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1. Inledning  
 

Personuppgiftslag 1998:204 (PuL) reglerar idag hur personuppgifter får behandlas i Sverige. 

Lagen är av offentligrättslig karaktär över vilken Datainspektionen utövar tillsyn. Då 

behandling av personuppgifter förekommer i mängder i arbetslivet, kan både arbetsgivare och 

arbetstagarorganisationer inneha personuppgiftsansvar. Bestämmelser om behandling av 

personuppgifter i arbetslivet har dock visat sig omtvistade både i Sverige och i andra 

medlemsländer i Europeiska Unionen (EU) när det kommer till de rättsliga grunder som 

tillåter behandling. Den svenska modellen tillåter att förhållanden på arbetsmarknaden i stor 

grad regleras av parterna i kollektivavtal och det innebär även att tvingande lagstiftning i 

arbetslivet är mindre förekommande. 

 

PuL, som är en implementering av ett direktiv från EU, upphävs i maj 2018 då GDPR 

(Dataskyddsförordningen) 1  ska börja tillämpas inom hela EU. Även om GDPR är en 

förordning tillåter den vissa nationella anpassningar, vilket gör att den har vissa 

direktivliknande drag. Skillnaden mellan ett direktiv och en förordning är att den förra tillåter 

anpassningar vid implementering i nationell rätt, medan den senare normalt ska gälla på 

samma sätt i hela EU, vilket gör GDPR speciell. Exempelvis medger artikel 88 i GDPR att 

medlemsstater i lag eller kollektivavtal får fastställa specifika regler för säkerställande av 

skydd för anställdas personuppgifter vid bland annat rekrytering, genomförande och 

avslutande av anställningsavtal, hälsa och säkerhet samt ledning och organisering av arbetet.  

Syftet med förordningen är bland annat att unifiera bestämmelser kring dataskydd eftersom 

enhetligheten i genomförandet och tillämpningen av gällande direktiv har varit bristande. 

Detta kan enligt förordningen förhindra det fria flödet av personuppgifter, som i sin tur kan 

utgöra ett hinder för bedrivandet av ekonomisk verksamhet och skapa en snedvriden 

konkurrens.  

 

Den 12 maj 2017 redovisades en utredning (SOU 2017:39 – Ny dataskyddslag) med förslag 

på kompletterande svensk lagstiftning till GDPR. Betänkandet (härifrån 

Dataskyddsutredningen) har ännu inte remissbehandlats vilket innebär att det fortfarande 

råder en oklarhet i hur lagstiftningen faktiskt kan komma att se ut. Då Sverige senast den 25 

																																																								
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EUT L 119, 
4.5.2016 (Celex 32016R0679). 
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maj 2018 behöver inkomma med svar till EU hur denna kompletterande lagstiftning ska se ut, 

är det av vikt att lagstiftningsförfarandet sker skyndsamt.  

 

Eftersom bestämmelser gällande behandling av personuppgifter både är omtvistade och snart 

omregleras, kan det vara av intresse att utreda i vilken grad denna nya reglering påverkar 

tillåtlig behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden. 

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka rättsliga grunder behandling av 

personuppgifter i anställningsförhållanden är tillåten och på vilka sätt GDPR påverkar dessa 

grunder. Detta syfte har mynnat ut i följande frågeställningar.  

 

- När är behandling av personuppgifter tillåtet i anställningsförhållanden? 

- I vilken mån tillåts kollektivavtal som rättslig grund vid behandling av personuppgifter 

enligt svensk rätt? 

- I vilken mån tillåts kollektivavtal som rättslig grund vid behandling av personuppgifter 

enligt GDPR? 

 

1.2 Avgränsningar 
I denna uppsats finns ett svenskt perspektiv gällande på vilka sätt behandling av 

personuppgifter i anställningsförhållanden tillåts. Då den svenska lagstiftningen härstammar 

från EU-rätten nämns även denna rättsliga reglering med syfte att skapa en ökad förståelse. 

Då GDPR kommer att gälla i samtliga medlemsstater i EU, beskrivs denna ur ett 

arbetslivsperspektiv med fokus på den svenska regleringen. 

 

1.3 Metod och material 
Denna uppsats är uppbyggd med rättsdogmatisk metod. Denna metod går ut på att fastställa 

gällande rätt. Det har beskrivits som att detta innebär dels att rätten både beskrivs och 

systematiseras, samt att denna systematisering kan innebära att samband och likheter 

identifieras utifrån denna beskrivning. Även om en rättsdogmatikers uppgift påminner om 

juridisk praktik när det kommer till själva uppgiften i sig så finns det skillnader. Medan den 

juridiska praktikern använder sig av rättsdogmatik för att exempelvis lösa tvister, arbetar den 

rättsdogmatiska akademikern på en mer abstrakt nivå. Gällande rätt analyseras här, men det 
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behöver inte nödvändigtvis innebära att fokus ligger på att lösa konkreta problem. Istället letar 

denne efter resultat på en mer generell nivå, vilket kan ha betydelse för rättstillämpning. I 

juridiska arbeten används ett begränsat antal källor i form av lag, förarbeten, prejudikat och 

doktrin.2 Även om dessa källor är hierarkiskt bestämda får annat material användas för att 

berika en analys, exempelvis argument som försummats, även om värdet av sådant material 

ofta anses som marginellt. Förutom hierarkin bland rättskällor ligger fokus inom 

rättsdogmatiken att åstadkomma intersubjektiv prövbarhet och tillförlitlighet. Detta innebär 

att en studie ska kunna granskas av andra, att materialet samlats in korrekt och är relevant, 

uttömmande och tolkat på rätt sätt.3 En rättsdogmatiker bör även vara fri från värderingar 

inom rättsvetenskapen som inte är vedertagna inom dennes fält. Detta för att två forskare ska 

kunna komma fram till samma resultat.4 

 

Material som används i denna uppsats innefattar bland annat GDPR som träder i kraft i maj 

2018. I EU-rättslig lagstiftning finns det ingen riktig motsvarighet till förarbeten likt de som 

förekommer i svensk rätt, utan motiv till olika bestämmelser finns i de skäl som föranleder 

artiklarna. För att få en bild av gällande rätt kommer även PuL och det EU-direktiv som lagen 

härstammar från att undersökas mer ingående gällande tillåtlig behandling av personuppgifter. 

Även annat material, som offentliga utredningar och vägledning från Datainspektionen 

nämns, där den senare kan vara av intresse gällande praktisk tillämpning av den svenska 

lagstiftningen som kan användas för att fastställa gällande rätt. 

 

Frågan om tillåtlig behandling av personuppgifter har prövats ett antal gånger i EU-

domstolen. Endast tre rättsfall berör behandling i anställningsförhållanden, varav ett mål är 

identiskt med ett annat och därför hänvisas det i målet endast till tidigare beslut.5 De av EU-

domstolen prövade målen behandlas utförligt nedan. Tillåtlig behandling av personuppgifter 

enligt PuL har prövats två gånger i svensk rätt inom arbetslivet, domar som även behandlas 

nedan. 

