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Sammanfattning 

Uppsatsen analyserar de rättsliga frågeställningar som aktualiseras vid nyttjandet av big data 

för marknadsföringsändamål. Utgångspunkten för analysen är framförallt personuppgifts-

lagens bestämmelser samt den föreslagna dataskyddsförordningen som vid första läsningen 

godkändes av EU-parlamentet i mars 2014. 

 

Företag som ämnar utnyttja den moderna tekniken för att finna nya sätt att marknadsföra sig 

kan ställas inför svåröverkomliga hinder på grund av en personuppgiftslagstiftning som i viss 

mån verkar återhållande på nya tekniska möjligheter. EU:s ambition var visserligen att skapa 

ett regelverk anpassat till en digital miljö. Den teknikutveckling som skett har emellertid till 

synes gått fortare än vad EU tog höjd för vid utvecklingen av personuppgiftsdirektivet. 

Framtida förändringar på personuppgiftsområdet kan trots ytterligare anpassningar till den 

moderna tekniken vålla svårigheter, då hårdare skadeståndsreglering sannolikt kommer leda 

till att företagen tvingas se över sina verksamheter för att inte drabbas av eventuella 

skadestånd. 

 

Uppsatsen diskuterar även prisdiskriminering och tar upp risken att prisdiskriminering sker på 

grunder som kan vara olagliga enligt diskrimineringslagen. Den analys som görs i detta 

avsnitt baserar sig främst på den hypotetiska situation där en näringsidkare diskriminerar utan 

att själv känna till detta. 
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Abstract 

The analysis is focusing on the issues regarding the usage of big data for marketing purposes. 

The basis of the analysis is the Swedish Data Protection Act (Sw. Personuppgiftslagen) and 

the suggested Data Protection Regulation that was approved by the EU-parliament in March 

2014. 

 

Companies that intend to use big data technology in their marketing can potentially face 

difficulties in adapting their business to the subjected legislation. The Swedish Data 

Protection Act is not designed for a world where most of the information is found in digital 

format. Furthermore, the future can prove to be a difficult challenge as the extensive damages 

in the Data Protection Regulation can force companies to act in order to not be at risk of 

paying these extensive damages. 

 

The chapter concerning price discrimination analyses the risk that price discrimination is 

made on premises that are prohibited by the Anti-discrimination Act (Sw. Diskriminerings-

lagen). The analysis is based on the hypothetical situation where a company is discriminating 

its customers without knowing it. 
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Förkortningar 

 

PUL  Personuppgiftslagen 

RF  Regeringsformen 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

SOU  Statens offentliga utredningar 

MFL  Marknadsföringslagen 

DL  Diskrimineringslagen 

DI  Datainspektionen 

DO  Diskrimineringsombudsman 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 2014 ökade e-handeln med 16 procent jämfört med året innan med en omsättning på 

42,9 miljarder kronor. Totalt stod e-handeln för 6,4 procent av all detaljhandel i landet. 

Handeln via mobiltelefoner var även något som ökade kraftigt under året. Sett över en 

tioårsperiod har handel över internet vuxit i ett närmast explosionsartat tempo. År 2004 

omsatte e-handeln 6,8 miljarder kronor. Motsvarande siffra för 2014 har alltså inneburit en 

ökning med hisnande 530 procent under en period om tio år.1 

 

Den explosionsartade ökningen av handel på internet, spårningstjänster och medlemskap på 

olika hemsidor har lett till en kraftig ökning av informationsutbyte. För företagen innebär 

detta att de har tillgång till mer information om varje kund. Möjligheten att genom denna 

information kunna profilera sina kunder utgör en del i en ny form av marknadsföring som kan 

upptäcka konsumentens behov innan konsumenten själv har gjort det. Det kan ibland vara 

svårt att dra gränsen mellan vad som utgör ett intrång i den personliga integriteten och ett bra 

erbjudande för konsumenten. 

 

Den digitala utvecklingen sker ofrånkomligen i snabbare takt än utvecklingen på 

lagstiftningssidan. Det är därför inte alldeles enkelt för lagstiftaren att finna en balans mellan 

näringsidkarnas intressen och konsumenternas intresse för skydd av personlig integritet. 

Lagstiftningen tenderar därför att bli allt för generellt hållen. 

 

Sedan några år tillbaka har ny teknik möjliggjort insamling av synnerligen stora mängder 

information. Detta kallas i dagligt tal för big data och saknar vedertagen svensk översättning. 

När detta används i marknadsföringssyfte handlar det om att företagen samlar stora mängder 

information om kunderna för att med hjälp av avancerade utvinningstekniker få fram en 

skräddarsydd kundprofil som stämmer överens med just den enskilde kundens behov. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Den huvudsakliga problematik som genomgående kommer att behandlas i uppsatsen är 

kollisionen mellan två intressen. På ena sidan står personuppgiftsskyddets intresse av att 

                                                 
1 E-barometerns helårsrapport 2014 s. 2 
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skydda enskilda och tillse att inte personuppgifter sprids allt för lättvindigt. På den andra 

sidan står big data, vars syfte är att hantera så mycket information som möjligt. 

 

Trots de stora fördelar som big data medför är användningen av den moderna tekniken inte 

alltid helt oproblematisk. Detta uppdagas i synnerhet när tekniken används för hantering av 

personuppgifter. Gränsen mellan vad som kan utgöra ett bra erbjudande och en kränkning av 

den personliga integriteten är inte alltid tydlig, varken för konsumenten eller för lagstiftaren. 

Med de många avancerade, tekniska lösningar som finns kan det vara svårt för gemene man 

att få en övergripande bild av hur ny och komplicerad teknik fungerar. Det är i de flesta fall 

sannolikt att en konsument saknar vetskap om på vilken teknisk nivå information man lämnar 

ut faktiskt kommer behandlas. Med detta följer att det inte är säkert att en enskild konsument 

vet vad man faktiskt samtycker till när man samtycker till behandling av ens personliga 

information.  

 

Med en personuppgiftslag som bygger på regler för hantering och samtycke kan nya 

hanteringsformer stöta på problem i anpassningen till de hanteringsregler som lagen 

uppställer. Detta gäller i synnerhet när ny teknik och nya metoder kommer från USA där 

strukturen för personuppgiftsskyddet skiljer sig avsevärt från de europeiska reglerna. 

 

Syftet med uppsatsen är att söka identifiera och analysera de eventuella problem som kan 

uppstå vid användning av big data för marknadsföringssyften och för profilering av kunder. I 

fokus är följande frågeställningar: 

 

- Hur förhåller sig riktad marknadsföring och framtagandet av kundprofiler genom 

användning av big data till personuppgiftslagens tillämpningsområde? 

- Kan man efter en intresseavvägning komma fram till att det kommersiella intresset av 

att hantera personuppgifter väger över den enskildes intressen när hanteringen sker i 

sådan omfattning som den gör med big data? Krävs istället samtycke? 

- Kan användningen av automatiserade system innebära överträdelse av regler om 

diskriminering? 

- Hur ser framtiden ut? Vad kan den föreslagna personuppgiftsförordningen innebära för 

personuppgiftshantering med big data i framtiden? 
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är begränsad till frågor som rör användandet av big data inom marknadsföring och 

då framförallt med fokus på hur man kan skapa kundprofiler och på så sätt rikta erbjudanden 

mot kunderna. Andra användningsområden kommer därför inte att beaktas, förutsatt att 

förståelsen för ämnet inte kräver det. 

 

Framställningen är vidare begränsad till de personuppgiftsrättsliga och diskriminering-

srättsliga frågor som kan aktualiseras vid användning av big data i marknadsföringssyften. De 

regler som gäller speciellt för exempelvis myndigheter kommer därmed inte heller att beaktas 

då dessa faller utanför uppsatsen syfte. 

 

1.4 Material och metod 

Uppsatsen är i huvudsak en studie och analys av gällande rätt. Big data-teknologins unga 

ålder och det faktum att fenomenet inte riktigt slagit igenom i Sverige gör att det i princip 

saknas skrivet material på området. Det har inte heller varit uppe vid domstol att hantera 

frågor kring personuppgiftsbehandling med big data för marknadsföringsändamål. På grund 

av detta utreder uppsatsen big datas förenlighet med rådande regler på området. Framförallt 

rör det sig om förenligheten med EU:s dataskyddsdirektiv och PUL. Till stödjande för 

argumentationen används i huvudsak förarbeten på personuppgiftslagens område. Dessa har i 

alla fall ingen direkt koppling till kommersiella spörsmål, utan fungerar mer som vägledning 

för en generell tillämpning av personuppgiftsregleringen.  

 

Datainspektionens yttranden används genomgående för att styrka argumentationen. Det ska 

dock noteras att myndighetens utlåtanden har större praktisk betydelse än vad de har faktisk 

verkan som rättskälla. Utlåtandena ska därför ses i ljuset av den praktiska diskussion som 

stundom förs i uppsatsen. 

 

Då big data och marknadsföring till stor del är rena IT- och ekonomibegrepp utgår uppsatsen i 

många deskriptiva delar avseende big data i sig och hur det kan användas i marknadsföring, 

från framförallt ekonomisk litteratur.  

 

En del av uppsatsens frågeställningar har berörts av Artikel 29-gruppen i deras skrivelse om 
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ändamålsbegränsningar.2 

 

Det är viktigt att uppmärksamma att all diskussion kring den kommande dataskydds-

förordningen endast är av spekulativ natur då det ännu bara finns spekulationer kring 

tillämpningen av förordningen. Vidare gäller att alla spekulationer och tolkningar av 

förordningen görs utifrån den utformningen förordningen har givits i förslaget KOM(2012) 11 

slutlig. Eventuella förändringar som kan komma att ske fram till ikraftträdandet av för-

ordningen kommer naturligen inte kunna beaktas. Datainspektionen och Artikel 29-gruppen 

har gjort utlåtanden gällande förordningen som är av intresse för tolkningen av hur för-

ordningen kommer att tillämpas samt vilka skillnader tillämpningen innebär på rådande 

rättsläge och vilken påverkan detta kan ha på hantering med big data. 

 

1.5 Disposition 

De för frågeställningarna relevanta delarna i PUL behandlas i avsnitt 3. Redogörelsen är 

huvudsakligen deskriptiv och syftar till att skapa en förståelse kring hur de olika reglerna kan 

appliceras i praktiken. 

 

Avsnitt 4 behandlar de i avsnitt 3 beskrivna reglerna i förhållande till det praktiska fall där big 

data används för att kunna rikta marknadsföring på individuell basis till konsumenter. Här 

behandlas både hur den nya tekniken förhåller sig till hanteringsreglerna samt vad som gäller 

för samtycke. 

 

Frågeställningar som inte är relaterade till personuppgiftsrätten behandlas i avsnitt 5 där olika 

diskrimineringsfrågor kring att rikta individuella erbjudanden till kunder tas upp. Detta ställs i 

förhållande till de ekonomiska teorierna kring prisdiskriminering som under vissa förut-

sättningar är godtagbart ur ett diskrimineringsrättsligt perspektiv. 

 

De förändringar som är på gång på det personuppgiftsrättsliga området medför att det som 

gäller idag inte nödvändigtvis kommer att gälla om några år. Avsnitt 6 och dess analys av hur 

rättsläget för marknadsföring med big data kan komma att se ut i framtiden är därför mycket 

viktigt för att uppsatsens analys inte ska riskera att bli fullständigt utdaterad inom ett par års 

tid. 

 

                                                 
2 Artikel 29-gruppens yttrande 03/2013 om ändamålsbegränsning, s. 45 ff. 
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2 Bakgrund 

2.1 E-handelns ökning 

Avtalslagens3 första paragraf i det första kapitlet står oförändrad sedan 1915 och lyder: 

 

”Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare (…) bindande för den, som avgivit anbudet 

eller svaret” 

 

Det traditionella sättet att köpa och sälja varor eller tjänster har sedan länge varit något som 

sker i fysisk form. Person A erbjuder föremål X till person B som tackar ja och erlägger en 

köpeskilling till person A. Utväxlingen av varor och betalning sker i det närmaste samtidigt 

enligt den tyska ”zug um zug”-principen. Det är givetvis så att lagen är utformad efter de vid 

stiftandet rådande förutsättningarna. För hundra år sedan var sällan avtalsbildning mer 

komplicerat än den i avtalslagen beskrivna transaktionen. I takt med att tekniken har utvecklats 

har även nya former av avtalsbildning uppkommit. 

 

Under den senare delen av nittiotalet ökade användningen av internet i och med att systemet 

”world wide web” blev tillgängligt för den breda allmänheten. Detta system har möjliggjort den 

utveckling som har tagit oss dit vi är idag, där internet är en nödvändighet för att samhället ska 

fungera. Allt fler av våra spörsmål flyttas från den fysiska världen till den digitala. Det gäller 

allt från bankärenden, vår kommunikation och numera även den dagliga livsmedelshandeln. 

 

Informationsflödet på internet ökar i hög takt och övergången från fysisk form till digital är 

snart fullständig. Undersökningar visar att så sent som 2007 var ungefär 7 procent av världens 

samlade data icke-digital. Sex år senare, 2013, var endast 2 procent av världens samlade data 

icke-digital.4 

 

All handel som sker med hjälp av informations- och kommunikationsteknik kan falla in under 

begreppet e-handel. Det innebär att köpeavtal som sluts genom via e-post, webbformulär eller 

genom andra IT-kommunikativa hjälpmedel kan utgöra e-handel.5 Det vanligaste sättet för 

                                                 
3  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

4
 Mayer-Schönberger, Victor & Cukier, Kenneth, big data a revolution that will transform how we live, work and 

think, John Murray, London, 2013 s. 8 f. 

5 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Nordbeck, Peter, Nordén, Anna & Westman, Daniel, Rättsinformatik – inblickar i 
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konsumenter torde emellertid vara att handla via fastställda webbformulär på näringsidkarens 

hemsida. 

 

Teknikens utveckling har gjort internet mer lättillgängligt. Nästan hela befolkningen har 

tillgång till internet på något sätt och med utvecklingen på mobiltelefonmarknaden så är det 

numera även möjligt att genomföra köp från sin mobiltelefon. Med ökad tillgänglighet följer 

även ett ökat användande och beräkningar visar att gemene svensk veckovis spenderar nästan 

13 timmar med internet. Att e-handeln ökat med 16 % under 2014 är således inte uppseende-

väckande när man har den ökande internettillgängligheten i åtanke.6 

 

2.1.1 Ökade marknadsföringsmöjligheter 

Den teknikutveckling som skett inom den digitala sfären har tillsammans med den ökade 

efterfrågan på e-handelsalternativ har lett till att näringsidkarna ändrat sina metoder för 

marknadsföring. Antalet kanaler för att sprida marknadsföring har ökat och företagens 

möjligheter att sprida sina budskap är numera mycket stor. Ett av många sätt att marknadsföra 

sig på genom internet är att skicka ut e-postmeddelanden till konsumenter. Precis som vid all 

annan marknadsföring gäller här MFL7 och dess generella regler.8 

 

2.2 Big Data 

Big Data är en term för inhämtning av stora mängder information och kan användas i flertalet 

syften. Genom att använda dessa stora mängder information kan man få en stor inblick i vilka 

behov som behöver tillfredsställas. Användningsområdet är inte begränsat till situationer där 

näringsidkare vill lära känna sina kunder, utan kan sträcka sig även till exempelvis medicinsk 

forskning för att kartlägga på vilka sätt sjukdomar sprids.9 

 

Att samla information i sig är inget nytt för världen. Det är viktigt att ha i åtanke när man 

diskuterar big data att det inte är en teknik i sig utan snarare ett samlingsnamn för möjligheten 

att lagra information i extremt stora mängder. Det kan handla om att lagra petabyte-vis med 

information. För att förstå innebörden av denna mängd information kan som exempel ges att 

                                                                                                                                                         
e-samhället, e-handel och e-förvaltning, 1 u, Studentlitteratur, Stockholm, 2011, s. 137 

6 E-barometerns årsrapport 2014, s. 6 

7 Marknadsföringslag (2008:486) 

8 Just marknadsföring genom e-post regleras i 19-20 §§. 

9 Mayer-Schönberger & Cukier, s. 2 ff. 
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en petabyte motsvaras av 1 miljard megabytes, vilket motsvarar ungefär 200 miljoner 

musikfiler.10 

 

2.2.1 Utvinning av information 

Det är inte bara lagring av synnerligen stora mängder data som kännetecknar big data. För att 

all data ska kunna utvecklas till något värde måste den omvandlas till information. Man 

brukar tala om att försöka göra stora mängder data till något värdefullt. Att kunna utvinna 

information ur de stora mängderna data man behandlar.11 

 

De tekniska bitarna för hur själva utvinningen går till samt hur dess algoritmer fungerar faller 

utanför ramen för denna uppsats. Det är däremot viktigt för förståelsen av de juridiska 

aspekterna att känna till att den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter har att 

säkerställa att såväl lagringen som utvinningen av information förhåller sig innanför de legala 

ramarna. 

 

Utvinning av information handlar om att kunna dra generella slutsatser baserat på de data man 

behandlar. För att ge ett mycket förenklat matematiskt exempel kan sägas att om man har en 

krona sparad och senare lägger till ytterligare två kronor i sparandet, kan man dra slutsatsen 

att man nu har tre kronor i totalt sparande. Principiellt fungerar big data på samma sätt, om än 

på ett mer komplext stadium. Där kan det handla om att ta hänsyn till hundratals parametrar, 

ofta utan inbördes relation, och kunna dra slutsatser från dem. En människa kan göra detta till 

en viss gräns, för en dator är möjligheterna nästintill obegränsade. 

 

Ser man till marknadsföring är syftet att, med hjälp av den information man har tillgänglig, 

kunna dra slutsatser om sina kunder och därmed också kunna anpassa sin marknadsföring på 

grund av detta. En person som har ett större behov av en viss typ av vara kan komma att få 

bättre erbjudanden på denna vara för att handla ännu mer. Det är inte heller bara en fråga om 

individuell prissättning utan kan även vara en aspekt som ett företag väger in vid inköp när 

man väljer hur stora volymer av en vara man köper in. 

