankommer på den personuppgiftsansvarige. Intresse-

avvägningar avseende bland annat registrerades mänskliga rättigheter utförda av privata 

aktörer kan underminera rättssäkerheten och bör inte belasta dessa.266 Det finns både en risk 

för integritetskränkningar och, motsatsvis, en risk för att personuppgiftsansvariga av rädsla 

för att göra felaktiga bedömningar enligt förordningen inte utnyttjar undantaget till fullo.267 

En sådan typ av avvägning görs dock även enligt nuvarande reglering i och med Costejado-

men, i enlighet med vilken Google företar en sådan intresseavvägning vid varje registrerads 

förfrågan om radering.268 Så är fallet på grund av att bedömningen måste göras i varje enskilt 

fall och EU-domstolen utvecklade inte vidare på vem bedömning bör ankomma.269 Det är 

emellertid varken rimligt eller önskvärt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att intresseavvägningen 

ankommer på enskilda personuppgiftsansvariga, utan snarare en uppgift för tillsynsmyndig-

heter, nationella domstolar samt EU-domstolen.270 

 

5.7 Undantaget enligt artikel 85 
Utöver begränsning av dataskyddsregleringen, däribland rätten till radering, till förmån för 

yttrande- och informationsfriheten vid behandling som sker för journalistiska ändamål eller 

för konstnärligt eller litterärt skapande ska, som framgått i avsnitt 4.4.4, enligt dataskyddsför-

ordningens reglering även behandling som sker för akademiskt skapande undantas enligt 

artikel 85.2. Artikel 85 i förordningen är inte helt olik regleringen i svenska PuL. Till skillnad 

från artikel 9 i dataskyddsdirektivet som är begränsad till att undanta sådan specifik behand-

																																																								
266 Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 134. 
267 Jfr resonemanget i Personuppgiftslagen i praktiken, s. 88. 
268 I strid med generaladvokatens förslag (Generaladvokat Niilo Jääskinen, p. 133-134). 
269 Schiedermair, Stephanie, The Right to be Forgotten in the Light of the Google Spain Judgement of the Euro-
pean Court of Justice, Lind, Anna-Sara, Reichel, Jane & Österdahl, Inger (red.), Information and Law in Tran-
sition – Freedom of Speech, the Internet, Privacy and Democracy in the 21st Century, 1 u., Liber, Stockholm, 
2015, s. 284-299, på s. 293 f [cit. Schiedermair, The Right to be Forgotten in the Light of the Google Spain 
Judgement of the European Court of Justice]. 
270 Schiedermair, The Right to be Forgotten in the Light of the Google Spain Judgement of the European Court 
of Justice, s. 294. 
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ling som nämns ovan, och motsvaras av artikel 85.2, från en del av dataskyddsregleringen 

verkar artikel 85 i dataskyddsförordningen ha utvidgats genom 85.1 till att innefatta ytterli-

gare behandling. Däri görs en generell hänvisning till yttrande- och informationsfriheten, likt 

den i artikel 17.3 a.  

 

Artikel 85 ger på så vis intrycket av att ge samma, om inte större, möjlighet till begränsning 

av dataskyddsbestämmelserna som 7 § PuL. Bortsett från undantaget för specifik behandling i 

andra stycket ska enligt 7 § första stycket i den utsträckning det skulle strida mot bestämmel-

serna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen (1949:105) eller yttrandefrihets-

grundlagen (1991:1469) (YGL) PuL inte tillämpas. Artikel 85.1 verkar möjliggöra begräns-

ningar av förordningens bestämmelser i fler fall eftersom att integritetsskyddet ska förenas 

med yttrande- och informationsfrihet så som de kommer till uttryck i artikel 11 i stadgan, 

vilket är en mer omfattande definition av rättigheterna.271 

 

5.8 Begränsningen enligt artikel 23.1 i 
Artikel 23.1 i dataskyddsförordningen bygger som bekant på artikel 13.1 g dataskyddsdirekti-

vet, på vars grund Sverige införde missbruksregeln. Enligt kommissionens förslag till förord-

ning innebar artikel 23 att undantag av de slag som artikeln möjliggör både skulle kunna 

behållas och införas av medlemsstaterna. Missbruksregeln i 5 a § PuL kommer dock inte att 

finnas kvar efter det att förordningen börjar tillämpas.272 Trots kommissionens uttalande i 

förslaget om möjligheten att behålla begränsningar är detta troligtvis korrekt eftersom det 

förefaller tveksamt huruvida den svenska missbruksregeln bereds utrymme enligt artikel 23 i 

förordningen.  