 

																																																								
2 Sandgren, 2015, s. 43. 
3 Sandgren, 2015, s. 44. 
4 Ibid, s. 45. 
5 Mål C-683/13, Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA m.fl. mot Autoridade Para As Condições do Trabalho 
(ACT), ECLI:EU:C:2014:2028. 
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1.4 Disposition  
Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. I det inledande kapitlet presenteras syfte, frågeställningar, 

avgränsningar samt metod och material. I kapitel två beskrivs den rättsliga regleringen 

gällande skydd av personuppgifter internationellt, i EU samt i Sverige. Här nämns även olika 

förslag från offentliga utredningar gällande skydd av personuppgifter i arbetslivet. Kapitel tre 

behandlar GDPR och på vilka rättsliga grunder denna förordning tillåter behandling av 

personuppgifter i anställningsförhållanden. I kapitlet nämns även förslag från 

Dataskyddsutredningen gällande på vilka sätt den svenska lagstiftningen ska komplettera 

GDPR. I det fjärde och sista kapitlet diskuteras gällande rätt och kommande lagstiftning 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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2. Den rättsliga regleringen vid skydd av personuppgifter 
	
I detta kapitel redovisas hur behandling av personuppgifter är reglerad i internationell och 

svensk rätt och då specifikt på vilka grunder behandling är tillåten. Hur EU-domstolen valt att 

tolka den EU-rättsliga regleringen i anställningsförhållanden nämns även här. För att få en  

inblick i hur svenska domstolar har tolkat PuL i anställningsförhållanden, nämns även två 

domar där lagen har prövats i arbetslivet. Dessutom kommer förslag från offentliga 

utredningar om lagstiftning på området att beskrivas. 

 

2.1 Skydd för personuppgifter i internationell rätt och EU-rätt 
Reglering gällande skydd för personuppgifter finns på olika sätt både inom EU-rätten samt 

annan internationell rätt. 

2.1.1 Europakonventionen  
Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) undertecknades den fjärde november år 1950 av 

Europarådet. Konventionen reglerar likt dess namn mänskliga rättigheter för medlemsstater i 

Europarådet. Artikel 8 i konventionen säger att var och en har rätt till respekt för privat- och 

familjeliv, hem och korrespondens. Enligt punkt två i denna artikel får inte offentliga 

myndigheter inskränka detta om det inte finns stöd i lag och är nödvändigt med hänsyn till 

statens eller allmän säkerhet, ett lands ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller 

brott samt skydd för hälsa eller fri- och rättigheter för andra personer. EU-domstolen har 

ansett att artikel 8 i konventionen har betydelse vid en bedömning av nationell rätt gällande 

behandling av personuppgifter.6 Den 1 januari 1995 införlivades konventionen i svensk rätt 

som gällande lag. Enligt 2 kap 19 § regeringsformen får ingen lag eller föreskrift stå i strid 

med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. 

2.1.2 Dataskyddskonventionen 
1985 trädde Dataskyddskonventionen (Europarådets konvention om skydd för enskilda vid 

automatisk databehandling av personuppgifter) i kraft. Konventionen syftar till ett 

säkerställande av grundläggande fri- och rättigheter, speciellt personlig integritet vid 

																																																								
6 C-465/00, C-138/01 och C-139/01, Rechnungshof mot Österreichischer Rundfunk m.fl. och Christa Neukomm 

och Joseph Lauermann mot Österreichischer Rundfunk, EU:C:2003:294.  
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automatiserad behandling av personuppgifter. Enligt konventionen ska personuppgifter 

behandlas på ett korrekt sätt och vara relevanta till ändamålet. Vissa typer av personuppgifter 

får inte behandlas på automatiserad väg om inte nationell rätt ger ett ändamålsenligt skydd. 

Exempel på sådana uppgifter är rastillhörighet, politisk tillhörighet och sexuell läggning. 

Samtliga medlemsstater i EU har undertecknat denna konvention. 

2.1.3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  
Medlemsstaterna i EU antog år 2000 en stadga (Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna). Genom Lissabonfördraget som trädde i kraft år 2009 är stadgan 

bindande för institutionerna i EU samt medlemsländerna vid tillämpning av unionsrätten. 

Behandling av personuppgifter regleras i artikel 8 i stadgan där det framgår att var och en har 

rätt till skydd av personuppgifter. Uppgifterna ska behandlas enligt lag för vissa bestämda 

ändamål samt grundas på vederbörandes samtycke eller annan lagenlig grund. Dessutom 

medger bestämmelsen en rätt till att få tillgång till insamlade uppgifter samt möjlighet till 

rättelse gällande dessa. Reglernas efterlevnad ska även kontrolleras av en oberoende 

myndighet. 

2.1.4 Dataskyddsdirektivet 
Bestämmelser kring behandling av personuppgifter inom EU finns även i ett direktiv 

(dataskyddsdirektivet).7 Syftet med direktivet är att garantera en hög och likvärdig nivå 

gällande skydd för individers fri- och rättigheter vid behandling av personuppgifter samt att 

underlätta ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstater. Artikel 6 reglerar 

grundläggande principer om behandling av personuppgifter där det framgår att behandling ska 

ske på ett korrekt och lagligt sätt, samlas in för särskilt uttryckligt angivna samt berättigade 

ändamål, vara relevanta och inte omfatta mer än vad som är nödvändigt enligt ändamålen för 

behandlingen. Uppgifterna som behandlas ska även vara riktiga och aktuella samt förvaras på 

ett sätt som förhindrar att identifiering av registrerade kan förekomma under en längre tid än 

vad som är nödvändigt utifrån ändamålen. Artikel 7 anger på vilka sätt behandling är tillåtet. 

Om inte samtycke finns, ska behandlingen bland annat grunda sig i ett fullgörande av en 

rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller att en behandling är 

nödvändig för ändamål hos den personuppgiftsansvarige och den registrerades intressen inte 

väger tyngre (intresseavvägning).  

																																																								
7 Europaparlamentet och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för  
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av  
sådana uppgifter, EUT L 281, 23.11.1995 (Celex 31995L0046). 
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2.1.5 Tillämpning av artikel 6 och 7 i anställningsförhållanden 

Bestämmelser i dataskyddsdirektivet med avseende på tillåten behandling av personuppgifter 

i anställningsförhållanden har prövats i sin helhet vid tre tillfällen i EU-domstolen. 

I de förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/018 prövade EU-domstolen förhållandet 

mellan grundläggande principer om behandling av personuppgifter och rättslig förpliktelse 

som grund för behandling. Bakgrunden till målen är en bestämmelse i den österrikiska 

lagstiftningen som innebär en skyldighet för offentliga organ som står under tillsyn av 

Rechnungshof (österrikisk revisionsrätt) att till denna myndighet underrätta om löner och 

pensioner till anställda och pensionerade då belopp överstiger en viss nivå. Denna information 

publiceras enligt bestämmelsen av Rechnungshof i en rapport som är tillgänglig för 

allmänheten. Mot bakgrund av förarbeten till lagstiftningen tolkade hänskjutande instans att 

namn på mottagarna ska publiceras tillsammans med årsinkomst. I mål C-465/00 yrkade ett 

flertal offentliga organ att dessa inte skulle vara skyldiga att lämna ut personuppgifterna med 

hänvisning till dataskyddsdirektivet och artikel 8 i Europakonventionen, medan två individer i 

mål C-138/01 och C-139/01 yrkade om interimistiska beslut att deras arbetsgivare inte skulle 

få lämna ut löne- och namnuppgifter om dem till Rechungshof.  

