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Summary 
The aim of this study is to analyze the purpose limitation principle and the 

possibility to derogate from the principle in member state law in the up coming 

General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR was adopted on the 4th 

of May 2016 by the European Parliament and shall be applied by the member 

states on the 25th of May 2018. The purpose limitation principle stipulates that 

further processing of personal data is unlawful, when the processing is deemed 

incompatible with the original purpose of the processing. The GDPR raises doubts 

on which provision that allows member states to derogate from the purpose 

limitation principle. This ambiguity is due to how the articles in the GDPR 

correspond to each other. Derogation from the purpose limitation principle allows 

the controller to process data even though the further processing is deemed 

incompatible with the original purpose. The possibility to derogate from the 

principle could be crucial for instance when businesses must disclose customers’ 

data to appropriate authority, if the customers are suspected of committing a 

crime. Businesses originally collect personal data for commercial purposes and 

not for crime prevention purposes. Commercial purposes and crime prevention 

purposes are likely to be deemed incompatible. Without a possibility to derogate 

from the purpose limitation principle the businesses would not be allowed to 

disclose the data to appropriate authority. Under the current Directive 95/46 EC, 

there is a clear provision that allows member states to make exceptions in their 

national legislation to this principle. It seems therefore to have been a change 

under the coming GDPR.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Genom praktik vid Sveriges representation i Bryssel under hösten 2015 fick jag 

möjlighet att följa lagstiftningsarbetet för den kommande dataskyddsförordningen 

på nära håll och kom i kontakt med regelverket. Dataskyddsförordningen 

publicerades den 4 maj 2016 i EU:s officiella tidning och kommer att börja 

tillämpas av EU:s medlemsstater den 25 maj 2018.1 Dataskyddsförordningen 

kommer att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen.2 

 

Under hösten 2015 dök en problematisk fråga upp för EU:s lagstiftare. Frågan 

gällde regleringen av finalitetsprincipen och undantaget från principen, en svår 

såväl som mycket viktig fråga. Finalitetsprincipen innebär i korthet en skyldighet 

för den personuppgiftsansvarige3 att inte behandla personuppgifter4 för ändamål 

som är oförenliga med ursprungsändamålet; det är således otillåtet att behandla 

för oförenliga ändamål. Ett kreditgivningsinstitut som till exempel samlar in 

personuppgifter från en låntagare för ändamålet att beräkna skäligt kreditbelopp, 

kan inte använda dessa uppgifter (det kan till exempel röra sig om mailadress, 

inkomstuppgifter, namn och telefonnummer) för att skicka ut marknadsföring till 

kunderna om andra tjänster som kreditgivningsinstitutet erbjuder. Det finns en 

stor risk att dessa marknadsföringsändamål skulle bedömas som oförenliga med 

ursprungsändamålet kreditgivning, eftersom ändamålen faller för långt ifrån 

varandra. Anledningen till varför vissa ändamål är förenliga respektive oförenliga 

                                                
1 EUT L119, 04-05-2016, vad gäller tillämpningsdatum se artikel 99 i dataskyddsförordningen.  
2 Dir 2016:15, s. 2-3. 
3 Även registeransvarig. Avser den fysiska eller juridiska person, myndigheter eller andra organ 

som bestämmer ändamålen och medlen för varje personuppgiftsbehandling, se artikel 2 (d) i 
dataskyddsdirektivet.  

4 Personuppgiftsbehandling är ett vitt begrepp som omfattar alla åtgärder som vidtas beträffande 
personuppgifter, se artikel 2 (b) i dataskyddsdirektivet. Med personuppgifter avses alla uppgifter 
som kan identifiera en person direkt eller indirekt, se artikel 2 (a) i dataskyddsdirektivet.   
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med ursprungsändamålet är komplicerad; en detaljerad redogörelse följer under 

avsnitt 2.  

 

Problematiken gällande finalitetsprincipen uppstod när rådet och parlamentet 

beslöt att förändra regleringen av finalitetsprincipen sådan den var utformad i 

kommissionens ursprungsförslag.5 I kommissionens ursprungsförslag fanns en 

tydlig möjlighet att begränsa omfattningen av finalitetsprincipen i 

medlemsstaternas nationella lagstiftning, det fanns således en klar möjlighet att 

göra undantag från principen i nationell rätt. Storbritanniens delegater kritiserade 

beslutet att förändra ursprungsförslaget och menade att det var nödvändigt att 

behålla de centrala delarna, eftersom det annars inte skulle finnas en klar 

möjlighet att göra ett undantag från finalitetsprincipen i nationell rätt.6 Rådet och 

parlamentet höll emellertid fast vid förändringen. Rådet tillsammans med 

parlamentet förändrade dock beaktandeskälen för att kanske i viss mån tillmötesgå 

den oro som Storbritannien framfört, men det förefaller oklart vad resultatet 

egentligen blev.  

 

Det rådde alltså en förvirring bland medlemsstaterna gällande regleringen av 

undantaget från finalitetsprincipen. Det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget 

förelåg en samstämmig syn bland EU:s lagstiftare angående tolkningen av 

artiklarna som berör finalitetsprincipen.  

 

Valet att analysera finalitetsprincipen i den kommande förordningen beror således 

på den förvirring som uppstod under lagstiftningsprocessen samt komplexiteten i 

regelverket. Finalitetsprincipen är dessutom intressant eftersom den är teoretisk 

                                                
5 Jämför rådets, parlamentets och kommissionens förslag till artiklarna 6 och 21 i rådsdokument 

10391/15, Bryssel, 8 juli 2015. 
6 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september 2015, s. 4.  
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till sin natur, samtidigt som det är en princip som den personuppgiftsansvarige har 

att förhålla sig till i sin dagliga verksamhet. 

 

1.2 Om EU:s dataskyddsreform 
EU:s dataskyddsreform består av två nya lagstiftningsakter, en ny förordning och 

ett direktiv som ska tillämpas av brottsbekämpande myndigheter (nedan det nya 

direktivet). Förordningen kommer att utgöra ett nytt generellt ramverk för 

personuppgiftsbehandling inom EU och kommer att ersätta det nuvarande 

dataskyddsdirektivet från 1995. Det nya direktivet kommer att gälla för behöriga 

myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, upptäcka 

eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.7 Förordningen och det 

nya direktivet publicerades i EU:s officiella tidning den 4 maj 2016. 8 

Förordningen kommer, som ovan nämnt, börja tillämpas den 25 maj 2018 och det 

nya direktivet ska ha genomförts senast den 26 maj 2018 i medlemsstaternas 

nationella lagstiftning. 

 

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen är direkt tillämpliga utan att de 

behöver genomföras i nationell rätt. Detta är en förändring mot dagens regelverk, 

eftersom det nuvarande dataskyddsdirektivet genomförts i medlemsstaternas 

nationella lagstiftning. Även om dataskyddsförordningen är direkt tillämplig, så 

förutsätter och möjliggör förordningen för kompletterande nationella 

bestämmelser. Särskilt utrymme finns för personuppgiftsbehandling som den 

personuppgiftsansvarige måste vidta för att uppfylla rättsliga förpliktelser.9 Både 

företag och myndigheter kommer att tillämpa dataskyddsförordningen. Utanför 

tillämpningsområdet faller dock bland annat verksamhet som inte omfattas av 

unionsrätten, personuppgiftsbehandling som privat person utför för privat 

                                                
7 Dir 2016:21, s. 3-4.  
8 EUT L119, 04-05-2016. 
9 Dir 2016:15, s. 4-5. 
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verksamhet, behandling som utförs av EU:s institutioner, behandling som utförs 

av behöriga myndigheter för ändamålen att förebygga, utreda, upptäcka eller 

lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inkluderande skydd mot samt 

förebyggande av hot mot allmän säkerhet,10det sistnämnda kommer att falla inom 

ramen för det nya direktivet.   

 

Den kommande dataskyddsförordningen introducerar en rad nyheter. Bland annat 

kommer regelverket innebära en ökad informationsskyldighet för den 

personuppgiftsansvarige, nya rättigheter tillkommer den registrerade, nya 

administrativa sanktionsavgifter införs, dessutom kommer det att inrättas en ny 

Europeisk dataskyddsstyrelse.11Dataskyddsstyrelsen ska se till att förordningen 

tillämpas enhetligt i EU och ska bestå av företrädare från medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter.12 

 
Avslutningsvis bör något kort nämnas om förhållandet mellan det kommande 

direktivet för brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsförordningen, det vill 

säga för vilka fall de olika lagstiftningsakterna ska tillämpas. Myndigheter som 

behandlar personuppgifter för att bekämpa brott, hantera brottsmål eller verkställa 

straff kommer att tillämpa direktivet för brottsbekämpande myndigheter. 

Emellertid kommer dessa myndigheter att tillämpa dataskyddsförordningen vid 

personuppgiftsbehandling som utförs för syften som faller under den kommande 

förordningen.13 Praktiska konsekvenser kan komma att uppstå för myndigheterna. 

Hur ska myndigheterna gå tillväga för att avgöra vilken lagstiftningsakt som är 

tillämplig när det inte är helt klart om behandlingen utförs för brottsbekämpande 

syften? Även om konstruktionen tycks vålla problem är det ändå till sin fördel att 

lagstiftningsakten antas i form av ett EU-direktiv, eftersom medlemsstaterna 

                                                
10 Dir 2016:15, s. 4-5. 
11 Dir 2016:15, s. 5.  
12 Se artiklarna 68-70 i dataskyddsförordningen. 
13 Dir 2016:21, s. 4.  
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därmed har en möjlighet att tydliggöra relation till dataskyddsförordning vid 

genomförandet av direktivet i inhemsk rätt. Relationen mellan det nya direktivet 

och den kommande förordningen skulle även kunna betecknas som bryggan 

mellan direktivet för brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsförordningen. 

Relationen mellan lagstiftningsakterna kommer inte att analyseras i denna 

uppsats, däremot är det ett intressant ämne för vidare analys. 

 

1.3 Presentation av ämne, hypoteser och syfte 
Uppsatsen kommer att analysera regleringen av finalitetsprincipen i den 

kommande dataskyddsförordningen, med ett särskilt fokus på undantaget från 

finalitetsprincipen. Med ett undantag från finalitetsprincipen avses i korthet när 

det är tillåtet för en personuppgiftsansvarig att behandla personuppgifter för 

ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Uppsatsen kommer 

dessutom kort redogöra för relationen mellan finalitetsprincipen och rättslig 

grund. Med rättslig grund avses de grunder som räknas upp i det nuvarande 

dataskyddsdirektivets artikel 7. De grunder som räknas upp är bland annat 

samtycke, intresseavvägning och fullgörelse av avtal. För varje personuppgifts-

behandling ska, enligt den nuvarande regleringen, finalitetsprincipen och minst en 

rättslig grund i artikel 7 vara uppfylld.14  

 

Undantaget från finalitetsprincipen i den kommande dataskyddsförordningen 

skulle kunna betecknas som uppsatsens övergripande ämne. För att precisera 

ramen för uppsatsen (ämnet) kommer tre hypoteser att presenteras. Uppsatsens tre 

hypoteser (markerat i kursiv stil) har följande formulering: 

 

1. En direkt och klar möjlighet att begränsa omfattningen av finalitetsprincipen i 

medlemsstaternas nationella lagstiftning framgår inte av den kommande 

                                                
14 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 41.  
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förordningen. I direktivet från 1995 framgår det klart att medlemsstaterna kan 

begränsa omfattningen för finalitetsprincipen i sin nationella lagstiftning, d.v.s. 

lagstifta om undantag från finalitetsprincipen. Det förefaller otydligt om och hur 

medlemsstaterna kan begränsa omfattningen för finalitetsprincipen i sin nationella 

lagstiftning i den kommande förordningen. För att pröva hypotesen måste 

uppsatsen redogöra för den nuvarande regleringen i dataskyddsdirektivet, vad som 

avses med ett undantag från finalitetsprincipen samt vad som utgör en oförenlig 

senare behandling i jämförelse med ursprungsändamålet.    

  

2. Den generella undantagsartikeln i förordningen, artikel 23, som ger 

medlemsstater möjlighet att begränsa omfattningen för vissa skyldigheter och 

rättigheter ger inte stöd för medlemsstater att begränsa finalitetsprincipen. Även 

om artikel 23 inte ger stöd för ett undantag så kan det diskuteras huruvida artikel 

6.4 tillsammans med beaktandeskäl 50 kan tolkas som ett undantag, men vad 

begreppet ”annat ändamål” i artikel 6.4 innebär är högst oklart. Att tolka artikel 

6.4 som ett undantag innebär dessutom att den nuvarande synen på relationen 

mellan s.k. rättslig grund och finalitetsprincipen sammanblandas i viss mån, 

eftersom artikel 6.4 skulle möjliggöra att kringgå finalitetsprincipen om 

behandlingen grundar sig på den rättsliga grunden samtycke. För att pröva 

hypotesen måste uppsatsen redogöra för den nuvarande synen på relationen 

mellan rättslig grund och finalitetsprincipen.  

  

3. Om dataskyddsförordningen inte möjliggör undantag från finalitetsprincipen 

kan vissa problem uppkomma för myndigheter och företag.  Till exempel kan det 

bli problematiskt för myndigheter att begära ut personuppgifter från företag för att 

bedriva tillsynsverksamhet. För att pröva hypotesen måste uppsatsen redogöra för 

varför ett undantag från finalitetsprincipen är nödvändigt för myndigheter och 

företag. 
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Uppsatsens syfte är således att pröva de ovanstående hypoteserna och därmed 

redogöra för förändringen vad gäller undantaget från finalitetsprincipen i den 

kommande dataskyddsförordningen (ämnet).  

 

1.4 Metod och material 
Uppsatsen kommer att analysera både svensk rätt och EU-rätt. Det innebär att 

uppsatsen kommer att behandla både svenskt och EU-rättsligt material. Läsaren 

ska också uppmärksamma att uppsatsen kommer att analysera en förordning som 

ännu inte tillämpas. Dataskyddsförordningen publicerades som ovan nämnt i EU:s 

officiella tidning den 4 maj 2016 och kommer att börja tillämpas av 

medlemsstaterna den 25 maj 2018.15 

 

Materialet kommer att analyseras utefter den rättsdogmatiska metoden. Begreppet 

rättsdogmatisk metod har kritiserats eftersom det är svårt att fastställa begreppets 

egentliga innebörd.16 Den rättsdogmatiska metoden förefaller dock ha till uppgift 

att utreda gällande rätt i ett specifikt fall med hjälp av allmänt accepterande 

rättskällor.17 Tillämpningen av rättsdogmatisk metod innebär, i denna uppsats, 

analys av lagtext, förarbete, praxis och doktrin.    

 

En viktig fråga i sammanhanget är om dataskyddsförordningen, som förvisso är 

formellt antagen men ännu inte trätt i kraft, kan kategoriseras som gällande rätt? 

Dataskyddsförordningen tillämpas ännu inte formellt i Sverige, kan den därmed 

bli föremål för en rättsdogmatisk undersökning? Frågan är viktig att besvara 

eftersom den rättsdogmatiska metoden förefaller ha till uppgift att utreda gällande 

rätt.18 Det har framförts att begreppet gällande rätt endast avser tillämplig lag och 

att endast tillämplig lag kan analyseras med hjälp av den rättsdogmatiska 

                                                
15 EUT L119, 04-05-2016. 
16 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 25.  
17 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.    
18 Olsen, Lena, Rättsvetenskapligt perspektiv, SvJT 2004, s. 116. 
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metoden, emellertid finns det också stöd i doktrinen för att ännu ej tillämpliga 

EU-rättsliga lagstiftningsakter kan angripas genom en rättsdogmatisk metod, en 

bredare syn på begreppet gällande rätt.19. Det finns således stöd i doktrinen för att 

analysera dataskyddsförordningen utefter den rättsdogmatiska metoden trots att 

förordningen ännu inte tillämpas. 