 

                                                 
10 Räknat på att en genomsnittlig musikfil i mp3-format är ungefär 5 megabytes stor. 

11 Business Intelligence and Analytics: From big data to Big Impact, 

http://hmchen.shidler.hawaii.edu/Chen_big_data_MISQ_2012.pdf 
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2.2.2 Kundprofilering 

Många företag skapar så kallade kundprofiler för sina kunder. En kundprofil är en profil över 

en eller en grupp av kunder där man med information om dessa kan identifiera kundernas 

behov. Det är av stor vikt inom marknadsföring att man känner sina kunder och deras behov. 

Man ska helt enkelt veta till vem man säljer något och till vem man vill sälja något. 

Kundprofilerna hjälper företagen att identifiera kunderna. 

 

Ju mer information som finns i profilen, desto precisare blir den. Möjligheten att kunna 

integrera big data och använda denna teknik för att kunna skapa kundprofiler kan således vara 

av stort värde för de företag som väljer att utnyttja tekniken. Den hypotetiska situation där 

företagen känner till vad någon behöver innan denne överhuvudtaget reflekterat över något 

sådant behov kan i princip uppstå med en tillräckligt stark kundprofil. 

 

2.2.2.1 Vad ryms i kundprofilen? 

En kundprofil kan rymma många olika typer av information. Exempelvis kan det innehålla 

information om tidigare köp och tidigare sökningar. Den kan innehålla rena personuppgifter 

såsom namn, ålder och adress. Har man ett system för registrering av kunder där kunden själv 

tillåts fylla i information kan i princip vilken information som helst rymmas inom profilen. 

 

Om man använder sig av big data och utvinner all den information man har om sina kunder 

kan tekniken dra slutsatser som också sparas i profilen. Då kan informationen som ryms inom 

profilen te sig som att person A är intresserad av fotboll eller att person B har ett hälsotillstånd 

som gör att denne behöver köpa en viss typ av medicin. 

 

Kundprofilen är således den bas från vilken man utgår när man i ett senare skede riktar sin 

marknadsföring mot kunden. Det är från kundprofilen man utgår när vegetarianen får 

extrapris på sojabönor, medan köttälskaren erhåller specialpris på oxfilé. 
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3 Personuppgiftsskyddet 

3.1 Skydd för personlig integritet 

Det saknas ett uttryckligt skydd för personlig integritet i svensk rätt. Det innebär emellertid 

inte att ett sådant skydd har ansetts mindre viktigt. Redan i målsättningsparagrafen RF 2§ kap. 

1 st. 4 stadgas att det allmänna ska värna om den enskildes privat- och familjeliv. Trots att det 

inte uttrycks explicit är detta ett skydd för den personliga integriteten. Liknande bestämmelser 

återfinns i rättighetskatalogen i RF 2 kap., där det allmänna bland annat måste avhålla sig från 

vissa former av ingripanden.12 

 

Ett skydd liknande det i regeringsformen återfinns i artikel 8 EKMR där det anges att envar 

har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv. Då konventionen är inkorporerad i den 

svenska lagstiftningen gäller den som lag i Sverige.13 

 

Trots ovanstående bestämmelser är personlig integritet alltjämt ett flytande begrepp som 

saknar en enhetlig, rättslig definition. Vad som innefattas av detta begrepp har varit föremål 

för diskussion och i propositionen 2009/10:80 försökte man förklara personlig integritet som 

den ”fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad”. Integritetsskyddskommittén 

avfärdade där emellertid behovet av en allmängiltigt definition av begreppet då en sådan 

definition inte ansågs nödvändig för bedömningen av vilka intressen som är skyddsvärda.14 

Med detta har man också lämnat personlig integritet att vara ett allmänt hållet begrepp där 

utrymmet för egen tolkning tycks vara relativt stort. 

 

3.2 Personuppgiftslagen 

Trots avsaknad av en rättslig definition av begreppet personlig integritet återfinns delar i 

lagstiftningen som anknyter till denna rättighet, däribland personuppgiftslagstiftningen. I en 

digital miljö är ett adekvat personuppgiftsskydd nödvändigt för att kunna tillförsäkra den 

enskilde skydd för den personliga integriteten. EU utfärdade 1995 ett direktiv gällande 

dataskydd (95/46/EG) vilket resulterade i den svenska personuppgiftslagen (1998:204) och 

                                                 
12  Reimers, Elisabet, Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009 s. 435 - 451 

13 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

14 Prop. 2009/10:80 om en reformerad grundlag. s. 175 
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som ersatte den dåvarande datalagen (1973:289).15 

 

Personuppgiftslagen syftar till att säkerställa att människors personliga integritet inte kränks 

genom behandling av personuppgifter (1 § PUL). Vidare stadgas att lagen är subsidiär i för-

hållande till annan lagstiftning (2 §). 

 

Lagen innehåller vidare ett antal legaldefinitioner16. Bland annat definieras personuppgifter 

som ”all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i 

livet”. Begreppet ges en vid definition, men lämnar uppgifter om avlidna utanför 

tillämpningsområdet. Uppgifter som namn, adress och personnummer ter sig vara självklara 

exempel på personuppgifter. Något kvalitetsrekvisit saknas emellertid i och med att en 

personuppgift innefattar all form av information så länge den kan härledas till en fysisk 

person. Köpvanor är ett mindre självklart exempel som också utgör personuppgifter för de fall 

de går att härleda till en fysisk person.17 

 

3.2.1 Hanteringsregler 

Dataskyddsdirektivets tekniska uppbyggnad grundar sig i en hanteringsmodell. Detta innebär 

att lagen reglerar vilka krav som ska ställas på behandlingen av personuppgifter. I förarbetena 

till personuppgiftslagen diskuterades huruvida en hanteringsmodell eller en missbruksmodell 

skulle användas vid utformningen av lagen.18 Där en hanteringsmodell reglerar hur 

behandlingen får ske reglerar en missbruksmodell snarare hur behandlingen inte får ske. Trots 

diskussioner kring att missbruksmodellen eventuellt skulle vara mer tidsenlig än hanterings-

modellen kunde remissinstanserna inte se någon annan lösning än att låta personuppgiftslagen 

bygga på en hanteringsmodell då man fann att dataskyddsdirektivet inte gav utrymme för 

något annat.19 

 

Subsidiariteten som stadgas i 2 § PUL konstituerar personuppgiftslagens generella till-

ämpning. Speciallagstiftningen har kunnat utformas mer mot bakgrund av en missbruks-

modell och även om en specialförfattning som renodlat bygger på missbruksmodellen saknas, 

                                                 
15 Magnusson Sjöberg m.fl. 30 f. 

16 Återfinns i 3 § PUL 

17 Magnusson Sjöberg m.fl. s. 36 

18 Läs bl.a. Prop. 1997/98:44 om personuppgiftslagen s. 37 f. samt SOU 1997:39 Integritet ’ Offentlighet ’ 

Informationsteknik, s. 179 ff. 

19 NJA II 1998 s. 135 ff. 
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har Sverige genom att göra personuppgiftslagen subsidiär möjliggjort att vissa former av 

behandling kan bedömas utifrån mer än bara en hanteringsreglering.20 

 

Reglerna för hur personuppgifter får behandlas kommer bland annat till uttryck i 9 § 1 st. där 

de grundläggande kraven på behandling av personuppgifter anges: 

 

9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att 

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, 

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, 

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna 

samlades in, 

e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med be-

handlingen, 

f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med be-

handlingen, 

g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, 

h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är fel-

aktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och 

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ända-

målen med behandlingen. 

 

 

Behandlingens laglighet finns reglerat i bland annat personuppgiftslagens 10 § och 13-20 §§. 

Utöver dessa paragrafer finns även bestämmelser om laglighet i speciallagstiftning som, i och 

med att personuppgiftslagen är subsidiär, har företräde vid en eventuell kollision av rätts-

regler.21 Som ett komplement till laglighetskravet anger punkten b ett krav på att be-

handlingen sker in enlighet med god sed. Vad som är god sed ska inte närmare granskas i 

denna uppsats, men det kan upplysas att någon motsvarighet till god sed saknas i direktivet 

och är en helt inhemsk konstruktion.22 Inom ramen för just marknadsföring finns dock bland 

annat Swedmas branschregler att tillgå vid bedömningen av vad som är god sed. 

 

Den personuppgiftsansvarige ska uttryckligen ange för vilka ändamål personuppgifterna 

                                                 
20 Lindblom, Hans-Olof & Öman, Sören, Personuppgiftslagen: en kommentar, 4 u, Norstedts juridik, Stockholm, 

2011, s. 19 

21 A.a., s. 195 f.  

22 Prop. 1997/98:44 s. 105 som tar upp bland annat branschregler och sedvana som grunder för bedömningen av 

vad som utgör god sed. 

https://lagen.nu/1998:204#P9S1
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behandlas, vilket följer av punkten c. Enligt 3 § är det den personuppgiftsansvarige som 

bestämmer ändamålen med behandlingen. En uttrycklig ändamålsbeskrivning medför dock 

inte något krav på att ändamålet nedtecknad, vilket kan te sig något märkligt ur 

bevishänseende. Lagstiftaren har emellertid inte sett något sådant behov.23 Behovet av klara 

ändamål är emellertid stort och blir sannolikt större med tiden. Ändamålsbeskrivningen är 

därför ansedd som ett av de viktigare inslagen i personuppgiftshantering.24 Att behovet av en 

tydlig och klar ändamålsbeskrivning ständigt ökar är inte svårt att förstå i och med 

expanderingen av den digitala miljön. Databasernas kapacitet har mångdubblats sedan 

dataskyddsdirektivets uppkomst och med större kvantitativa möjligheter bör också skarpare 

krav på kvaliteten sättas. Ett ytterligare krav på ändamålen med behandlingen är att de är 

berättigade. Vad detta betyder förefaller oklart, men torde knyta an till behandlingens 

laglighet vilket återigen för oss till 10 § PUL samt anknytande lagstiftning.25 

 

Av punkten d följer den viktiga finalitetsprincipen. Denna princip innebär att man inte får be-

handla personuppgifter för ändamål som är oförenliga med de ändamål för vilka uppgifterna 

från början samlades in. Bedömningen av vad som anses oförenligt med de ursprungliga 

ändamålen har lämnats över på praxis och mer preciserade föreskrifter från bl.a. Data-

inspektionen.26 Det finns anledning att återkomma till oförenlighetens betydelse när detta 

belyses i ljuset av big data och marknadsföring i avsnitt 4.1.2. 

 

Bedömningen huruvida personuppgifterna är relevanta och adekvata i förhållande till de 

angivna ändamålen är i första hand tänkt att göras av den personuppgiftsansvarige då denne 

har formulerat ändamålen och sedermera bäst känner till vilka uppgifter som behövs för att 

bedriva en ändamålsenlig behandling.27 EU-domstolen har emellertid slagit fast att artikel 6 

(c) i dataskyddsdirektivet28, på vilken 9 § (e) PUL bygger, är av sådan vikt att den ska anses 

ha direkt effekt i medlemsstaterna.29 

 

I nära relation till att personuppgifterna ska vara relevanta och adekvata i förhållande till 

                                                 
23 Prop. 1997/98:44 s. 63 

24 SOU 1999:105 Skatt – Tull – Exekution – Normer för behandling av personuppgifter, s. 235 f. 

25 SOU 2001:32 Domstolarnas register och personuppgiftslagen – En rättslig anpassning, s. 122 f. 

26 SOU 1997:39 s. 353 f. 

27 Lindblom & Öman, s. 205 

28 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 

29 EU-domstolens dom den 20 maj 2003 i mål C-465/00 och C-138 och 139/01 
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ändamålen står att inte fler uppgifter än nödvändigt får behandlas. Precis som för punkten e 

gäller i punkten f att det i första hand är upp till personuppgiftsansvarige att avgöra hur många 

uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Då dessa båda 

punkter återfinns i samma artikel (6 (c)) i direktivet gäller även att reglerna om uppgifternas 

omfång har direkt effekt i enlighet med ovan nämnda EU-mål.30 

 

Efterföljande regel i punkten g knyter an till kravet på att uppgifterna är adekvata och 

relevanta och ställer ett krav på att uppgifterna är riktiga och aktuella. Vidare återfinns i 

punkten h ett krav på att den personuppgiftsansvarige ska vidta alla rimliga åtgärder för att 

rätta, blockera eller utplåna felaktiga eller med hänsyn till ändamålen ofullständiga uppgifter. 

 

Hanteringsreglerna avslutas i punkten i med att personuppgifterna bara får bevaras så länge 

som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Ändamålen sätter upp 

ramen för vad som ska anses vara nödvändigt tidsmässigt. Datainspektionen har i ett antal 

informationsskrifter angett hur länge personuppgifter får bevaras, framförallt gällande 

marknadsföringssyfte. Det finns anledning att återkomma till dessa nedan.31 

 

3.2.2 Missbruksreglering 

Vid utformandet av personuppgiftslagen pågick diskussioner kring vilken lagstiftningsmodell 

som skulle vara bäst lämpad för personuppgiftsskyddet. I princip samtliga remissinstanser var 

eniga kring att en missbruksmodell var att föredra framför en hanteringsmodell. Problemet de 

flesta remissinstanser tryckte på var emellertid att direktivet inte gav något utrymme för att 

bygga lagstiftningen på en missbruksmodell, varför valet föll på den hanteringsmodell som 

idag återfinns i personuppgiftslagen.32 

 

Som en effekt av en från lagstiftarhåll vilja att lagstifta utifrån en missbruksmodell har en 

missbruksregel förts in i 5a § PUL. Regeln undantar ett antal hanteringsregler när be-

handlingen sker i ostrukturerat material och stipulerar istället i andra stycket att all behandling 

som kränker den personliga integriteten är förbjuden. En sådan kränkning kan leda till 

skadestånd enligt 48 §. Var gränsen går för kränkning har behandlats i praxis. Bland annat har 

det ansetts utgöra en kränkning att publicera en tvistemålsdom med namn och adressuppgifter 

                                                 
30 Lindblom & Öman, s. 210 ff. 

31 A.a., s. 212 f. 

32 Prop. 1997/98:44 s. 36 
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på en internetsida.33 

 

Sverige har vid ett flertal tillfällen verkat för att få till stånd ändringar i direktivet som skulle 

öppna för en missbruksmodell.34 Vidare har Sverige tillsammans med Storbritannien, Finland 

och Österrike utarbetat en skrivelse med förslag på lättnader i direktivet.35 Dessa inlägg tycks 

ha fått marginell effekt då EU-kommissionens förslag till ändrad dataskyddslagstiftning till 

synes bygger på en hanteringsmodell.36 EU-parlamentet röstade i mars 2014 igenom för-

slaget.37 Huruvida en missbruksmodell eller en hanteringsmodell är att föredra är i sig en 

intressant frågeställning. Det finns emellertid inget utrymme för en djupare diskussion i ämnet 

inom ramen för denna uppsats. 

 

3.2.3 Samtycke 

Trots att behandlingen av uppgifterna sker på lagligt sätt krävs det som huvudregel av den 

personuppgiftsansvarige att samtycke inhämtats från den behandlingen avser (10 § PUL). Om 

samtycke inte inhämtats kan behandlingen under vissa förutsättningar vara tillåten ändå. 10 § 

stipulerar en uttömmande uppräkning av när samtycke inte krävs. Uppräkningen omfattar 

situationer där behandling är nödvändig för att avtal ska kunna fullgöras eller kunna träffas 

mellan parterna, vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas, en arbetsuppgift av 

allmänt intresse ska kunna utföras, den personuppgiftsansvarige eller tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnats ut ska kunna fullgöra en arbetsuppgift i samband med 

myndighetsutövning eller för de fall där den personuppgiftsansvarige eller tredje man till 

vilken uppgifterna lämnats har ett större intresse av att behandlingen utförs än den 

registrerades behov av skydd för den personliga integriteten. 

 

Samtycke finns definierat i 3 § och är en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring. Utöver 

dessa karaktärsdrag saknas formkrav, vilket gör att ett samtycke över internet blott kan lämnas 

genom att lämna en bock i en kryssruta. Vidare torde samtycket även kunna lämnas 

konkludent. Det har emellertid fastslagits att samtycket måste ges innan behandlingen börjar 

                                                 
33 NJA 2013 s. 1046 

34 Prop. 2005/06:173 om översyn av personuppgiftslagen, s. 13 f.  

35 dnr EUJu 2002/2852/L6 – gemensam skrivelse från Sverige, Storbritannien, Österrike och Finland till EU-

kommissionen 

36 Förslag KOM(2012) 11 slutlig – där direktivet är tänkt att ersättas med en förordning för att ytterligare 

harmonisera dataskyddslagstiftningen inom EU. 

37 EU-kommissionens pressmeddelande MEMO/14/186 
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och därför inte kan ges med retroaktiv verkan.38 

 

Ett redan utgivet samtycke kan när som helst återkallas av den registrerade. Något krav på hur 

återkallelsen sker saknas och ett muntligt meddelande är således tillräckligt. Bevisbördan för 

att återkallelse verkligen skett torde emellertid ligga på den som genomfört återkallelsen. 

Således kan det vara lämpligt med en skriftlig återkallelse.39 En återkallelse kan vidare sakna 

verkan för de fall där en grund i 10 § föreligger att behandla personuppgifter utan samtycke 

(12 § st.1). Vad gäller direktmarknadsföring så föreligger en absolut återkallelserätt, d.v.s. det 

finns inga grunder för fortsatt behandling om ett samtycke återkallas (12 § st. 2). 

 

3.2.3.1 Behandling utan samtycke 

Personuppgiftslagen öppnar för att behandling av personuppgifter sker utan samtycke. För att 

så ska kunna ske fordras att behandlingen är nödvändig i ett antal uppräknade avseenden. 