EU-domstolen konstaterar först att de uppgifter det i fråga om i målen utgör personuppgifter 

enligt dataskyddsdirektivet, och att all behandling av personuppgifter med förbehåll för de 

undantag som direktivet tillåter ska stämma överens med principer om uppgifternas kvalitet 

enligt artikel 6 samt någon av de tillåtliga grunderna enligt artikel 7. Artikel 13 i direktivet 

tillåter enligt domstolen undantag från bestämmelserna i artikel 6, bland annat med 

hänvisning till viktiga ekonomiska intressen eller tillsynsfunktion förbunden med 

myndighetsutövning.  

Vidare diskuterar EU-domstolen huruvida den bestämmelse som är i fråga i målet innebär ett 

intrång enligt Europakonventionen och i så fall om detta intrång är berättigat. Domstolen 

konstaterar här med hänvisning till praxis från Europadomstolen att artikel 8 i 

Europakonventionen går att tillämpa vid inhämtande av uppgifter om inkomst för utlämnade 

av dessa. Denna bestämmelse säger att var och en har rätt till respekt för privat- och 

familjeliv, hem och korrespondens. Att en arbetsgivare endast lagrar uppgifter om inkomst är 

dock inte i sig ett intrång enligt domstolen. Huruvida det intrång som de nationella 

bestämmelserna i fråga utgör är berättigade, konstaterar EU-domstolen bland annat att detta 
																																																								
8 Mål C-465/00, C-138/01 och C-139/01, Österreichischer Rundfunk m.fl., EU:C:2003:294. 
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ska prövas mot artikel 8.2 i Europakonventionen. Enligt den bestämmelsen får inte offentliga 

myndigheter inskränka respekten enligt första punkten i artikeln om det inte finns stöd i lag 

och är nödvändigt med hänsyn till statens eller allmän säkerhet, ett lands ekonomiska 

välstånd, förebyggande av oordning eller brott samt skydd för hälsa eller fri- och rättigheter 

för andra personer.  Här gäller enligt domstolen vid inskränkning att minst ett av de 

ändamålen i artikeln är uppfyllda samt att det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att 

uppnå ändamålet. Domstolen konstaterar efter yttranden att syftet med bestämmelsen om 

utlämnande av uppgifterna är att utöva påtryckningar på offentliga arbetsgivare för att dessa 

ska hålla lönekostnader på en rimlig nivå. Republiken Österrike kommenterade detta syfte 

med att förvaltningar i landet ska använda offentliga medel sparsamt. Enligt domstolen är ett 

sådant syfte berättigat enligt artikel 8.2 i Europakonventionen med hänvisning till ”ett lands 

ekonomiska välstånd” såväl som enligt artikel 6.1 b i dataskyddsdirektivet med hänvisning till 

”särskilda, uttryckligt och berättigade ändamål”. Gällande om bestämmelsen i målet är 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att uppnå ändamålet konstaterar domstolen att 

Republiken Österrikes intresse av att se till att offentliga organ förvaltar allmänna medel väl 

ska vägas mot intrånget i inkomsttagarnas privatliv.  

Domstolen kommenterar det faktum att en tillsynsmyndighet behöver veta personalkostnader 

vid kontroll av hur allmänna medel förvaltas och att det ligger i det allmännas intresse att få ta 

del av detta. Dock uppstår frågan om det står i proportion till ändamålet att ange namnen på 

de individer vars inkomst kontrolleras. Här menar domstolen att det är upp till hänskjutande 

domstolar att kontrollera om det både är nödvändigt och proportionerligt till ändamålet att 

hålla lönekostnader inom rimliga nivåer när det kommer till sådana offentliggöranden som 

den nationella bestämmelsen innebär. Dessutom säger EU-domstolen att det särskilt ska 

prövas i de nationella domstolarna om det ändamålet istället hade kunnat uppnås genom att 

namn på inkomsttagarna endast ges till tillsynsmyndigheten och inte publiceras offentligt, 

samt om det kan vara tillräckligt att informera allmänheten om löne- och andra förmåner som 

anställda får enligt avtal och dylikt, men inte det exakta belopp som varje anställd erhåller. 

Således menar domstolen att undantagsreglerna i artikel 8.2 i Europakonventionen är 

tillämpningsbara för den nationella bestämmelsen endast om spridning av uppgifterna är 

nödvändig och proportionerlig till ändamålet att hålla löner inom rimliga nivåer. Slutligen 

menar domstolen att den nationella bestämmelsen i fråga inte uppfyller krav om 

proportionalitet enligt artikel 6 och 7 i dataskyddsdirektivet om bestämmelsen är oförenlig 

med artikel 8 i Europakonventionen. 
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I mål C-342/129 prövade EU-domstolen igen förhållandet mellan grundläggande principer om 

behandling och rättslig förpliktelse som grund för behandling av personuppgifter. Bakgrunden 

till denna tvist är bestämmelser i den portugisiska arbetslagen som säger att arbetsgivare ska 

föra arbetstidsregister i sina lokaler för omedelbar avläsning. Om detta skulle åsidosättas 

klassas det som en allvarlig administrativ överträdelse. En arbetsmiljöinspektör kan dessutom 

enligt lag kräva att få tillgång till, kontrollera samt kopiera handlingar som är relevanta för att 

bedöma arbetsförhållanden och villkor. 

ACT, vilket är Arbetsmiljöverket i Portugal, genomförde en inspektion på företaget Wortens 

lokaler. Vid inspektionen fanns inte arbetstidsregistret gällande de anställda tillgängligt för 

inspektören, utan sändes till ACT först ett par dagar senare efter föreläggande från 

myndigheten. ACT ålade Worten böter på 2000 euro då företaget enligt myndigheten inte 

hade möjliggjort en omedelbar avläsning, något som myndigheten ansåg vara en allvarlig 

överträdelse då en direkt avläsning kan avgöra huruvida ett företag följer lagstiftning om 

arbetstider eller inte. Worten överklagade denna bot, ett överklagande som ledde till att en 

arbetsrättslig domstol med arbetsrätt begärde förhandsavgörande. EU-domstolen konstaterar 

att den hänskjutande domstolen önskar att få klarhet i huruvida bestämmelser i 

dataskyddsdirektivet ska tolkas så att det utgör hinder för nationell lagstiftning där 

arbetsgivare är skyldig att ge behörig arbetsmiljömyndighet tillgång till arbetstidsregister för 

omedelbar avläsning. Vidare skriver domstolen att behandling av personuppgifter ska samlas 

in enligt särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål samt vara proportionerliga 

med hänsyn till dessa i enlighet med artikel 6 i dataskyddsdirektivet. Enligt domstolen är det 

den hänskjutande domstolens uppgift att avgöra om personuppgifterna i fråga har samlats in 

för att säkerställa tillämpning av lagstiftning om arbetsvillkor och om behandlingen är 

nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt artikel 7 i dataskyddsdirektivet. 