 

Enligt artikel 23 måste begränsningen som genomförs ske i respekt med andemeningen i de 

grundläggande rättigheterna och friheterna och utgöra en nödvändig och proportionell åtgärd i 

ett demokratiskt samhälle, utöver det faktum att den ska säkerställa skyddet av yttrande- och 

informationsfrihet enligt punkten g. Vid tillfället för missbruksregelns införande var det till-

räckligt att begränsningen var en nödvändig åtgärd med hänsyn till skydd av yttrande- och 

																																																								
271 Se Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet, s. 4 f.; Personuppgiftslagen i 
praktiken, s. 82 ff.; Prop. 2005/06:173, s. 32. 
272  SOU 2017:39, s. 195; Datainspektionen (utg.), Missbruksregeln upphör, 
“http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/missbruksregeln-upphor/”, senast 
uppdaterad 2017-02-23. 
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informationsfriheten. De särskilda bestämmelser som enligt artikel 23.2 ska införas i en lag-

stiftningsåtgärd enligt artikel 23 försvårar ytterligare för behållandet av missbruksregeln.273 

Ett bortfall av missbruksregeln påverkar rätten till radering på så sätt att den blir tillämplig på 

en stor grupp behandling som tidigare undantogs från regeln, och på så sätt förstärks den.274 

Därtill kommer att möjligheten till ytterligare begränsningar enligt artikel 23 förminskas. 

 

5.9 Sveriges betydelse i EU:s harmoniseringsarbete 
Personuppgiftsbehandling kommer från mitten av år 2018 att regleras genom en EU-

förordning vilket skapar bättre förutsättningar för en harmonisering inom EU. Trots det kom-

mer en sådan harmonisering troligtvis att försvåras och hämmas på grund av de stora möjlig-

heterna för en medlemsstat att begränsa grundläggande och betydelsefulla regler med hänsyn 

till yttrande- och informationsfriheten. Detta utrymme kommer förmodligen att ha en negativ 

inverkan på förverkligandet av de främsta målen med regleringen, som de registrerades för-

stärkta rättigheter och flödet av personuppgifter inom unionen. Enhetligheten av EU:s regle-

ring beror i slutändan på medlemsstaterna och deras vilja att kompromissa och att arbeta för 

en harmonisering. Sveriges agerande har haft och kommer givetvis att ha en inverkan. Hur 

Sverige väljer att utnyttja de möjligheter till nationella regleringar som förordningen erbjuder 

får central betydelse. Dataskyddsutredningens betänkande redovisades som ovan nämnts den 

12 maj 2017.275 

 

Costejadomen ger uttryck för ett värnande om ett starkt integritetsskydd och visar att EU-

domstolen värderar rätten till personlig integritet vid behandling av personuppgifter högt 

också vid en avvägning mot yttrande- och informationsfriheten. Det är anmärkningsvärt att 

domstolens bedömning skilde sig så mycket från generaladvokat Jääskinens. Sveriges inställ-

ning hittills gentemot den europeiska dataskyddsregleringen måste dock sägas ha präglats av 

ett motstånd, redan vid införandet av det nuvarande dataskyddsdirektivet och PuL.276 Sedan 

dess har Sverige infört en nationell särreglering i missbruksregeln samt genomfört en väsent-

lig utvidgning av YGL i 1 kap. 9 § 2-5 stycket YGL angående möjligheten till frivilliga ut-