Punkten a stipulerar att samtycke inte behöver inhämtas om behandlingen är nödvändig för att 

ett avtal ska kunna uppfyllas mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade eller 

för åtgärder som vidtas innan ett avtal träffas. Förekomsten av ett avtal får avgöras med hjälp 

av allmänna civilrättsliga regler.40 Datainspektionen har i en rapport gällande behandling av 

kunders personuppgifter konstaterat att uppgifter som krävs för att sköta kund-

administrationen, exempelvis namn och adress, kan behandlas utan samtycke på denna 

grund.41 

 

Vidare tar punkten b sikte på situationer där den personuppgiftsansvarige måste behandla 

personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Någon definition av rättslig 

skyldighet saknas. Det torde emellertid vara klart att punkten inte täcker in samtliga 

situationer som kan hänföras till en rättslig skyldighet. Att exempelvis kunna skapa sig en 

rättslig förpliktelse genom att sluta ett avtal med tredje man och således kunna behandla 

personuppgifter utan samtycke vore oförenligt med lagens syfte. Det har exempelvis ansetts 

godtagbart använda punkten b som grund angående skolors skyldighet att rapportera barns 

frånvaro.42 Det torde svårligen gå att finna situationer där en rättslig skyldighet uppkommen 

                                                 
38 NJA 2005 s. 361 

39 Lindblom & Öman, s. 279 

40 A.a., s. 230 

41 Datainspektionens rapport 2003:2 om behandling av kunders personuppgifter vid e-handel s. 7 

42 Ds 2007:41 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, s. 21 f. 
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på kommersiell grund skulle medge att personuppgifter behandlas utan samtycke.43 

 

Punkten c anger att personuppgifter får behandlas utan samtycke där vitala intressen hos den 

registrerade ska skyddas. Det tycks vara oklart om bestämmelsen syftar på intressen som 

gäller den registrerades liv eller om det gäller grundläggande intressen. Det torde dock gälla 

situationer där någon förlorat medvetandet och personuppgifter kan behöva användas för att 

genomföra vissa åtgärder.44 Marknadsföringssyfte hos den personuppgiftsansvarige torde per 

definition inte kunna falla innanför ramen för ett vitalt intresse för den registrerade.  

 

Behandling utan samtycke kan vara godtagbart även för de fall behandlingen sker för att 

utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. Bedömningen huruvida en åtgärd är av allmänt 

intresse får ses mot bakgrund av verksamhetens syfte.45 Under utarbetandet av person-

uppgiftslagen gav Datalagskommittén några exempel på arbetsuppgifter som kan anses vara 

av allmänt intresse. 

 

”Som exempel på arbetsuppgifter som kan vara av allmänt intresse kan nämnas arkive-

ring, forskning och framställning av statistik. Ett annat exempel kan vara etablerade id-

rottsorganisationers registrering av vilka personer som har vunnit svenska mästerskap el-

ler innehar svenskt rekord i erkända sportgrenar. Också den registrering som sker av per-

soner som har fått allmänt erkända utmärkelser, t.ex. Nobelpris, kan vara en arbetsuppgift 

av allmänt intresse.”46 

 

Enligt datalagskommitténs exempel torde man inte kunna utesluta att vissa kommersiella 

intressen kan anses vara av allmänt intresse. 

 

Det följer av punkten e att behandling i samband med myndighetsutövning i vissa fall kan ske 

utan samtycke från den registrerade. I en kommersiell kontext finns det dock inget utrymme 

för någon myndighetsutövning. Någon anledning att djupare beskriva punkten och dess syfte 

saknas därmed. 

                                                 
43 För att illustrera svårigheten att hävda rättslig skyldighet som grund, jämför Datainspektionens beslut 2005-

06-21, dnr 1896-2004 där en myndighets arbetsordning inte ansetts grunda en rättslig skyldighet att behandla 

personuppgifter. 

44 SOU 1997:39 s. 127, oklarheten har uppstått på grund av skillnader i översättningen av direktivet mellan 

medlemsstater 

45 Prop. 2000/01:105 om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, s. 37 

46 SOU 1997:39 s. 364 
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Den sista punkten konstituerar en slags slasktratt för de fall där behandling utan samtycke inte 

kan legitimeras på något annat sätt. Den så kallade intresseavvägningen ger den person-

uppgiftsansvarige rätt att behandla personuppgifter utan samtycke från den registrerade om 

denne har ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades intresse för skydd av 

den personliga integriteten. Likt de berättigade ändamålen i 9 § talas det här om ett berättigat 

intresse. Någon definition av begreppet saknas alltjämt.47 

 

För att avgöra huruvida ett intresse hos den personuppgiftsansvarige väger tyngre än en 

enskilds intresse av skydd för dennes personliga integritet får man ta utgångspunkt i en 

helhetsbedömning. För de fall där den registrerade motsätter sig behandling är det endast i 

särskilda undantagsfall som den personuppgiftsansvariges intresse kan anses väga tyngre.48 

Vad gäller arbetslivet har Datainspektionen konstaterat att åtgärder vidtagna av säkerhetsskäl i 

allmänhet väger tyngre än åtgärder vidtagna för att uppnå företagsekonomisk effektivitet.49 

Vidare har sagts att uppgifternas karaktär är av stor betydelse vid bedömningen huruvida ett 

intresse hos den personuppgiftsansvarige väger tyngre än den registrerades. Till synes harm-

lösa uppgifter för den registrerade kan vara av stor nytta för den personuppgiftsansvarige. 

Uppgifternas karaktär kan därför ge svar på vems intresse som väger tyngst.50 

 

Datalagskommitténs åsikt att en motsättning till behandling från den registrerades sida 

närmast utlyser en presumtion att intresset hos den registrerade skulle väga tyngre har 

kritiserats från flera håll. Bland annat har åsikter förts att en motsättning endast ska beaktas 

som en av många faktorer vid en helhetsbedömning. En klar förminskning av motsättningens 

betydelse jämfört med den tolkning som Datalagskommittén anförde.51 

 

3.2.4 Direkt marknadsföring 

Personuppgiftslagens 11 § regler för när det är tillåtet med direkt marknadsföring. 11 § PUL 

ger den registrerade en absolut rätt att motsätta sig behandling som rör direkt marknadsföring. 

Genom en skriftlig anmälan kan den registrerade således motsätta sig behandling. 

 

                                                 
47 Jämför SOU 2001:32 s. 122 f. gällande definitionen av berättigat ändamål 

48 SOU 1997:39 s. 365 f. 

49 Datainspektionens rapport 2005:3, Övervakning i arbetslivet s. 22 

50 SOU 2001:100 Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar, s. 91 

51 Lindberg, Agne & Westman, Praktisk IT-rätt, 3 u, Norstedts juridik, Stockholm, 2001, s. 184 f. 
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Med rätten att motsätta sig direkt marknadsföring följer ett krav på att anmälan ska ske 

skriftligen. Detta ska emellertid tolkas så att anmälan ska vara uttryckt i text. En anmälan via 

e-post är således möjlig förutsatt att meddelandet riktar sig mot den personuppgiftsansvarige, 

som när denne erhållit anmälan genast måste avsluta behandlingen52. Anmälan gäller tills 

vidare och kan således endast brytas om den enskilde uttryckligen återkallar den genom att ge 

sitt samtycke.53 

 

3.2.4.1 Marknadsföring över e-post 

Vad gäller direkt marknadsföring över e-post återfinns krav i 19 § st. 1 MFL att den till vilken 

marknadsföringen riktas på förhand måste ha godkänt att reklamen skickas per e-post. Andra 

stycket öppnar för att direkt marknadsföring per e-post kan ske utan samtycke givet att 

näringsidkaren erhållit den registrerades e-postadress vid försäljning av en produkt. För att 

undantagsregeln ska gälla krävs vidare att den enskilde inte tydligen motsatt sig 

marknadsföringen, att de marknadsförda produkterna tillhör näringsidkaren och är liknande 

de som köptes initialt samt att den enskilde ges en möjlighet att motsätta sig marknads-

föringen redan vid köptillfället och vid alla tillfällen där marknadsföring via e-post sker. Det 

sistnämnda bör ställas i relation till kravet i 20 § MFL där det anges att marknadsföring via e-

post alltid måste innehålla en länk genom vilken den som träffas av marknadsföringen kan 

avbeställa marknadsföringen. Paragrafen träffar även de fall där mottagaren av marknads-

föring är en juridisk person. 

 

Ett brott mot ovan nämnda regler i marknadsföringslagen ska sanktioneras i enlighet med de 

sanktioner som återfinns i MFL och inte i PUL.54 De möjliga sanktionerna är vites-

föreläggande och skadestånd. Möjligheten att ålägga marknadsstörningsavgift finns inte, men 

har diskuterats i förarbeten.55 

 

 

 

 

                                                 
52 Detta gäller emellertid bara behandling som är rör direkt marknadsföring. Annan behandling som rör tillåtna 

ändamål träffas inte av den registrerades anmälan. 

53 Lindblom & Öman, s. 274 f. 

54 Prop. 1999/2000:40 om obeställd reklam, s. 37 f. 

55 Prop. 2007/08:115 om en ny marknadsföringslag, s. 121 
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4 Användningen av big data i förhållande till 

hanteringsreglerna 

4.1 En ändamålsenlig behandling 

Att behandla personuppgifter medför ett stort ansvar och ansvaret ökar i takt med mängden 

personuppgifter som behandlas.56 Big data erbjuder möjligheten att behandla information i 

extremt stora mängder och torde därmed ställa betydligt högre krav på den personuppgifts-

ansvarige. Ju mer denne har att behandla desto bättre kontroll bör denne ha över sina data-

baser för att säkerställa att de uppställda hanteringsreglerna efterlevs. 

 

När behandlingen i stort går ut på att samla in och spara så mycket data som möjligt för att 

utvinna information och kunna skapa sig en bild av den registrerade kan svårigheter uppstå att 

dels formulera en preciserad ändamålsbeskrivning, men också att faktiskt följa den och inte 

beblanda irrelevanta uppgifter med de för behandlingen nödvändiga. 

 

Följande avsnitt kommer att analysera hur de olika hanteringsreglerna i personuppgiftslagen 

står i förhållande till användning av big data i marknadsföring och skapande av kundprofiler. 

Analysen tar sin utgångspunkt i 9 § PUL och behandlar sedan kraven på samtycke i 10 §. 

 

4.1.1 Uttryckliga ändamål 

Att den personuppgiftsansvarige endast får behandla personuppgifter för uttryckliga ändamål 

korrelerar med 25 § PUL vilken anger att personuppgiftsansvarige ska underrätta den be-

handlade om ändamålen med behandlingen. Då ändamålen ska vara särskilda följer att en 

allmän ändamålsbeskrivning inte är godtagbar.57 

 

Att precisera ändamålen behöver emellertid inte innebära några problem bara för att mängden 

data är mycket stor. När det gäller marknadsföring är ändamålet oftast kundadministration och 

marknadsföring av egna produkter. Dessa ändamål anses vara berättigade och be-skrivningen 

torde vara tillräckligt preciserad för att anses vara godtagbar. Precis som vid all 

personuppgiftshantering gäller att ändamålet med behandlingen ska anges innan behandlingen 

                                                 
56 Jämför 31 § PUL samt Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter, s. 7 ff. 

57 Lindblom & Öman, s. 199 
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påbörjas, i synnerhet då samtycke inte heller kan ges med retroaktiv verkan.58 

 

4.1.2 Finalitetsprincipen 

Finalitetsprincipen innebär att man behandlingen av personuppgifter inte får avse andra 

ändamål än för vilka de först samlades in. Att personuppgifter ska behandlas i enlighet med de 

givna ändamålen ter sig vara självklart och något annat skulle sannolikt sätta hanterings-

reglerna helt ur spel. Finalitetsprincipens vikt kan därför knappast överdrivas. Framförallt 

begränsar reglerna möjligheterna till att samköra register.59 Detta innebär i praktiken att den 

personuppgiftsansvarige inte kan samla uppgifter från olika register och för olika ändamål i 

en och samma databas. Ansvaret för detta torde dessutom ligga på den personuppgifts-

ansvarige.60 En fördel härom är att den personuppgiftsansvarige måste vara mycket noggrann 

med att ange ändamålen med behandlingen och, om ändamålen är fler till antalet, hålla reda 

på dessa under behandlingens fortskridande. 

 

När ett företag avser använda sig av big data i sin personuppgiftshantering måste höga krav 

ställas på att man inte använder en och samma databas för hantering för flera ändamål. Om 

man exempelvis samlar in personuppgifter för de två ändamålen att föra statistik61 och för att 

kunna rikta marknadsföring mot sina kunder så måste man dela upp sina register i två delar, 

ett för det förra ändamålet och ett för det senare. Med detta följer att syftet med big data-

teknologin frångås något då fördelen med ny teknik är att man kan hålla stora databaser och 

från dessa utvinna information. Det torde dock inte finnas något som hindrar att man be-

handlar samma uppgifter i flera databaser, för olika ändamål. 

 

Finalitetsprincipen och medföljande förbud mot att samköra register kan göra det svårt för big 

data att få något större genomslag i Sverige, inte bara när det gäller personuppgiftshantering 

för kommersiella syften utan även generellt. Big data bygger som konstaterats ovan på att 

man håller stora mängder information samlat för att kunna utvinna de essentiella delarna ur 

denna informationsmängd. Möjligheten att kunna hålla alla personuppgifter samlade oavsett 

ändamål skulle göra utvinningen än mer exakt och processen mindre kostsam för företag som 

använder sig av big data-teknologin. 

                                                 
58 Datainspektionens rapport 2003:2 om behandling av personuppgifter vid elektronisk handel, s. 7 f. 

59 Prop. 2004/05:70 om ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet, s. 75 

60 Prop. 2008/09:145 om omreglering av apoteksmarknaden, s. 336 

61 Det bör noteras att speciella regler gäller för behandling av personuppgifter för statistiska, historiska och 

vetenskapliga ändamål. 



 28 

 

4.1.3 Säkerställa att uppgifterna är adekvata och relevanta 

Alla hanteringsregler som på något sätt kan hänföras till behandlingens omfattning kan vara 

betungande vid användning av big data. Att säkerställa uppgifternas adekvans och relevans i 

förhållande till det angivna syftet är ett typexempel på något som blir besvärligare för den 

personuppgiftsansvarige desto fler uppgifter som behandlas. 

 

Redan vid normal uppgiftshantering ankommer det på den personuppgiftsansvarige att se till 

att direktivet och personuppgiftslagens regler efterlevs. Det även den personuppgiftsansvarige 

som har att bedöma vilka uppgifter som är adekvata och relevanta sett till dennes ändamål. 

Denna bedömning ter sig inte helt enkel att göra. 

 

För att belysa svårigheten med att bedöma huruvida de uppgifter som behandlas är adekvata 

och relevanta kan ledning ges i ett ärende hos Datainspektionen där en ICA-butik registrerade 

personnummer från legitimationshandlingar för alla kunder som handlade öl. Registreringen 

skedde elektroniskt och endast under ett par sekunder. Datainspektionen menade att syftet att 

stoppa försäljning till kunder under 18 år inte korrelerade med att registrera samtliga kunder. 

Behandlingen ansågs därmed inte vara adekvat eller relevant. Samma slutsats kom Länsrätten 

fram till när överklagandet hamnade på deras bord.62 

 

Detta innebär ytterligare ett steg i den redan kostsamma processen att arbeta med big data. 

Utöver den legala ramen inom vilken man måste hålla sig kräver big data-hantering både 

hård- och mjukvara som kan hantera mängden data. Med detta följer personal som kan 

övervaka och utveckla utvinningsmetoderna för att de samlade uppgifterna ska kunna skapa 

något värde för företaget.63 

 

4.1.4 Uppgifternas kvantitet 

Den kvantitativa regeln om uppgiftsminimering i punkten f kan potentiellt utgöra ett hinder 

för behandling med big data. Som det har beskrivits ovan bygger big data på hantering av 

synnerligen stora mängder data. En regel som uppmanar till minimering av data torde därför 

stå i direkt strid mot syftet med big data. 

                                                 
62 Datainspektionens ärende dnr 1978-2004 och senare efter överklagande Länsrättens dom 2006-06-09 i mål nr. 

7055-2005. 

63 Ohlhorst, Frank, big data analytics: Turning big data into Big money, Wiley, Hoboken N.J., 2013, s. 116 ff. 
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Om ändamålet med behandlingen exempelvis är kundadministration och direkt marknads-

föring har den personuppgiftsansvarige att se till att alla de uppgifter som behandlas och 

utvinns med big data är nödvändiga för att uppnå just den behandlingens specifika syfte. Det 

torde inte vara några problem för den personuppgiftsansvarige gällande just de uppgifter som 

utvinns och faktiskt används till det givna syftet då dessa de facto används för det givna ända-

målet. Vad beträffar de uppgifter som inte är en del i utvinningsprocessen torde saken 

emellertid vara annorlunda. Här uppkommer frågor om hur länge man kan behålla potentiellt 

användbara och ändamålsenliga personuppgifter. Möjligen är det så att man vid behandling 

med big data faktiskt behöver alla uppgifter för att tekniken ska vara användbar. Om så är 

fallet kan man argumentera för att alla behandlade uppgifter är nödvändiga för ändamålet, 

oavsett om de använts i processen att framställa användbar information.  

 

4.1.5 Behandlingens begränsningar i tiden 

Frågan hur länge man kan behålla potentiellt användbara personuppgifter måste ställas i 

relation till punkten i som tar upp behandlingens tidsbegränsning. Huvudregeln att uppgifterna 

inte får bevaras längre än nödvändigt hör ihop med behandlingens ändamål vilket gör att 

bedömningen får göras beroende av det enskilda fallet. Datainspektionen har i dessa frågor 

gett ut informationsskrifter med ett antal typexempel på hur länge det är lämpligt att person-

uppgifter behålls av den personuppgiftsansvarige. 

 

4.1.5.1 Befintligt kundförhållande 

Vad gäller uppgifter om kunder gäller enligt Datainspektionen att personuppgifterna inte får 

behållas längre än kundförhållandets bestånd. När förhållandet är avslutat måste uppgifterna 

raderas. Detta sker vanligen när varan eller tjänsten levererats och är betald. Undantag kan 

medges för de fall garantiåtgärders eventuella fullgörande är avhängigt att vissa person-

uppgifter behandlas. Detta ställer krav på den personuppgiftsansvarige att noggrant gallra 

vilka uppgifter som krävs för att eventuella förbindelser efter köpet ska kunna fullgöras. 

Återigen försvåras gallringen vid användning av stora databaser.  

 

Om ändamålet med behandlingen är direkt marknadsföring får personuppgifterna som 

huvudregel behållas i ett år efter att kundförhållandet avslutats. Skulle den registrerade 

motsätta sig marknadsföringen måste uppgifterna raderas omedelbart, vilket följer av 11 § 
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PUL. 64 

 

För den personuppgiftsansvarige kan det innebära ett omfattande arbete att se till att 

personuppgifter raderas ett år efter att kundförhållandet upphört. För ett företag som möts av 

nya kunder på daglig basis innebär det också i praktiken att gallringen måste ske på daglig 

basis. Datainspektionen genomförde för ungefär tio år sedan en undersökning över hur många 

företag som verkligen gallrade personuppgifterna i enlighet med de krav som lagen ställer. 