Dessutom är det denna domstols uppgift enligt EU-domstolen att avgöra om ett omedelbart 

utlämnande av arbetstidsregister är nödvändigt för att myndigheter ska kunna utföra tillsyn 

som bidrar till att effektivisera lagstiftning om arbetstid. Om skyldigheten om omedelbart 

tillhandahållande är nödvändig för ovanstående syfte, ska den hänskjutande domstolen enligt 

EU-domstolen även avgöra om de sanktioner som påförts överensstämmer med 

proportionalitetsprincipen. EU-domstolen beslutade alltså att artikel 6 och 7 i 

																																																								

9 Mål C-342/12, Worten — Equipamentos para o Lar, SA mot Autoridade para as Condições de Trabalho 
(ACT)., EU:C:2013:355. 
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dataskyddsdirektivet inte utgör hinder för den nationella lagstiftningen, under förutsättning att 

skyldigheten den innebär är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag. 

Denna tolkning kom senare att återupprepas i ett senare mål.10 

2.2 Nuvarande reglering gällande skydd av personuppgifter i Sverige  
2.2.1 Regeringsformen 
Enligt 1 kap 2 § regeringsformen ska den offentliga makten utövas med respekt för enskildas 

friheter.  Här regleras även att det allmänna ska värna om enskildas privat- och familjeliv. År 

2011 infördes ett skydd mot intrång i den personliga integriteten i 2 kap. 6 § regeringsformen. 

Detta skydd innebär att var och en är skyddad mot intrång från det allmänna om detta sker 

utan samtycke och medför övervakning eller kartläggning av personliga förhållanden. Enligt 2 

kap. 20 och 21 §§ regeringsformen får detta skydd begränsas genom lag under förutsättning 

att godtagbara ändamål ska tillgodoses, men denna begränsning får inte gå ut över vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet samt inte hota den fria åsiktsbildningen. I 

regeringsformen finns även en hänvisning till Europakonventionen när denna införlivades i 

svensk rätt. 

2.2.2 Genomförandet av dataskyddsdirektivet 
PuL trädde i kraft år 1998 som ett resultat av Sveriges implementering av 

dataskyddsdirektivet, och lagen har även samma struktur som direktivet.11 I lagens första 

paragraf går att utläsa att dess syfte är att skydda människor mot kränkningar av den 

personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Lagen är subsidiär till annan 

lagstiftning, vilket betyder att bestämmelser i lag eller förordning som avviker gäller före 

PuL. Personuppgifter definieras enligt 3 § PuL som all information som kan hänföras direkt 

eller indirekt till en fysisk levande person. Lagen kompletteras av personuppgiftsförordningen 

(1998:1191) där det bland annat  regleras att Datainspektionen (DI) är den myndighet som 

utövar tillsyn över PuL. Här finns även en bestämmelse som säger att DI får meddela 

föreskrifter om i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten samt krav på den som 

behandlar uppgifter. 

2.2.3 Tillåten behandling av personuppgifter enligt PuL  
Enligt 5 § PuL gäller lagen för behandling av personuppgifter som är helt eller delvis 

automatiserad samt behandling av personuppgifter som är avsedda att ingå i en strukturerad 
																																																								
10 Mål C-683/13, Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA m.fl. mot Autoridade Para As Condições do Trabalho 
(ACT), ECLI:EU:C:2014:2028. 
11 Prop. 1997/98:44, s.1. 
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samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt 

särskilda kriterier (min kursivering). Denna reglering är i enlighet med dataskyddsdirektivet 

och syftar till att förhindra att manuell teknik används för att komma undan hanteringsregler i 

lagen. I 9 § PuL regleras grundläggande krav på behandling av personuppgifter. Detta innebär 

att den som behandlar personuppgifter bland annat ska se till att dessa behandlas lagligt, på ett 

korrekt sätt och enligt god sed, att insamling sker enligt berättigade ändamål, att uppgifter inte 

behandlas för något annat än vad det var avsett för, att inte fler uppgifter än vad som är 

nödvändigt behandlas samt att uppgifterna inte bevaras under en längre tid än vad som är 

nödvändigt. Denna bestämmelse motsvarar artikel 6 i dataskyddsdirektivet.12  

 

I 5 a § undantas dock vissa bestämmelser i lagen gällande behandling av personuppgifter som 

inte är avsedda att ingå i sammanställningar eller som är sökbara, kallat ostrukturerat material. 

Sådan behandling får dock inte innebära att den personliga integriteten kränks. Detta 

undantag försvinner när GDPR träder ikraft, och det betyder att även personuppgifter som 

behandlas i exempelvis e-post och andra system ska omfattas.13 

 
I 10 § PuL anges följande:  
 

När behandling av personuppgifter är tillåten 

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har 

lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är 

nödvändig för att 

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder 

som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig 

skyldighet, 

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, 

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, 

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken 

personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i 

samband med myndighetsutövning, eller 

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den 

personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken 

personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse 
																																																								
12 Prop. 1997/98:44, s. 39.	
13 Datainspektionen – Missbruksregeln upphör. 
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väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av 

den personliga integriteten. 

 

Dessa bestämmelser är direkt överförda från artikel 7 i dataskyddsdirektivet.14 Om ett 

samtycke återkallas får inte behandling av personuppgifter fortsätta enligt 12 § PuL.  

 

2.2.4 Tillämpning av 10 § PuL i anställningsförhållanden 
Tillåten behandling enligt 10 § PuL i anställningsförhållanden har i sin helhet prövats två 

gånger i svensk rätt.  

 

Länsrättens dom mål 972-08 

Den 17 december 2007 beslutade Datainspektionen (DI) om ett upphörande av behandling av 

personuppgifter efter att myndigheten uppmärksammats genom ett klagomål.  DI genomförde 

en tillsyn gällande ett kollektivavtal som träffats mellan Byggnads och Sveriges 

Byggindustrier innehållandes en skyldighet för arbetsgivare att lämna ut löneuppgifter om alla 

anställda till arbetsgivarorganisationen, oavsett om dessa var medlemmar i fackförbundet eller 

inte. Myndigheten kom fram till att denna skyldighet stred mot 10 § PuL då samtycke 

saknades och inga av bestämmelsens tillåtna undantag var tillämpliga och utfärdade därför ett 

föreläggande gentemot Byggnads. Detta beslut överklagades till Länsrätten (numera 

Förvaltningsrätten).15  

 