 

Dataskyddsförordningen analyseras således med hjälp av rättskällorna lagtext, 

förarbeten och doktrin. Någon praxis har ännu inte utvecklats, däremot kommer 

uppsatsen använda rättsfall från EU-domstolen som berör tolkningen av 

finalitetsprincipen i det nuvarande dataskyddsdirektivet samt nationell praxis som 

berör tolkningen av finalitetsprincipen i nationella lagstiftningsakter, vilka har sin 

grund i dataskyddsdirektivet. Angående lagtexten kommer uppsatsen att i första 

hand analysera den svenska versionen, men i viss mån kompletteras med den 

engelska originaltexten. Anledningen är att lagstiftningsakten förhandlades fram 

på engelska samt att förarbeten och den knappa doktrin som finns utgiven är 

skriven på engelska. Det kan därför vara användbart att jämföra de engelska 

förarbetena med den engelska lagtexten. Rättsakten antogs som en förordning, 

vilket innebär att den kommer att vara direkt tillämplig och bindande i varje 

medlemsstat, vilket följer av artikel 288 FEUF.20 Tanken med en förordning är att 

bestämmelserna inte ska införlivas i nationell rätt eftersom det finns en risk för att 

den rättsliga innebörden blir otydlig; en förordning ska tillämpas i sin EU-rättsliga 

form.21 Det innebär att de olika språkliga versionerna ska ha samma rättsliga 

innebörd.  

 

                                                
19 Olsen, Lena, Rättsvetenskapligt perspektiv, SvJT 2004, s. 117. 
20 Hettne, Jörgen och Otken, Eriksson, Ida EU-rättslig metod. Teori och Genomslag i Svensk 

Rättstillämpning, s. 177.  
21 Hettne, Jörgen och Otken, Eriksson, Ida EU-rättslig metod. Teori och Genomslag i Svensk 

Rättstillämpning, s. 177.  
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Angående EU-rättsliga förarbeten har de traditionellt inte tillerkänts någon rättslig 

status, en förklaring kan vara att EU-rättsliga förarbeten tidigare inte var 

offentliga och tillgängliga. 22  Emellertid tycks en förändring ha skett och 

användningen av förarbeten som tolkningskälla har ökat inom EU-rätten, 

förarbeten offentliggörs dessutom i allt större utsträckning.23 Uppsatsen analyserar 

bland annat kommissionens ursprungsförslag, parlamentets position efter den 

första behandlingen, rådets allmänna hållning och Storbritanniens ståndpunkt 

under förhandlingar. Ändringsförslag från rådet och parlamentet kommer att 

beaktas samt motivuttalanden. Uppsatsen analyserar dessutom yttranden från 

Artikel 29-gruppen. Gruppen är ett rådgivande och oberoende tillsynsorgan som 

ska se till att dataskyddsdirektivet tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. 24 

Gruppen är således inte en lagstiftande institution, vilket är av betydelse ur ett 

rättskälleperspektiv. Läsaren kan också uppmärksamma att den slutliga versionen 

skiljer sig från kommissionens ursprungsförslag i flera delar. 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla regleringen av finalitetsprincipen och 

undantaget från principen i det nuvarande direktivet samt belysa den förändring 

som följer av den kommande dataskyddsförordningen. Finalitetsprincipen är nära 

besläktad med informationskraven som gäller för den personuppgiftsansvarige. 

Denna aspekt kommer inte att redogöras för särskilt eftersom det faller utanför 

uppsatsämnet.    

 

                                                
22 Hettne, Jörgen och Otken, Eriksson, Ida EU-rättslig metod. Teori och Genomslag i Svensk 

Rättstillämpning, s. 114.  
23 Hettne, Jörgen och Otken, Eriksson, Ida EU-rättslig metod. Teori och Genomslag i Svensk 

Rättstillämpning, s. 115.  
24 Se artikel 29 i dataskyddsdirektivet. 



15 
 

1.6 Disposition 
I det andra avsnittet redogörs för innehållet i finalitetsprincipen och begreppet 

ändamålsbestämning. Avsnittet redogör för regleringen i det nuvarande 

dataskyddsdirektivet. Avsnittet redogör för vad förenlighetsbedömningen innebär 

och vad som avses med en senare behandling. Några praktiska exempel tas upp 

för att konkretisera finalitetsprincipen.  

 

I det tredje avsnittet redogörs för finalitetsprincipen och ändamålsbestämning i 

personuppgiftslagen. Svensk och norsk praxis angående finalitetsprincipen 

kommer att beröras. Dessutom kommer avsnittet beröra finalitetsprincipen i andra 

svenska så kallade registerförfattningar, som reglerar hur myndigheter får 

behandla personuppgifter.  

 

I det fjärde avsnittet redogörs för vad som avses med undantag från 

finalitetsprincipen och varför det kan vara nödvändigt med ett undantag från 

principen. Några praktiska exempel tas upp.  

 

I det femte avsnittet redogörs för finalitetsprincipen och undantaget från principen 

i den kommande dataskyddsförordningen. Avsnittet tar upp vissa problem med 

regelverket och försöker visa på komplexiteten i systematiken.  

 
2 Redogörelse för ändamålsbestämning och 
finalitetsprincipen 
 
2.1 Kort om ändamålsbestämning och finalitetsprincipen 
Nedan kommer en uppdelning göras mellan ändamålsbestämning å ena sidan och 

finalitetsprincipen å den andra, en terminologi som också används i 

lagkommentaren till personuppgiftslagen. 25 Med ändamålsbestämning avses i 

                                                
25 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 198 ff.  
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korthet att personuppgifter ska behandlas för förutbestämda ändamål, en 

detaljerad redogörelse följer nedan under avsnitt 2.2.1.  Läsaren ska ha i åtanke att 

ändamålsbestämning är ett koncept och finalitetsprincipen är ett koncept som 

tillsammans bildar den övergripande principen ”purpose limitation principle”.26  

Den övergripande principen ”purpose limitation principle” tycks inte ha haft 

någon svensk översättning i det nuvarande dataskyddsdirektivet. Emellertid har 

principen översatts till ändamålsbegränsningsprincipen i den kommande 

dataskyddsförordningen.27 Koncepten ändamålsbestämning och finalitetsprincipen 

bildar således den övergripande principen ändamålsbegränsningsprincipen.  

 
2.2 Ändamålsbestämning i EU:s stadga för de grundläggande 

rättigheterna 
Inledningsvis bör EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna nämnas, 

eftersom stadgan erkänner skyddet av personuppgifter som en grundläggande 

rättighet. Rättigheten är dock inte absolut, inskränkningar får göras med stöd av 

lag om det är nödvändigt och proportionerlig i ett demokratiskt samhälle.28  

Unionsmedborgares rätt till skydd av personuppgifter kommer till uttryck i artikel 

8 i EU:s stadga. Artikel 8 i stadgan är en separat bestämmelse från rätten till 

privatliv i artikel 7. I andra mänskliga rättighetskonventioner utgör skyddet av 

personuppgifter en del av rätten till privatliv. Ett exempel är regleringen i 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.29  

  

Ändamålsbestämning kommer till uttryck i artikel 8.2 enligt följande:  

”Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval 

av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. 

                                                
26 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 4.   
27 Se artikel 5 i den kommande dataskyddsförordningen.  
28 Dir 2016:21, s. 3.  
29 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 7.   
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Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller 

henne och att få rättelse av dem.” 

 

Artikeln anger vidare att personuppgiftsbehandling ska baseras på den berörda 

personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund, vilka utgör 

separata rekvisit från kravet om bestämda ändamål.30 

 

2.2 Artikel 6.1 (b) i dataskyddsdirektivet  
Ändamålsbestämning och finalitetsprincipen regleras specifikt i artikel 6.1 (b) i 

det nuvarande dataskyddsdirektivet.  

 

Artikel 6.1(b) i dataskyddsdirektivet har följande lydelse:  

”1. Medlemsstaterna skall föreskriva att personuppgifter 

b) skall samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål; 

senare behandling får inte ske på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

Senare behandling av uppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga 

ändamål skall inte anses oförenlig med dessa ändamål förutsatt att 

medlemsstaterna beslutar om lämpliga skyddsåtgärder.” 

 

Artikeln föreskriver att 1: personuppgifter endast får samlas in för särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål (ändamålsbestämning) samt 2: att 

senare behandling inte får vara oförenlig med dessa ändamål 

(finalitetsprincipen). Av artikel 6.2 följer att det är den registeransvarige31 som är 

skyldig att efterleva bestämmelsen i artikel 6.1 (b).   

 

Artikel 29-gruppen poängterade i sitt yttrande från 2013 att artikel 6.1 (b) 

innehåller två komponenter av en och samma princip, vilket har berörts ovan. På 

                                                
30 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 10-11. 
31 Även personuppgiftsansvarig, se 3 § personuppgiftslagen.  
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engelska kallas principen alltså för purpose limitation principle. 32  På tyska 

används begreppet Zweckbindungsgesetzprinzip.33Ungefär ändamålsbundenhets-

principen.  

 

Ändamålsbestämningen och finalitetsprincipen syftar till att försäkra den 

registrerade 34  att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna i 

enlighet med de uttryckliga ändamålen och inte för några andra ändamål. 

Mekanismerna är ämnade att skydda den registrerades integritet.35 

 
2.2.1 Ändamålsbestämning 
Artikel 6.1 (b) föreskriver att personuppgifter endast ska samlas in för särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade ändamål. I beaktandeskäl 28 föreskrivs att 

ändamål skall vara uttryckligt angivna, berättigade och bestämda vid tiden för 

insamlingen av personuppgifterna. Den personuppgiftsansvarige kan därmed inte 

bestämma ändamålen för behandlingen efter insamlandet.  

 

Rekvisitet särskilda ändamål innebär ett krav på att personuppgifter inte kan 

samlas in för ändamål som är för vaga eller för generella.36 Artikeln anger 

däremot inte vilken specificeringsnivå som måste uppfyllas för att möta kravet på 

särskilda ändamål.37 Det kan diskuteras om den personuppgiftsansvarige, som 

samlar in personuppgifterna för flera ändamål som är närbesläktade, är skyldig att 

definiera varje ändamål var för sig eller om det räcker det med en övergripande 

ändamålsdefinition? Artikel 29-gruppen betonade i sitt yttrande att sådana 

”paraplydefinitioner” inte möter kravet på särskilda ändamål i artikel 6.1 (b).38 

                                                
32 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 4.   
33 Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States 

(COM(02)), s. 9.  
34 Den som personuppgifter avser, se 3 § personuppgiftslagen och artikel 2 i dataskyddsdirektivet.   
35 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 11. 
36 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 16.  
37 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 16.  
38 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 16. 
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Rekvisitet uttryckligt angivna ändamål tycks innebära att ändamålen inte får vara 

dolda eller på andra sätt enbart tillgängliga i interna dokument hos den 

personuppgiftsansvarige.39 Bestämmelsen föreskriver inte till vem som ändamålet 

ska uttryckas; till den registrerade, personuppgiftsbiträde 40 , dataskydds-

myndigheter eller andra intressenter? Artikel 29-gruppen menade att ändamålen 

bör uttryckas tillräckligt klart för alla intressenter.41 De registrerade behöver 

informationen för att förstå vad uppgifterna används till. Det kan tänkas att det 

hade varit praktiskt oerhört svårt för myndigheter att utöva sin tillsyn utan 

information om vad uppgifterna används till. Gällande personuppgiftsbiträden kan 

det tänkas att informationen är viktig för att den i viss mån sätter ramarna för 

behandlingen av uppgifterna, särkskilt mot bakgrund av att personuppgifts-

biträden ska behandla uppgifterna å den personuppgiftsansvariges vägnar, se 

artikel 17.3 i direktivet. Bestämmelsen anger inte heller hur informationen ska 

uttryckas; såsom muntligen eller skriftligen. Den personuppgiftsansvarige har 

emellertid lättare att visa på regelefterlevnad med hjälp av skriftlig 

dokumentation. Den registrerade har också lättare att överblicka om den 

personuppgiftsansvarige håller sig inom ramarna för ändamålen eller inte, med 

hjälp av skriftlig information. I vissa fall tycks inte ett uttryckligt ändamål vara 

nödvändigt om ändamålen klart framgår ur kontexten och sedvänja. I dessa fall är 

det tillräckligt med att uttrycka huvuddragen och inte ge information med en mer 

detaljerad beskrivning. 42  Det bör dock kunna ifrågasättas om och i vilka 

sammanhang som ändamålen klart framgår ur kontexten och sedvänjan. 

 

                                                
39 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 17. 
40 Även registerförare, avser den som behandlar personuppgifter å den personuppgiftsansvarigas 

vägnar, det vill säga under instruktion från den personuppgiftsansvariga, se 3 § 
personuppgiftslagen och artikel 2 i dataskyddsdirektivet.  

41 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 17. 
42 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 18-19. 
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Artikel 6.1 (b) anger vidare att ändamålen ska vara berättigade. Rekvisitet är 

närbesläktat med de sex rättsliga grunder som räknas upp i artikel 7 i direktivet, 

bland annat samtycke och intresseavvägning, men kravet på berättigade ändamål 

förhåller sig självständigt gentemot artikel 7 och har en bredare omfattning. 

Berättigade ändamål syftar dels till att alla ändamål ska vara i enlighet med alla 

former av tillämplig lagstiftning (lagstiftning i dess bredaste bemärkelse), såsom 

arbetsrättslig-, konsumenträttslig- och avtalsrättslig lagstiftning. Även sekundär 

lagstiftning och konstitutionella principer tycks omfattas, såväl som sedvänja och 

uppförandekoder.43 Rekvisitet omfattar således mer än lagstiftning. Det kan här 

påpekas att den engelska versionen använder sig av begreppet legitimate purpose 

och den tyska versionen använder sig av begreppet rechtmäßige Zwecke.44 Det 

kan diskuteras huruvida den svenska översättningen överensstämmer med dessa 

och varför översättaren inte valde formuleringen legitima ändamål? Berättigade 

ändamål har en bredare omfattning, vilket kanske var en bidragande anledning. 

 

2.2.2 Finalitetsprincipen i dataskyddsdirektivet 
Enligt artikel 6.1 (b) får personuppgifter endast samlas in för särskilda, uttryckligt 

angivna och berättigade ändamål (ändamålsbestämmning) samt: att senare 

behandling inte får vara oförenlig med dessa ändamål (finalitetsprincipen). 