																																																								
273 Jfr PRV, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, s. 2 f. 
274 Se 5 a § PuL angående 28 § PuL. Enligt Datainspektionens beslut 2017-05-02 i ärende Tillsyn enligt person-
uppgiftslagen (1998:204) - Google Inc. och Google Sweden AB, dnr. 1013-2015 skulle däremot rätten att bli 
glömd redan kunna sägas vara tillämpbar på ostrukturerad behandling och skillnaden skulle följaktligen inte bli 
lika stor. 
275 SOU 2017:39, se ovan not 245. 
276 Jfr Personuppgiftslagen i praktiken, s. 83; Bylund, s. 157. 
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givningsbevis277, vilka båda kraftigt inskränker tillämpligheten av regleringen till skydd av 

personuppgifter. 278  Ett motstånd har därmed även funnits vid utarbetandet av en EU-

förordning som reglering av personuppgiftsbehandling eftersom det försvårar denna typ av 

svensk särreglering.279 

																																																								
277 Utvidgningen skedde år 2003 och innebär att andra än massmedieföretag kan ansöka om, vid betalning av en 
ansökningsavgift om 2 000 kr, ett utgivningsbevis för databasverksamhet enligt YGL och genom ett sådant få 
frivilligt grundlagsskydd (Lag (2002:909) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen; Prop. 2001/02:74 Yttrande-
frihetsgrundlagen och Internet, s. 47 ff.; Warnling-Nerep & Bernitz, En orientering i tryckfrihet och yttrandefri-
het, s. 110. 
278 Datainspektionen, Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor 
(SOU 2009:14), dnr. 395-2009, 2009-05-29, s. 1 ff. [cit. Datainspektionen, Delbetänkandet Grundlagsskydd för 
digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)]; SOU 2007:22, s. 487 f. 
279 Jfr Datainspektionen, Kommissionens förslag till dataskyddsförordning, s. 3; PRV, Kommissionens förslag 
till dataskyddsförordning, s. 2 f. 
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6 Rätten till radering som förstärkt integritetsskydd i den fjärde 

industriella revolutionen 

6.1 Förmågan att glömma eller förmågan att minnas 
Det kan vara intressant att fråga sig om förmågan att glömma har ett inneboende värde som är 

eftersträvansvärt i den fjärde industriella revolutionen. Är en förmåga att glömma önskvärd? 

Viktor Mayer-Schönberger menar att om människan skulle förlora denna förmåga kan likaså 

ske med förmågan att förlåta vilket därmed skulle innebära ett samhälle präglat av en oför-

måga att förlåta.280 Å andra sidan har många händelser genom samhällshistorien upplevts 

viktiga för mänskligheten att minnas. Detta för att inte förlåta och på så vis förhindra att 

historien upprepar sig. I den nya typen av informationssamhälle kanske förmågan att minnas 

istället blir utgångspunkten och, i motsats till vad som under lång tid har varit fallet, hela 

tiden strävas efter. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger uppenbarligen förut-

sättningar för detta, och ett sådant betraktelsesätt som det sistnämnda skulle således kunna 

beskrivas som en slags medgörlighet och följsamhet med den utveckling som sker på de 

områdena.  

 

Mayer-Schönberger argumenterar för att förmågan att glömma hos människan är eftersträ-

vansvärd och att det inte är den tekniska utvecklingen som upprättar hinder för denna för-

måga, utan snarare valet att inte agera eller hantera utvecklingen.281 I likhet med detta menar 

Klaus Schwab att det finns en möjlighet att forma den fjärde industriella revolutionen och att 

huruvida utvecklingen, som i grunden kommer att förändra mänskligheten, kommer att bli 

positiv eller inte beror på hur risker och möjligheter hanteras längs vägen. Schwab menar att 

tekniken och samhället samexisterar och att tekniken inte besitter en exogen kraft som är 

omöjlig att kontrollera.  

 

Valet behöver därför inte stå mellan att antingen acceptera eller helt förkasta den tekniska 

utvecklingen. Istället går den att styra och forma. Var och en och tillsammans måste ställning 

tas till nya moraliska och etiska frågor och en omprövning av grundläggande föreställningar 
																																																								
280 Mayer-Schönberger, Viktor, Omission of search results is not a ’right to be forgotten’ or the end of Google, 
The Guardian, 2014-05-13, “https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/13/omission-of-search-
results-no-right-to-be-forgotten”. Jfr Mayer-Schönberger, Delete, s. 13. 
281 Mayer-Schönberger, Delete, s. 14. 
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om vem man är och omvärlden måste ske. 282  Frågan är vilka dessa styrande värderingar 

borde bli, och hur sker överenskommelser om sådana? 