Länsrätten (LR) konstaterar tidigt i att behandlingen av personuppgifterna hos Byggnads inte 

strider mot 9 § PuL, att organisationen har ett berättigat intresse av uppgifterna samt att det 

saknas samtycke från de registrerade personerna.16 Därefter prövar domstolen huruvida något 

av undantagen i 10 § PuL var tillämpliga i målet. Gällande om behandlingen är nödvändig för 

att ett avtal ska kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas 

innan ett avtal träffas, väljer domstolen att tolka bestämmelsens samt motsvarande 

bestämmelse i dataskyddsdirektivet vid dess ordalydelse. Domstolen menar med detta att det 

betyder att det ska vara fråga om ett avtal där den registrerade är part eller kommer att bli det 

samt att avtalet då blir bindande för denne. Vissa bestämmelser i kollektivavtal kan enligt 

domstolen flyta in i enskilda anställningsavtal, men det hade inte visats att den aktuella 

granskningsbestämmelsen i avtalet mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier innebar 
																																																								
14 Prop. 1997/98:44 s. 121. 
15 Datainspektionens beslut 2012-12-17, Dnr 498-2007. 
16 Länsrättens dom 2008-12-22, mål 972-08. 
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detta. Denna bestämmelse var därför inte tillämplig. 10 § PuL b) innebär att undantag från 

samtycke får göras om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska 

kunna fullgöra en rättslig skyldighet. Domstolen prövar här huruvida innehållet i ett 

kollektivavtal kan anses vara en rättslig skyldighet i detta avseende. Om innehållet i ett 

civilrättsligt avtal skulle kunna innebära en skyldighet i bestämmelsens bemärkelse, skulle det 

enligt domstolens mening vara för enkelt att förbigå huvudregeln om samtycke. Därför anses 

det av domstolen att 10 § PuL b) endast innefattar skyldigheter reglerade i lag eller 

myndighetsbeslut fattat med lagstöd, och därför är denna bestämmelse inte tillämplig i målet. 

Vidare väljer LR att pröva tillämpandet av 10 § PuL d), där undantag från samtycke är tillåtet 

om det är nödvändigt att en arbetsuppgift som är av allmänt intresse ska kunna utföras. Här 

menar domstolen att framställande av lönestatistik kan vara en arbetsuppgift som är av 

allmänt intresse. Dock anses att granskningsarbetet i målet innefattar uppgifter som kan 

hänföra sig till fysiska personer, och att detta inte kan anses vara nödvändigt för framtagande 

av statistik. Därför är inte heller denna bestämmelse tillämplig enligt domstolen. Slutligen 

prövar LR om behandlingen är tillåtlig med stöd av en intresseavvägning enligt 10 § PuL f) 

(intresseavvägning).  

 

LR nämner i samband med prövandet av denna avvägning EU-målet Österreichischer 

Rundfunk m.fl (se ovan), där EU-domstolen konstaterade att ett inhämtande av uppgifter om 

någon inkomst och namn med syfte att lämna ut dessa till en utomstående innebär ett 

förbigående av rätten till privatliv och att detta innebär ett intrång i det som avses i artikel 8 i 

Europakonventionen. Dessutom anser LR att löneuppgifterna som behandlades av Byggnads 

ska klassas som känsliga uppgifter och konstaterar samtidigt att uppgifterna behandlas av en 

organisation som den enskilde valt att stå utanför samt att möjlighet att sätta sig emot denna 

behandling inte finns. Mot bakgrund av detta anser domstolen att skyddet mot kränkning av 

den personliga integriteten väger tyngre än Byggnads intresse av att behandla uppgifterna. 

Detta innebär också att överklagandet avslogs eftersom ingen av undantagen enligt 10 § PuL 

kunde tillämpas, och föreläggandet om upphörande av behandlingen kvarstår. 

 

AD 2010 nr 87 

Den 1 december 2010 avgjorde även AD ett mål gällande tillåtlig behandling av 

personuppgifter enligt 10 § PuL17 Bakgrunden till tvisten är ett kollektivavtal mellan Svenska 

																																																								
17AD 2010 nr 87. 
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Transportförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, där arbetsgivare enligt avtalet var 

skyldig att till den lokala fackliga organisationen insända en kopia av upprättade 

anställningsbevis gällande samtliga arbetstagare. Sedan en oorganiserad arbetstagare motsatt 

sig denna behandling, slutade dennes arbetsgivare DHL Express att insända kopior på 

anställningsbevis för arbetstagare som inte var medlemmar i organisationen. Efter 

förhandlingar som skett lokalt och centralt gick tvisten vidare till AD.  

 

Efter att först resonera kring huruvida PuL är tillämplig i målet, går AD vidare till att pröva 

om arbetstagarna kan ha gett sitt samtycke till behandlingen. Här anmärker domstolen att 

arbetstagarorganisationen inte har gjort gällande att arbetstagarna har lämnat samtycke med 

direkt anspelning på personuppgifterna i anställningsbevisen, utan att arbetstagarna genom att 

underteckna bevisen har samtyckt till behandlingen, eftersom det i anställningsavtalet 

uttryckligen hänvisas till kollektivavtalets bestämmelser. Efter ett resonemang kring 

innebörden av 26 § MBL, där det framgår att bestämmelser i kollektivavtal flyter in i 

oorganiserade arbetstagares anställningsavtal genom en normerande verkan, menar dock AD 

att detta normalt endast gäller reglering av anställningsvillkor och att bestämmelsen om 

insändande av anställningsavtal inte har sådan karaktär. Samtycke anses således inte ha 

lämnats.  

 

Vidare väljer AD att pröva huruvida skyldigheten att överlämna anställningsbevisen kan 

tillåtas enligt undantagsreglerna i 10 § a), b), d) eller f) PuL. Likt resonemanget kring 

normerande verkan ovan, anser AD att 10 § a) PuL inte är tillämplig i målet eftersom 

bestämmelsen om insändande av anställningsbevis inte kan anses ha flutit in i det enskilda 

avtalet. Gällande huruvida kollektivavtalets bestämmelse kan anses som en rättslig skyldighet 

och därför bör omfattas av 10 § b) PuL, anser AD att begreppet rättslig skyldighet i detta 

sammanhang inte har klargjorts i förarbeten eller praxis. Dock menar domstolen att denna 

bestämmelse måste utgå från en skyldighet som grundar sig på författningar eller 

myndighetsbeslut, eftersom en personuppgiftsansvarig annars skulle kunna undgå 

bestämmelser i PuL utan att den som registrerats kan påverka. Genom detta anser AD att 10 § 

b) PuL inte tillämplig i målet. AD prövar sedan om insändandet av anställningsbevisen kan 

anses vara en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt 10 § d) PuL. Här diskuterar domstolen 

huruvida det faktum att enskilda arbetstagare har nytta av att arbetstagarorganisationer 

bevakar att kollektivavtal följs kan anses som en uppgift av allmänt intresse eller inte. 