Finalitetsprincipen uttrycks som en dubbelnegation: senare behandling får inte 

vara oförenlig.45Istället för, någonting i stil med, senare behandling ska vara 

förenlig. Observera att artikel 6.1 (b) inte anger vad som skulle kunna konstituera 

en förenlig senare behandling, artikeln nämner endast att senare behandling inte 

får vara oförenlig. Vad förenliga ändamål betyder och vilka faktorer som ska 

beaktas får avgöras från fall till fall.46 Artikel 6.1 (b) andra meningen har följande 

lydelse: 

                                                
43 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 19-20. 
44 Se den tyska versionen av dataskyddsdirektivet.  
45 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 21.  
46 Handbook on European data protection law, s. 71.  
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 ”Senare behandling av uppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga 

ändamål skall inte anses oförenlig med dessa ändamål förutsatt att 

medlemsstaterna beslutar om lämpliga skyddsåtgärder …” 

 

Det har diskuterats om behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga 

ändamål ska betraktas som undantagna från finalitetsprincipen, d.v.s. det spelar 

ingen roll om behandlingen är oförenlig eller inte, eller om behandling för dessa 

ändamål ska ses som alltid förenliga ändamål.47 
 

2.2.3 Vad menas med senare behandling? 
Finalitetsprincipen tillämpas endast vid senare behandling. Enligt Artikel 29-

gruppen omfattar begreppet senare behandling alla former av behandlingar som 

efterföljer den första behandlingen. Den första behandlingen är i de allra flesta fall 

insamling av personuppgifter, medan den första efterföljande behandlingen tycks, 

i de allra flesta fall, vara lagring av personuppgifterna.48 Med behandling torde de 

behandlingsformer som räknas upp i direktivets artikel 2 (b) omfattas. Det bör 

dock ifrågasättas om behandlingsformen utplåning eller förstöring enligt artikel 2 

(b) kan konstituera en senare behandling enligt artikel 6.1 (b) och därmed 

omfattas av finalitetsprincipen, eftersom finalitetsprincipen förefaller vara utan 

betydelse när uppgifterna är utplånade eller förstörda. Det bör därför kunna riktas 

kritik mot Artikel 29-gruppens inställning att alla former av behandlingar som 

efterföljer den första behandlingen omfattas av begreppet senare behandling. Det 

tycks snarare var vissa former av behandlingar som efterföljer den första 

behandlingen, eller i vart fall alla behandlingar förutom behandlingsformen 

utplåning eller förstöring.  

 

                                                
47 Schrems, Maximilian, Purpose based processing, further processing and article 8(2), Databas 

http://schre.ms/?p=90, lydelse 29-03-2016. 
48 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 21. 



22 
 

Ett exempel kan vara till hjälp för att klargöra: Ett försäkringsbolag samlar in 

personuppgifter från nya försäkringstagare för att beräkna försäkringspremie. Den 

ursprungliga behandlingen är själva insamlandet av personuppgifterna. 

Behandlingen utförs för ursprungsändamålet att beräkna försäkringspremie. 

Försäkringsbolaget behöver behålla uppgifterna i deras IT-system för att 

beräkningarna är komplexa, de lagrar därför uppgifterna. Lagringen är en senare 

behandling, men utförs fortfarande för ursprungsändamålet att beräkna 

försäkringspremie. Den personuppgiftsansvarige behöver därför inte bedöma om 

den senare behandlingen är oförenlig med ursprungsändamålet, eftersom båda 

behandlingarna utförs för samma ändamål. Försäkringsbolaget bestämmer sig 

sedan för att använda personuppgifterna (namn och adress) för att skicka reklam 

om andra tjänster till kunderna. Denna senare behandling utförs nu för ett annat 

ändamål, nämligen för marknadsföringsändamål. Den personuppgiftsansvarige 

måste nu bedöma om ändamålet för denna senare behandling är förenlig med 

ursprungsändamålet att beräkna försäkringspremie.  En senare behandling kan 

alltså utföras för samma ursprungsändamål. När den senare behandlingen utförs 

för andra ändamål än ursprungsändamålet måste den personuppgiftsansvarige 

bedöma förenligheten. 

 

2.2.4 Förenlighetsbedömningen: Hur utförs den? 
Den personuppgiftsansvarige har alltså en skyldighet att se till att den senare 

behandlingen inte är oförenlig med det ursprungliga ändamålet. I doktrinen talas 

det om en förenlighetsbedömning, snarare än en ”icke oförenlighetsbedömning” 

(compatibility assessment). 49 Läsaren kan uppmärksamma att dataskydds-

myndigheter också har att bedöma den senare behandlingens förenlighet med 

ursprungsändamålen, som ett led i sin tillsynsverksamhet.50  

                                                
49  Handbook on European data protection law, s. 71. Se även Artikel-29 gruppens yttrande 

03/2013, s. 21, och Moerel, Loekke, Prins, Corien, Further processing of data based on the 
legitimate interest ground: the end of purpose limitation?. 

50 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 21. 
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Förenlighetsbedömningen ger upphov till vissa frågor. Hur går den praktiskt 

tillväga? Vilka faktorer ska beaktas? Var går skiljelinjen mellan en förenlig 

respektive oförenlig senare behandling? Enligt Artikel 29-gruppen kan 

bedömningen utföras formellt eller substantiellt.51  

 

En formell bedömning innebär en språklig jämförelse mellan ursprungsändamålet 

och den senare behandlingens förenlighet med ursprungsändamålet. De flesta 

ändamålsbeskrivningar är skriftligt dokumenterade av den personuppgifts-

ansvarige, en formell bedömning innebär i praktiken därför en jämförelse mellan 

det skriftliga dokumentet och den senare behandlingens förenlighet med hur 

ändamålen uttrycks; en språklig jämförelse.52 En substantiell prövning ser till mer 

än till det språkliga. En substantiell prövning betyder att man beaktar alla 

omständigheter som kan tänkas inverka på om den senare behandlingen är 

förenlig eller inte. Bland annat kan man beakta vilken typ av personuppgifter som 

behandlas och vilken inverkan den senare behandlingen har för den registrerade, 

man kan även beakta vilka säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsansvarige 

vidtagit för att säkerställa att den senare behandlingen inte orsakar någon negativ 

inverkan utifrån ett integritetsperspektiv. Om den personuppgiftsansvarige till 

exempel anonymiserat personuppgifterna, så skulle detta kunna räknas som en 

åtgärd för att förbättra integriteten för den registrerade. Relationen mellan 

ursprungsändamålet och den senare behandlingens ändamål är en faktor som 

också spelar en viktig roll i sammanhanget, det vill säga om ändamålen ligger 

nära varandra eller långt ifrån varandra eller om de olika behandlingsändamålen 

delar något gemensamt för verksamheten.53  En substantiell prövning är mer 

pragmatisk och flexibel än den formella.54 Det förefaller även vara en substantiell 

                                                
51 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 21. 
52 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 40.  
53 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 40-50.  
54 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 21. 
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prövning som är dominerande bland medlemsstaterna, det vill säga att det följer 

av medlemsstaternas nationella lagstiftning eller praxis att den 

personuppgiftsansvarige ska beakta flera faktorer som kan spela in för att avgöra 

förenligheten; flera faktorer än enbart en språklig jämförelse.55 

 

2.2.5 Förenlighetsbedömningen: Hur ser tillämpningen ut bland 
medlemsstaterna? 

Vilka är då dessa kriterier som medlemsstaterna har utvecklat för att avgöra 

förenligheten? I Belgien tillämpas till exempel kriteriet ”vad den registrerade har 

att rimligen förvänta sig att uppgifterna ska användas till”. Detta kriterium 

tillämpas även av svenska Datainspektionen, se nedan. I Grekland beaktas om 

uppgifterna har behandlats för ”rättvisa” ändamål, andra medlemsstater tillämpar 

olika variationer av ”balanstest”.56 Vid en sådan prövning ska maktbalansen 

mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige beaktas, till exempel 

huruvida den registrerade är anställd hos den personuppgiftsansvarige eller om 

den registrerade varit skyldig att lämna sina uppgifter enligt lag. Utrymmet för att 

senare behandla uppgifterna för andra ändamål tycks vara mer begränsat vid en 

stor maktbalans mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade.  

 

2.2.6 Förenlighetsbedömningen: Relationen mellan rättslig grund 
och finalitetsprincipen 

Artikel 7 anger för vilka fall det är tillåtet att behandla personuppgifter. Artikeln 

anger sex så kallade rättsliga grunder. Varje personuppgiftsbehandling måste 

svara mot minst en utav dessa sex grunder.57 De grunder som räknas upp är bland 

annat samtycke från den registrerade, att behandlingen är nödvändig för 

                                                
55 Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States 

(COM(02)), s. 9.  
56  Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States 

(COM(02)), s. 9.  
57 Se C-468/10 och C-469/10 ASNEF och FECEMD mot Adminstraticion del Estado, 2011, punkt 
26. 
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fullgörelse av ett avtal samt att behandlingen är nödvändig för att skydda intressen 

som är av grundläggande betydelse för den registrerade.  

 

Relationen mellan artikel 6 och artikel 7 är central för frågeställningarna i 

uppsatsen. Enligt Artikel 29-gruppen utgör artiklarna 6 och 7 kumulativa 

rekvisit.58 Det innebär att både artikel 6 och 7 ska vara uppfyllda för varje 

personuppgiftsbehandling. Den kumulativa relationen mellan artiklarna innebär 

att en senare behandling som är oförenlig med ursprungsändamålet, enligt artikel 

6.1 (b), inte kan ”läkas” genom att uppfylla någon av de rättsliga grunder som 

anges i artikel 7.59 Det innebär i praktiken att en personuppgiftsansvarig som 

senare behandlar uppgifter för oförenliga ändamål, inte kan argumentera för att 

behandlingen är nödvändig för att till exempel fullgöra ett avtal enligt artikel 7 (b) 

eller att behandlingen är tillåten med stöd av intresseavvägningen enligt punkten 

(d) eller någon annan av grunderna (a-d) och därmed kringgå finalitetsprincipen i 

artikel 6.1 (b). En anledning kan vara att finalitetsprincipen skulle bli verkningslös 

utan det kumulativa kravet.60 En personuppgiftsansvarig skulle kunna kringgå 

principen genom att enbart hänvisa till en rättslig grund i artikel 7.  

 

2.2.7 Förenlighetsbedömningen: Några praktiska exempel 
Förståelsen av förenlighetsbedömningen underlättas när den konkretiseras med 

hjälp av praktiska exempel. Nedan kommer några exempel tas upp. Vissa exempel 

förefaller självklart vara förenliga, medan andra exempel är mer diffusa. 

 

1. En webb-butik behandlar personuppgifter för att kunna skicka beställda 

varor till kunders hemadresser. Kunderna måste alltid ange namn, adress, 

                                                
58 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013 s. 41. Se även C-468/10 och C-469/10 ASNEF och 
FECEMD mot Adminstraticion del Estado, 2011, punkt 26 och C-465/00, C-138/01 och C-139/01, 
Österreichischer Rundfunk m.fl., punkt 65. 
59 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 41.  
60 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 40.  
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mail och telefonnummer för att köpet ska gå igenom. Butiken använder 

uppgifterna för att fullgöra köpet och skicka varorna till den angivna 

adressen. Butiken lagrar (detta ska betraktas som en senare behandling) 

emellertid uppgifterna för framtida köp. När kunden kommer tillbaka för 

att lägga ett nytt köp räcker det med att ange förnamnet. Webb-butiken 

fyller i resterande personuppgifter för att köpet ska gå snabbare och 

smidigare. 

Ursprungsändamål: Fullgörelse av köp/skicka varor 

Senare behandlingens ändamål: Underlätta potentiella framtida köp 

 

Kommentar: Här kan det tänkas att flera faktorer kan beaktas. Ska kunder 

rimligtvis förvänta sig att deras personuppgifter lagras för att företaget ska kunna 

fylla i och på så sätt underlätta potentiella framtida köp? Om inte så skulle detta 

indikera att ändamålen är oförenliga. Andra faktorer att beakta är till exempel 

vilken typ av uppgifter som butiken behandlar, till exempel om det bara rör sig 

om adress och inte namn, skulle detta kunna ses som en omständighet som 

minskar risken för att ändamålen ska betraktas som oförenliga.  

 

2. Ett offentligt ägt bussbolag installerar andningsmätare för att testa 

förarnas alkoholnivåer. Datum, tid samt förarnas testresultat loggas i ett 

IT-system. Ändamålet med behandlingen är att se till att förarna inte har 

alkohol i kroppen under arbetstid. Emellertid använder bolaget mätarna för 

att också kontrollera förarnas arbetstid. Till exempel för att kontrollera om 

förarna kommit i tid till arbetsskiften. Förarna har inte informerats om att 

uppgifterna kommer att användas för arbetstidskontroll.61  

 Ursprungsändamål: Alkoholkontroll 

 Senare behandlingens ändamål: Arbetstidskontroll 

                                                
61 Exemplet är hämtat ur Artikel 29-gruppens yttrande 03/2013, s. 57.  
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Kommentar: Här kan flera olika faktorer tänkas spela in för att avgöra om den 

senare behandlingens ändmål är förenlig med ursprungsändamål. Skulle de 

registrerade (förarna i det här fallet) rimligtvis förvänta sig att personuppgifterna 

används för att också kontrollera arbetstid? Ändamålen är orelaterade till 

varandra, vilket indikerar att den senare behandlingen är oförenlig med 

ursprungsändamålet.  Andra faktorer som kan beaktas är vilken typ av uppgifter 

det rör sig om, vilka negativa effekter som förarna kan råka ut för (i det här fallet 

kanske disciplinära åtgärder från arbetsgivaren) maktbalansen mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren kan också beaktas.62 Kommentaren bortser från 

de arbetsrättsliga frågeställningar som kan tänkas uppstå. 

 

3. En myndighet med ansvar för trafikfrågor tillfrågar ett 

telekommunikationsföretag om de kan använda deras kunders 

mobiltelefondata, i detta fall lokaliseringsdata. Myndigheten ska använda 

uppgifterna för att beräkna vilken hastighet telefonerna rör sig, och därför 

också fordonen som de befinner sig i, för vissa bilvägar. Uppgifterna 

används för att myndigheten ska kunna planera för vilka vägar som 

myndigheten behöver placera ut trafikdämpande åtgärder, såsom till 

exempel väggupp. Telekommunikationsföretaget anonymiserar uppgift-

erna för att se till att minimera risken för identifikation innan företaget 

lämnar ut uppgifterna. Företaget har också vidtagit en noggrann 

konsekvensbedömning innan uppgifterna lämnats ut.63  

Ursprungsändamål: Här kan det vara lite svårt att fastställa 

ursprungsändamål, men det är vanligt att företag erbjuder vissa 

former av lokaliseringstjänster. 

Senare behandlingens ändamål: Vidta trafikdämpandeåtgärder 

                                                
62 Artikel 29-gruppens yttrande 03/2013, s. 57.  
63 Exemplet är hämtat ur Artikel 29-gruppens yttrande 03/2013, s. 57.  
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Kommentar: Det kan vara svårt att argumentera för att kunderna rimligen kan 

förvänta sig att deras uppgifter kommer att användas för trafikändamål, vilket 

indikerar att ändamålen ska betraktas som oförenliga. Å andra sidan har företaget 

anonymiserat uppgifterna, vilket skyddar kundernas integritet. Detta skulle 

minska risken för att ändamålen ska betraktas som oförenliga.64 

 

För att återigen knyta an till relationen mellan rättslig grund och 

finalitetsprincipen, så kan inte en personuppgiftsansvarig hänvisa till någon av 

grunderna i direktivets artikel 7 och på så sätt undgå finalitetsprincipen, det vill 

säga inte behöva bedöma förenligheten mellan ursprungsändamålet och den 

senare behandlingens ändamål. I exemplen ovan kan således inte en 

personuppgiftsansvarig kringgå kraven enligt finalitetsprincipen genom att hävda 

att behandlingen varit nödvändig för att uppfylla någon av grunderna i artikel 7. I 

exempel (1) kan inte webb-butiken hänvisa till att det till exempel ligger i den 

registrerades intresse (intresseavvägning är en rättslig grund i artikel 7) att lagra 

uppgifter och på så sätt inte behöva bedöma förenligheten mellan 

ursprungsändamålet och den senare behandlingens ändamål.  

 

2.3 Sammanfattning av finalitetsprincipen i 
dataskyddsdirektivet 

Finalitetsprincipen kommer till uttryck i artikel 6 i dataskyddsdirektivet. Principen 

uttrycks genom en dubbelnegation: en senare behandling får inte vara oförenlig. 

Principen innebär att en senare behandling av personuppgifter inte får vara 

oförenlig med ursprungsändamålen. En senare oförenlig behandling är otillåten. 