 

6.2 Det föränderliga integritetsbegreppet – rättigheter i en ny kontext 
Integritetsbegreppets ovilja att definieras och tendens att bero på både tid och rum innebär att 

det formas efter samhällsutvecklingen med tillhörande värderingar. Integriteten tycks kunna 

beskrivas som en rätt till en egen och fredad sfär, skyddad från fysiska och psykiska in-

trång283, men var den sfären börjar och slutar, och följaktligen vilka företeelser som ska räk-

nas som fysiska och psykiska intrång, går inte att bestämma utan beror på värderingar i sam-

tid och kultur samt subjektiva uppfattningar. 

 

Luciano Floridi uttrycker det som att dagens europeiska dataskyddsreglering är utdaterad på 

grund av att den uppkom under en tid när det fanns en tydlig uppdelning av offline respektive 

online. Begreppet ”the onlife” använder Floridi för att beskriva förhållandet idag där den 

tidigare uppdelningen inte längre kvarstår utan en blandning mellan analogt och digitalt, 

fysiskt och virtuellt istället präglar samtiden.284 Det blir härmed uppenbart att andra reglering-

ar och fundamentala rättigheter, som kanske till och med upprättades i en tid där online 

knappt ännu existerade, skulle kunna se annorlunda ut i ”the onlife”. Sverige har en lång 

tradition av konstitutionellt yttrandefrihetsskydd med början redan så tidigt som år 1766.285 

Yttrandefriheten har dock med tiden blivit allt lättare att utöva i praktiken, medan motsatsen 

skulle kunna sägas om den personliga integriteten.286 

 

Den tekniska utvecklingen har på senare tid försett människor med stora kommunikations-

möjligheter genom bland annat internet, bärbara datorer och smart phones. Människors åt-

komst till kommunikationsmedel och möjligheter till masskommunikation förändrar sättet att 

sprida information, yttranden och åsikter på. Via internet kan människor på ett ögonblick 

																																																								
282 Schwab, Sydsvenskan, 2016-01-18; Schwab, The Fourth Industrial Revolution, s. 4. 
283 SOU 2016:41, s 136. 
284 Floridi, Luciano, Google ethics adviser: The law needs bold ideas to address the digital age, The Guardian, 
2014-06-04, “https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/04/google-ethics-law-right-to-be-forgotten-
luciano-floridi” [cit. Floridi, Google ethics adviser: The law needs bold ideas to address the digital age]. 
285 Axberger, Hans-Gunnar, Constitutional Responsibility for the Free Flow of Information and Ideas in the 
Internet Age, Lind, Anna-Sara, Reichel, Jane & Österdahl, Inger (red.), Information and Law in Transition – 
Freedom of Speech, the Internet, Privacy and Democracy in the 21st Century, 1 u., Liber, Stockholm, 2015, s. 
43-54, på s. 43. 
286 Mayer-Schönberger, Delete, s. 12. 
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sprida information till stora grupper runt om i världen. Lättillgängligheten av dessa medel 

innebär att en stor mängd människor numera kommunicerar via internet. Russell L. Weaver 

menar att på grund av bland annat detta är internet mycket demokratiskt i den meningen att 

det är möjligt att uttrycka sina personliga åsikter och nå en stor grupp av individer. Detta kan 

göras direkt utan att yttranden behöver ta sig igenom filter som exempelvis tidningsredaktörer 

eller tv-producenter. Weaver menar att möjligheten till utövande av yttrandefrihet aldrig har 

varit så stor som idag, och den möjliggörs genom nya former av kommunikationsteknik.287  

 

Yttrandefriheten har sedan den nuvarande dataskyddsregleringens tillkomst dessutom utvid-

gats i Sverige på bekostnad av PuL:s tillämpningsområde, vilket har redogjorts för ovan. 