Domstolen menar att denna kontroll i första hand är intresse för organisationen och dess 
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medlemmar, och inte ett allmänt intresse som avses i PuL. Slutligen prövar AD om 

skyldigheten att insända anställningsbevis kan anses nödvändig utifrån undantaget vid en 

intresseavvägning enligt 10 § f) PuL, där den personliga integriteten ställs mot 

arbetsorganisationens intresse av att kontrollera efterlevnad av kollektivavtalet i fråga. AD 

diskuterar här kring skyddsvärdet gällande de personuppgifter som behandlas där domstolen 

skiljer på uppgifter som arbetsgivare, anställningsform och arbetstid med löneuppgifter, där 

ett utlämnade av den senare anses som ett större intrång än de föregående. Domstolen 

poängterar dock att löneuppgifter inte ska klassas som känsliga uppgifter enligt PuL 13 §. 

Vidare resonerar AD kring det faktum att kollektivavtalets bestämmelse innefattar en 

skyldighet för arbetsgivare att utlämna anställningsbevis vid avtalets ingående och inte en 

skyldighet att löpande underrätta arbetstagarorganisationen. Dessutom anser domstolen att det 

i utredningen i målet inte kommit fram annat än att vederbörande arbetstagares 

personuppgifter behandlas av en begränsad krets inom organisationen där risken för negativa 

effekter är små.  

 

Sammanfattningsvis fokuserar AD kring arbetstagarorganisationens intresse gällande 

efterlevnaden av kollektivavtalet, där 26 § MBL nämns, tillsammans med det faktum att 

oorganiserade arbetstagare inte kan grunda någon direkt rätt på kollektivavtalet. AD betonar 

arbetsorganisationens intresse av kollektivavtalets efterlevnad gällande samtliga arbetstagare, 

samtidigt som domstolen bedömmer att arbetstagare som valt att stå utanför organisationen 

inte riskerar att orsakas någon skada. Genom denna intresseavvägning anser AD att 

organisationens intresse väger tyngre än arbetstagarnas intresse med avseende på 

integritetsskydd. Detta innebar att arbetsgivarsidan skyldig att betala skadestånd för 

kollektivavtalsbrott. 

 

Vägledning från Datainspektionen 

På Datainspektionens hemsida finns så kallade samråd, där personuppgiftsansvariga kan få 

vägledning i hur vissa bestämmelser i PuL ska tolkas.  

 

I ett fall undrar en kommun huruvida de kan få lämna ut anställdas namn och personnummer 

till ett företag som erbjuder friskvårdsförmåner till de anställda. Datainspektionen besvarar 

detta med att personuppgifter endast får samlas in av den personuppgiftsansvarige för 

särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål enligt 9 § PuL. Dessutom måste 

utlämnandet ha stöd i 10 § PuL. Kommunen i fråga angav i frågan att denna typ av 
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behandling kan anses nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras 

enligt 10 § d) PuL. Datainspektionen anser att detta är tveksamt, och hänvisar istället till en 

intresseavvägning enligt 10 § f) PuL. Om kommunens intresse av att minimera 

administrationskostnader och se till att förmåner endast erbjuds de egna anställda väger tyngre 

än utelämnandet av personuppgifterna bör detta vara lagligt enligt myndigheten. Ett 

utlämnande av personuppgifter kan tyckas harmlöst i detta fall och det bör enligt 

Datainspektionen normalt inte kunna anses som ett stort intrång. Dock ska det alltid göras en 

helhetsbedömning enligt myndigheten, exempelvis om en anställd motsätter sig behandlingen. 

Dessutom ska det vid helhetsbedömningen tas hänsyn till den information som de anställda 

fått och möjlighet att tacka nej till förmånerna.18 

 
2.2.5 Känsliga personuppgifter enligt PuL 
PuL gör skillnad när det kommer till känsliga uppgifter. Enligt 13 § PuL är det förbjudet att 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt hälsa eller sexualliv. Dock 

får dessa personuppgifter behandlas enligt 15 § om den registrerade har lämnat samtycke eller 

offentliggjort uppgifterna, samt enligt 16 § om det är nödvändigt för att den som behandlar 

personuppgifterna ska fullgöra skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten och om vitala 

intressen ska kunna skyddas vid situationer där den registrerade inte kan lämna samtycke. 

Dessutom får undantag göras för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande 

eller försvaras. För att uppgifter inom arbetsrätten ska få lämnas ut till tredje man krävs ett 

samtycke eller en skyldighet för den personuppgiftsansvarige att göra det. I förarbetena till 

lagen anges att en sådan skyldighet kan framgå av kollektivavtal.19 Enligt 17 § får dessutom 

fackliga organisationer inom sin verksamhet behandla känsliga uppgifter om organisationens 

medlemmar eller andra personer som på grund av verksamheten har regelbunden kontakt med 

den. 

 

2.3 Skydd av personuppgifter i kollektivavtal 
Diskussion om hur behandling av personuppgifter i arbetslivet bör regleras har förekommit i 

flera offentliga utredningar.  

																																																								
18 Datainspektionen – Samråd. 
19 Prop, 1997/98:44, s. 123. 
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2.3.1 Bevakning av efterlevnad i kollektivavtal 
I utredningen Bevakning av kollektivavtals efterlevnad föreslogs en i medbestämmandelagen 

(MBL) lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att lämna ut uppgifter om lön och andra 

anställningsvillkor för samtliga arbetstagare inklusive ickemedlemmar, vid de fall den 

kollektivavtalsbärande organisationen har skälig anledning att misstänka att kollektivavtalet 

inte följs. Utredaren konstaterar att 19 § MBL inte ger arbetstagarorganisationer rätt att få 

information om utomstående arbetstagare.20 Angående integritet, anser utredaren att ett sådant 

förslag inte skulle innebära en kränkning enligt artikel 8 i Europakonventionen. Detta 

eftersom förslaget skulle innebära att insynen stöds av lag samt står i rimlig proportion till 

syftet eftersom uppgifterna som lämnas ut inte registreras eller offentliggörs.21 Dessutom 

skulle PuL och dataskyddsdirektivet uppfyllas genom att en lagändring i MBL skulle innebära 

en rättslig förpliktelse enligt 10 § b) PuL och motsvarande bestämmelse i direktivet.22 

Utredningen kom dock att läggas ner eftersom Svenskt Näringsliv och LO valde att reglera 

frågan om insyn till viss del i kollektivavtal (dock endast delar gällande utländska 

arbetsgivare).23 

 

2.3.2 Integritetsskydd i arbetslivet 
I utredningen Integritetsskydd i arbetslivet från 2009 diskuterades bland annat samtycke vid 

behandling av personuppgifter i arbetslivet. Bland annat kommenteras det faktum att kravet 

på att ett samtycke måste vara frivilligt gör att det många gånger inte är möjligt för en 

arbetsgivare att tillämpa samtycke som grund för behandling av personuppgifter. Dessutom 

ifrågasätts det om samtycke i denna relation verkligen är frivillig då arbetstagare ofta står i en 

beroendeställning till arbetsgivaren. Vidare diskuteras huruvida samtycke som lämnas av 

arbetssökande innebär ett större utrymme till frivillighet än det som lämnas av arbetstagare. 

Det nämns att arbetsrätten ska ge en arbetstagare en högre skyddsnivå än en arbetssökande. 