Det är den personuppgiftsansvarige som har att efterleva bestämmelsen. I 

doktrinen talas det ibland om förenliga respektive oförenliga behandlingar, men 

om ordalydelsen i artikel 6 tillämpas strikt så ska den personuppgiftsansvarige se 
                                                
64 Artikel 29-gruppens yttrande 03/2013, s. 57.  
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till att senare behandling inte är oförenlig, istället för att den 

personuppgiftsansvarige ska se till att den senare behandlingen är förenlig. Det 

föreligger en viss nyansskillnad. Finalitetsprincipen har till huvudsyfte att skydda 

den registrerade. Principen försäkrar den registrerade från att den 

personuppgiftsansvarige inte behandlar uppgifter för ändamål som är oförenlig 

med ursprungsändamålet.  

 

I artikel 7 i dataskyddsdirektivet uttrycks rättsliga grunder. Minst en rättslig grund 

måste vara uppfylld för varje personuppgiftsbehandling. För varje 

personuppgiftsbehandling måste den personuppgiftsansvarige efterleva 

finalitetsprincipen samt grunda sin behandling på minst en rättslig grund. 

Relationen mellan rättslig grund och finalitetsprincipen är således kumulativ. 

Finalitetsprincipen skulle bli verkningslös om den personuppgiftsansvarige kunde 

kringgå principen genom att hänvisa till en rättslig grund.  

 

3 Ändamålsbestämning och finalitetsprincipen i 
svensk rätt 

 
3.1 Ändamålsbestämning och finalitetsprincipen i 
personuppgiftslagen 
EU:s dataskyddsdirektiv har genomförts i svensk rätt genom 

personuppgiftslagen.65 Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998, men började 

gälla fullt ut för automatiserad behandling av personuppgifter den 1 oktober 2001. 

Det kan vara värt att notera att Sverige är skyldig att följa dataskyddsdirektivet 

och får inte införa en lagstiftning som är strängare eller mildare. Innebörden av 

dataskyddsdirektivet bestämmer till stor del innebörden i personuppgiftslagen.66 

 

                                                
65 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 11.  
66 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 11.  
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Motsvarigheten till artikel 6 i dataskyddsdirektivet finns i personuppgiftslagens 9 

§. Ändamålsbestämningen uttrycks i 9 § punkten c och finalitetsprincipen 

kommer till uttryck i punkten d:  

”Den personuppgiftsansvarige skall se till att 

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 …” 

 

Lydelsen i personuppgiftslagen är nästan identisk med direktivets artikel 6.1 (b), 

däremot innehåller bestämmelsen i 9 § punkten d inte någon hänvisning till senare 

behandling, utan det stadgas att endast att personuppgifter inte ska behandlas för 

något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in.  

 

I likhet med dataskyddsdirektivet ska ändamålen enligt punkten c vara särskilda, 

uttryckligt angivna och berättigade (se ovan avsnitt 2.1). Det framgår av den 

inledande ordalydelsen att det är den personuppgiftsansvarige som har att 

efterleva ändamålsbestämning och finalitetsprincipen.  

 

Vad gäller rekvisitet särskilda krävs det i likhet med direktivet en viss grad av 

precision. Enligt lagkommentaren till personuppgiftslagen får detaljeringsgraden 

avgöras i praxis och genom kompletterande föreskrifter.67 Viss vägledning har 

utvecklats i praxis. Datainspektion anser bland annat att det inte är tillräckligt att 

ange enbart kontroller eller loggning av anställda som ändamål. Det krävs också 

information om vad kontrollerna eller loggningarna ska användas till och vilka 

syftena är.68Det anges i lagkommentaren att om man inte kan avgöra vilka 

                                                
67 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 199.  
68 Datainspektionens beslut 2006-09-22, dnr 1897-2005, s. 2.  



31 
 

personuppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen, torde ändamålen inte 

uppfylla kravet för särskilda.69 

 

Vad gäller rekvisitet uttryckligt angivna kan det vara intressant att 

uppmärksamma att det i svensk rätt inte föreligger en skyldighet att nedteckna 

ändamålen.70 I vissa medlemsstater föreligger en sådan skyldighet, se ovan. Den 

personuppgiftsansvarige är dock alltid skyldig att uppge ändamålen i en anmälan 

till en tillsynsmyndighet enligt 36 § personuppgiftslagen eller till var en och en 

som begär en sådan upplysning enligt 42 §.71 

 

Vad gäller rekvisitet berättigade har det angetts i förarbeten att de förefaller 

osäkert om bestämmelsen har någon självständig betydelse. 72  Det kan vara 

intressant att uppmärksamma att Artikel-29 gruppen, i motsats till de svenska 

förarbetena, framförde i sitt yttrande att rekvisitet berättigade har en tämligen 

precis innebörd, se ovan under avsnitt 2.1.  

 

Finalitetsprincipen kommer, som ovan nämnt, till uttryck i 9 § punkten d 

personuppgiftslagen. I lagkommentaren anges att vad som är oförenligt med 

ursprungsändamålet får utvecklas i praxis och kompletterande föreskrifter. 73 

Lagkommentaren anger vissa senare behandlingar som alltid bör kvalificeras som 

förenliga behandlingar, till exempel behandling av personuppgifter som har som 

ändamål att uppfylla vissa av personuppgiftslagens regler, såsom registerutdrag 

enligt 26 §. Även för situationer när den registrerade erhåller sina egna 

personuppgifter torde klassificeras som förenlig behandling.74  

 

                                                
69 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 199.  
70 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 198.  
71 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 198.  
72 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 200. 
73 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 200. 
74 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 200. 
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Lagkommentaren anger vidare att om flera ändamål har bestämts vid insamlingen, 

torde det krävas att det nya ändamålet inte är oförenligt med något utav de 

ursprungliga ändamålen. De nya ändamålen ska vara förenliga med alla 

ursprungliga. Det poängteras också att ju flera ursprungliga ändamål man 

bestämmer, desto färre nya ändamål kan man i teorin behandla uppgifterna för.75 

 

3.2 Svensk och norsk praxis rörande finalitetsprincipen  
Av betydelse för de centrala frågeställningarna i uppsatsen är det intressant att 

belysa ett beslut från den svenska Datasinspektionen och ett rättsfall från norska 

Höyesterett, eftersom bägge fallen berörde finalitetsprincipen. Fallen gällde 

kontroll av anställdas arbetstid. Även om omständigheterna var likartade landade 

Datainspektionen och Höyesterett i olika bedömningar. Av betydelse för de 

centrala frågeställningarna i uppsatsen är det av särskilt intresse att belysa vilka 

faktorer som Datainspektionen och Höyesterett beaktade när de bedömde om den 

senare behandlingen var förenlig med den ursprungliga behandlingens ändamål. 

Det är också av intresse för de centrala frågeställningarna i uppsatsen att 

uppmärksamma hur Datainspektionen och Höyseterett betraktade förhållandet 

mellan finalitetsprincipen och laglig grund. Öman76 kommenterade och belyste i 

Blendow, augusti 2013.77 

 

Fallet inför Datainspektionen (beslut 2013-01-14, dnr 1369) gällde kontroll av 

anställdas arbetstid hos polismyndigheten i Örebro. Polismyndigheten hade 

inrättat ett in- och utpasseringssystem med loggning. Ändamålet med in- och 

utpasseringssystemet var att upprätthålla säkerheten för myndighetens lokaler. 

Polisen använde i undantagsfall personuppgifterna för ett annat ändamål, 

nämligen för att kontrollera de anställdas redovisade arbetstid. Polisen 

                                                
75 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 200. 
76  Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och har dessutom arbetat och skrivit om 

personuppgiftslagen.  
77 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, augusti 2013.  
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informerade aldrig de anställda om att uppgifterna skulle kunna användas för 

arbetstidskontroller. Polisen hade inte heller uttryckt ändamålet på något annat 

sätt.  

 

Datainspektionen redogjorde bland annat för ändamålen med systemet och 

bedömde: 

”Att personuppgifter samlas in i in- och utpasseringssystemet för kontroll av 

redovisad arbetstid har, som polismyndigheten själv uppgett, inte angivits 

uttryckligen. Mot den bakgrunden kan den aktuella behandlingen dvs. kontroll av 

arbetad tid inte anses omfattas av det ändamål för vilket uppgifterna i in- och 

utpasseringssystemet samlas in.”78 

 

Datainspektionen anförde vidare att frågan därför var om kontroll av arbetstid 

stred mot det ursprungliga ändmålet, som var att upprätthålla säkerhet för 

lokalerna, och därmed stred mot finalitetsprincipen i 9 § d personuppgiftslagen. 

Datainspektionen anförde att:  

 ”I en sådan bedömning får man hypotetiskt utgå från hur en registrerad typiskt 

sett inte den registrerade i det (enskilda fallet) skulle se på saken. Kommer man i 

en sådan bedömning fram till att den registrerade rimligen har att räkna med att 

de insamlade personuppgifterna också får behandlas för det nya ändamålet, kan 

det nya ändamålet inte anses vara oförenligt med det ursprungliga ändamålet.”79  

 

Datainspektionen utgick alltså från hur en registrerad typiskt sett skulle se på 

saken. Datainspektionen ansåg att en anställd typiskt sett måste kunna räkna med 

att in- och utpasseringssystem i vissa fall kan komma att användas för kontroll av 

arbetstid. Ändamålet kontroll av arbetstid var därför inte oförenligt med 

                                                
78 Datainspektionens beslut 2013-01-14, dnr 1369, s. 3.  
79 Datainspektionens beslut 2013-01-14, dnr 1369, s. 4.  
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ursprungsändamålet. Polismyndigheten levde således upp till kraven enligt 

finalitetsprincipen.80 

 

Bedömningen var kortfattad. Datainspektionen angav inte varför en registrerad 

har att rimligen förvänta sig arbetstidskontroll. Det är svårt att förstå 

Datainspektionens slutsatser, när de bakomliggande resonemangen inte redovisas.  

 

Datainspektionen prövade i nästa steg tillåtligheten av behandlingen enligt 10 § 

personuppgiftslagen, det vill säga rättslig grund.81 Datainspektionen delar alltså 

uppfattning med Artikel-29 gruppen, att rättslig grund och finalitetsprincipen 

utgör kumulativa rekvisit och att bedömning av rättslig grund utförs separat från 

finalitetsprincipen. Prövningen enligt 10 § personuppgiftslagen faller utanför 

ramen för uppsatsen. Det intressanta är emellertid relationen mellan rättslig grund 

och finalitetsprincipen. Öman påpekade särskilt i sin kommentar att 

Datainspektionen gör bedömningen att behandlingen för arbetstidskontroll ska 

vara tillåten enligt finalitetsprincipen och ha en rättslig grund.82  

 

Målet inför Höyesterett (dom 2013-01-31, HR-2013-234-A) rörde också kontroll 

av anställdas arbetstid. Det norska fallet gällde sopbilsförare som övervakades 

med hjälp ett system som företaget infört för registrering av tömda soptunnor. 

Ändamålen med systemet var att förbättra administrationen av driften, bland annat 

genom att göra scheman och uppskatta tidsåtgången för de olika rutterna. 

Företaget använde även systemet för att kontrollera de anställdas arbetstid, genom 

att jämföra förarnas inrapporterade tider med systemet.83 Höyesterett frågade sig i 

likhet med Datainspektionen vad en anställd rimligtvis har att förvänta sig av vad 

systemet används till när kontroll av arbetstid när företaget inte informerat de 

                                                
80 Datainspektionens beslut 2013-01-14, dnr 1369, s. 4.  
81 Datainspektionens beslut 2013-01-14, dnr 1369, s. 4.  
82 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, augusti 2013.  
83 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, augusti 2013. 
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anställda om vad. Höyesterett prövade alltså huruvida arbetstidskontroll var 

förenligt med ursprungsändamålet: att förbättra administrationen och driften. 

Även om det norska fallet också gällde kontroll av arbetstid och liknande 

omständigheterna i Datainspektionens beslut, kom Höysterett fram till 

motsatsen. 84  En arbetstagare har inte att rimligen förvänta sig att deras 

personuppgifter används för att kontrollera arbetstid om detta inte informerats om. 

Höysterett ansåg således att företaget agerat i strid mot finalitetsprincipen.85  

 

Öman påpekade att det är förvånade att Datainspektionen och Höyesterett landade 

i så vitt skilda bedömningar i så grundläggande frågor, särkskilt 15 år efter 

ikraftträdandet av EU-direktivet. Öman betonade att detta visar hur 

svårtillgängliga reglerna är,86 vilket förefaller vara ett korrekt påpekande. Det är 

förvånande att Datainspektionen inte utvecklar sina resonemang angående 

förenlighetsbedömningen. Bedömningen är ytlig och inte djuplodande. 

 

3.3 Särskilt om primära och sekundära ändamål i svensk rätt 
Finalitetsprincipen kommer även till uttryck i andra svenska registerförfattningar, 

vilket kan vara av intresse att belysa för uppsatsens frågeställningar. Hur 

finalitetsprincipen uttrycks i svenska registerförfattningar berördes i förslaget till 

en ny myndighetsdatalag. 

 

3.3.1 Förslaget till en ny myndighetsdatalag 
Regeringen föreslog en ny myndighetsdatalag år 2015.87 Syftet med lagen var att 

skapa ett generellt regelverk som skulle komma att gälla för alla statliga och 

kommunala myndigheters personuppgiftsbehandling. Utanför tillämpnings-

                                                
84 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, augusti 2013. 
85 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, augusti 2013. 
86 Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, augusti 2013. 
87 SOU 2015:39  



36 
 

området föll den brottsbekämpande sektorn.88Förslaget innehöll en detaljerad 

redogörelse för hur svenska myndigheters personuppgiftsbehandling var och är 

reglerad.89  Utredningen redogjorde särskilt för den för uppsatsen intressanta 

lagstiftningskonstruktionen primära och sekundära ändamål som finns uttryckt i 

en rad olika svenska registerförfattningar.90  

 

Utredningen redogjorde bland annat för att primära ändamål avser de ändamål 

som myndigheter för sin egen verksamhet behandlar personuppgifter. Sekundära 

ändamål är ändamål som tar sikte på myndighetens utlämnande av 

personuppgifter för att tillgodose andras behov.91 Konstruktionen syftar till att 

tydliggöra uppdelningen för personuppgiftsbehandling som utförs för ändamål för 

den egna verksamheten och behandling som utförs för ändamål för utlämnande av 

personuppgifter.92  

 

En uppdelning mellan primära och sekundära ändamål förekommer till exempel i 

polisdatalagen (2010:361).93 I 2 kap. 7 § hittar vi följande ordalydelse:  

”Personuppgifter får behandlas om det behövs för att 

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, 

2. utreda eller beivra brott, eller 

3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.” 