Sammantaget kom man fram till att över hälften av företagen inte hade några rutiner för 

gallring alls. Resterande företag gallrade någon gång per år eller mindre.65 

 

Det är inte nödvändigtvis ett stort problem att gallring eventuellt måste ske på daglig basis. 

Även om det i praktiken inte sker i den utsträckning som vore önskvärd torde det inte 

innebära några större tekniska problem att på automatisk väg radera uppgifter som baseras på 

ett kundförhållande som inte förnyats på ett år. 

 

För att hålla liv i kundförhållandet torde det emellertid vara möjligt för företagen att skapa 

kundklubbar till vilka kunderna har möjlighet att ansluta sig. På detta sätt kan man behålla 

kundförhållandet intakt även efter avslutad transaktion samtidigt som man i samband med 

tecknandet av avtalet för kundklubben inhämtar samtycke från kunden till behandling för 

angivna syften. Kundklubben fungerar därmed som ett sätt för företaget att undvika den 

gallring som annars hade behövt göras. 

 

Vad gäller insamling av synnerligen stora mängder information skulle en lösning kunna vara 

att det uppställs krav på att den typen av behandling i kommersiella sammanhang endast får 

ske i kundklubbar eller liknande sammansättningar. Detta skulle potentiellt lätta den annars 

närmast övermäktiga arbetsuppgift en gallringsprocess på daglig basis skulle innebära. För 

den registrerades del skulle det innebära att ingreppet i deras personliga integritet blir 

avhängigt deras medlemskap i kundklubben istället för att de hamnar i ett register de inte vill 

vara i under en längre tid än lagen tillåter. Lösningen skulle således vara positiv för alla 

inblandade parter. 

 

                                                 
64 Datainspektionens informationsblad från 2011, hur länge får personuppgifter behandlas?, s. 14 f. 

65 Datainspektionen rapport 2003:2, s. 12 
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4.1.5.2 Marknadsföring till potentiella kunder 

Vad gäller marknadsföring till potentiella kunder är fallet något annorlunda. När en 

konsument ännu inte blivit kund hos ett företag saknas ett underliggande rättsförhållande, 

varför marknadsföring kan te sig vara ett större intrång hos den enskilde. Frågan är därför hur 

länge man kan behandla uppgifter om potentiella kunder, i synnerhet då det får förutsättas att 

något samtycke till behandling inte har lämnats av den vars uppgifter man behandlar. 

 

Datainspektionen har i samma informationsskrift avseende hur länge uppgifter får behandlas, 

angående direkt marknadsföring till potentiella kunder, sagt att uppgifterna bör raderas direkt 

efter att uppgifterna använts för sitt angivna syfte. För de fall marknadsföringen leder till ett 

kundförhållande kan uppgifterna behållas för efterföljande kundadministration, förutsatt att 

det är ändamålsenligt.66 Detta innebär i praktiken att man inte kan föra register över kunder 

som erhållit marknadsföring men som inte köpt varan eller tjänsten. 

 

Normalt sätt krävs att en intresseavvägning genomförs innan man som företag marknadsför 

sig mot personer man saknar ett kundförhållande med.67 Direkt marknadsföring via e-post 

fordrar dock som huvudregel samtycke från den man marknadsför sig mot enligt 19 § MFL. 

Intresseavvägningen kommer att beröras mer ingående nedan i avsnitt 4.5. 

 

Överlag torde big data-teknologin inte innebära några större förändringar för den som ämnar 

marknadsföra sig mot nya potentiella kunder då teknologin som sådan bygger på att stora 

mängder information används för att uppnå olika syften. När man marknadsför sig mot 

potentiella kunder hämtas i regel uppgifterna från andra källor som exempelvis myndigheter 

som håller uppgifter. Att det marknadsförande företaget inte håller uppgifterna själva och att 

de måste radera uppgifterna direkt om inget kundförhållande uppstår innebär att det inte finns 

någon användning av big data-teknologi i denna situation. 

 

4.1.6 Vikten av att hålla felaktiga uppgifter borta från behandlingen 

De av personuppgiftslagen uppställda kraven på att uppgifterna som behandlas är riktiga och 

om nödvändigt, aktuella, kan ställas i relation till punkten h, vilken tvingar den 

personuppgiftsansvarige att rätta, blockera eller utplåna uppgifter som är felaktiga. Lagen 

ställer här ett krav på den personuppgiftsansvarige att utreda huruvida de behandlade 

                                                 
66 Datainspektionens informationsblad från 2011, hur länge får personuppgifter behandlas?,s. 14 

67 Jfr Swedmas branschregler avseende god sed, s. 5 ff. 
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uppgifterna är riktiga, på liknande sätt som denne ska se till att uppgifterna är adekvata och 

relevanta för behandlingen. Skillnaden härom är att uppgifternas adekvans och relevans är 

direkt hänförbart till ändamålet med behandlingen, medan riktigheten får ställas i relation till 

den registrerade. Aktualiteten ska emellertid ställas i relation till ändamålen. 

 

Frågan om vad som är felaktigt kan vara problematisk för den personuppgiftsansvarige, i 

synnerhet om mängden information är stor. En uppgift är riktig om den stämmer överens med 

de verkliga förhållandena som ligger bakom uppgiften. Här gäller också för den person-

uppgiftsansvarige att bestämma vilka verkliga förhållanden som uppgifterna ska spegla.68 Om 

ändamålet med behandlingen är att finna kundens behov och rikta marknadsföring till denne 

bör uppgifterna således spegla de förhållanden som gör att ändamålet kan genomföras på ett 

korrekt sätt, d.v.s. spegla kunden riktiga behov. Skulle uppgifterna leda till att marknads-

föringen som kunden tar del av inte korrelerar med dennes behov, exempelvis om en vegan 

genom ett företags användning av big data i sin marknadsföring erhåller reklam avseende att 

köpa billigt kött, kan de bakomliggande uppgifterna är felaktiga.  

 

Det är emellertid inte nödvändigtvis de bakomliggande uppgifterna som är felaktiga. Trots 

riktiga uppgifter kan det tänkas att algoritmen som drar slutsatser som är felaktiga. 

Problematiken rör då inte frågan hur en personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter, 

utan snarare hur tekniken fungerar. En av algoritmen felaktig slutsats kan dock innebära att 

man i slutändan ändå behandlar felaktiga uppgifter. Detta förutsatt att de framdeducerade 

uppgifterna kan anses vara personuppgifter, till vilket det finns anledning att återkomma 

nedan. 

 

Då även inaktuella uppgifter är otillåtna att behandla enligt hanteringsreglerna är det viktigt 

att hålla dessa borta från databaserna. Bortsett från den grundläggande problematiken med big 

data att det är svårt att överblicka den data man besitter, är ett annat problem att bedöma vilka 

uppgifter som faktiskt är inaktuella. Dessutom är det faktum att inaktuella uppgifter kan leda 

till felaktiga slutsatser ett viktigt problem att beakta när behandling sker med big data. 

 

En potentiell lösning för att minska risken att man behandlar inaktuella uppgifter är att man 

inför rutiner för omprövning av uppgifter. Exempelvis kan man efter viss tid be kunden att 

fylla i kompletterande eller nya uppgifter via ett formulär. Om man sparar köp- och sök-

historik kan finnas anledning att låta vissa sådana uppgifter raderas när viss tid förflutit. En 

                                                 
68 Lindblom & Öman, s. 206 
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persons referensramar kan efter ett par år ha förändrats till den grad att användning av 

informationen att en viss person sökt efter en viss typ av vara, överhuvudtaget inte är aktuell 

efter några år och därmed leder till oönskade slutsatser. 

 

4.2 Framställning av personuppgifter 

Personuppgiftslagen uppställer krav som försvårar behandling av synnerligen stora mängder 

data. Problemen är i sig inte nya utan blir mer påtagliga när omfattningen ökar, vilket i många 

fall visserligen kan göra behandlingen omöjlig. Vad som däremot kan vålla nya problem är 

själva användandet av informationen. big data har med nya tekniker för utvinning av in-

formation möjliggjort för företag, och även andra aktörer, att dra slutsatser och skapa ny 

information på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. 

 

4.2.1 Kan man framställa personuppgifter? 

Personuppgiftslagen är bara tillämplig när uppgifterna man behandlar faktiskt utgör 

personuppgifter. Skulle behandlingen avse uppgifter som inte är att anse som personuppgifter 

så bortfaller per definition personuppgiftsregleringen.  

 

Ur denna synvinkel är inte frågan om den framställda informationen som sådan kan vara en 

personuppgift. Frågan är snarare om den går att knyta till en person i livet, för om så är fallet, 

utgör informationen personuppgifter. 

 

Artikel 29-gruppen har ansett att uppgifter kan uppfylla kravet på anknytning genom att de 

används på ett sådant sätt att de får en anknytning till en person. De skriver om situationen där 

någon som ett resultat av uppgifterna får något som denne annars inte skulle ha haft, 

exempelvis behandlas annorlunda gentemot andra som ett resultat av uppgiftens an-

vändning.69 

 

Denna tolkning ger utrymme för att uppgifter man framställt genom att dra slutsatser ur andra 

uppgifter faktiskt kan definieras som personuppgifter. Om ett företag genom informations-

utvinning kommer fram till att en person är gravid och denne på grund av detta erhåller för 

                                                 
69 Artikel 29-gruppens yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter s. 6 ff. Jämför även Westman, Daniel, 

Personuppgiftslagen och kampen mot piratkopiering i Lov & Data 2005 nr. 4, s. 7-11 där han skriver att 

personuppgifter är uppgifter som i någon mening tillför information om en person, t.ex. om dennes handlande 

eller egenskaper denne har. 
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denne unika erbjudanden med anledning av graviditeten, har användningen av person-

uppgifter resulterat i en särbehandling. Resultatet av uppgiften att kvinnan är gravid har 

därmed föranlett en särbehandling och uppgiften är således en personuppgift och ska 

behandlas som en sådan. Att uppgiften bygger på teknikmässiga antaganden spelar därmed 

mindre roll. Reglerna för behandling av känsliga personuppgifter aktualiseras därmed. 

 

Vidare kan nämnas att om en uppgift bygger på två personuppgifter kan det argumenteras för 

att den uppgiften per automatik har anknytning till den person som de underliggande person-

uppgifterna är anknutna till. Att så kan vara fallet torde följa av att anknytningen även kan 

vara indirekt. 

 

Slutsatsen kan tänkas leda till en gränsdragningsproblematik. Om det är möjligt och tillåtet att 

framställa personuppgifter torde en gräns dras någonstans för vilka antaganden som utgör 

personuppgifter. Artikel 29-gruppen menar emellertid att personuppgifter inte nödvändigtvis 

behöver vara sanna eller bevisade för att kunna definieras som personuppgifter70, vilket 

öppnar för att vilka antaganden som helst från den personuppgiftsansvariges sida kan utgöra 

personuppgifter. Därmed skulle även felaktiga uppgifter kunna räknas som personuppgifter. 

Denna slutsats är inte helt oproblematisk då 9 § punkten g PUL förbjuder behandling av 

oriktiga uppgifter. Trots Artikel 29-gruppens påstående torde därför hanteringsreglerna sätta 

stopp för behandling av personuppgifter som är osanna. Detta betyder emellertid inte att 

uppgifter som är osanna kan klassificeras som personuppgifter. 

 

Att alla typer av antaganden från företagets sida kan anses utgöra personuppgifter kan vid en 

första anblick te sig märkligt. Att det förhåller sig på detta sätt är emellertid nödvändigt för att 

man överhuvudtaget ska kunna angripa felaktiga uppgifter om en person på person-

uppgiftsrättsliga grunder. Personuppgiftslagens regler är endast verksamma vid behandling av 

just personuppgifter och skulle felaktigt framtagna uppgifter inte räknas som personuppgifter 

i lagens mening skulle företagen kunna komma undan med att behandla felaktiga uppgifter. 

 

Det torde alltså vara fullt möjligt och i linje med lagens syfte för företag att framställa egna 

uppgifter som är knutna till en person genom att nyttja olika tekniker vid utvinningen av stora 

mängder information. Av avgörande betydelse för om det man framställt är personuppgifter är 

således att uppgiften går att knyta till en person i livet. Anknytningen torde uppkomma i 

samband med att uppgiften används för eller är tänkt att användas för marknadsföring mot 

                                                 
70 Artikel 29-gruppens yttrande 4/2007, s. 6 
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personen. Det kan även tänka sig att uppgifternas natur gör att anknytningskravet är uppfyllt 

endast på grund av det faktum att uppgifterna härrör från andra personuppgifter som i sig är 

knutna till den personen. 

 

4.2.2 Felaktigheter till följd av felaktiga slutsatser 

Problemet har tagits upp i kapitel 4.1.6 och ska här belysas ytterligare. Det är av stor vikt att 

se till att inte ha felaktiga och inaktuella uppgifter i sina register, annars är hanteringen av 

uppgifterna de facto olaglig. En fråga som uppkommer med anledning av detta är dock 

snarare vad som händer när man använder uppgifterna om det utvinningsteknikerna kommer 

fram till är exempelvis felaktigt eller inaktuellt. Vidare kan tänkas en situation där man genom 

utvinningen av information får fram uppgifter som är att anse som känsliga uppgifter i 13 § 

PUL och därmed kräver ett särskilt samtycke. 

 

För att kunna göra en bedömning av hur man ska kategorisera uppgifter som är en produkt av 

utvinning bör man ta sin utgångspunkt i definitionen av personuppgifter. Här omfattas all 

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet. Eftersom all 

information som kan hänföras till en person räknas som personuppgifter torde även 

information om en person som är ett resultat av en dragen slutsats räknas som personuppgifter 

i lagens mening. Om man behandlar uppgiften att person A har storlek 47 i skor och att denne 

även i regel köper kläder av storleken extra large kan man komma fram till slutsatsen att 

person A är längre än genomsnittet. Om denna uppgift sparas i A:s kundprofil torde därmed 

uppgiften om dennes längd anses vara en fullgod personuppgift hänförbar till person A vilket 

också leder till att denna uppgift är behandlad av den personuppgiftsansvarige. 

 

Exemplet ovan är en simplifiering av hur utvinning av information går till, men utan att 

beskriva det tekniska tillvägagångssättet i detalj så är en av de stora fördelarna med big data 

just möjligheten att dra slutsatser från synnerligen stora mängder information. Som tidigare 

konstaterats, det är inte något nytt att kunna lagra information, den nya tekniken är att kunna 

göra något av den. 

 

Om slutsatser dragna från utvinning av stora mängder information kan anses vara 

personuppgifter måste höga krav ställas både på tekniken i sig och på den person-

uppgiftsansvarige att de slutsatser som dras inte är felaktiga eller på något sätt förhåller sig på 

ett sätt som vore oförenligt med personuppgiftslagen i stort. 
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4.2.3 Behandling av känsliga uppgifter 

Personuppgiftslagen förbjuder i 13 § behandling av sådana personuppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Undantag för detta medges under 

vissa särskilda förutsättningar i 14-20 §§. 

 

För hantering av personuppgifter för marknadsföringsändamål finns det i princip endast ett 

undantag att tillgripa för att få behandla känsliga uppgifter, nämligen att samtycke till detta 

har givits från kunden. Det är oklart om detta samtycke ska tolkas lika vitt som samtycke i 

normalfallet.71 I 15 § PUL anges det att samtycket ska vara uttryckligt. Något krav på 

uttrycklighet saknas för samtycke i normalfallet, vilket tyder på att högre krav ställs på ett 

samtycke till behandling av känsliga uppgifter. Exempelvis bör detta innebära att samtycke 

inte kan lämnas på konkludent väg när det kommer till känsliga uppgifter. Detta vore 

dessutom vara i linje med lagens uppbyggnad där känsliga uppgifter anses vara mer 

skyddsvärda än vanliga uppgifter. 

 

På samma sätt som utvinning av information kan leda till felaktigheter i behandlingen torde 

man genom utvinning av information kunna komma över känsliga uppgifter. Som ett exempel 

från USA, använde sig detaljhandelsföretaget Target sig av big data i sin marknadsföring. 

Genom att samla och behandla uppgifter om en konsuments köp- och sökhistorik kunde 

företagets datorer komma fram till att konsumenten var gravid, varpå reklam riktades mot 

denne med erbjudanden på artiklar för gravida och broschyrer till personer som väntar sitt 

första barn. Kvinnans pappa reagerade starkt på detta då han menade att hans dotter inte var 

gravid. Det visade sig emellertid att så var fallet och utvinningstekniken hade därmed tagit 

reda på att kvinnan var gravid innan någon i hennes närhet kände till detta.72 

 

Sanningshalten i det nämnda exemplet kan visserligen ifrågasättas men scenariot i sig är fullt 

möjligt med big data-teknologin. Just uppgifter om graviditet är dessutom av Data-

                                                 
71 Lindberg & Westman, s. 186 f. 

72 Forbes artikel, How Target figured out a teen girl was pregnant before her father did. 

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-

her-father-did/ 
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inspektionen ansedda som känsliga.73 Det är emellertid inte så att man behandlar känsliga 

uppgifter bara för att man delar in folk i grupper. Om fallet ovan hade handlat om någon som 

på grund av bland annat sin sök- och köphistorik blir klassificerad som en fotbollssupporter, 

hade man svårligen kunnat hävda att uppgiften om dennes fotbollsintresse vore en känslig 

sådan. Även här kan det uppstå gränsfall. 

 

Att någons graviditet med största sannolikhet utgör en känslig personuppgift beror på att den 

hänför sig till ett hälsotillstånd, vilket enligt 13 § andra stycket PUL är att anse som en känslig 

uppgift. Det behöver emellertid inte vara så att man väljer att rikta sig mot personer som 

redan har blivit gravida. Det kan mycket väl tänkas att man istället vill marknadsföra sig mot 

personer som kan tänkas bli gravida inom en överskådlig framtid. Frågan är då om detta kan 

anses vara en uppgift som rör hälsa och som därmed är att behandlas som känslig. 