Dock anses det i utredningen att det troligtvis är tvärtom, då en arbetssökande kan vara beredd 

att samtycka till behandling för att inte påverka utgången i rekryteringsprocessen negativt. På 

så sätt kan konsekvensen av att inte lämna samtycke upplevas som mer definitiv, då det enligt 

utredningen är få situationer där det finns en sådan angelägenhet om att vara tillmötesgående 

som vid anställningsprocesser. Dessutom anger utredningen det faktum att behandling enbart 

grundad på samtycke i en arbetsgivar-arbetstagarrelation kan återkallas närsomhelst och 

																																																								
20 SOU 2005:89, s. 155. 
21 SOU 2005:89, s. 163. 
22 SOU 2017:39, s. 165. 
23 Lundberg, 2005.	
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således ger den anställde en slags vetorätt.24 

Utredningen kommenterar även det faktum att bestämmelser i PuL kan uppfattas svåra att 

tillämpa då bedömningar ofta är individuella. Det anses vidare att arbetslivet är alldeles för 

omfattande för att reglering genom lag ska kunna omfatta annat än generella bestämmelser 

och att kollektivavtal skulle kunna ge möjlighet att anpassa till enskilda förhållanden. En 

kollektivavtalsreglering skulle då kunna underlätta tillämpningen av bestämmelser om 

behandling av personuppgifter. Det nämns att kollektivavtal gällande sådan behandling är 

ovanligt förekommande men att det bör främjas. I utredningen föreslås att Datainspektionen 

på gemensam begäran av arbetsmarknadsparter ska avge ett yttrande över förslag till 

kollektivavtal där arbetsgivares behandling av personuppgifter förekommer. Enligt 15 § 

personuppgiftsförordningen ska Datainspektionen på begäran av en organisation som 

företräder personuppgiftsansvariga i en specifik bransch granska branschöverenskommelser 

gällande behandling av personuppgifter.  En arbetsgivare som är medlem i en sådan 

branschorganisation kan enligt utredningen förhålla sig till sådana överenskommelser. Då 

osäkerhet finns gällande möjligheter att avtala om exempelvis kontroll- och 

övervakningsåtgärder anses det i utredningen att en motsvarande reglering bör finnas i 

arbetslivet, det vill säga att Datainspektionen ska kunna avge yttrande vid potentiella 

kollektivavtalsregleringar gällande behandling av personuppgifter. Det nämns även att PuL 

inte är semidispositiv och således inte möjlig att frångå genom kollektivavtal och att en 

möjlighet för Datainspektionen att granska kollektivavtal kan främja kollektivavtal.25  

I utredningen föreslås även en bestämmelse som innebär att andra ändamål än vad som 

framgår av lag, för vilket medicinska undersökningar får krävas av arbetstagare, får beslutas 

genom centrala kollektivavtal om ändamålet i fråga är berättigat. Detta skulle innebära att 

sådana kollektivavtal får tillämpas på oorganiserade arbetstagare. Exempel på 

kollektivavtalsreglering om ändamål vid medicinska undersökningar skulle enligt utredningen 

kunna vara narkotikatester för arbetstagare med vissa arbetsuppgifter där det av säkerhetsskäl 

finns anledning till detta, istället för att samtliga arbetstagare testas. Även om det i 

utredningen nämns att parter på lokal nivå bäst kan avgöra behovet av medicinska 

undersökningar på arbetsplatsen, anses undersökningar vara av sådan känslig karaktär att 

																																																								
24 SOU 2009:44 s. 111f.  
25 SOU 2009:44, s. 243ff. 
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avtalen bör träffas på central nivå.26 

Utredningen om integritet i arbetslivet kom inte att resultera i ett lagförslag på grund av 

motstånd från bland annat Svenskt Näringsliv. Föreningen ansåg bland annat att förslaget om 

reglering i centrala kollektivavtal gällande medicinska undersökningar istället bör ske lokalt 

på varje arbetsplats.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	

																																																								
26 Ibid, s. 345ff. 

27 Svenskt Näringsliv, Remissyttrande - Betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44).  
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3. Tillåten behandling av personuppgifter enligt GDPR 
	
I detta avsnitt redovisas på vilka sätt behandling av personuppgifter kommer att bli tillåten 

enligt GDPR. Förutom detta nämns Dataskyddsutredningens förslag gällande på vilka sätt 

Sverige bör komplettera förordningen med lagstiftning gällande de tillåtna grunderna vid 

behandling. 

 

3.1  Grundläggande principer vid behandling av personuppgifter  
I artikel 5 i GDPR regleras principer för behandling av personuppgifter. Uppgifterna ska 

bland annat behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, samlas in för särskilda och 

uttryckligt angivna ändamål samt vara relevanta och inte för omfattande i förhållande till 

dessa ändamål. Dessutom ska de uppgifter som behandlas vara korrekta och uppdaterade, där 

åtgärder måste vidtas för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas eller raderas. 

Uppgifterna får heller inte förvaras i en form som möjliggör en identifiering av en registrerad 

under en längre tid än vad som är nödvändigt utifrån ändamålen. Dessutom ska en lämplig 

säkerhet i form av tekniska eller organisatoriska åtgärder kunna säkerställas, bland annat 

gällande skydd mot obehöriga eller mot förlust, skada eller förstöring. Det är den 

personuppgiftsansvarige som ska ansvara för att dessa principer uppfylls.   

Enligt skäl 39 i GDPR bör det vara klart och tydligt för fysiska personer hur personuppgifter 

rörande dessa insamlas, används, konsulteras eller behandlas på annat sätt, både i vilken 

utsträckning dessa behandlas eller kommer att behandlas. GDPR hänvisar till 

öppenhetsprincipen, som kräver att all information och kommunikation i samband med 

behandling av personuppgifter är lättillgänglig och lätt att begripa. Enligt förordningen gäller 

detta främst information till registrerade om identitet på den personuppgiftsansvarige, syftet 

med behandlingen men även annan information som exempelvis rätten att få bekräftelse på 

vilka personuppgifter som behandlas. Dessutom bör personer göras medvetna om risker, 

regler, skyddsåtgärder och rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas i samband med 

behandling av personuppgifter. I skäl 39 nämns även att personuppgifter endast bör behandlas 

om syftet med behandlingen inte kan uppnås genom andra medel samt att den 

personuppgiftsansvarige bör införa tidsfrister för radering eller regelbunden kontroll så att 

personuppgifterna inte lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med 

behandlingen. Behandling bör även ske på ett sätt som kan säkerställa konfidentialitet samt 

förhindrande av obehörigt tillträde och användande. 
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3.2 Tillåten behandling av personuppgifter 
Enligt artikel 6.1 i GDPR är behandling av personuppgifter endast laglig om; a) den 

registrerade har lämnat sitt samtycke för behandling för ett eller specifika ändamål, b) 

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där den registrerade är part eller för att 

vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås, c) behandlingen är nödvändig 

för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, d) 

behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för 

den registrerade eller för annan fysisk person, e) behandlingen är nödvändig för att utföra en 

uppgift av allmänt intresse eller som ett led i en personuppgiftsansvarigs myndighetsutövning, 

samt f) om behandlingen efter avvägning mellan den registrerades intressen eller 

grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, 

och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör en personuppgiftsansvarig eller en tredje 

parts berättigade intressen. Det sistnämnda villkoret får dock inte tillämpas av offentliga 

myndigheter enligt andra stycket i artikeln. I övrigt motsvarar dessa villkor i stora drag dem 

som finns i artikel 7 i dataskyddsdirektivet och 10 § PuL. Det tydliggörs i artikeln att 

behandling endast är laglig då åtminstone ett av dessa villkor är uppfyllt.  