 

Paragrafen anger de primära ändamålen som får behandlas i polisens 

brottsbekämpande verksamhet. 94 I 2 kap. 8 § polisdatalagen anges följande:  

”Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas när det är 

nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs…” 

                                                
88 SOU 2015:39, s. 23. 
89 Slutbetänkandet innehåller 761 sidor.  
90 SOU 2015:39, s. 269-275. 
91 SOU 2015:39, s. 269. 
92 SOU 2015:39, s. 269. 
93 SOU 2015:39, s. 270. 
94 Prop. 2009/10:85, s. 318.  
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2 kap. 8 § polisdatalagen anger de sekundära ändamålen. Personuppgifter som 

behandlas enligt 7 § får således, enligt 8 §, även behandlas när det är nödvändigt 

för att tillhandahålla information i annan verksamhet.95 Paragrafen anger bland 

annat brottsbekämpande verksamhet hos Säkerhetspolisen, 

Ekobrottsmyndigheten, utländsk myndighet, verksamhet hos Migrationsverket för 

att verket ska kunna kontrollera fingeravtryck som berättigade sekundära 

ändamål. Konstruktionen förekommer även i andra regelverk. Liknande 

uppdelning mellan primära och sekundära ändamål förekommer till exempel i 

regleringen i 1 kap. 4 och 5 §§ lag (2001:181) om behandling av uppgifter i 

Skatteverkets beskattningsverksamhet, även om den lagtekniska utformningen är 

något olik polisdatalagens.96 

 

3.3.2 Relationen till finalitetsprincipen 
Inom ramen för uppsatsen är det särskilt intressant att belysa relationen mellan 

primära och sekundära ändamål och finalitetsprincipen. I svenska 

registerförfattningar förekommer två varianter av utformningen av primära och 

sekundära ändamål. Den första varianten innebär att lagstiftningen innehåller 

uttömmande regler som anger samtliga ändamål, såväl primära som sekundära, för 

vilka behandlingen får ske. Den andra varianten innebär att de sekundära 

ändamålen inte är uttömmande; myndigheterna får själva bedöma om andra 

ändamål kan anses vara berättigade sekundära ändamål. 97  Icke uttömmande 

sekundära ändamål, förekommer i polisdatalagens 2 kap. 8 §. 98  Vid icke 

uttömmande sekundära ändamål ska myndigheten själv tillämpa 

                                                
95 SOU 2015:39, s. 270. 
96 SOU 2015:39, s. 270. 
97 SOU 2015:39, s. 270. 
98 Prop. 2009/10:85, s. 318 
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finalitetsprincipen, det vill säga att myndigheten ska tillämpa bestämmelsen i 9 § 

första stycket punkten (d) personuppgiftslagen.99 

 

Förhållandet mellan primära och sekundära ändamål och finalitetsprincipen är 

komplex. En fråga som uppstår är om finalitetsprincipen överhuvudtaget tillämpas 

när myndigheter har att förhålla sig till registerförfattningar innehållande 

uttömmande primära och sekundära ändamål. Enligt slutbetänkandet ska 

myndigheten själv tillämpa finalitetsprincipen vid icke uttömmande 

ändamålsbestämmelser. Gäller motsatsen att en myndighet som tillämpar 

uttömmande ändamålsregisterförfattningar inte tillämpar finalitetsprincipen? 

Kanske att alla av regelverket givna sekundära ändamål ska betraktas som 

”förenliga” ändamål? I vissa förarbeten har det angetts att finalitetsprincipen inte 

är tillämplig vid uttömmande ändamålsbestämmelser.100 I förslaget till en ny lag 

om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 

angavs att finalitetsprincipen i 9 § d inte är tillämplig, eftersom ändamålen som 

räknas upp är uttömmande. 101  Utredningen till en ny myndighetsdatalag 

förespråkade en annan åsikt, utredningen framhöll istället att uttömmande 

ändamålsregleringar kan beskrivas som att lagstiftaren redan tillämpat 

finalitetsprincipen och därvid funnit att varje nytt ändamål skulle vara oförenligt 

med de författningsreglerade ändamålen.102 Vid uttömmande ändamålsregleringar 

”tillämpar” alltså lagstiftaren finalitetsprincipen. Regeringen påpekade också att 

behandling av personuppgifter som sker för att uppfylla offentlighetsprincipen 

enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen under alla förhållanden alltid är tillåten, 

vilket följer av grundlags företräde.103 

 

                                                
99 SOU 2015:39, s. 275. 
100 SOU 2015:39, s. 275. 
101 Prop. 2012/13:163, s. 50. 
102 SOU 2015:39, s. 275. 
103 SOU 2015:39, s. 275. 
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Regeringen framhöll vidare, angående uttömmande och icke-uttömmande 

ändamålsregler, att utgångspunkten bör vara att ändamålsregleringar som utesluter 

en tillämpning av finalitetsprincipen inte ska förekomma. I vissa 

registerförfattningar har det uttryckligen angivits att myndigheten har att tillämpa 

finalitetsprincipen enligt 9 § första stycket d personuppgiftslagen. Konstruktion 

finns i lag (2008:355) patientdatalagen 2 kap. 5 §. 

En intressant fråga att ställa rör vilka förändringar som behöver införas i de 

svenska registerförfattningarna, när den kommande dataskyddsförordningen 

träder ikraft. Kommer myndigheterna själva alltid behöva tillämpa 

finalitetsprincipen i förordningen? Kommer det att vara möjligt att ha kvar 

uttömmande ändamålsregleringar? 

 

4 Särskilt om undantaget från finalitetsprincipen 
Det är av betydelse för de centrala frågeställningarna i uppsatsen att redogöra för 

vad som avses med ett undantag från finalitetsprincipen. Med ett undantag från 

finalitetsprincipen förefaller i korthet betyda att en senare behandling är tillåten 

trots att behandling utförs för ändamål som är oförenliga med 

ursprungsändamålet. Medlemsstaterna har givits möjlighet att genom artikel 13 i 

dataskyddsdirektivet begränsa omfattningen för finalitetsprincipen i sin nationella 

lagstiftning, under vissa förutsättningar.  

 

Artikel 13 i dataskyddsdirektivet har följande ordalydelse: 

”Medlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa 

omfattningen av de skyldigheter och rättigheter som anges i artiklarna 6.1 …” 

 

Dataskyddsdirektivet möjliggör för medlemsstaterna att begränsa omfattningen av 

vissa bestämmelser i dataskyddsdirektivet. Medlemsstater får inskränka 

tillämpningen av vissa bestämmelser under förutsättning att begränsningen vidtas 

i nationell lagstiftningsåtgärd samt är nödvändig och proportionerlig för att säkra 
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allmänna intressen. Som allmänna intressen nämner artikeln bland annat 

brottsutredning, försvar och finansiella intressen. 104  Notera att artikel 13 

möjliggör för ett undantag från hela artikel 6.1, ordalydelsen i artikel 13 kommer 

att jämföras med den nya regleringen i den kommande dataskyddsförordningen, 

se nedan avsnitt 5. Flera medlemsstater har använt artikel 13 som grund för att 

begränsa omfattningen av finalitetsprincipen i sin nationella lagstiftning.105 

 

I svensk rätt i finns motsvarigheten till artikel 13 i personuppgiftslagens 8a §.106 

Paragrafen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om undantag från 

vissa bestämmelser i personuppgiftslagen, däribland finalitetsprincipen.107  

 

En intressant fråga i sammanhanget är varför det är nödvändigt med undantag från 

finalitetsprincipen? För vilka typer av senare behandlingar är det nödvändigt? Det 

förefaller framförallt vara myndigheter som är i behov av ett undantag för att 

kunna utöva sin tillsyn eller verksamhet. Återigen kan det vara till fördel att 

konkretisera detta med hjälp av några praktiska exempel. Nedan följer några 

exempel som kan illustrera varför det i vissa fall är behövligt med ett undantag 

från finalitetsprincipen. 

 

1. En hotellkedja behandlar personuppgifter från sina gäster i syfte att 

kunna erbjuda sina hotelltjänster. Polisen utreder en liga som misstänkts 

bedriva människohandel med barn. Polisen begär ut uppgifter från en 

misstänkt person ur ligan som bott på hotellet samt uppgifter om barn som 

är kopplade till personens bokning.108 

Ursprungsändamål: erbjuda hotellservice 

                                                
104 Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Member States 

(COM(02)) s. 23.  
105 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september 2015, s. 4.  
106 Prop. 2005/06:173, s. 58.  
107 Öman, Sören & Lindblom, Hans-Olof, Personuppgiftslagen en kommentar, s. 198 ff.  
108 Exemplet är hämtat ur Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 8.  
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Senare behandlingens ändamål: brottsutredning 

 

2. En läkare genomför en medicinsk undersökning av en kvinnlig patient. 

Läkaren upptäcker att patienten genomgått en kvinnlig könsstympning, 

eftersom kvinnlig könsstympning är ett brott skickar läkaren kvinnans 

medicinska journaler till polisen för brottsutredning. 109 

Ursprungsändamål: Sjukvård/hälsoutredning  

Senare behandlingens ändamål: brottsutredning/lagföra brott 

 

3. En finansiell rådgivare behandlar en klients personuppgifter för 

ändamålen att kunna ge råd om goda investeringsmöjligheter. Rådgivaren 

misstänker att en klient är delaktig i insiderbrott. Rådgivaren bestämmer 

sig för att ge ut klientens personuppgifter och annan information till 

ekobrottsmyndigheten.110 

Ursprungsändamål: Erbjuda en finansiell tjänst 

Senare behandlingens ändamål: förhindra marknadsmissbruk/lagföra 

brott 

 

4. Ett energibolag behandlar personuppgifter från deras konsumenter i 

syfte att kunna skicka ut räkningar samt för andra kommersiella ändamål. 

En pensionsmyndighet begär ut personuppgifter från energibolaget. 

Energibolaget överför personuppgifter från vissa pensionärer som riskerar 

att drabbas av energiförsörjningsbrist. Myndigheten jämför 

personuppgifterna med information som de själva besitter om dessa 

pensionärer. Myndigheten upptäcker att vissa pensionärer, som riskerar att 

drabbas av energiförsörjningsbrist, inte har råd att betala den höga 

                                                
109 Exemplet är hämtat ur Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 8.  
110 Exemplet är hämtat ur Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 8.  
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energikostnaden. Myndigheten erbjuder därför rabatter till dessa 

pensionärer.111  

Ursprungsändamål: Räkningar och kommersiella ändamål 

Senare behandlingens ändamål: Socialomsorg/hjälpa utsatta pensionärer 

 

5. EU-rättslig lagstiftning kräver fingeravtryck från asylsökande. En 

databas (EURODAC) upprättas där fingeravtrycken ska lagras. Målet med 

systemet är att förhindra asylsökande från att söka asyl i flera olika 

medlemsstater samtidigt. En förändring av den EU-rättsliga lagstiftningen 

möjliggör för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till 

databasen.112  

Ursprungsändamål: Asylhantering inom unionen 

Senare behandlingens ändamål: Brottsbekämpning 

 

Exemplen fokuserar främst på brottsbekämpande myndigheter, men även andra 

myndigheter kan behöva förlita sig på ett undantag, se exempel 4. Det förefaller 

främst vara nödvändigt med ett undantag från finalitetsprincipen när 

myndigheterna begär ut uppgifter. I exemplen ovan förefaller det vara troligt att 

ändamålen skulle bedömas som oförenliga . Ändamålen har egentligen ingenting 

gemensamt, vilket gör att det är troligt att de skulle betraktas som oförenliga. I 

exempel 2 så måste polisen således förlita sig på ett undantag från 

finalitetsprincipen, eftersom en oförenlig senare behandling är otillåten. Ett 

undantag från finalitetsprincipen förefaller nödvändigt för att myndigheter ska 

kunna bedriva verksamhet som är nödvändiga för allmänna intressen, såsom 

brottsbekämpning.  

                                                
111 Exemplet är hämtat ur Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 9. Situationen 

kanske inte hade uppkommit i Sverige, exemplet är skrivet av Förenade Konungarikets 
delegation under lagstiftningsförhandlingarna för den kommande dataskyddsförordningen. 
Exemplet avser dock det rådande rättsläget under dataskyddsdirektivet.  

112 Exemplet är hämtat ur Artikel 29-gruppens yttrande 03/2013, s. 68.  
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Sammanfattningsvis: En senare behandlings ändamål kan vara förenlig med den 

ursprungliga behandlingens ändamål och ska för dessa fall betraktas som en 

tillåten senare behandling. Om den senare behandlingen bedöms vara oförenlig 

med den ursprungliga behandlingens ändamål är den otillåten. Emellertid om den 

senare behandlingen har sin grund i en nationell lagstiftningsåtgärd samt är 

nödvändig för att säkra allmänna intressen, såsom brottsutredning, försvar och 

finansiella intressen, så är den oförenliga senare behandlingen att betrakta som 

tillåten, vilket följer av artikel 13 i dataskyddsdirektivet.  

 

5 Finalitetsprincipen i dataskyddsförordningen  
Nedan följer en redogörelse för regleringen av finalitetsprincipen samt undantaget 

från finalitetsprincipen i den kommande dataskyddsförordningen. 

Lagstiftningsakten är i vissa avseenden svår att förstå, särskilt hur artiklarna 

förhåller sig till varandra. Dataskyddsförordningen innehåller dessutom fler 

bestämmelser än det nuvarande dataskyddsdirektivet, vilket gör det svårare att få 

en helhetsbild av regelverket. Förordningen innehåller 99 artiklar och 173 

beaktandeskäl. 

 

Anledningen till att förordningen är något oklar vad gäller text och systematik kan 

bero på att rådet och parlamentet var oeniga rörande flera bestämmelser.113 Något 

som exemplifierar detta är bland annat att parlamentet förespråkade administrativa 

sanktionsavgifter på en nivå av 100 000 000 Euro eller 5 % av den årliga 

omsättningen, rådet förespråkade, i sin allmänna riktlinje114 från juli 2015, att det 

                                                
113 Rådet och parlamentet beslutar om EU-rättsliga lagstiftningsakter gemensamt på förslag från 

kommissionen. Om lagsftiftningsprocessen i EU se t.ex. EU-upplysningen (utg.), ”http://www.eu-
upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Sa-beslutar-EU/Fran-forslag-till-
fardig-EU-lag/”, lydelse 20 maj 2016.  

114 Medlemsstaterna i rådet kan anta en politisk överenskommelse, en s.k. allmän riktlinje. Den 
allmänna riktlinjen representerar hela rådets ståndpunkt, medlemsstaterna tillsammans, och 
kan användas för att skynda på lagstiftningsprocessen med parlamentet, eftersom den ger 
parlamentet en fingervisning om rådets ståndpunkt. Rådet enades om en allmän riktlinje den 15 
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skulle vara upp till varje medlemsstat att reglera detta i sin nationella lagstiftning 

och inte regleras i en förordning. 115  Ett annat exempel är att parlamentet 

förespråkade införande av standardiserade ikoner (bilder). Ikonerna skulle 

användas av den personuppgiftsansvarige som ett medel för att informera den 

registrerade om hur deras personuppgifter behandlas. Bland annat skulle ikonerna 

informera den registrerade ifall deras personuppgifter spreds till tredje part för 

kommersiella syften eller om deras personuppgifter såldes vidare. Rådet var 

kritisk till införande av standardiserade ikoner och höll inte med parlamentet.116 

Det kan tilläggas att förslaget till standardiserade ikoner inte kom med i den 

slutliga versionen.117 Slutversionen förefaller till stor del vara resultatet av en 

kompromiss.  

 

5.1 Ny numrering av artiklarna  
För att visa på förändringen avseende finalitetsprincipen och 

undantagsmöjligheterna från principen, måste tre artiklar och ett beaktandeskäl 

redogöras särskilt för. Dessa är artikel 5 som rör principer för behandling av 

personuppgifter, vilken motsvarar artikel 6 i dataskyddsdirektivet, artikel 23 som 

rör undantagsmöjligheter för medlemsstaterna, vilken motsvarar artikel 13 i 

dataskyddsdirektivet, samt förordningens artikel 6.4 som rör andra ändamål, 

vilken inte har någon motsvarighet i dataskyddsdirektivet. Det beaktandeskäl som 

kommer att redogöras för är beaktandeskäl 50, vilket inte heller har någon 

motsvarighet i dataskyddsdirektivet. Artiklarna samt beaktandeskälet hade en 

annan numrering under lagstiftningsprocessen. Nuvarande artikel 23 hade under 

lagstiftningsprocessen numreringen artikel 21. Nuvarande artikel 6.4 hade under 

                                                                                                                                 
juni 2015, se till exempel Rådsdokument 5419/16 ADD 1 REV 1, Bryssel 31 mars 2016, s. 2. 
Om beslutsprocessen i rådet se, Rådet (utg.) ”http://www.consilium.europa.eu/sv/council-
eu/decision-making/”, lydelse 20 maj 2016.  