 

En uppgift om att graviditet är sannolik inom en överskådlig framtid rör inte ett aktuellt 

hälsotillstånd, utan ett möjligt framtida hälsotillstånd. Uppgiften är dessutom endast 

spekulativ, vilket ytterligare talar för att det inte skulle klassificeras som en känslig uppgift. 

Man kan visserligen tänka sig att en uppgift om att någon riskerar att drabbas av en viss 

sjukdom som en följdsjukdom av befintliga sjukdomar, kan vara känslig. Vad gäller möjlig 

graviditet så kan det inte riktigt hänföras till hälsa, utan snarare livssituation, och borde därför 

inte vara känslig. Gränsdragningsproblematiken kan ändå vålla vissa svårigheter, då det går 

att tänka sig fler liknande situationer. Frågan är dock om man genom att ha deducerat fram en 

uppgift genom behandling av andra uppgifter kan anses behandla även känsliga person-

uppgifter i personuppgiftslagens mening. 

 

Lagens definition av en personuppgift är som beskrivits ovan inte mer än en uppgift som går 

att direkt eller indirekt knyta till en person i livet. Frågan torde därmed vara lättbesvarad med 

att så länge en framställd uppgift är direkt eller indirekt anknuten till en fysisk person i livet 

så utgör det personuppgifter. Med denna slutsats behandlar man känsliga uppgifter om man 

förfar som i exemplet ovan. Det särskilda samtycket att behandla sådana uppgifter krävs 

därmed för att behandlingen ska vara laglig. Detta måste då inhämtas innan dess att man 

framställt känsliga uppgifter i och med att samtycke inte kan ges med retroaktiv verkan. Som 

registrerad får man således samtycka till att känsliga uppgifter kan komma att hanteras. 

 

                                                 
73 Datainspektionens frågesvar 2005-04-06, dnr 2075-2004 
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4.3 Undantag för ostrukturerat material 

Personuppgiftslagens hanteringsregler undantas helt och ersätts av missbruksregeln för de fall 

där behandlingen sker i så kallat ostrukturerat material. Behandlingen är ostrukturerad om 

uppgifterna inte ingår eller är avsedda att ingå i en samling som har strukturerats för att 

påtagligt underlätta sökning eller sammanställning av uppgifter.74 Inte heller reglerna om 

känsliga uppgifter är undantagen när behandlingen sker i ostrukturerat material vilket innebär 

att det ovan beskrivna problemet med känsliga uppgifter bortfaller, likväl den 

felaktighetsproblematik som tagits upp. Det är alltså behandlingens struktur som är avgörande 

för om missbruksregeln kan tillämpas. 

 

Svaret på frågan om vilka regler som gäller är beroende av typen av behandling och hur man 

väljer att lagra informationen. Det faktum att man använder sig av big data kan inte i sig svara 

på frågan om behandlingen är strukturerad eller ostrukturerad, utan skvallrar bara om den 

mängd information som behandlas, och att den utvinns med hjälp av avancerad teknik. 

 

Det så kallade kärnområdet för vad som faller innanför undantaget för ostrukturerat material 

träffar i regel bl.a. löpande text i ordbehandlingsprogram, löpande text på internet och 

användning av ljud- och bildupptagningar. Härutöver gäller ett antal avgränsningssituationer. 

Här gäller bland annat att uppgifterna måste struktureras med så kallad personuppgifts-

anknuten struktur. Detta innebär att personuppgifterna ska ha markerats som sådana.75 

 

4.3.1 Struktur i en digital miljö 

I princip all form av information som finns samlad i en digital databas kan sägas vara 

strukturerad i den meningen att informationen på något sätt delas in i olika fack. Detta innebär 

emellertid inget hinder för att missbruksreglerna ändå kan gälla när personuppgifter finns 

sparade digitalt. Jämförelsevis gäller att e-postmeddelanden i löpande text utgör ett typ-

exempel för vad som är undantaget hanteringsreglerna, trots att e-postsystem i regel är 

strukturerade. Det har ansetts att sedvanlig användning av datorstödd kommunikation faller 

innanför missbruksreglerna. Först när meddelandena ingår i ett mer kvalificerat system som 

                                                 
74 5 a § PUL 

75 Lindblom & Öman, s. 134 ff.  
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dessutom har personuppgiftsanknytning, tillämpas hanteringsreglerna.76 

 

Vidare kan sägas att man vid översynen av personuppgiftslagen konstaterade att generell 

strukturering av personuppgifter inte nödvändigtvis innebär att behandlingen är strukturerad i 

lagens mening. När behandlingen blir personuppgiftsanknuten gäller däremot att hanterings-

reglerna tar vid.77 

 

Att struktureringen är personuppgiftsanknuten måste kombineras med att struktureringen 

påtagligt underlättar sökning av material i databasen, det så kallade påtaglighetskravet. Om 

uppgifterna inte är strukturerade för att påtagligt underlätta sökning gäller således missbruks-

regeln. I en digital kontext kan det vara problematiskt att avgöra vilka system som är ut-

vecklade för att påtagligt förenkla sökning efter uppgifter. Teknikens frammarsch gör att 

tämligen avancerade system för några år sedan idag kan falla innanför något slags allmänt 

användningsområde. Precis som vid all lagstiftning på rättsinformatikens område är den 

tekniska utvecklingen problematisk och svårhanterlig, vilket leder till att reglerna för vad som 

uppfyller påtaglighetskravet inte kan vara alltför detaljerade. 

 

4.3.1.1 Data mining 

Som nämnts är inte behandlingen av stora mängder information utslagsgivande i sig för att 

avgöra om behandlingen är strukturerad eller ostrukturerad. Av intresse är istället hur 

informationen är indexerad i databasen och med vilka medel man kan komma åt och använda 

uppgifterna. Samlingstermen data mining handlar att konvertera stora mängder data till för 

företaget värdefull information. Precis som för hantering av stora databaser finns det flertalet 

tekniska lösningar för hur detta sker i praktiken.78 Det är också denna process som är av 

intresse för bedömningen. 

 

Anledningen till att dessa system existerar är kortfattat för att kunna dra slutsatser som man 

på icke digital väg aldrig skulle kunna göra. Systemen är uppbyggda för att kunna hantera 

dessa enorma mängder information och kunna utvinna något från det. Utan dessa system 

skulle big data inte få det genomslag det har fått. 

 

                                                 
76 SOU 2004:6 s. 128 ff. 
77 SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen, s. 128 f. 

78 Delmater, Rhonda, Hancock, Monte, Data mining explained: a manager’s guide to customer-centric  business 

intelligence, Oxford, Boston, 2001, s. 3 
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När man använder big data i sin lagring av personuppgifter är det utvinningstekniken som ser 

till att man i slutändan kan skicka riktad marknadsföring till sina kunder eller på annat sätt 

skapa ett värde för kunden. Under dessa förutsättningar torde möjligheterna att hävda att 

behandlingen sker i ostrukturerat material vara mycket små. Systemen man använder sig av 

för att utvinna information utför ett arbete som människan på egen hand inte skulle kunna 

göra. Syftet med tekniken är således att påtagligt underlätta sökning och påtaglighetskravet 

torde därmed vara uppfyllt utan vidare. Någon ostrukturerad behandling är det således inte 

något tal om. 

 

4.3.2 Kundregister för marknadsföringsändamål 

Samlar man in och registrerar information om sina kunder för att sedan kunna använda 

informationen till att lära känna sina kunder ännu bättre kan inte strukturen vara något annat 

än personuppgiftsanknuten, även om anknytningen alltså inte alltid sker på direkt väg. 

 

Personnummer är typexemplet på en direkt personuppgift och kräver även ett särskilt och 

frivilligt samtycke.79 Personnummer är ett vanligt och effektivt sätt att indexera kundregister 

där personnumret används som någons unika kundnummer. Vill man befrias från det särskilda 

samtycket personnummer kräver kan man välja att arbeta med egenskapade kundnummer, 

vilka givetvis också utgör personuppgifter, men inte träffas av de särskilda reglerna för 

personnummer. Oavsett vilken typ av indexering man väljer gäller att om man har ett register 

i vilket personuppgifter sparas, har man en struktur som är personuppgiftsanknuten.80 

 

Vad gäller behandling av stora mängder information med big data kommer även 

påtaglighetskravet alltid att vara uppfyllt i och med att man för att kunna använda 

informationen till marknadsföringsändamål måste man använda sig av system som påtagligt 

underlättar sökning. Slutsatsen blir alltså att förande av kundregister för marknadsförings-

ändamål aldrig kan anses vara något annat än strukturerad behandling som därmed ska ske i 

enlighet med hanteringsreglerna. Detta torde gälla kundregister i allmänhet, men i synnerhet 

då registren förs i stor skala med big data då påtaglighetskravet är uppfyllt per automatik. 

 

                                                 
79 22 § PUL, samtycke undantas för de fall där det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med 

behandlingen, vikten av en säker identifiering eller annat beaktansvärt skäl. 

80 Jfr Lindblom & Öman, s. 136 
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4.4 Big Data och samtycke 

4.4.1 Samtyckets lämnande 

Huvudregeln i 10 § PUL är att samtycke krävs för all behandling av personuppgifter. Hur 

samtycket definieras finns reglerat i 3 § där det anges att samtycket ska vara en frivillig, 

särskild och otvetydig viljeyttring. Något formkrav på hur samtycket ska lämnas stipuleras 

emellertid inte. Med kraven på att samtycket ska vara frivilligt, särskilt och en otvetydig 

viljeyttring följer att samtycket ska vara uttryckligt. Konstitutionsutskottet angav under 

stiftandet av personuppgiftslagen att ett uttryckligt samtycke dock inte nödvändigtvis är 

skriftligt.81 

 

Att ett uttryckligt samtycke inte behöver vara skriftligt öppnar för en rad möjligheter att samla 

in samtycke på. Det kan exempelvis handla om en bock i en kryssruta på en webbsida. På 

grund av de öppna reglerna för hur samtycket lämnas är det den personuppgiftsansvarige som 

bär bevisbördan för att samtycke verkligen lämnats. Datainspektionen har ansett att kon-

kludent handlande under vissa förutsättningar kan vara uttryckligt. Hypotetiskt samtycke 

uppfyller inte lagens krav på samtycke, d.v.s. att man utgår från att man skulle fått samtycke 

om man bara frågat.82 Det kan sägas samspela med att samtycke inte får lämnas retroaktivt. 

Man kan inte utgå från att man skulle få samtycke om man bara frågar, eftersom frågan ändå 

inte får ställas i efterhand. 

 

4.4.2 Frivillighet 

För att samtycket ska ha rättslig verkan måste det enligt definitionen i 3 § PUL ha lämnats 

frivilligt. Det innebär att om någon tvingats lämna ett samtycke till behandling, har det samma 

betydelse som om samtycke inte lämnats överhuvudtaget. 

 

Att definiera frivillighet är dock inte en enkel uppgift.83 När det kommer till handel i 

allmänhet och e-handel i synnerhet kan det uppstå många situationer där en förutsättning för 

köpet är att kunden godkänner behandling av personuppgifter för att köpet ska kunna genom-

föras. Det kan anses att man i detta fall frivilligt godkänner behandlingen i och med att ingen 

                                                 
81 Bet. 1997/98:KU18 Personuppgiftslag, s. 46 

82 Datainspektionens informationsblad om samtycke enligt personuppgiftslagen, s. 8 f. 

83 Lindblom & Öman, s. 110 
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tvingat in en i avtalsförhållandet till att börja med.84 

 

Man bör skilja på om varan eller tjänsten är absolut nödvändig för den enskilde. Om det 

exempelvis gäller en för konsumenten livsviktig medicin och köpet är avhängigt ett samtycke 

till personuppgiftsbehandling torde inte det genom köpet givna samtycket anses vara frivilligt. 

Gäller köpet istället ett par byxor torde spannet för vad som är frivilligt öka. Antingen vill 

man göra affärer med näringsidkaren eller så vill man inte. Datainspektionen har uttalat sig 

enligt följande om frivillighet: 

 

”I de flesta fall vållar inte kravet på frivillighet några bekymmer utan den enskilde får, efter att ha 

erhållit informationen om behandlingen, själv ta ställning till om han eller hon accepterar den för 

att t.ex. erhålla en vara eller tjänst. Konsekvensen av att man inte samtycker kan bli att man inte 

får varan eller tjänsten. Om däremot myndigheter skulle kräva samtycke till behandling av 

personuppgifter som en förutsättning för att tillhandahålla samhälleliga tjänster kan det dock starkt 

ifrågasättas om kravet på frivillighet är uppfyllt. I fall där den enskilde inte har någon verklig 

valmöjlighet måste den personuppgiftsansvarige finna annat stöd för behandlingen i PUL eller i 

särskild lagstiftning.”85 

 

Presumtionen tycks vara att, i vart fall när det gäller privata näringsidkare, ett samtycke 

avhängigt köpet anses vara frivilligt. Endast i vissa specifika fall kan detta undantas. 

 

4.4.3 Uppfyller behandlingen alltid kravet på samtycke? 

Ett problem kan uppstå när handel sker digitalt. Vid en transaktion i fysisk form finns det ett 

visst mått av förhandlingsutrymme för den enskilde konsumenten. Om ett butiksbiträde 

påtalar att samtycke till behandling krävs för att köpet ska genomföras kan konsumenten 

eventuellt anföra att denne inte vill samtycka till behandling men att produkten är absolut 

nödvändig för just denne. Denna möjlighet saknas vid e-handel då man handlar med ett i 

förhand bestämt formulär. Där gäller alltid principen att antingen accepterar man villkoren, 

eller så handlar man hos någon annan. I en del fall av e-handel kan det därför tänkas att 

personuppgifter behandlas utan ett frivilligt samtycke. Saken har emellertid ännu inte prövats. 

 

Ett alternativ för den som handlar på internet och inte vill få sina uppgifter behandlade men 

ändå av olika anledningar måste köpa varan eller tjänsten och därmed också samtycka till 

                                                 
84 Jfr bet. 2000/01:KU19 Behandling av personuppgifter och IT, s. 19, som tar upp situationen med 

videouthyrning   

85 Datainspektionens informationsskrift om samtycke enligt personuppgiftslagen, s. 7 
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behandling, är att återkalla sitt samtycke i enlighet med 12 § PUL. Trots att detta är fullt 

möjligt är det inget tillfredsställande alternativ och torde dessutom strida mot direktivets syfte 

att skydda den personliga integriteten. Om den enskilde går tillväga på ovan beskrivet sätt för 

att undgå personuppgiftsbehandling är det den enskilde som på egen hand skyddar sin 

personliga integritet.86 Detta kan vara acceptabelt vid exempelvis direkt marknadsföring då 

den enskilde uttryckligen måste motsätta sig behandlingen. I fallet med e-handel är emellertid 

utgångspunkten att den enskildes intressen tas till vara redan genom lagstiftningen. Vidare 

torde detta även strida mot Datainspektionens utlåtande att det är näringsidkaren som bär 

bevisbördan för att samtycke givits i och med ansvaret förskjuts till den enskilde. 

 

4.4.4 Vad är det man samtycker till? 

Samtycket ska vara särskilt och av detta följer att samtycket ska lämnas för preciserade 

ändamål. Vidare krävs det från den personuppgiftsansvariges sida att ändamålen med be-

handlingen är uttryckligt angivna.87 

 

Att samtycket är särskilt innebär att ett generellt samtycke till behandling inte är tillräckligt. 

Det torde i praktiken innebära att man inte kan samtycka till exempelvis ”behandling av 

personuppgifter”. Samtycke till att ”kontroller kan utföras” har även det ansetts vara för 

generellt hållet.88 Vad som krävs är alltså en korrelation mellan å ena sidan den person-

uppgiftsansvariges preciserade och uttryckliga ändamål och den enskildes frivilliga, särskilda 

och uttryckliga samtycke. Om samtycket inte stämmer överens med de givna ändamålen kan 

kravet på att samtycket ska vara särskilt knappast anses uppfyllt. 

 

När samtycket lämnas i samband med e-handel torde kravet på särskilt samtycke inte vålla 

några större problem. När samtycke ges genom att bocka i en kryssruta i samband med köpet 

får det antas att samtycket är särskilt. Förutbestämda webbformulär gör emellertid att det är 

den personuppgiftsansvarige och inte konsumenten som ser till att samtycket är särskilt då det 

är denne som har utvecklat formuläret till att börja med. Detta torde emellertid inte innebära 

några praktiska problem eller för den delen göra viljeyttringen mindre särskild. 

 

När det kommer till big data kan det vara svårt att överblicka vad man faktiskt samtycker till. 

                                                 
86 SOU 1997:39 s. 110 f. Syftet är att skydda enskildas mänskliga rättigheter och i synnerhet rätten till privatliv.  

87 9 § (c) PUL 

88 Datainspektionens rapport 2005:3 s. 15 
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Den avancerade teknik som ligger bakom dels möjligheten till själva lagringen men 

framförallt möjligheten att använda informationen genom olika utvinningstekniker är svår att 

relatera till för gemene konsument. Med ett personuppgiftsskydd som är utvecklat för en tid 

där, jämfört med idag, endast en liten del av världens information var digital är frågan om 

personuppgiftsskyddet överhuvudtaget är anpassat för big data och de möjligheter tekniken 

erbjuder företagen.89 Visserligen var det så den nuvarande lagstiftningen utvecklades med en 

ambition att anpassa sig till hantering i en digital miljö. Vid den tidpunkten kunde man 

emellertid inte förutse den snabba utveckling som skett de senaste åren bland annat i och med 

big datas framfart. För att personuppgiftslagstiftningen bättre ska spegla verkligheten borde 

utgångspunkten vara att all information finns lagrad digitalt samt att gränsen för vad som 

utgör ett intrång i den personliga integriteten har förflyttats i samband med detta. 

 

Den registrerade torde behöva en tydlig förklaring på hur tekniken bakom behandlingen 

fungerar för att verkligen veta vad det är man samtycker till. På grund av de nya möjligheter 

tekniken innebär för företagen att marknadsföra sig handlar det inte om marknadsföring i 

traditionell mening. Det torde därför också krävas att den enskilde underrättas om att 

uppgifterna visserligen kommer behandlas i marknadsföringssyfte, men i en omfattning som 

för den enskilde kan innebära ett större intrång i den personliga integriteten. 