Därmed blir det även svårare att återgå till en mer integritetsvänlig reglering eftersom en 

sådan åtgärd skulle beskrivas som en inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten, 

oavsett om man är av åsikten att integritetsskyddet från början inte har beaktats i tillräckligt 

hög grad.288 

 

Med hänsyn till att gamla rättigheter placeras i en ny kontext i form av en digital verklighet 

och ett informationssamhälle skulle en omvärdering av, eller åtminstone reflektion över, och 

ett nytt förhållningssätt gentemot de normer som numera upprätthålls i Sverige angående 

rätten till integritet och rätten till yttrande- och informationsfrihet kunna vara nyttigt. Kanske 

behöver ett nytt grepp tas på samspelet mellan rättigheterna och juridikens roll och regelut-

formning på en spelplan med nya förutsättningar.289 

 

6.3 Måste integritetsskydd och yttrandefrihet vara motstående intressen? 
Ett nytt tankesätt skulle kunna vara att rätten till integritet och rätten till yttrandefrihet kom-

pletterar varandra i motsats till att det skulle finnas en naturlig konflikt och ett motstånd dem 

emellan. Enligt Ronald J. Krotoszynski kan rättigheterna ses som att de arbetar tillsammans 

för att möjliggöra ett demokratiskt samhälle.290 I många fall innebär de motstående värden 

																																																								
287 Angående detta stycke se Weaver, Russell L., Free Speech and Democracy in an Internet Era, Lind, Anna-
Sara, Reichel, Jane & Österdahl, Inger (red.), Information and Law in Transition – Freedom of Speech, the 
Internet, Privacy and Democracy in the 21st Century, 1 u., Liber, Stockholm, 2015, s. 24-42, på s. 33 ff. 
288 SOU 2007:22, s. 487 f. 
289 Jfr Floridi, Google ethics adviser: The law needs bold ideas to address the digital age. 
290 Krotoszynski, Ronald J., Jr., Bringing Meiklejohn to Privacy: On the Essential Complementarity of Privacy 
and Speech, Lind, Anna-Sara, Reichel, Jane & Österdahl, Inger (red.), Information and Law in Transition – 
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mellan vilka domstolar måste utföra avvägningar, men de har även en helt nödvändig och 

ofrånkomlig koppling till varandra. Mellan rätten till integritet och demokrati finns ett starkt 

samband, ett samhälle som saknar integritetsskydd kan inte i grunden vara demokratiskt. 

Yttrandefriheten har i sin tur erhållit sitt starka grundlagsskydd på grund av dess stora bety-

delse för möjliggörandet och upprätthållandet av en demokrati.291 På så vis måste de mänsk-

liga rättigheterna ses som sammanhängande trots att de hela tiden framställs som motstridiga 

och i ständig konflikt med varandra.292 

 

6.4 Data som egendom 
Att diskutera integritet och personuppgifter i termer av egendom och äganderätt blir alltmer 

relevant när data och information tillförs ett ekonomiskt värde och det torde således bli en 

aktuell fråga att ta ställning till inom den närmaste framtiden huruvida data kan ägas.293 

Kommissionen skriver uttryckligen i ett av sina faktablad angående dataskyddsreformen att 

personuppgifterna är den registrerades data och denne bör därför ha något att säga till om vad 

gäller dess användning.294 När handel med data och analys av big data blir mer aktuellt och en 

central del av företags verksamhet måste naturligtvis integritetsskyddsfrågor tas ställning till 

och vävas in i utvecklingsplaner.295 Sveriges förmåga vad gäller det har än så länge inte varit 

särskilt god.296 

																																																																																																																																																																													
Freedom of Speech, the Internet, Privacy and Democracy in the 21st Century, 1 u., Liber, Stockholm, 2015, s. 
244-263, på s. 245 [cit. Krotoszynski]. 
291 Krotoszynski, s. 244 f. 
292 Krotoszynski, s. 245 f. 
293 Felländer & Frydlinger, Sverige i den fjärde industriella revolutionen – del 1. 
294 European Commission, Myth-busting: what Commission proposals on data protection do and don’t mean, 
2012-12-07 [cit. European Commission, Myth-busting]. 
295 PwC, Den smarta industrin, s. 5 ff.; Felländer & Frydlinger, Sverige i den fjärde industriella revolutionen – 
del 1. 
296Datainspektionen, Vägledning för integritetsanalys; Datainspektionen, Remiss av slutbetänkandet Digitali-
seringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91), dnr. 376-2016, 2016-05-11; Datain-
spektionen (utg.), Integritetsskydd kan inte vara en särfråga när Sverige satsar på digitalisering, 2016-05-16, 
“http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2016/integritetsskydd-kan-inte-vara-en-sarfraga-nar-sverige-
satsar-pa-digitalisering/”; Datainspektionen, Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrande-
frihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14). 
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7 Avslutande kommentar 
Avslutningsvis kan så konstateras att rätten att bli glömd eller rätten till radering i och med 