115 Se artikel 79 i rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015. 
116 Se art 13a i rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015. 
117 EUT L119, 04-05-2016. 
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lagstiftningsprocessen numreringen artikel 6.3a.  Beaktandeskäl 50 hade under 

lagstiftningsprocessen numreringen beaktandeskäl 40.118 

 

5.2 Principer för behandling av personuppgifter  
Det är i artikel 5 i den kommande dataskyddsförordningen som finalitetsprincipen 

kommer till uttryck. Artikel 5 motsvarar artikel 6 i dataskyddsdirektivet. 119 

Artikeln anger principer som alla måste vara uppfyllda för varje behandling av 

personuppgifter, vilket är identiskt med den reglering som finns i det nuvarande 

dataskyddsdirektivet. Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att 

efterleva principerna, detta framgår av artikel 5.2. Principerna i artikel 5 har 

namngivits till: principen om 1. lawfulness, fairness and transparency, vilket har 

översatts till principen om laglighet, öppenhet och korrekthet (det förefaller 

egentligen röra sig om två principer, principen om laglighet och principen 

öppenhet och korrekthet) 2. purpose limitation, vilket har översatts 

ändamålsbegränsning (finalitetsprincipen) 3. data minimisation, vilket har 

översatts till uppgiftsminimering 4. accuracy, vilket har översatts till korrekthet 5. 

storage limitation, vilket har översatts till lagringsminimering 6. integrity and 

confidentiality, vilket har översatts till integritet och konfidentialitet.120  
 

5.2.1 Finalitetsprincipen i förordningen  
Finalitetsprincipen uttrycks i förordningens artikel 5.1 (b) och har följande 

lydelse: 

”De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 

inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare 

behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

                                                
118 För hela stycket, Se Rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015 och jämför med med den 

slutliga versionen EUT L119, 04-05-2016. 
119 Bird & Bird (utg.) http://www.twobirds.com/~/media/pdfs/gdpr-pdfs/bird--bird--guide-to-the-

general-data-protection-regulation.pdf?la=en, s. 8. Till stöd för att principerna i förordningen 
tycks motsvara principerna i direktivet.  

120 EUT L119, 04-05-2016, (den engelska och svenska utgåvan). 
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forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte 

anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).” 121 

 

Bestämmelsen har alltså namngivits till purpose limitation i den engelska 

versionen, och ändamålsbegränsning i den senaste översatta svenska versionen.122 

Bestämmelsen är nästintill identisk med ordalydelsen i det nuvarande 

dataskyddsdirektivets artikel 6.1 (b), se avsnitt 2. 

 

Dataskyddsförordningen uttrycker, i likhet med dataskyddsdirektivet, finalitets-

principen genom en dubbelnegation inte senare behandlas på ett sätt som är 

oförenligt med dessa ändamål. Ändamålen ska i likhet med direktivet vara 

särskilda, uttryckliga och berättigade. Förordningen behåller bestämmelsen 

angående historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Senare behandling 

för dessa ändamål ska i inte betraktas som oförenliga förutsatt att medlemsstaten 

tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder. 

 

Inga förändringar har således vidtagits för hur finalitetsprincipen uttrycks. Det är 

andra tillkomna regler gällande undantaget från principen som innebär att 

regelverket har förändrats i jämförelse med dataskyddsdirektivet; dessa är 

artiklarna 23, 6.4 samt beaktandeskäl 50.  

 

5.2.2 Principerna i förordningen och dess relation till övriga artiklar  
För att förstå argumentationen som förs nedan angående artikel 23, är det helt 

avgörande att läsaren introduceras för och får en förståelse för hur de ovan 

nämnda principerna i artikel 5 och övriga artiklar i förordningen förhåller sig till 

varandra. Läsaren ska uppmärksamma att den lagtekniska konstruktionen är 

komplex och därför behöver en noggrann genomgång.  

                                                
121 EUT L119, 04-05-2016, (den svenska utgåvan).  
122 EUT L119, 04-05-2016, (den engelska och svenska utgåvan). 
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Principerna i artikel 5 är generellt utformade. Det kommer förmodligen bli svårt 

för en personuppgiftsansvarig att förstå den praktiska innebörden av principerna 

endast genom ordalydelsen i artikel 5. Det förefaller emellertid som att innehållet 

i principerna konkretiseras i andra artiklar i förordningen, särskilt i förordningens 

kapitel 3 som berör den registrerades rättigheter.    

 

Ett exempel är principen om korrekthet och öppenhet som stadgas i artikel 5.1 (a) 

enligt ordalydelsen:  

”Uppgifterna ska behandlas på ett korrekt och öppet sätt i förhållande till den 

registrerade (korrekthet och öppenhet).”123 

 

En personuppgiftsansvarig som har att efterleva principen om korrekthet och 

öppenhet kommer att få det svårt att förstå dess innebörd genom att enbart förlita 

sig på ordalydelsen artikel 5. Principen om korrekthet och öppenhet förefaller 

konkretiseras i kapitel 3, särskilt artiklarna 12-14 som berör den registrerades rätt 

till information. Artikel 12 anger bland annat hur den personuppgiftsansvarige ska 

kommunicera och tillhandahålla information till den registrerade. Artikel 13 och 

14 anger vad informationen till den registrerade ska innehålla, såsom identitets- 

och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige. Principen om korrekthet 

och öppenhet verkar också konkretiseras i artikel 15 som reglerar den 

registrerades rätt till tillgång till personuppgifter och information.  

 

Vidare tycks även principen om korrekthet i artikel 5.1 (d)124 konkretiseras i 

kapitel 3, särskilt artikel 16 som behandlar den registrerades rätt till rättelse. 

                                                
123 EUT L119, 04-05-2016, (den svenska utgåvan).  
124 Vad gäller den svenska översättningen av artikel 5 bör det kunna ifrågasättas om den verkligen 

överensstämmer med den engelska originaltexten. I den svenska versionen tycks principen om 
korrekthet i punkten (d) höra ihop med principen om korrekthet och öppenhet i punkten (a), 
eftersom begreppet korrekthet används i båda punkterna. I den engelska versionen förefaller 
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Principen om korrekthet innebär att personuppgifter ska vara korrekta och 

nödvändigt uppdaterade. Den personuppgiftsansvarige ska också vidta alla rimliga 

åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de 

ändamål för vilka de behandlas rättas eller raderas. Artikel 16 anger att den 

registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter om honom eller henne rättade, utan 

dröjsmål.  Principen om korrekthet i artikel 5.1 (d) motsvaras således av den 

registrerades rätt till rättelse i artikel 16. 

 

Relationen mellan principerna och artiklarna är något rörig, men redogörelsen har 

varit nödvändig, eftersom det är av betydelse för de centrala frågeställningarna i 

uppsatsen. Uppsatsen tar dessutom avstamp i detta för argumentationen som förs 

nedan angående artikel 23.  

 

Relationen mellan principerna och artiklarna väcker också en hel del andra frågor. 

För de fall en personuppgiftsansvarig exempelvis underlåter att uppfylla 

informationskraven enligt artiklarna 12 och 14, verkar det samtidigt innebära en 

överträdelse av principen om öppenhet och korrekthet i artikel 5. Den 

personuppgiftsansvarige kan alltså i vissa fall överträda flera artiklar samtidigt. En 

intressant aspekt av detta rör de administrativa sanktionsavgifter som 

dataskyddsförordningen introducerar. De nationella tillsynsmyndigheterna ska 

påföra administrativa sanktionsavgifter för överträdelser av vissa artiklar, enligt 

artikel 83. De nationella tillsynsmyndigheterna ska emellertid i första hand utfärda 

varningar, reprimander etc. enligt artikel 83.2 och artikel 58. Myndigheterna ska 

dock bland annat beakta grövre överträdelser enligt artikel 83.2 (a) som en 

anledning att utfärda sanktionsavgift. En intressant aspekt av detta är om en 

överträdelse av informationskraven i artiklarna 12-14 ska betraktas som en grov 

överträdelse, eftersom det samtidigt innebär en överträdelse av principen om 

                                                                                                                                 
det röra sig om två distinkta principer, eftersom de namngivits principen om ”fairness and 
transparency” i punkten (a) och principen om ”accuracy” i punkten (d). 
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öppenhet och korrekthet i artikel 5, vilket alltså skulle trigga utfärdande av 

sanktionsavgift? I sammanhanget bör det nämnas att enligt artikel 83.7 får varje 

medlemsstat reglera om administrativa sanktionsavgifter ska gälla för 

myndigheter och offentliga organ. Sveriges regering kommer att utreda och 

analysera om det kommer bli aktuellt att införa administrativa sanktionsavgifter 

för svenska myndigheter och offentliga organ.125 

 

5.3  Artikel 23: om medlemsstaternas möjlighet att begränsa 
omfattningen av finalitetsprincipen 

 
5.3.1 Slutlig version och skillnaden mot dataskyddsdirektivet 
Artikel 23 i förordningen har sin motsvarande bestämmelse i 

dataskyddsdirektivets artikel 13.126 Genom artikel 13 ges medlemsstater möjlighet 

att vidta lagstiftningsåtgärder för att begränsa finalitetsprincipen när andra 

samhälleliga intressen väger tyngre, t.ex. för polisutredningsarbete eller andra 

samhällsintressen till exempel finansiella samhällsintressen, detta har redogjorts 

för ovan under avsnitt 4.  

 

Artikel 23 ger i likhet med dataskyddsdirektivet medlemsstaterna möjligheten att 

genom sin lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa omfattningen av 

rättigheterna och skyldigheterna i artiklarna 12 till 22 och 34, samt artikel 5, men i 

det följande kommer att argumenteras för att artikel 23 inte möjliggör för 

medlemsstaterna att begränsa finalitetsprincipen i artikel 5.1 (b). Medlemstaterna 

har en möjlighet att begränsa de rättigheter som den registrerade har enligt 

artiklarna 12-22, såsom rätten till rättelse, rätten att bli bortglömd etc. När en 

medlemsstat vidtar en begränsande lagstiftningsåtgärd ska åtgärden respektera 

                                                
125 Dir 2016:15, s. 8.  
126 Kommissionens ursprungsförslag, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)(KOM(2012)011final), s. 10.    
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grundläggande fri och rättigheter och vara nödvändig och proportionerlig i ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Om vi jämför ordalydelsen i artikel 23 med ordalydelsen i artikel 13 i det 

nuvarande dataskyddsdirektivet hittar vi följande som är av central betydelse för 

frågeställningarna i uppsatsen: I dataskyddsdirektivet finns en möjlighet för 

medlemsstaterna att begränsa omfattningen för rättigheterna och skyldigheterna i 

artikel 6.1. Märkväl att artikel 13 hänvisar till hela artikel 6.1 och omfattar således 

alla bestämmelser i artikel 6.1, inklusive finalitetsprincipen i artikel 6.1 (b) (se 

ovan under avsnitt 4). I dataskyddsförordningens motsvarande bestämmelse, 

artikel 23, finns också en möjlighet att begränsa omfattningen för motsvarande 

bestämmelse, artikel 5, emellertid har lagstiftaren infört en ordalydelse som inte 

fanns med i dataskyddsdirektivet. Medlemsstaterna har en möjlighet att begränsa 

omfattningen för artikel 5 men enligt ordalydelsen samt artikel 5 i den mån dess 

bestämmelser motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 

12–22. Denna ordalydelse är ny och fanns inte med i dataskyddsdirektivet. I det 

följande kommer att redogöras för hur denna nya ordalydelse kan tolkas.  

 

I sammanhanget bör nämnas att det är rådets version av artikel 23 som blev den 

slutgiltiga versionen.127  Den slutliga versionen är i stort sett identisk med rådets 

förslag, med vissa modifieringar.128 Parlamentet och kommissionen förespråkade 

en annan formulering av artikeln.129 Dessa kommer att redogöras för nedan under 

avsnitt 5.3.5 och 5.3.6. 

 

                                                
127 Rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015, s. 341.  
128 På engelska ”the essence of the fundamental rights and freedoms”, se rådsdokument 10391/15, 

Bryssel, 8 juli 2015, s. 341.  
129 Rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015, s. 341.  
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5.3.2 Finns det en möjlighet att begränsa omfattningen av 
finalitetsprincipen i nationell rätt? 

En central frågeställning inom ramen för uppsatsen rör alltså huruvida artikel 23 

möjliggör för medlemsstaterna att begränsa omfattningen för finalitetsprincipen i 

nationell rätt. Nedan kommer att argumenteras för att medlemsstater inte kan 

begränsa omfattningen för finalitetsprincipen i sin nationella lagstiftning, med 

stöd av artikel 23. Artikeln möjliggör således inte för ett undantag. 

 

Det kommer att presenteras två olika språkliga tolkningsmöjligheter.130 I det 

följande kommer att argumenteras för den ena av dessa två. Argumentationen 

baseras på systematiken i förordningen,131i detta fall relationen mellan principerna 

i artikel 5 och artiklarna i kap. 3.  

 

5.3.3 Den språkliga innebörden av artikel 23: två 
tolkningsmöjligheter 

Ovan redovisades för att finalitetsprincipen uttrycks i artikel 5.1 (b). En fråga som 

uppkommer är alltså huruvida artikel 23 möjliggör för ett undantag från alla 

punkter i artikel 5 (a-f.) eller om det bara gäller för vissa bestämmelser i artikel 5? 

Det är nödvändigt för förståelsen att ha lagtexten framför sig:  

”Det ska vara möjligt att i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som 

den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet omfattas av införa en 

lagstiftningsåtgärd [min kursivering] som begränsar tillämpningsområdet för de 

skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt artikel  

5 [min kursivering] i den mån dess [min kursivering] bestämmelser motsvarar de 

rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22 … ”132 

 

                                                
130  Tolkningsmetoden som används är bokstavstolkning eller logiska/grammatisk tolkning, se 

Frändberg, Rättsordningen och rättstillämpningen, s. 77. 
131 Tolkningsmetoden som används är systematisk tolkning och innebär att rättsregeln tolkas utifrån 

systematiken i förordningen, se Frändberg, Rättsordningen och rättstillämpningen, s. 77.  
132 EUT L119, 04-05-2016, (svensk utgåva). 
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Ordalydelsen är högst oklar. Det är särskilt ordet ”dess” (markerad i kursiv stil) 

som förorsakar huvudbry. Vad refererar egentligen ordet ”dess” till? Det tycks 

finnas två tolkningsmöjligheter: Antingen refererar ”dess” tillbaka på artikel 5 

(markerad i kursiv stil) vilket skulle betyda bestämmelserna som uttrycks i artikel 

5, eller så refererar ”dess” på lagstiftningsåtgärd (markerad i kursiv stil) i den 

första meningen, vilket skulle betyda bestämmelserna som uttrycks i den införda 

nationella eller unionsrättsliga lagstiftningsåtgärden. 

 

Den första språkliga tolkningsmöjligheten. Om ”dess” refererar tillbaka på artikel 

5 borde det innebära att undantag får göras i den utsträckning som principerna i 

artikel 5 motsvarar de rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 12 till 

22. Vad innebär det praktiskt? Det torde innebära att en medlemsstat inte kan 

begränsa de principer i artikel 5 som inte har någon motsvarighet i artiklarna 12 

till 22. Det innebär att det inte är möjligt att begränsa finalitetsprincipen enligt 

artikel 23, eftersom finalitetsprincipen inte har någon motsvarighet i artiklarna 12 

till 22, se ovan.  