 

4.5 Intresseavvägningen 

Uppsatsen har tidigare tagit upp att man genom en intresseavvägning kan behandla 

personuppgifter utan samtycke. Det har framkommit att det är möjligt att ett kommersiellt 

intresse av att behandla personuppgifter väger tyngre än den enskildes intresse av skydd för 

den personliga integriteten. Det är emellertid oklart om behandling av personuppgifter med 

big data i kommersiellt syfte någonsin kan göra utan samtycke efter en intresseavvägning. 

 

Datainspektionen gör skillnad på vanlig marknadsföring av produkter och direkt marknads-

föring när det gäller intresseavvägningen. Normalt sätt är det godtagbart att marknadsföra 

produkter eller tjänster, men för de fall där marknadsföringen är direkt gäller att man måste ha 

särskilt goda skäl.90 

 

                                                 
89 Jämför Rubinstein, Ira S, big data: The end of privacy or a new beginning?, International Data Privacy Law 

Advance Access, publicerad 25 januari 2013 

90 Datainspektionen infoblad om intresseavvägningen s. 12 
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Den helhetsbedömning som ska göras när man undersöker om samtycke krävs eller inte 

baseras på en rad faktorer. Av extra stort intresse när man diskuterar hantering med big data är 

huruvida hanteringens omfattning påverkar avgörandet om det kommersiella intresset väger 

tyngre än den enskildes intresse. En annan punkt som datainspektionen har tagit upp är att 

helhetsbedömningen ska påverkas av hur pass fördjupad kunskap om den registrerade den 

personuppgiftsansvarige får genom behandlingen.91 

 

Ett av syftena med big data är att kunna skapa sig fördjupad kunskap om olika företeelser. När 

det kommer till en näringsidkare som använder big data för att kunna utvinna användbar 

information om sina kunder är en fördjupad kunskap om kunden i många delar precis vad 

man vill komma åt. Om man gör en helhetsbedömning av de faktorer som påverkar intresse-

avvägningen kommer man sannolikt komma fram till att näringsidkaren får en alldeles för 

fördjupad kunskap om den enskilde för att dennes kommersiella intresse ska trumfa den 

enskildes personliga integritet. 

 

Möjligheterna för en näringsidkare att lyckas kunna agera utan samtycke när man använder 

big data i sin marknadsföring torde vara små när man beaktar de mängder information som 

hanteras. Intresseavvägningsfrågan påverkas nämligen av hur stora mängder information som 

behandlas. Ju mer information som behandlas, desto större är risken för att den enskildes 

personliga integritet blir kränkt. 

 

På grund av att tekniken bakom big data och Data Mining fortfarande är helt ny saknas det 

vägledning kring hur intresseavvägningen ska hanteras när personuppgifter behandlas på detta 

sätt. För att inte helt utesluta att denna teknik kan användas för behandling utan samtycke 

efter en intresseavvägning skulle man istället kunna ställa mycket höga krav på säkerheten 

kring behandlingen. Vidare kan man tänka sig att man ställer krav på att den registrerade får 

mycket tydlig information kring behandlingen. Med tanke på att tekniken är ny och komplex 

skulle man exempelvis kunna ställa krav på företagen som använder tekniken att på ett 

lättillgängligt sätt förklara för den registrerade hur det fungerar. Kraven på den 

personuppgiftsansvarige får emellertid inte gå till överdrift då man med allt för höga krav på 

information till den registrerade likväl skulle kunna kräva ett samtycke från den enskilde. 

 

På grund av behandlingens omfattning och den fördjupade kunskap om den registrerade 

behandlingen syftar att innebära torde en intresseavvägning i så gott som alla fall leda till att 

                                                 
91 A.a., s. 12 f. 
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den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten väger tyngre än den 

personuppgiftsansvariges kommersiella intresse att behandla uppgifterna. 
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5 Prisdiskriminering eller diskriminering 

Prisdiskriminering är ett vedertaget begrepp inom nationalekonomin. Denna allmänt 

accepterade diskrimineringsmetod handlar i stora drag om olika prissättning för olika kunder 

och behov, och kan indelas i tre grader. Grundidén med att kunna rikta marknadsföring mot 

enskilda individer baserat på deras köpbehov kan vara en form av liknande diskriminering. 

Tar man det steget längre och börjar erbjuda konsumenten specialpriser baserat på dennes 

behov utgör det en form av prisdiskriminering där person A erbjuds något till ett pris som 

person B inte får, baserat på ett antal parametrar. 

 

Ett problem när en urvalsprocess sker automatiskt med datoriserade system är att systemen 

inte känner av vad som kan vara omoraliskt eller rent av lagstridigt. Det finns här svårigheter 

att övervinna vad gäller säkerställandet att behandlingens resultat inte står i strid med gällande 

rätt. 

 

5.1 Prisdiskriminering 

Prisdiskriminering är vanligen en ekonomisk term och konstituerar en differentiering i 

prissättning mellan olika konsumenter eller segment av konsumenter. Denna form av 

differentiering kan delas upp i olika grader. Näringsdepartementet har beskrivit 

prisdiskriminering enligt följande: 

 

Om det råder skilda priser för olika konsumenter som inte är baserade på skilda kostnader är det 

fråga om prisdiskriminering. Det finns många olika metoder för att prisdiskriminera, enligt Cabral 

(2000) kan de delas upp i följande tre kategorier: 

 

1. Första graden av prisdiskriminering – priset sätts efter den individuella kundens betalningsvilja 

2. Andra graden av prisdiskriminering – självselektion via kundernas val mellan olika alternativ 

såsom olika typer av flygbiljetter. 

3. Tredje graden av prisdiskriminering – selektion via indikatorer såsom student- och 

pensionärsrabatter. 

 

Alla former av prisdiskriminering försöker utnyttja det faktum att olika individer har olika 

betalningsvilja för en homogen produkt. Skillnaden mellan de olika typerna av prisdiskriminering är 

främst graden av information om kunderna som krävs från företagets sida.92 

 

                                                 
92 SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader, s. 117 f. 
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Prisdiskriminering med ålder som utslagsgivande faktor är vanligt förekommande. Många 

företag använder ungdomsrabatter eller pensionärsrabatter för att nå ut till fler potentiella 

kunder. En annan form av särbehandling som visserligen inte har med själva priset att göra är 

att man har nedre åldersgränser på exempelvis nattklubbar där vissa endast släpper in personer 

över 25 år. 

 

Särbehandling på dessa grunder ska enligt huvudregeln i diskrimineringslagen inte vara 

tillåten. Ålder är enligt 1 kap. 5 § p. 6 DL en diskrimineringsgrund och enligt 2 kap. 12 § får 

man inte diskriminera när man tillhandahåller varor eller tjänster i näringsverksamhet. Vad 

gäller ålder är denna typ av diskriminering emellertid tillåten då 2 kap. 12b § DL stipulerar att 

en lägsta åldersgräns får sättas för tillträde till serveringsställen där alkohol serveras (punkten 

3) och att åldersdiskriminering är tillåtet om särbehandlingen har ett berättigat syfte (punkten 

4). Ungdoms- och pensionärspriser anses vara sådana berättigade syften.93 

 

5.1.1 Big Data och prisdiskriminering 

En av de stora fördelarna med big data är att det kan hjälpa företag att vinstmaximera då det 

öppnar för en differentierad prissättning baserad på varje konsuments unika behov. Då 

prisdiskriminering handlar om att just en varierad prissättning baserad på kunders olika behov 

och situation, kan användning av big data för att kunna rikta individanpassade erbjudanden till 

konsumenter sägas vara ett typexempel på prisdiskriminering. 

 

Prisdiskriminering må vara undantagen från diskrimineringslagstiftningen när åldern utgör 

fundamentet för de skilda priserna. Med big data kan företagen emellertid ha tillgång till så 

mycket information att diskrimineringsgrunden för särbehandlingen inte längre sker endast på 

grund av ålder. 

 

Exempelvis utgör funktionsnedsättning en diskrimineringsgrund.94 Om ett företag med hjälp 

av big data erhåller information att en person har en funktionsnedsättning kan denne möjligen 

erhålla ett extrapris på varor eller tjänster som denne kan ha nytta av på grund av sitt 

handikapp. Detta skulle vara prisdiskriminering i ekonomisk mening, men det skulle också 

vara otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagen.95 

                                                 
93 Prop. 2011/12:159 om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering, s. 72 ff. 
94 1 kap. 5 § p. 4 DL 
95 Jfr 2 kap. 12 § DL 
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Då denna hantering och sållning sker på automatisk väg uppkommer en del problem. Bland 

annat är det svårt att få någon insikt i om ett företag särbehandlar konsumenter på 

diskrimineringsgrunder när erbjudandet endast riktas till enskilda individer och inte erbjuds 

öppet. Inget företag skulle marknadsföra sig öppet med att de har extrapris för handikappade 

på en viss vara eller sett åt andra hållet, att man inte får rabatterat pris på sportutrustning om 

man har ett handikapp. Dessa former av erbjudanden kan istället ske över exempelvis e-post, 

vilket gör att det bara är företaget och mottagande konsument som känner till sär-

behandlingen. 

 

Det kan även tänkas att den som mottar erbjudandet inte inser att det kan röra sig om otillåten 

särbehandling då denne i regel inte känner till vad andra har erhållit för erbjudanden och på 

vilka grunder. Om man åter tar situationen där en någon med en fysisk funktionsnedsättning 

inte erhåller ett extrapris på viss sportutrustning så kommer konsumenten i detta fall inte veta 

om andra som saknar funktionsnedsättningen får ett bättre erbjudande. Inget företag kommer 

att skriva till den man skickar erbjudandet till att denne hade kunnat få ett bättre pris förutsatt 

att denne var fullt frisk. Det är alltså inte lätt att veta om man har blivit utsatt för 

diskriminering i dessa fall. 

 

Faktum är att det inte är alldeles säkert att företagen känner till att deras kunder blir 

diskriminerade. I och med att hanteringen av uppgifter med big data är helt datoriserad kan 

systemen dra egna slutsatser. Om erbjudandeutskicken också sker på automatisk väg kan det 

vara svårt för ett företag att inse att det datoriserade systemet faktiskt har skickat erbjudanden 

på otillåtna grunder. Även om datorerna vet att någon lider av en funktionsnedsättning är det 

osannolikt att de som sköter marknadsföringen på ett företag känna till detta, i vart fall när 

kundkretsen är stor. 

 

5.1.2 Lider någon skada av detta? 

Ett gammalt talesätt är att det man inte vet, lider man inte av. Enligt detta synsätt torde det 

inte vara några problem att enskilda riskerar att diskrimineras mot deras bättre vetande. Det är 

således inte heller några problem att näringsidkarna i förevarande fall inte heller känner till att 

tillhandahållandet av varor och tjänster sker på otillåtna grunder. 

 

Precis som i de allra flesta fall där en enskild drabbas av antingen brott eller civilrättsliga 
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tillkortakommanden är det upp till den enskilde själv att avgöra om denne lidit någon skada 

värd att uppmärksamma. Visserligen kan diskrimineringsombudsmannen eller särskilda 

ideella organisationer enligt 6 kap. 2 § DL föra den enskildes talan i diskrimineringsmål, men 

detta fordrar den enskildes medgivande. Det är vidare av vikt att den enskilde ger anledning 

att anta att diskriminering skett för att företagets bevisbörda ska initieras.96 

 

En annan praktiskt viktig fråga är vem som faktiskt lider skada och vad denna skada består i. 

Om någon erhåller ett bra erbjudande på en vara som denne kan tänkas behöva på grund av 

sin funktionsnedsättning kommer denna person knappast lida av att spara lite pengar, låt vara 

att grunden för erbjudanden var att denne var funktionsnedsatt. Den som inte erhåller 

erbjudandet får betala fullt pris för att denne inte är funktionsnedsatt. Att inte vara 

funktionsnedsatt är inte någon diskrimineringsgrund och kan därför inte utlösa en 

diskrimineringstvist. 

 

Det kan emellertid förhålla sig annorlunda om man ser till att diskrimineringen sker på grund 

av sexuell läggning. Här kan det tänkas att en homosexuell erbjuds ett rabatterat pris på en 

vara eller tjänst till skillnad från den heterosexuelle. Omvänt erbjuds den heterosexuelle 

rabatterat pris på varor eller tjänster som den homosexuelle inte får ta del av. Är situationen 

sådan att den homosexuelle vill ta del av den vara eller tjänst som han hade haft rabatt på om 

han varit heterosexuell förekommer ett fall av diskriminering. Detta gäller även om rollerna är 

ombytta då heterosexualitet även är uppräknat i 1 kap. 5 § som en diskrimineringsgrund på 

grund av sexuell läggning. 

 

I ovanstående exempel ter sig skadan vara självklar. Någon får ett sämre pris på grund av sin 

sexuella läggning. Något utrymme för att så kallad positiv särbehandling skulle vara tillåten 

saknas med undantag för grunden kön vad gäller tjänster och bostäder.97 

 

När det gäller handel på internet är det svårt att veta vad man går miste om. Använder man sig 

av ett företags webbsida för handel kan man bara jämföra sitt pris med det priset som erbjuds 

på webbsidan. Är man med i någon form av kundklubb där man erhåller erbjudanden över 

exempelvis e-post kan man därför bara veta att man får ett bättre pris på vissa varor i 

förhållande till det pris man normalt betalar för köp av samma vara. För att illustrera ett 

exempel så kan man tänka sig att ett företag erbjuder produkt A för 150 kronor. En person B 

                                                 
96 6 kap. 3 § DL 
97 2 kap. 12 a § DL 
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erhåller ett erbjudande per e-post att denne får köpa produkt A för 120 kronor. Vad denne inte 

vet är att en annan person C får ett erbjudande om att köpa produkt A för 100 kronor på grund 

av att denne uppfyller andra kriterier. Att så är fallet känner inte person B till då denne 

omöjligen kan veta vilka erbjudanden som skickas ut till andra kunder. Trots detta har en 

särbehandling skett som baserat på vilka grunder den gjorts teoretiskt sett kan vara otillåten. 

 

En potentiell diskrimineringssituation kan möjligen uppdagas om två personer med koppling 

till varandra erhåller olika erbjudanden. Om någon av personerna eller båda anser sig vara 

diskriminerade kan de därmed söka sig till allmän domstol eller kontakta DO. 

 

5.1.3 Ofrivillig diskriminering 

På samma sätt som den enskilde kan ha svårt att uppfatta om denne överhuvudtaget lider 

någon skada är det svårt för näringsidkaren att veta om särbehandlingen skett på 

diskrimineringsgrund. När ansvaret för hantering av personuppgifter har lämnats över till ett 

datoriserat system som i sin tur utvinner information för att skapa en kundprofil eller ett 

specialerbjudande, handlar den mänskliga faktorn snarare om att kontrollera att systemet 

fungerar som det ska istället för att kontrollera varför systemet gjort som det gjort. 

 

En näringsidkare skulle svårligen kunna kontrollera varje steg i utvinningsprocessen och 

därmed även se vilka kopplingar systemet gjort för att nå fram till en viss slutsats. Systemet 

kan informera näringsidkaren att kund A ska få ett visst erbjudande och näringsidkaren 

behöver aldrig svara på frågan varför kunden får just det erbjudandet. Även om ambitionen 

hos näringsidkaren inte är att särbehandla vissa otillåtna grupper kan det bli en svår 

gränsdragning om det skulle komma fram att någon känner sig diskriminerad på grund av 

särbehandlingen. 

 

Diskriminering fordrar emellertid inte något särskilt uppsåt. Det torde därför ligga i 

näringsidkarens intresse att se till att den teknik som används inte fattar beslut som är 

lagstridiga. Vid användning av automatiserade system krävs det därför för företag med stor 

kundbas en relativt omfattande kontroll av systemets slutsatser. Däremot kan den 

omständigheten att näringsidkaren inte känner till att kunden träffas av någon 

diskrimineringsgrund göra att någon diskrimineringsersättning inte behöver utbetalas, i vart 

fall vid direkt diskriminering.98 

                                                 
98 Hovrättens dom T 7752-08 där en restaurang tog ett funktionshinder för kraftig alkoholpåverkan och nekade 
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En viktig skillnad mellan hovrättsdomen och fallet med big data och prisdiskriminering är att 

det inte är näringsidkaren som gör bedömningen på vilka grunder särbehandling ska ske. När 

allt sker i en digital kontext kan det svårligen antas att näringsidkaren känner till ett eventuellt 

funktionshinder eller en etnisk tillhörighet. 

 

Här uppkommer även hanteringsmässiga problem vad gäller personuppgifter då många av de 

diskrimineringsgrundande uppgifterna också är känsliga i personuppgiftslagens mening. Då 

detta kräver ett särskilt uttryckligt samtycke torde en näringsidkare inte kunna kräva att dessa 

uppgifter utlämnas vid exempelvis köp av en vara eller vid anslutande till en kundklubb. 

Näringsidkaren kommer därför per automatik sakna insikt om kundens individuella för-

hållanden. Den som känner till dessa förhållanden är istället datorn. 

 

Frågan är därför om näringsidkaren skulle kunna undvika att betala diskrimineringsersättning 

på grund av att denna inte kände till att det förelåg någon diskriminering och vilket ansvar 

denne i så fall har att kontrollera på vilka grunder ett automatiserat system gör sina urval. 

 

Vad gäller ansvarsfrågan kan det inte spela någon större roll att den faktiska diskrimineringen 

utförs av en dator. Den som ansvarar för tekniken ska inte kunna gömma sig bakom tekniken 

och hävda att det var tekniken som vållat lagöverträdelsen. Precis som när det gäller 

personuppgiftshantering bör den som bestämmer ändamålen med behandlingen vara den som 

är ansvarig oavsett om hanteringen sker med hjälp av automatiserade system. Därmed torde 

inte den som ansvarar för behandlingen kunna hävda att han inte kände till den 

särbehandlades faktiska förhållanden på grund av att det inte var han som utförde sållningen. 

Däremot torde den ansvarige istället kunna hävda att sållningen i sig inte gav denne anledning 

att anta att någon diskriminering riskerade att ske, d.v.s. den ansvarige förstod inte att 

sållningen skedde på grundval av diskriminerande faktorer. 