dataskyddsförordningen inte kan sägas innebära en ny princip. Däremot innebär den en för-

stärkning av den möjlighet till radering som har funnits tidigare i Sverige, låt vara att det på 

grund av den svenska utgångspunkten inte säger särskilt mycket om styrkan som sådan hos 

rättigheten i förordningen. Enbart det faktum att rätten har brutits ut till en egen bestämmelse 

och tydligt anges som en rättighet för registrerade kan förmodas innebära en förstärkning. 

Bestämmelsen i dataskyddsförordningen möjliggör även radering i större omfattning och i fler 

typer av situationer samt kan förstärkas av andra regler i förordningen som antingen är nya 

eller även de har förstärkts. I den bemärkelsen att rätten till radering förstärks skulle bestäm-

melsen således kunna benämnas som en nyhet.  

 

Trots den för Sveriges del förstärkta rätten till radering som dataskyddsförordningen innebär 

och det faktum att förordningen som rättsligt instrument skapar bättre förutsättningar för att 

åstadkomma en stärkt sådan rättighet, uppställer förordningen undantag och begränsnings-

möjligheter för medlemsstaterna som måste anses väsentligt förminska en sådan förstärkning. 

Härmed kommer det enhetliga och förstärkta personuppgiftsskyddet inom EU att bli svårupp-

nåeligt. Givetvis beror det på i vilken utsträckning dessa möjligheter utnyttjas av medlemssta-

terna. Med hänsyn till diskrepansen mellan staternas uppfattningar om bland annat integritets-

skydd och yttrande- och informationsfrihet, vilket exempelvis dataskyddsdirektivets oförmåga 

att harmonisera dataskyddsregleringen inom unionen påvisar, är det dock otroligt att större 

nationella skillnader inte uppstår.  

 

Vad anbelangar rätten till radering är i uppsatsförfattarens mening undantaget som upptas i 

artikel 17.3 a problematiskt, dels på grund av dess omfattning och dels på grund av de intres-

seavvägningar som det ger upphov till. Samtidigt som rätten till radering, och därmed integri-

tetsskyddet, förstärks, verkar möjligheten till undantag för yttrande- och informationsfrihet 

från integritetsskyddsregleringen också utökas. Som dataskyddsreglering i den fjärde indust-

riella revolutionen kan denna anses otillräcklig. Regelverket måste anpassas så att det korrele-

rar med samhället och den nya kontext i vilken det verkar, vilket kräver större förändringar 

och nya förhållningssätt bortom justeringar och ändringar av gamla regelverk. Författarens 
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personliga mening är att ett sådant nytt angreppssätt krävs innan målen med en reglering likt 

denna framgångsrikt kan uppfyllas. 

 

En rätt att bli bortglömd väcker många frågeställningar och komplikationer, både tekniska och 

filosofiska utöver de juridiska. Även om den juridiska rätten så som den för tillfället är utfor-

mad och så som den är formulerad i dataskyddsförordningen innebär praktiska svårigheter 

belyser den en för samtiden och framtiden fundamental frågeställning, vilket inte minst påvi-

sas av debatten om och enskildas uppmärksammande av rätten. En förmåga att glömma tycks 

fortfarande värderas. Den filosofiska och etiska frågeställningen huruvida en rätt att glömma 

är önskvärd eller inte i den fjärde industriella revolutionen måste tas ställning till. Kan en 

förmåga att glömma och en förmåga att minnas existera samtidigt? Hur avgörs i sådana fall 

när det ska finnas en rätt till vad? 
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