 

Den andra språkliga tolkningsmöjligheten. Vad innebär det om ordet ”dess” 

refererar tillbaka på lagstiftningsåtgärd och inte artikel 5? Om ”dess” syftar 

tillbaka på lagstiftningsåtgärd torde det innebära att en medlemsstat kan begränsa 

hela artikel 5, alla principer i artikel 5 (a-f), förutsatt att lagstiftningsåtgärden 

motsvarar bestämmelserna i artiklarna 12-22. Detta innebär att medlemsstaten kan 

lagstifta om undantag från finalitetsprincipen i nationell rätt. Förenklat innebär det 

att en medlemsstat kan inskränka artikel 5, så länge som medlemsstaten inte 

samtidigt inskränker någon av artiklarna 12-22.  Dessvärre borde denna tolkning 

innebära att artikel 23 blir tämligen tandlös. Flera av principerna konkretiseras i 

artiklarna 12-22, vilket betyder att medlemsstaterna inte kommer kunna inskränka 

särskilt många principer i artikel 5. Det hade till exempel inte varit möjligt att 
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inskränka principen om öppenhet och korrekthet i punkten (a) eller principen om 

korrekthet i punkten (d) eftersom de motsvaras av vissa artiklar i 12-22, se ovan.  

 

Ordet ”dess” måste därför referera till artikel 5 och inte lagstiftningsåtgärd (den 

första språkliga tolkningsmöjligheten). Det innebär att en medlemsstat får göra 

undantag för principerna i artikel 5 i den mån principen motsvarar någon av 

artiklarna 12-22. Logiken bakom systematiken innebär alltså att om en 

medlemsstat inskränker till exempel informationskraven i artiklarna 12-14, 

inskränks samtidigt artikel 5.1 (a) om principen om öppenhet och korrekthet. 

Dessvärre innebär ordalydelsen att medlemsstaterna således inte kan inskränka 

finalitetsprincipen i artikel 5.1 (b), eftersom det inte finns en motsvarande 

bestämmelse till finalitetsprincipen i artiklarna 12-22. Detta lagstiftningsresultat 

är olyckligt eftersom det skapar en förvirring och otydlighet. Det hade varit 

önskvärt att inte ta med ordalydelsen samt artikel 5 i den mån dess bestämmelser 

motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22 och 

istället hänvisa till hela artikel 5, eftersom det då hade varit möjligt att begränsa 

omfattningen av finalitetsprincipen.   

 

Sammanfattningsvis: Ordet dess i artikel 23 refererar till artikel 5 och inte till 

lagstiftningsåtgärd. Anledning till detta beror på hur principerna i artikel 5 

förhåller sig till artiklarna 12-22. Denna tolkning innebär att det inte är möjligt för 

medlemsstaterna att genom artikel 23 göra undantag från finalitetsprincipen i 

nationell lagstiftning, eftersom finalitetsprincipen inte motsvaras av någon av 

artiklarna 12-22. Artikel 23 möjliggör inte ett undantag från finalitetsprincipen, 

vilket är olyckligt eftersom det leder till oklarheter.  

 

Storbritanniens delegater anmärkte också under lagstiftningsprocessen att artikel 

23 inte möjliggör undantag från artikel 23, vilket kommer att redogöras för nedan. 
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5.3.4 Storbritanniens tolkning av artikel 21 (nuvarande artikel 23) 
Storbritanniens delegater påpekade under lagstiftningsprocessen att artikel 21 

(nuvarande artikel 23) inte möjliggör för undantag från finalitetsprincipen.133  

Storbritannien betonade att ett tydligt regelverk leder till juridisk klarhet, särskilt 

för personuppgiftsansvariga vars behandling av personuppgifter skulle kunna 

klassas som oförenliga senare behandlingar och att det därför var ett tydligt 

undantag därför var nödvändigt.134  

 

Storbritannien ansåg att artikel 21 möjliggör för medlemsstaterna att göra 

undantag för vissa av bestämmelserna i förordningen, men att endast 

kommissionens ursprungsförslag (se nedan under 5.3.5) möjliggör för ett 

undantag från finalitetsprincipen i artikel 5.1 (b). Storbritannien ansåg att varken 

rådets version, som blev den slutgiltiga texten, eller parlamentets version (se 

nedan under 5.3.6) möjliggör för ett undantag från finalitetsprincipen.135 

 

5.3.5 Kommissionens ursprungsförslag till artikel 21 (nuvarande 
artikel 23) 
En jämförelse mellan kommissionens ursprungsförslag och den slutliga versionen 

är intressant att belysa. Särskilt intressant är vad kommissionens version hade lett 

till för rättsliga effekter, till exempel om kommissionens ursprungsförslag hade 

möjliggjort ett undantag från finalitetsprincipen? En annan fråga är om 

ursprungsförslaget hade varit tydligare?  

 

I kommissionens ursprungsförslag hade artikel 21 (nuvarande artikel 23) följande 

ordalydelse:  

                                                
133 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 2.  
134 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 2.  
135 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september, s. 4.  
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”Det ska vara möjligt att i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas 

lagstiftning införa en lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för 

de skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i artikel 5 a–e …”136 

 

Enligt ordalydelsen får en medlemsstat eller unionen vidta en lagstiftningsåtgärd 

för att begränsa omfattningen av rättigheterna och skyldigheterna i punkterna a 

till e i artikel 5. Det innebär en möjlighet att begränsa omfattningen för alla 

bestämmelser artikel 5, vilket förefaller innebära en direkt och klar möjlighet för 

medlemsstaterna att genom en nationell lagstiftningsåtgärd göra undantag från 

finalitetsprincipen i artikel 5 punkten (b). Kommissionens förslag var därför 

tydligare. 

 

Kommissionens ursprungsförslag liknade utformningen av direktivets artikel 13, 

eftersom förslaget hänvisade till alla punkter i artikel 5.  

 

5.3.6 Parlamentets förslag till artikel 21 (nuvarande artikel 23) 
En jämförelse med parlamentets förslag efter den första behandlingen137 kan 

också vara intressant att belysa. Vad hade parlamentets version lett till för rättsliga 

effekter? Parlamentets förslag var något radikalt, eftersom de inte förespråkade 

några undantagsmöjligheter för någon av principerna i artikel 5 i artikel 21.138 

Parlamentet strök således möjligheten för medlemsstaterna att i sin lagstiftning 

begränsa omfattningen för principerna i artikel 5.  Parlamentets position hade 

inneburit ett stort avsteg från kommissionens ursprungsförslag. En radikal 

                                                
136 Kommissionens ursprungsförslag, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)(KOM(2012)011final).   

 
137 Europaparlamentets första granskning av kommissionens ursprungsförslag, parlamentet kan 

anta förslaget eller införa förändringar. Parlamentet valde att ändra ursprungsförslaget i 
förevarande fall. På engelska first reading. Europeiska rådet (utg.) Ordinarie 
lagstiftningsförfarande, ”http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/decision-making/ordinary-
legislative-procedure/first-reading”, lydelse 2016-04-08.  

138 Rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015.  



56 
 

hållning som torde ha inneburit stora problem för medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna hade inte kunnat begränsa omfattningen av principerna i artikel 

5 överhuvudtaget även fast vissa andra allmänna intressen vägt tyngre.  

 

5.4 Laglig behandling av personuppgifter 
Uppsatsen har ovan redovisat varför artikel 23 inte möjliggör för medlemsstaterna 

att begränsa omfattningen av finalitetsprincipen. Finns det i stället en möjlighet att 

genom artikel 6.4 undanta principen i inhemsk rätt? 

 
Artikel 6 i förordningen motsvarar direktivets artikel 7.139 I artikel 6.1 anges, som 

i direktivet, sex rättsliga grunder, varav en rättslig grund måste vara uppfylld för 

varje personuppgiftsbehandling. 140  Tillskillnad från dataskyddsdirektivet har 

artikeln emellertid utvidgats och en ny bestämmelse i artikel 6.4 har införts, en 

liknande bestämmelse fanns inte med i dataskyddsdirektivet. Bestämmelsen är 

komplicerad, särskilt vad beträffar betydelsen begreppet ”andra ändamål”.  

 
5.4.1 Vad betyder begreppet ”andra ändamål” i artikel 6.4? 
Bestämmelsen innebär i korthet att för de fall en personuppgiftsansvarig 

behandlar personuppgifter för andra ändamål än för vilka de samlades in för 

(ursprungsändamålet) och denna behandling inte har sin grund i unionsrätten eller 

i nationell rätt eller vilar på den registrerades samtycken, så uppställs några 

kriterier som den personuppgiftsansvarige ska beakta för att fastställa om 

behandlingen för detta andra ändamål är förenligt med ändamålet för vilket 

personuppgifterna samlades in. Den personuppgiftsansvarige ska, enligt artikel 

6.4, bland annat beakta vilka kopplingar som finns mellan insamlingsändamålen 

och ändamålen för den avsedda ytterligare behandlingen, personuppgifternas art 

                                                
139 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. 

140 EUT L119, 04-05-2016, (den svenska utgåvan).  
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och i vilket sammanhang som uppgifterna samlades in. Innan den slutligt antagna 

versionen hade bestämmelsen numreringen 6.3a.141  

 

Artikel 6.4 ger upphov till flera frågor. Bestämmelsen hänvisar alltså till det något 

oklara begreppet andra ändamål. Vad innebär detta? Omfattas alla typer av 

ändamål; även oförenliga ändamål i förhållande till ursprungsändamålet? Innebär 

det en möjlighet för medlemsstater att begränsa omfattningen för 

finalitetsprincipen i artikel 5.1 (b)? Rör det sig om en undantagsartikel från 

finalitetsprincipen? Notera att artikel 6.4 inte hänvisar till oförenliga ändamål utan 

enbart till andra ändamål. Det ska nämnas att bestämmelsen överhuvudtaget inte 

refererar till artikel 5.1 (b) och inte heller nämner att medlemsstaterna får 

begränsa omfattningen för finalitetsprincipen, detta talar för att artikel 6.4 inte 

möjliggör ett undantag av finalitetsprincipen genom sin ordalydelse.  

 

Om bestämmelsen ändå skulle tolkas som en möjlighet för medlemsstaterna att 

begränsa finalitetsprincipen kommer det bland annat innebära en viss förändring 

gällande förhållandet mellan rättslig grund och finalitetsprincipen. 

Finalitetsprincipen och rättslig grund kommer i viss mån inte längre att utgöra 

kumulativa krav. Det kommer att vara möjligt att senare behandla personuppgifter 

för oförenliga ändamål, om den personuppgiftsansvarige lyckas inhämta 

samtycke från den registrerade. Det kommer således vara möjligt att använda sig 

av samtycke för att kringgå finalitetsprincipen. Detta kommer emellertid troligtvis 

inte orsaka någon större integritetsskada för de registrerade. Ett exempel: Ett 

företag som lagrar en stor mängd personuppgifter beslutar sig för att senar 

behandla uppgifterna för ett oförenligt ändamål. Företaget kommer att kunna 

behandla uppgifterna för dessa oförenliga ändamål om de lyckas inhämta 

samtycke från de registrerade. De behöver inte samla in uppgifterna på nytt. Om 

                                                
141 Rådsdokument 15321/15, Bryssel, 17 december 2015.  
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företaget innehar en stor mängd personuppgifter kan det vara tekniskt svårt att 

samla in nya samtycken. Ska företaget upprätta klickrutor på sin hemsida och 

därigenom samla in nya samtycken, med information till de registrerade om att 

deras personuppgifter kommer att senare behandlas för nya ändamål? 

 

Sammanfattningsvis: Det är oklart om oförenliga ändamål omfattas av begreppet 

andra ändamål i artikel 6.4. Artikel 6.4 anger inte explicit att medlemsstaterna får 

begränsa omfattningen av finalitetsprincipen i sin nationella lagstiftning, vilket 

talar för att artikel 6.4 inte möjliggör ett undantag från finalitetsprincipen i 

artikel 5.1 (b).  

 

5.4.2 Artikel 6.4 i kommissionens ursprungsförslag: oförenliga 
ändamål 
I kommissionens ursprungsförslag hade artikeln en annan lydelse. Kommissionen 

föreslog en hänvisning till oförenliga ändamål (ändamål som inte är förenliga): 

”När ändamålet med ytterligare behandling inte är förenligt [min kursivering] 

med det ändamål för vilket personuppgifterna har samlats in, måste behandlingen 

ha en rättslig grund i minst en av de grunder som anges i punkt 1 a–e.”142  

 

Kommissionens förslag skiljde sig således från den slutliga versionen. 

Ordalydelsen hänvisade direkt till ändamål som inte är förenliga. Artikel 6.4 i 

kommissionens artikelförslag riktade sig inte heller till medlemsstaterna. Artikeln 

refererade inte till att en medlemsstat i sin nationella lagstiftning har möjlighet att 

begränsa artikel 5.1 (b), utan artikeln möjliggjorde för ett direkt undantag. En 

oförenlig senare behandling kunde ”läkas” om någon av de lagliga grunderna i a 

till e var uppfyllda enligt förslaget.143 

 
                                                
142 Kommissionens ursprungsförslag, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)(KOM(2012)011final), s. 45.   

143 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 41. 
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Artikel-29 gruppen framhöll att kommissionens ursprungsförslag innebar ett 

alldeles för brett undantag från finalitetsprincipen. Artikel-29 gruppen ansåg att 

finalitetsprincipen skulle bli verkningslös, eftersom en personuppgiftsansvarig 

alltid skulle kunna kringgå finalitetsprincipen genom att hävda att en senare 

oförenlig behandling har stöd i en rättlig grund såsom samtycke, fullgörelse av 

avtal, intresseavvägning etc. Artikel-29 gruppen förespråkande en strykning av 

kommissionens artikel 6.4. Gruppen argumenterade för att den kumulativa 

relationen mellan artiklarna 5 och 6 skulle rubbas, vilket skulle innebära ett sänkt 

skydd för den registrerade. 144  Motsvarande artiklar, 6 och 7, i 

dataskyddsdirektivet förhåller sig kumulativt (se ovan under avsnitt 2.2.6). En 

intressant fråga är om parlamentet lyssnade till Artikel-29 gruppen, eftersom 

parlamentet strök kommissionens artikel 6.4 efter den första behandlingen.145 

 

Sammanfattningsvis: Kommissionen hänvisade till begreppet inte förenliga 

ändamål (oförenliga ändamål) i sitt förslag och inte till begreppet andra ändamål, 

vilket möjliggjorde för ett direkt undantag från finalitetsprincipen. Kommissionen 

hade således två undantagsmöjligheter i sitt förslag, antingen genom deras artikel 

6.4 eller genom deras artikel 21 (nuvarande artikel 23). Artikel 29-gruppen 

kritiserade kommissionens förslag, eftersom en personuppgiftsansvarig alltid 

skulle kunna kringgå finalitetsprincipen genom att hävda att en senare oförenlig 

behandling har stöd i en rättslig grund såsom samtycke, fullgörelse av avtal, 

intresseavvägning eller någon annan grund. Den kumulativa relationen mellan 

finalitetsprincipen och rättslig grund skulle rubbas.  

 

5.4.3 Storbritanniens förslag till artikel 6.4 
Storbritannien förespråkade under lagstiftningsprocessen att behålla en referens 

till inte förenliga ändamål såsom det var uttryckt i kommissionens 

                                                
144 Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 41. 
145 Rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015. 
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ursprungsförslag. Storbritannien menade att begreppet andra ändamål var något 

oklar.146 Inställningen berodde också på att Storbritannien ansåg att artikel 21 

(nuvarande 23) inte möjliggjorde ett undantag från finalitetsprincipen samt att en 

hänvisning till andra ändamål i artikel 6.4 inte heller möjliggjorde för ett 

undantag. Därför var det nödvändigt att behålla en referens till inte förenliga 

ändamål, eftersom det då skulle vara möjligt för medlemsstater att begränsa 

omfattningen av finalitetsprincipen i sin nationella lagstiftning. Storbritannien 

betonade därför vikten av att ha en uttrycklig hänvisning till inte förenliga 

ändamål. Storbritannien menade också att deras förslag skulle leda till ett 

tydligare regelverk.147 

 

Storbritannien förespråkade en ordalydelse med en något snävare utformning än 

kommissionens. Förslaget omfattade enbart senare behandling som är nödvändig 

för att uppfylla rättslig förpliktelse eller för att uppfylla skäl av samhällsintresse. 