 

Det torde således finnas en del utrymme för en näringsidkare att undkomma ansvar för 

diskriminering på grund av avsaknad av orsakssamband mellan särbehandlingen och 

diskrimineringsgrunden. Big data och tillhörande teknik utgör emellertid inte något skydd för 

näringsidkarna att kringgå rådande regelverk. 

 

                                                                                                                                                         
inträde. Det saknades i detta fall orsakssamband mellan särbehandlingen och funktionshindret. 
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5.1.3.1 Hur kan företagen agera? 

För att säkerställa att diskriminerande erbjudanden inte skickas ut till kunderna bör företagen 

se över sina rutiner om man ska utnyttja big data. Ett sätt är givetvis att kontrollera vilka 

faktorer som systemet vägt in när det dragit slutsatsen att en person bör betala ett visst pris. 

Detta torde dock kräva en omfattande arbetsinsats och handlar det om många kunder och 

erbjudanden finns risken att de ekonomiska fördelarna med att använda sig av big data 

försvinner i och med att kostnaderna för kontroll blir stora. 

 

Ställer man den höga arbetsbelastning en kontroll skulle innebära i relation till den 

uppskattningsvis låga risken för att diskrimineringen uppmärksammas överhuvudtaget kan det 

vara lockande för ett företag att inte utföra någon kontroll och istället förlita sig på att någon 

skada inte kommer att uppmärksammas. Som behandlats ovan torde skada endast uppkomma 

för de fall där någon erhåller ett sämre erbjudande än någon annan och detta givetvis har skett 

på tveksamma grunder. Att upptäcka detta är för kunden mycket svårt.99 

 

5.1.4 Utomstående kontroll 

Företagen må vara måttligt angelägna om att kontrollera på vilka grunder pris-

diskrimineringen sker. För att upprätthålla lagen kan det därför vara av stort intresse att någon 

annan kontrollerar hur erbjudandena utformas och om det finns anledning att anta att 

diskriminering kan förekomma. Diskrimineringsombudsmannen utgör en sådan typ av 

kontrollorgan som genom lag har föreskrivits en tillsynsrättighet.100 Rätten att utöva tillsyn 

gör att DO kan ålägga företagen att lämna uppgifter som kan vara av intresse för tillsyns-

verksamheten. Uppgifter om på vilka grunder prisdiskriminering sker torde vara av största 

betydelse i dessa fall. 

 

Genom att samla in uppgifter som kan vara av intresse ges DO möjligheten att ta reda på vilka 

kunder som fått olika erbjudanden för samma vara och kan därmed också göra en jämförelse 

mellan olika kunder. Därifrån kan också en relevant bedömning göras om DO anser att det 

kan röra sig om diskriminering i ett specifikt fall. 

 

En utomstående kontroll är av stor vikt för att överhuvudtaget kunna upptäcka situationer där 

diskriminering sker. Det är inte bara nödvändigt för att förhindra eventuella 

                                                 
99 Detta kan jämföras med Datainspektionens informationsskrift från 2011 avseende hur länge personuppgifter 

får behandlas. Företag tycks ha en förmåga att inte alltid vidta de kontrollåtgärder som lagen kräver av dem.  
100 4 kap. 1 § DL 
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diskrimineringssituationer utan även ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. En situation man 

som företag vinner stora konkurrensfördelar genom att prisdiskriminera på otillåtna grunder 

är minst lika otillfredsställande som det faktum att diskriminering faktiskt sker. Någon 

konkurrensrättslig diskussion ryms emellertid inte inom ramen för denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

6 Nya dataskyddsförordningen 

EU-parlamentet röstade i mars 2014 igenom förslaget till en ny dataskyddsförordning, ett 

nödvändigt steg mot en ny lagstiftning på området. För att förordningen ska kunna bli 

gällande rätt krävs att förslaget röstas igenom även i Rådet så att Rådet och EU-parlamentet 

enas om förordningens utformning. Även om lagstiftningsprocessen är långdragen kan man 

räkna med förändringar på området inom en överskådlig framtid. Det är därför av stor vikt att 

utreda hur situationen kan komma att se ut även i framtiden. 

 

6.1 Lagstiftning under utveckling 

Då förslaget till en dataskyddsförordning är just ett förslag är det viktigt att uppmärksamma 

att den färdiga produkten med stor sannolikhet inte kommer att vara av samma beskaffenhet 

som förslaget i dess nuvarande form. All analys bygger därmed på det nuvarande förslaget.101 

 

6.2 Hanteringsregler i förordningen 

Fundamentet i förordningen bygger, precis som direktivet, på en hanteringsmodell. I stora 

drag är hanteringsreglerna avseende personuppgifternas kvalité och kvantitet mycket lika. Det 

finns emellertid en del mindre förändringar som i praktiken kan tänkas påverka hur 

hanteringen får gå till. 

 

De generella hanteringsreglerna återfinns i artikel 5 i förslaget och beskrivs som ”principer 

om behandling av personuppgifter”. För behandling med big data kan punkten c i artikeln 

innebära ett svåröverkomligt hinder. Punkten reglerar att uppgifterna som behandlas ska vara 

adekvata och relevanta, vilket i sig inte är nytt. En tilläggsformulering som tidigare saknas är 

dock att antalet uppgifter som behandlas ska hållas till ett ”strikt minimum när det gäller de 

syften för vilka de behandlas” Detta kallas i förslaget för uppgiftsminimeringsprincipen.102 

 

En princip om uppgiftsminimering torde stå i rak motsats till big data och behandling av 

synnerligen stora mängder information. För att behandling med big data inte ska stå i strid 

med principen om uppgiftsminimering torde det krävas att den personuppgiftsansvarige kan 

påvisa att samtliga personuppgifter som behandlas verkligen är nödvändiga för att uppnå 

syftet med behandlingen, samt att de stora mängderna data är relevanta för behandlingen. 

                                                 
101 KOM(2012) 11 slutlig  
102 KOM(2012) 11 slutlig s. 8 
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Om ändamålet med behandlingen är att genom marknadsföring kunna rikta unika och 

individuellt anpassade erbjudanden till sina kunder kan det säkerligen argumenteras för att 

samtliga uppgifter man behandlar är nödvändiga för att uppnå syftena med behandlingen. En 

fråga man måste ställa sig är dock om den stora mängden uppgifter är nödvändig för att big 

data-behandlingen ska löna sig eller för att det underliggande syftet faktiskt ska kunna 

uppnås. Som tidigare behandlats bör inte användning av big data-teknologin kunna utgöra ett 

ändamål i sig självt.  Ett annat ändamål, som individuellt anpassad marknadsföring, torde vara 

ett rimligare ändamål. 

 

När syftet är att kunna individanpassa marknadsföringen till den grad att nästan inget 

erbjudande är det andra likt torde det vara svårt att minimera antalet uppgifter. Faktum är att 

ju fler uppgifter om en person man har till sitt förfogande, desto mer precisa slutsatser om den 

personen kan man dra. Det är därför inte helt otänkbart att ändamålet att kunna erbjuda 

individanpassad marknadsföring bättre uppnås med fler uppgifter, nästan oaktat vilken 

information uppgifterna ger. 

 

Om man vänder på argumentationen kan man istället hävda att alla behandlade uppgifter inte 

hade behövts för att komma fram till slutsatsen som fäller avgörandet för vilken 

marknadsföring som ges. Detta är dock svårt för en utomstående att påstå eftersom att det är 

den personuppgiftsansvarige som i första hand avgör hur många uppgifter som behövs för att 

behandlingen ska uppnå sina syften. Utan insyn i tekniken kan man själv svårligen dra några 

välgrundade slutsatser om behandlingens laglighet. 

 

6.3 Känsliga uppgifter 

Enligt förslaget till ny förordning tillkommer i artikel 9.1 en huvudregel att känsliga uppgifter 

inte får behandlas. Huvudregeln är behäftad med en rad undantag uppradade i artikel 9.2.  

Första undantaget rör samtycke till behandlingen. Samtycket undantar huvudregeln i alla fall 

förutom när medlemsstaternas nationella lagstiftning föreskriver att den registrerade inte kan 

upphäva förbudet i 9.1. Sedan följer en rad undantagsregler som rör behandlingens 

nödvändighet i olika fall. Ett undantag för när den registrerade offentliggjort uppgifterna är 

också medtagen, precis som i 15 § PUL. 

 

Det är osannolikt att reglerna för behandling av känsliga personuppgifter kommer att innebära 
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någon större påverkan på företag som behandlar uppgifter med big data. Reglerna är mycket 

lika de nuvarande reglerna och tillämpningen torde vara snarlik. Någon förändring i verk-

samheten, med anledning av förordningen, för den som ämnar behandla personuppgifter i 

marknadsföringsändamål med big data kommer därför sannolikt inte vara nödvändig. 

 

6.4 Åtgärder på grundval av profilering 

Den marknadsförare som ägnar sig åt kundprofilering kan komma att behöva förändra sin 

hantering något. Artikel 20 i förordningen medger att enskilda motsäger sig profilering som 

sker på automatisk väg. 

 

Profilering är tänkt att endast vara tillåtet i tre typfall. Där behandlingen utförs som ett led i 

ingåendet eller fullgörandet av ett avtal, unionslagstiftningen eller medlemsstaternas 

lagstiftning tillåter det eller när profileringen grundar sig på den registrerades samtycke. 

Någon av dessa grunder måste man alltså kunna luta sig mot för att överhuvudtaget få 

genomföra sådana åtgärder. Att skapa kundprofiler och utnyttja dessa för att rikta 

marknadsföring mot sina kunder torde därför i framtiden kräva att den personuppgifts-

ansvarige säkerställt att någon av grunderna i artikel 20 är uppfyllda. 

 

Behandling med big data handlar i de allra flesta fall om att på automatisk väg dra slutsatser 

genom skapandet av profiler. Profileringsbestämmelsen i artikel 20 torde därmed träffa och 

vara ett hinder för big data överlag, oavsett underliggande syfte med behandlingen, förutsatt 

att det är personuppgifter man behandlar. 

 

Även om bestämmelsen tycks vara ett hinder för big data kan det även sägas underlätta 

behandlingen och dessutom undanröja ett av problemen med big data i marknadsföringssyfte. 

Som ovan behandlats i avsnitt 4.2 kan ett potentiellt problem med big data vara att man på 

automatiserad väg deducerar fram känsliga uppgifter. Vad förordningen gör är att den tillåter 

profilering avseende känsliga uppgifter förutsatt att profileringen inte bara grundar sig i 

känsliga uppgifter, vilket följer av artikel 20.3. Problemet med att känsliga uppgifter kan 

komma att behandlas försvinner således om förordningen behåller lydelsen i artikel 20 när 

den införs i framtiden, vilket också underlättar behandling med big data. 

Möjligheten att behandla känsliga personuppgifter för profilering har ifrågasatts av 

Datainspektionen, som anser att det är märkligt att den enskilde visserligen ges rätt att 

motsätta sig profilering samtidigt som det görs möjligt att behandla känsliga uppgifter för 



 58 

ändamålet.103 

 

Den föreslagna förändringen att känsliga uppgifter får behandlas för profilering kan göra 

profileringen mer exakt och torde vara en förutsättning för att kunna använda ny teknik och 

göra profileringen mer exakt. Det är därför tidsenligt från EU-kommissionens sida att föreslå 

en sådan förändring. När det förehåller sig på det sättet att känsliga uppgifter fritt kan 

användas för profilering är det dock nödvändigt och fullt naturligt att den enskilde ges rätt att 

motsätta sig behandlingen, för att fortfarande kunna upprätthålla något skydd av den 

personliga integriteten. Att regeln är utformad som den är, i motsats till vad DI anser,  således 

inte alls märkligt. 

 

Den personuppgiftsansvarige som ämnar behandla uppgifter för profilering kommer enligt 

20.4 behöva lämna information till den registrerade att profilering är en del av behandlingen 

samt vilka förutsedda effekter detta har för den registrerade. I och med detta kan den enskilde 

få en tydlig överblick över vad behandlingen och profileringen innebär. Härifrån kan denne då 

fatta beslut om denne vill låta behandlingen ske och därmed också kunna erhålla de fördelar 

den exempelvis riktade marknadsföringen för med sig, eller om denne vill motsätta sig 

behandlingen för att det upplevs som ett övergrepp på den personliga integriteten. Återigen 

uppstår svårigheten med gränsdragningen för vad som utgör ett bra erbjudande eller ett 

övergrepp på den personliga integriteten. 

 

6.5 Ändringar i samtyckesfrågan 

En relativt stor förändring som förordningen kan föra med sig är hur samtycket hanteras. Den 

definitionen av samtycke som återfinns i 3 § PUL kommer att ersättas med helt andra former 

av samtycke. Exempelvis kommer tyst samtycke inte längre att kunna godtas i någon form. 

Detta framgår av att den tidigare lydelsen om att samtycket bland annat ska vara en otvetydig 

viljeyttring ska ersättas med att viljeyttringen ska vara uttrycklig, samt att viljeyttringen ska 

ges genom ett uttalande eller en affirmativ handling, ett så kallat opt-in. Vidare gäller att 

samtycket ska vara specifikt och informerat, vilket kan sägas ligga nära kravet på att 

samtycket ska vara särskilt i personuppgiftslagen. 

 

Precis som personuppgiftslagen, stipulerar den nya definitionen av samtycke att samtycket 

ska vara frivilligt. Det finns ingen anledning att anta att frivillighet ska tolkas på något annat 

                                                 
103 Datainspektionens yttrande Ju2012/1000/L6 per 2012-03-12 s. 8 
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sätt än den tolkning som görs idag och som beskrivs i avsnitt 4.4.2 ovan. 

 

Att samtycket inte kan lämnas genom konkludent handlande innebär att varje näringsidkare 

kommer att behöva inhämta, och kunna redovisa att, samtycke inhämtats från varje behandlad 

kund. Detta kan komma att innebära att företagen kommer att åläggas att lägga ner betydligt 

mer arbete än i dagsläget för att kunna säkerställa att samtycke verkligen inhämtas på ett 

korrekt sätt.104 Å andra sidan räcker det sannolikt fortfarande med att lämna en bock i en 

kryssruta. 

 

Vidare regler om samtycke återfinns i artikel 7. Där anges att den personuppgiftsansvarige, 

precis som i dagsläget, ska bära bevisbördan för att ett samtycke lämnats. Regeln om att 

samtycket kan återkallas finner man under artikel 7.3. 

 

6.5.1 Betydande obalans mellan parterna 

Det är tänkt att regleras i artikel 7.4 att samtycke inte kan användas som rättslig grund för de 

fall där förhållandet mellan parterna är obalanserat på ett betydande sätt. Denna regel är helt 

ny och skiljer sig mycket från den nuvarande regleringen. 

 

Förändringarna avseende att samtycket inte har någon betydelse för de fall där det föreligger 

en betydande obalans mellan parterna kan leda till praktiska tillämpningssvårigheter. 

Förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare är i nästan uteslutande ett obalanserat 

förhållande, varför konsumenter i många fall är extra skyddsvärda. Att obalansen är tydlig ter 

sig i de flesta fall vara självklart. Frågan är då om alla förhållanden mellan konsument och 

näringsidkare kommer att falla under undantaget, vilket nästan kommer omöjliggöra att 

företag hanterar sina kunders personuppgifter om man inte kan hävda att hanteringen är 

nödvändig för att ett avtal ska kunna fullgöras. 

 

Bestämmelsen kan emellertid inte syfta till att omöjliggöra hantering av personuppgifter i en 

kommersiell kontext, utan en gränsdragning måste sannolikt göras någonstans för vilka 

förhållanden som är så obalanserade att en betydande obalans föreligger. Frågan är om man 

ska dra gränsen för obalans avseende hur hanteringen går till (exempelvis med big data) eller 

avseende företagets storlek. 

                                                 
104 Det ska här noteras att det pågår diskussioner om förordningens ordalydelse verkligen leder till att konkludent 

samtycke inte kan lämnas. 
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6.6 Ökade skadestånd, ökat ansvar 

Även om hanteringen skiljer sig på en del punkter i den föreslagna förordningen jämfört med 

direktivet och personuppgiftslagen finns det en nyhet som förmodligen kommer att ha större 

påverkan på hur företagen arbetar än någon annan förändring, nämligen de ändrade skade-

ståndsreglerna 

 

6.6.1 Skadestånd i PUL 

Dagens personuppgiftslag reglerar skadestånd i 48 § där det anges att den 

personuppgiftsansvarige ska ”ersätta en registrerade för skada och kränkning av den 

personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har 

orsakat”. Motsvarigheten till 48 § PUL återfinns i artikel 23 i direktivet. Paragrafen är en 

skadeståndsrättslig specialbestämmelse och har därmed företräde framför SKL enligt 1 kap. 1 

§ SKL.105 Den är emellertid endast applicerbar på överträdelser av personuppgiftslagens 

regler och kan således inte tillämpas vid överträdelser av anknytande registerlagar.106 

 

Skadeståndsansvaret är strikt, innebärandes att inget uppsåt eller oaktsamt beteende från den 

personuppgiftsansvarige är nödvändigt. Ansvarets omfattning sträcker sig över samtliga 

överträdelser i PUL, så även missbruksregeln i 5a §. Det som ska ersättas är skada samt 

kränkning, vilket innebär att en del av den ersättning som ska utgå är ett så kallat ideellt 

skadestånd.107 

 

Ersättningsnivåerna för överträdelser av PUL är relativt låga, vilket har visat sig i praxis. 

Exempelvis NJA 2013 s. 1046 där en tvistemålsdom med namn och adressuppgifter 

publicerades på en webbsida. Behandlingen ansågs inte falla under hanteringsreglerna, men 

tillämpning av missbruksregeln ledde ändå fram till att den namngivnes personliga integritet 

hade kränkts. Ersättningen sattes till ett schablonbelopp om 3 000 kr.108 

 

Vidare kan refereras till NJA 2005 s. 361 där en lärare vid en internatskola erhöll ett 

skadestånd om 13 000 kr när skolan hade publicerat uppgifter om att denne hade samarbets-

svårigheter och varit sjukskriven på internet. Skadeståndets storlek tillkom visserligen 

                                                 
105 Skadeståndslag (1972:207) 
106 SOU 1997:39, s. 436 f.  
107 Lindblom & Öman, s. 440 ff. 
108 NJA 2013 s. 1046 
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förlikningsvis, men ger trots detta en uppfattning om vilka nivåer skadestånden ligger på.109 

 

Låga skadestånd kan ses som en öppning från företagen att inte följa de lagar som reglerar 

området inom vilket de är verksamma. Även om ambitionen inte är att bryta mot lagen kan 

låga straff medföra att företagen i vart fall inte vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att 

man följer reglerna i alla avseenden. Ser man på det strikt ekonomiskt kan man argumentera 

för att vad man tjänar i pengar vida överstiger den kostnad man riskerar att behöva bära om 

man skulle bli föremål för en domstolsprocess. Detta kan därmed utgöra ett problem när 

företag tar sig an personuppgiftshantering av olika slag och inte minst vid hantering med big 

data som kan innebära att företagen bör ha en mer noggrann kontroll över sin 

personuppgiftshantering. 