Vidare innebar förslaget att undantaget ska ha stöd i unions- eller 

medlemsstatslagstiftning som ska erbjuda tillräckliga åtgärder för att skydda den 

registrerades intressen. Till skillnad mot kommissionens förslag räckte det således 

inte med stöd i någon av de rättsliga grunderna (a-e) i artikel 6.1.  

 

Varken kommissionens eller Storbritanniens förslag vann något gehör hos rådet 

och parlamentet. Lagstiftaren valde slutligen en hänvisning till begreppet andra 

ändamål och inte till oförenliga ändamål. 

 

5.5 Beaktandeskäl 50 tycks möjliggöra för ett undantag 
Om inte artikel 6.4 möjliggör för ett undantag, kan troligtvis medlemsstaterna 

begränsa omfattningen för finalitetsprincipen med stöd av beaktandeskäl 50. Om 

skäl 50 ska läsas jämte artikel 6.4 är högst oklart.  

                                                
146 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september 2015, s. 4.  
147 Rådsdokument 12524/15, Bryssel, 30 september 2015, s. 4.  
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I beaktandeskäl 50 andra stycket hittar vi följade ordalydelse: 
”Om den registrerade har gett sitt medgivande eller behandlingen grundar sig på 

unionsrätten eller på medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig 

och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa i 

synnerhet viktiga mål av allmänt intresse, bör [min kursivering] den 

personuppgiftsansvarige tillåtas att behandla personuppgifterna ytterligare, 

oavsett om detta är förenligt med ändamålen eller inte [min kursivering] …”148 

 

Ordalydelsen i beaktandeskäl 50 kom till sent i lagstiftningsprocessen. 

Ordalydelsen fanns inte med i parlamentets-, rådets eller kommissionens förslag 

under sommaren 2015.149 Ordalydelsen fanns dock med i den slutliga versionen 

från den 17 december 2015, men i dåvarande beaktandeskäl 40.150 Ordalydelsen 

kanske togs med som ett svar på den oro som Storbritannien uttryckte.  

 

Beakta särskilt skrivelsen ”bör den personuppgiftsansvarige tillåtas att behandla 

personuppgifterna ytterligare, oavsett om detta är förenligt med ändamålen eller 

inte”. Skäl 50 förefaller vara den bestämmelse som möjliggör för ett undantag; 

det vill säga att medlemsstaterna eller unionen kan begränsa omfattningen för 

finalitetsprincipen i sin nationella eller unionsrättsliga lagstiftning med stöd i 

beaktandeskäl 50 och därigenom tillåta senare behandlingar som är oförenliga 

med ursprungsändamålet under vissa förutsättningar. Lagstiftaren har valt 

skrivelsen oavsett om detta är förenligt med ändamålen eller inte. Notera också att 

lagstiftaren valt ordalydelsen bör tillåtas och inte ska tillåtas. Det borde innebära 

att det inte nödvändigtvis innebär att den personuppgiftsansvarige kan behandla 

uppgifter oavsett förenlighet för all ytterligare behandling, även om behandlingen 

har sin grund i nationell rätt, unionsrätten eller samtycke. Det borde innebära att 

                                                
148 EUT L119, 04-05-2016, (svensk utgåva).   
149 Rådsdokument 10391/15, Bryssel, 8 juli 2015.  
150 Rådsdokument 15321/15, Bryssel, 17 december 2015.  
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beaktandeskäl 50 inte möjliggör för ett absolut undantag, snarare ett relativt 

undantag. Det kan också röra sig om ett översättningsfel. I den engelska original 

texten används begreppet should be allowed,151vilket också skulle kunna betyda 

ska tillåtas. Skillnaden mellan ordet ska och bör är viktig i sammanhanget, 

eftersom det leder till olika rättsliga effekter; det vill säga om ordalydelsen ska 

tolkas som ett absolut eller relativt undantag. 

 

Beaktandeskäl 50 ger också upphov till vissa andra frågor: ska artikel 6.4 läsas 

tillsammans med beaktandeskäl 50? Dessutom väcks frågan om det 

överhuvudtaget är möjligt att ett beaktandeskäl kan möjliggöra för ett undantag 

från en av förordningens allra viktigaste principer? Vad har beaktandeskäl 50 för 

rättslig ställning i förhållande till finalitetsprincipen som är reglerad i en artikel? 

Det rättsliga värde som ska tillerkännas beaktandeskäl har diskuterats. 152 

Beaktandeskäl är inom EU-rätten ett tolkningsverktyg som kan användas för att 

förstå syften bakom normativa rättsakter. De ska inte självständigt uttrycka 

normer;153 skälen ska således betraktas som tolkningsinstrument för innehållet i 

artiklarna. Här väcks en svår fråga: Uttrycker beaktandeskäl 50, självständigt, en 

rättslig norm eller förklarar skälet innebörden av artikel 6.4? Beaktandeskäl 50 

tycks uttrycka en självständig rättslig norm, det vill säga att det ska vara möjligt 

att undanta finalitetsprincipen i inhemsk rätt, eftersom detta inte framgår av artikel 

6.4. Om beaktandeskäl 50 skulle tolkas som ett förklarande skäl till artikel 6.4, 

innebär det att den rättsliga innebörden av artikel 6.4 vidgas. Begreppet ”andra 

ändamål” skulle då även omfatta ”oförenliga ändamål”, det skulle förändra 

innebörden av artikel 6.4 och därför torde beaktandeskäl 50 betraktas som en 

självständig rättslig norm. 

                                                
151 Se beaktandeskäl 50 st. 2 i EUT L119, 04-05-2016, (engelsk utgåva). 
152 Kommissionens rättstjänst, Complexity of EU law in the domestic implementing process, Bryssel 

3 juli 2014, s. 7-8.   
153 Kommissionens rättstjänst, Complexity of EU law in the domestic implementing process, Bryssel 

3 juli 2014, s. 7-8.   
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Den 31 mars 2016 publicerade rådet ett dokument innehållande vissa av rådets 

bakomliggande resonemang som har legat till grund för 

dataskyddsförordningen.154 Rådet redogjorde särskilt för sin position angående 

finalitetsprincipen: 

”I rådets ståndpunkt vid första behandlingen föreskrivs att behandling för andra 

ändamål än de för vilka de ursprungligen samlades in endast är tillåten, när detta 

är förenligt med de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades 

in. Om den registrerade emellertid har gett sitt medgivande eller om 

behandlingen grundar sig på unionsrätten eller på nationell rätt som utgör en 

nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att 

säkerställa i synnerhet viktiga mål av allmänt intresse, tillåts [min kursivering] 

den personuppgiftsansvarige behandla personuppgifterna ytterligare, oavsett om 

detta är förenligt med ändamålen eller inte [min kursivering].”155 

 

Rådet redogjorde således för att den personuppgiftsansvarige får behandla 

personuppgifter oavsett om behandlingen är förenlig med ändamålen eller inte 

oavsett om detta är förenligt eller inte, om behandling har stöd i nationell rätt eller 

unionsrätten som är nödvändig och proportionerlig i ett demokratiskt samhälle 

eller om den registrerade samtyckt till behandlingen. Notera att rådet använder sig 

av begreppet tillåts och inte bör tillåtas. Det torde innebära att rådet menar att det 

rör sig om ett absolut undantag, om det är beaktandeskäl 50 rådet refererar till är 

osäkert. 

 

Sammanfattningsvis: Artikel 6.4 förefaller inte genom sin ordalydelse möjliggöra 

undantag från finalitetsprincipen, däremot tycks beaktandeskäl 50 möjliggöra 

undantag från principen; troligtvis ett relativt undantag och inte ett absolut 

undantag. Det är dessutom problematiskt att möjligheten till ett undantag uttrycks 
                                                
154 Rådsdokument 5419/16 ADD 1 REV 1, Bryssel 31 mars 2016.  
155 Rådsdokument 5419/16 ADD 1 REV 1, Bryssel 31 mars 2016, s . 11.  
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i ett beaktandeskäl, eftersom beaktandeskäl ska ses som tolkningsverktyg och inte 

som  självständiga normgivande rättsakter.  

 

5.6 Slutsatser angående undantaget från finalitetsprincipen i 
den kommande dataskyddsförordningen 
Regleringen av undantaget från finalitetsprincipen är som ovan redovisat rörig. 

Uppsatsen har redovisat att lagstiftningsakten är svår att förstå vid en första 

överblick, artiklarna förhåller sig inte alltid helt logiskt och textmassan är 

omfattande. Efter en genomgång av ett rörigt sammelsurium av olika 

bestämmelser är det minst sagt behövligt att sammanfatta regleringen av 

undantaget från finalitetsprincipen i den kommande dataskyddsförordningen.  

 

Som utgångspunkt är undantaget från finalitetsprincipen i det nuvarande 

dataskyddsdirektivet enklare strukturerad. I dataskyddsdirektivet introduceras 

finalitetsprincipen i artikel 6.1 (b). Artikel 13.1, i direktivet, möjliggör för 

medlemsstaterna att göra undantag från principen i sin inhemska lagstiftning. En 

begränsande lagstiftningsåtgärd måste emellertid säkerställa vissa allmänna 

intressen, såsom brottsförebyggande- eller finansiella intressen, eller skydd för 

andras fri- och rättigheter. Flera medlemsstater har använt sig av artikel 13.1 för 

att i sin inhemska lagstiftning vidta explicita undantag, vilket Storbritannien 

påpekade under lagstiftningsprocessen. Artikel 13 i dataskyddsdirektivet 

möjliggör för undantag från alla bestämmelser i artikel 6.1, inklusive 

finalitetsprincipen. 

 

Uppsatsen har redogjort för att den kommande förordningen innebär en förändring 

av regelverket jämfört med direktivet. Artikel 13:s motsvarighet artikel 23 

förefaller inte möjliggöra för ett undantag, dels för artikelns ordalydelse, dels för 

att det skulle stå i strid med systematiken i förordningen. Uppfattningen angående 

artikel 23 delas av Storbritannien. Artikel 23 i den kommande dataskydds-
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förordningen hänvisar inte till hela artikel 5.1. Detta är ett resultat av att 

lagstiftaren valt att införa ordalydelsen ”samt artikel 5 i den mån dess 

bestämmelser motsvarar de rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 

12–22”, som inte finns med i det nuvarande dataskyddsdirektivet. 

 

Vidare är artikel 6.4 i förordningen högst oklar. Vad menas med ”andra 

ändamål”? Innefattas även ”oförenliga ändamål” i förhållande till 

ursprungsändamålet? I dataskyddsdirektivets motsvarighet artikel 7 finns ingen 

sådan bestämmelse. Det är sannolikt att ordalydelsen inte möjliggör undantag från 

finalitetsprincipen eftersom det inte anges explicit att medlemsstaterna får 

begränsa eller göra undantag för finalitetsprincipen i artikel 5.1 (b).  

 

Om artikel 6.4 ändå skulle ska tolkas som en möjlighet för ett undantag från 

finalitetsprincipen kommer det bland annat innebära följande: 

1. Relationen mellan rättslig grund och finalitetsprincipen kommer att 

sammanblandas. Det kommer att vara möjligt att samla in 

personuppgifter och senare behandla uppgifterna för oförenliga 

ändamål om samtycke (rättslig grund artikel 6.1) kan inhämtas från 

de registrerade. Artikel 29-gruppen betonade i sitt yttrande från 

2013 att rättslig grund och principer för behandlig av 

personuppgifter förhåller sig kumulativt; därför kan inte en rättslig 

grund läka en oförenlig senare behandlig.  

2. Vissa tolkningssvårigheter kan uppkomma eftersom att artikel 6 

berör laglig behandling av personuppgifter och är inte en generell 

undantagsartikel som artikel 23.  

 

Bestämmelsen i beaktandeskäl 50 och särskilt begreppet ”oavsett om detta är 

förenligt” förefaller möjliggöra för undantag. Vissa problem kan uppstå.  Är skäl 

50 korrekt översatt? Rör det sig om ett relativt undantag eftersom översättaren valt 
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begreppet bör tillåtas och inte ska tillåtas? I den engelska original versionen 

används should be allowed. Andra problem kan tänkas uppstå, beaktandeskäl är 

inte en självständig rättsakt utan ska betraktas som tolkningsverktyg för att förstå 

syftet i normgivande akter, det vill säga artiklarna. EU-domstolen bör därför i 

framtiden tydliggöra innebörden av beaktandeskäl 50. 

 

Regleringen av undantaget från finalitetsprincipen i dataskyddsförordningen har 

som ovan redovisats förefalla vara onödigt komplicerad. Regelverket leder därför 

inte till en förbättrad harmonisering, tvärtom var regleringen i direktivet tydligare. 

Det är av vikt med ett tydligt undantag från finalitetsprincipen när det är 

nödvändigt och proportionerligt för särskilt viktiga samhälleliga intressen. 

Polismyndigheter kan behöva begära ut personuppgifter för brottsbekämpande 

syften, finansiella tillsynsmyndigheter kan behöva begära ut personuppgifter för 

att granska huruvida verksamheter efterlever finansiella regelverk, det vill säga för 

viktiga allmänna intressen. Även andra myndigheter kan tänkas behöva begära ut 

personuppgifter för företag och myndigheter för tillsyn eller när det är nödvändigt 

av andra allmänna intressen. Personuppgifter är i många fall ett nödvändigt 

verktyg för myndigheters tillsynsverksamhet. Ett klart undantag från 

finalitetsprincipen är därför särskilt viktig i ett digitaliserat samhälle. 

 

Ett bättre lagtekniskt alternativ hade varit att behålla strukturen från 

dataskyddsdirektivets artikel 13 i förordningens artikel 23. Om artikel 23 hänvisat 

till alla bestämmelser i artikel 5, hade det klart framgått att medlemsstaterna kan 

begränsa omfattningen för finalitetsprincipen i sin nationella lagstiftning. Istället 

landade den slutliga versionen i ett slags komplicerat mellanting. Kommissionen 

förespråkade en ordalydelse i artikel 23, med tydliga undantagsmöjligheter för 

hela artikel 5, inklusive finalitetsprincipen. Kommissionens förslag till artikel 23 

hade därför varit att föredra, eftersom regelverket hade blivit klarare. Det hade 

också varit det bästa alternativet eftersom artikel 23 är en generell 
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undantagsartikel. Ett andra alternativ hade varit att föra in en skrivelse i artikel 6.4 

som uttrycker någonting i stil med: Det ska vara möjligt att begränsa omfattningen 

för artikel 5.1 (b) i medlemsstats eller unionsrättslig lagstiftning. Det vill säga en 

explicit undantagsmöjlighet. Ett tredje alternativ hade varit att föra in ordalydelse 

om oförenliga ändamål i artikel 6.4.  

 

Anledningen till dessa oklarheter och otydligheter i text och systematik kan bero 

på den snabba lagstiftningsprocessen samt den oenighet som förelåg mellan rådet, 

parlamentet och kommissionen. Kommissionen hade en tydlig 

undantagsmöjlighet i artikel 23, parlamentet förespråkade å andra sidan inga 

möjligheter att begränsa någon bestämmelse i artikel 5 överhuvudtaget. Denna 

oenighet förelåg under sommaren 2015. Förordningstexten förhandlades klart i 

december 2015, vilket innebär att lagstiftaren nådde en kompromiss under hösten 

2015. 
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