 

6.6.2 Nya reglerna om skadestånd 

Förslaget till den nya förordningen har ett betydligt mer detaljerat förhållningssätt till 

skadeståndsregler för brott mot någon av förordningens bestämmelser. Rätten till ersättning 

behandlas i artikel 77 där det konstateras att varje person eller medlemsstat som lidit skada till 

följd av behandling som är oförenlig med förordningen har rätt till ersättning. Ansvaret bärs 

av den personuppgiftsansvarige, eller registeransvarige såsom denne benämns i förordningen. 

 

Den generella skadeståndsbestämmelsen finner man i artikel 79 under titeln administrativa 

sanktioner. Enligt 79.1 ges varje tillsynsmyndighet befogenhet att ålägga administrativa 

sanktioner. Syftet med sanktionerna beskrivs i 79.2 och ska för varje enskilt fall vara 

effektiva, proportionella och avskräckande. Användandet av ordet avskräckande ligger i linje 

med att se till att företagen eller den personuppgiftsansvarige verkligen söker leva upp till 

reglerna i förordningen och för att minimera risken för att man som företag kan ”chansa” och 

inte följa reglerna till fullo. 

 

Tillsynsmyndigheterna ska ges en möjlighet att varna den som oavsiktligt överträder 

förordningens regelverk. Detta är emellertid bara möjligt om överträdelsen gjorts av en fysisk 

person som behandlat uppgifter utan vinstintresse eller om det gäller ett företag med maximalt 

250 anställda och som behandlar personuppgifter endast som en sidoverksamhet. Större 

företag kan således inte komma undan med en varning, vilket också tyder på att förslaget till 

förordningen till stor del bygger på att strama åt hanteringen hos större aktörer. 

                                                 
109 NJA 2005 s. 361 
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Olika tak är tänkta att införas för olika typer av överträdelser. De överträdelser som är av 

intresse för hantering med big data i marknadsförings- och kundprofileringssyfte är 

framförallt brott mot hanterings- och samtyckesreglerna. Vidare är givetvis de nya reglerna 

om profilering intressanta. För överträdelse av samtliga dessa regler, reglerade i 79.6 (a) och 

(d) gäller det högsta möjliga skadeståndstaket. Detta innebär att företagen kan sanktioneras att 

betala upp till två procent av deras årliga omsättning. För riktigt stora företag kan dessa 

skadeståndsbelopp bli oerhört höga. 

 

Som ett exempel kan Coop Sverige AB tänkas ha ett intresse av att hantera personuppgifter 

med big data-teknologi. Deras omsättning 2013 var ungefär 26 miljarder kronor. Ett 

skadestånd motsvarande två procent av den omsättningen slutar på 520 miljoner kronor.110 

 

Man kan rikta kritik mot att använda omsättning som bas för skadeståndskalkylen då hög 

omsättning inte nödvändigtvis är förknippat med att ett företag tjänar mycket pengar. Många 

företag har trots väldigt hög omsättning stora ekonomiska problem och ett skadestånd som 

baserar sig på vad man omsätter snarare än vad man faktiskt har skulle kunna slå väldigt hårt 

mot många aktörer. Syftet att uppnå en avskräckande effekt torde dock vara uppfyllt. 

 

Möjligheten att drabbas av stora skadestånd kommer sannolikt göra personuppgiftsfrågor till 

en mycket viktig del av företagens verksamhet. En del frågor som man tidigare lämnat därhän 

kommer sannolikt att bli högintressanta vilket torde medföra en ökad kunskap och efterlevnad 

inom personuppgiftsområdet hos företagen. Det är därmed inte sagt att de höga skadestånden 

är rättfärdigade, men syftet att vara effektivt och avskräckande torde som sagt uppfyllas från 

den dagen förordningen träder i kraft. 

 

Hur skadeståndsbedömningarna sedan kommer att gå till i praktiken är givetvis svårt att svara 

på. Även tillsynsmyndigheterna kommer sannolikt behöva ändra i sina organisationer en del 

då det inte är helt osannolikt att även enskilda blir mer måna om att anmäla eventuella 

övertramp i personuppgiftshänseende. 

 

                                                 
110 Coop Sverige AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2013 
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7 Avslutande analys 

De problem och frågeställningar som belystes i inledningen har i uppsatsen behandlats och 

analyserats. I syfte att överblicka den analys som gjorts under uppsatsen följer nu en samman-

fattande analys av frågeställningarnas huvudpunkter. 

 

7.1 Big Datas förhållande till personuppgiftslagen 

Big Data skiljer sig i många fall inte från normal lagring av information i databaser, det sker 

dock i större utsträckning och med mer avancerade tekniker för att kunna utvinna något värde 

ur den informationen man har. På grund av de större kvantiteterna blir förhållandet till 

personuppgiftslagen i många fall något mer komplicerat än under mer normala förhållanden. 

 

De bestämmelser i personuppgiftslagen som torde utgöra de största hindren för big datas 

genomslag är framförallt de regler som är hänförbara till själva uppgiftsbehandlingen, de så 

kallade hanteringsreglerna. Kvantitativa regler som exempelvis reglerna om att inte behandla 

fler uppgifter än nödvändigt kan i sig vara ett stort hinder i fall när behandlingen bygger på 

oerhört stora kvantiteter. Det utlyser även frågan om vad som är en nödvändig kvantitet eller 

inte. Det är den personuppgiftsansvarige som i första hand har att göra denna bedömning och 

bedömningen ska ställas i relation till behandlingens ändamål. Med big data kan det 

emellertid vara svårt att dra gränsen i och med att informationsutvinningen i många delar blir 

precisare desto fler uppgifter som behandlas. För den personuppgiftsansvarige kan det därför 

framstå som att behandlingen alltid främjas av att fler uppgifter behandlas och att det således 

inte finns några uppgifter som kan vara onödiga. Man kan därför anföra att samtliga uppgifter 

är nödvändiga för att uppnå ändamålet med behandlingen, och på så skulle behandling med 

big data kunna göra att uppgifter som för ett angivet ändamål normalt sätt inte skulle vara 

nödvändiga, anses nödvändiga. Detta torde dock behöva avgöras av omständigheterna i det 

enskilda fallet. 

 

Vidare kan en så kallade finalitetsprincipen potentiellt vålla problem. Principen bygger på att 

man inte får behandla uppgifter för andra ändamål än för det ändamål uppgifterna samlades 

in. Detta leder i praktiken till att man inte får samköra olika register. Att inte få samköra olika 

register gör att man vid behandling för flera olika ändamål kan behöva hålla flera stora 

databaser. Rent tekniskt behöver detta inte vara något större problem. På ett kommersiellt plan 

kan detta dock innebära höga kostnader i och med att man måste ha fler databaser, vilket i 
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värsta fall kan leda till att behandlingen inte är lönsam. Något rättsligt hinder att ha separata 

databaser innehållandes synnerligen stora mängder information finns dock inte, varför 

finalitetsprincipen bara utgör ett hinder för de fall då man vill behålla all information i en och 

samma databas. De svårigheter som kan uppstå är i många fall bara av kommersiell natur. Det 

kan helt enkelt bli för kostsamt att arbeta med big data under rådande lagstiftning.  

 

Det behöver emellertid inte vara så att hanteringsreglernas förekomst i sig sätter stopp för big 

data. En prövning av reglernas förhållande till big data har ännu inte gjorts och det är tänkbart 

att man på grund av behandlingens syfte trots allt kan falla inom ramen för person-

uppgiftslagens tillåtna område. 

 

7.1.1 Samtycke 

Huvudregeln i personuppgiftslagen är att samtycke behövs för all behandling. Huvudregeln är 

behäftad med rad undantag uppräknade i 10 § PUL. Det rör sig bland annat om när 

behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal, för ett allmänt intresse eller för 

vitala intressen hos den registrerade. Som en generalklausul finns även möjligheten att 

behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke för de fall där den personuppgift-

sansvariges intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än den registrerades intresse för 

skydd av sin personliga integritet. Av de undantag som finns är intresseavvägningen den klart 

mest flitigt använda. Datainspektionen har konstaterat att även kommersiella intressen kan 

vara större än den enskildes intresse för skydd av den personliga integriteten. För behandling 

med big data är dock intresseavvägningen svår att göra till den personuppgiftsansvariges 

fördel. Spannet inom vilket man kan behandla personuppgifter utan samtycke i en 

kommersiell kontext synes vara relativt snävt. Den fördjupade kunskap man med big data 

tänkt sig erhålla torde därför utgöra ett sådant ingrepp att i princip samtliga kommersiella 

intressen får vika för den enskildes intresse för skydd av den personliga integriteten. 

 

Slutsatsen blir att samtycke måste inhämtas i så när som samtliga fall av behandling med big 

data i marknadsföringssyfte. Det aktualiserar frågor om hur samtycket ska inhämtas och 

ställer vidare krav på företagen att tydligt informera den enskilde om vad behandlingen 

faktiskt kommer att innebära och på något sätt ta höjd för att behandlingen i sig kan innebära 

ett större ingrepp i den personliga integriteten än normal behandling. 

 

Att man måste inhämta samtycke för behandling behöver i sig inte vara problematiskt i 
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förhållande till konsumenter som handlar över internet då man genom en bock i en kryssruta 

kan godkänna behandling. Vill man marknadsföra sig mot potentiella kunder, d.v.s. 

konsumenter som ännu inte har något kundförhållande med näringsidkaren, kan det dock vara 

svårare i och med att man saknar det underliggande avtalsförhållandet. 

 

7.1.2 Framställda personuppgifter 

Personuppgifter finns definierat i personuppgiftslagen som all information som direkt eller 

indirekt relaterar till en fysisk person i livet. Enligt definitionen kan således en personuppgift 

vara vilken typ av information som helst förutsatt uppgiften uppfyller någon form av 

anknytning till en fysisk person. 

 

En av fördelarna med big data är att man kan dra precisa slutsatser om olika förhållanden 

genom utvinning av stora mängder information. Om man sammanställer ett antal uppgifter 

om en person och således får fram en ny uppgift om samma person som man sedan sparar i 

exempelvis en kundprofil kan man teoretiskt ha deducerat fram en personuppgift. Ser man till 

hur personuppgifter definieras så torde det inte spela någon roll om uppgiften är framtagen av 

en algoritm så länge den är möjlig att anknyta till en fysisk person i livet. 

 

Utlåtanden från bland andra Artikel 29-gruppen säger att personuppgiftsbegreppet bör tolkas 

vitt. En vida tolkning torde därför ge utrymme till att en framställd personuppgift ska 

behandlas under samma premisser som vilken personuppgift som helst. Att källan till 

uppgiften är ett automatiserat system torde göra mindre skillnad. Denna slutsats leder till att 

exempelvis kundprofiler kan växa av sig själva i takt med att det automatiserade systemet 

deducerar fram nya uppgifter. Det måste här ställas höga krav på den ansvarige att se till att 

personuppgiftslagens bestämmelser efterlevs. 

 

7.1.2.1 Känsliga uppgifter 

Ett problem med att ett automatiserat system framställer personuppgifter är att det på förhand 

är mycket svårt för den personuppgiftsansvarige att veta vilka personuppgifter som kan 

komma att behandlas. Personuppgiftslagen anger vissa speciella typer av personuppgifter 

vilka fordrar ett specifikt samtycke. Känsliga uppgifter är enligt 13 § PUL exempel på sådana. 

 

Känsliga personuppgifter kräver ett uttryckligt samtycke. Detta skiljer sig mot samtycke i 

normalfallet där något uttrycklighetskrav saknas. Det är därför lättare att hävda att man fått 
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samtycke till att behandla vanliga uppgifter, då detta exempelvis skulle kunna lämnas 

konkludent. Om det automatiserade systemet deducerar fram känsliga uppgifter måste den 

personuppgiftsansvarige ha samtycke till den typen av behandling på förhand då samtycke 

enligt praxis inte kan lämnas i efterhand. Det är således viktigt att den personuppgifts-

ansvarige tar höjd för att sådan behandling kan ske och söker inhämta samtycke till detta 

redan initialt när behandlingen börjar. Rättsligt sätt torde det inte vara några problem, men 

kan återigen innebära ett kommersiellt problem då många kan välja att inte samtycka till 

behandling på grund av risken att känsliga personuppgifter kan behandlas. 

 

7.2 Prisdiskriminering 

Prisdiskriminering är en form av prissättning som sker för en enskild individ eller ett segment 

av individer. De mest vedertagna formerna av prisdiskriminering är pensionärs-/studentpriser. 

Denna form av diskriminering utgör ett undantag från diskrimineringslagens bestämmelser 

och är alltså tillåten trots att diskriminering på grund av ålder normalt är förbjuden. Den 

enskilt största fördelen med att använda big data i marknadsföring är att man har möjligheten 

att sätta priser på en individuell nivå som tidigare inte varit möjlig. 

 

Anledningen till att ett företag vill ha så mycket information som möjligt om sina kunder är 

således att de ska kunna prissätta på individnivå och därmed se till att man kan motsvara varje 

kunds köpvilja. Individanpassad prissättning måste ställas i relation till diskrimineringslagens 

förbud mot att näringsidkare diskriminerar i sin verksamhet. Om någon erhåller ett sämre pris 

än någon annan på grund av exempelvis sin sexuella läggning utgör den individbaserade 

prissättningen en otillåten diskriminering. Det kan därför vara viktigt att vara vaksam. 

 

Problematiken är att näringsidkaren inte behöver känna till att priserna sätts mot bakgrund av 

en diskriminering om det är ett automatiserat system som sköter hela processen. I många fall 

kan det till och med vara så att den som faktiskt drabbas av detta, inte känner till att denne 

drabbats av diskriminering.  Detta ställer frågorna om det överhuvudtaget skett någon skada 

och om den eventuella skadan har ett orsakssamband med den underliggande behandlingen. 

Slutsatsen är här att skaderekvisitet torde vara uppfyllt trots att den drabbade inte känner till 

det samt att man som näringsidkare inte kan gömma sig bakom ett automatiserat system för 

att undkomma ansvar. Det är således upp till näringsidkaren att se till att sådan diskriminering 

inte sker. Att det i praktiken kan vara svårt att upptäcka den här typen av diskriminering samt 

att skadestånden är låga, utgör emellertid ett incitament hos näringsidkaren att inte genomföra 
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någon kontroll. Vinningen i att kunna prisdiskriminera på alla möjliga grunder kan således 

vara större än förlusten att behöva betala skadestånd. 

 

7.3 Nya förutsättningar i framtiden 

Inom några år kommer en ny dataskyddsförordning att träda i kraft, vilket kommer att 

förändra spelreglerna för den som ämnar behandla personuppgifter, både i normalt omfång 

och extensivt omfång. 

 

Man har i förslaget till ny förordning föreslagit en förändrad syn på bland annat samtycke. 

Alla former av samtycke ska numera vara uttryckligt. Tolkar man uttryckligt samtycke på 

samma sätt som man gör för känsliga uppgifter i dagsläget, kan konstateras att betydligt högre 

krav ställs på hur samtycket inhämtas. Att inhämta ett uttryckligt samtycke vid exempelvis e-

handel torde däremot inte innebära några större svårigheter då en bock i en kryssruta för 

tillfället anses som uttryckligt nog. 

 

Ännu ett nytt inslag i samtycket är att samtycket saknar rättslig verkan för de fall där ett det 

råder betydande obalans mellan parterna. Hur detta ska tolkas är ännu oklart, men ser man till 

förhållandet mellan en näringsidkare och en konsument kan man svårligen komma fram till en 

annan slutsats än att det råder en betydande obalans i förhållandet, i synnerhet då hela 

konsumenträtten bygger på att skydda den enskilde från just obalansen parterna emellan. Med 

den tolkningen av betydande obalans innebär det i sådant fall att näringsidkaren alltid måste 

förlita sig på en intresseavvägning för att få behandla personuppgifter. Då behandling med big 

data sannolikt har svårt att klara en sådan intresseavvägning med framgång kan det således bli 

svårt att behandla personuppgifter med big data överhuvudtaget. 

 

Av intresse för användning av big data i marknadsföringssyfte är även nya regler om 

profilering. För att profilering ska få ske fordras samtycke. Det som däremot kan komma att 

underlätta profilering med big data är att den nya regeln om profilering tillåter behandling av 

känsliga uppgifter. Har man som enskild samtyckt till profilering, samtycker man även till att 

behandlingen kan innehålla känsliga uppgifter. Problematiken med att man vid framställandet 

av personuppgifter kan komma över känsliga uppgifter bortfaller därmed. 

 

I många delar är dock den nya förordningen relativt lik det direktiv vilket personuppgiftslagen 

bygger på. En av de största skillnaderna finner man i skadeståndsreglerna. De skadestånd som 
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utdömts för brott mot personuppgiftslagen har varit relativt obetydliga, vilket har lett till en 

ovilja hos många företag att följa regelverket till fullo. Med den nya förordningen följer att 

man som näringsidkare maximalt kan drabbas av ett skadestånd om 2 % av den årliga 

omsättningen. För riktigt stora företag kan detta innebära skadestånd i miljardklassen.  

 

Även om regelverket inte skiljer sig radikalt kan ändå många företag behöva se över sina 

rutiner och detta blir än mer påtagligt vid behandling med big data i och med att så stora 

mängder information behandlas. Hur det kommer att se ut i praktiken är emellertid svårt att 

veta. Dataskyddsförordningen har bara passerat första läsningen och har en bit kvar innan den 

är färdig att införas. 
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