Om behandling sker med andra ändamål än det för vilket personuppgifter har insamlats och 

denna inte grundar sig på samtycke, unionsrätten eller nationell rätt, ska en 

personuppgiftsansvarig vid sådan fortsatt behandling beakta kopplingen mellan dessa nya 

ändamål, förhållandet mellan den registrerade och personuppgiftsansvarige, 

personuppgifternas art, konsekvenser för de registrerade samt lämpliga skyddsåtgärder. Detta 

enligt artikel 6.4 i GDPR.  

Enligt Dataskyddsutredningen är artikel 5 och 6 kumulativa. Det betyder att en behandling 

endast är laglig om någon av grunderna i artikel 6 är uppfylld samtidigt som samtliga 

principer i artikel 5 är uppfyllda. Omvänt skrivet, måste principerna i artikel 5 uppfyllas för 

att någon rättslig grund enligt artikel 6 ska kunna tillåtas vid en behandling. Dessutom 

föreslås en bestämmelse som förtydligar att minst en av ovan nämnda rättsliga grunder enligt 

artikel 6 ska uppfyllas för att en behandling av personuppgifter ska kunna anses som tillåten.28 

3.2.1 Samtycke 
Artikel 7 i GDPR påvisar specifika villkor gällande samtycke vid behandling av 

personuppgifter. Om en behandling grundar sig på ett samtycke ska det kunna visas av den 
																																																								
28 SOU 2017:39, s. 108. 
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personuppgiftsansvarige att den registrerade har samtyckt. Om begäran om samtycke är 

skriftlig och även omfattar andra frågor, ska delen gällande behandling av personuppgifter 

kunna särskiljas på ett klart och tydligt sätt i en begriplig form. Om denna begäran innebär en 

överträdelse av GDPR, är den inte bindande. Enligt artikeln ska en registrerad även när som 

helst kunna återkalla ett samtycke, dock utan att detta påverkar behandling som skett innan 

återkallandet. Innan ett samtycke har lämnats ska den registrerade få information om vad detta 

innebär. Ett återkallande av samtycke ska vara lika lätt som att ge samtycke.  

Enligt skäl 32 i GDPR bör samtycke lämnas genom ett medgivande som bekräftas frivilligt, 

specifikt, informerat och otvetydigt och innebära att den registrerade godkänner behandling 

av personuppgifter som rör denne. Detta kan vara skriftligt, inklusive elektroniskt, eller 

muntligt. Det kan även innebära att en ruta kryssas i på exempelvis internet. Det ska tydligt 

visas att den registrerade ger sitt medgivande till behandlingen. Exempel på ej uppfyllda 

samtycken enligt GDPR är på förhand i kryssade rutor eller annan inaktivitet. Om en 

behandling av personuppgifter har flera olika syften, bör samtycke dessutom ges för samtliga 

av dessa syften. 

En personuppgiftsansvarig bör även kunna påvisa att registrerade har lämnat samtycke, när 

samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen. Enligt skäl 42 bör det särskilt vid 

skriftliga förklaringar där andra frågor omnämns, säkerställas att de registrerade är medvetna 

om att samtycke ges samt hur långt detta samtycke sträcker sig. Dessutom anses inte 

samtycket vara frivilligt om den registrerade inte har fri valmöjlighet, inte kan vägra det eller 

ta tillbaka samtycket utan problem. Enligt skäl 43 bör inte ett samtycke utgöra en rättslig 

grund för behandling av personuppgifter i särskilda fall där betydande ojämlikhet råder 

mellan registrerad och personuppgiftsansvarig. Samtycke som inte medger att separata 

samtycken lämnas för olika behandlingar av personuppgifter antas inte vara frivilligt enligt 

samma skäl. 

3.2.2 Rättslig förpliktelse genom kollektivavtal 
Enligt artikel 6.2 får medlemsstater behålla eller införa mer specifika bestämmelser gällande 

rättslig förpliktelse eller allmänt intresse som grund vid behandling av personuppgifter. Detta 

genom att fastställa specifika krav. Syftet med en behandling som grundar sig i en rättslig 

förpliktelse ska även fastställas i denna. I den rättsliga grunden kan särskilda anpassningar 

göras när bestämmelser i GDPR ska tillämpas. Dessa särskilda anpassningar kan bland annat 

vara allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandlingar, vilka 
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typer av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, till vilka enheter som 

uppgifterna får lämnas ut samt ändamål och begränsningar för detta, lagringstid, typer av 

behandling samt åtgärder som ska försäkra en laglig och rättvis behandling.  

Enligt artikel 6.3 och skäl 45 i förordningen bör en behandling som grundar sig på en rättslig 

förpliktelse ha sin grund i unionsrätten eller nationell rätt. Det gäller även behandlingens 

syfte, som även den bör fastställas på detta sätt. Detta innebär dock inte ett krav på en särskild 

lag för varje enskild behandling. Genom nationell rätt skulle man enligt nämnda skäl kunna 

precisera kraven för att exempelvis fastställa vem som är personuppgiftsansvarig, vilka typer 

av personuppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, till vilka enheter som 

personuppgifterna får lämnas ut, begränsningar för ändamål samt lagringstid. 

Enligt Dataskyddsutredningen bör det skiljas på grund för behandling och behandlingen i sig. 

Om varje behandling i sig skulle ha ett krav på stöd i unionsrätten eller nationell rätt skulle 

detta innebära ett ohållbart regleringsbehov. Därför måste det enligt utredningen avses att det 

är den rättsliga grunden för behandling som ska fastställas i unionsrätten eller nationell rätt.29 

Med rättslig förpliktelse som grund anser utredningen att en behandling är laglig om den är 

nödvändig för att fullgöra respektive utföra behandlingen, och att grunden är fastställd i 

unionsrätt eller nationell rätt. Enligt utredningen skiljer sig dock den svenska innebörden av 

ordet nödvändig från den unionsrättsliga. Begreppet nödvändig betyder i Sverige att 

någonting absolut måste fordras eller inte kan underlåtas, medan innebörden i EU-domstolens 

rättspraxis har ansetts att effektivitetsvinst kan vara tillräckligt som skäl vid behandling av 

personuppgifter, även om behandlingen inte är absolut nödvändig för att uppfylla en rättslig 

förpliktelse. Enligt utredningen bör tidigare EU-rättslig praxis kunna tillämpas vid 

fastställande av begreppet nödvändig enligt GDPR.30 

Med stöd i nationell rätt anses det i utredningen att detta inte måste betyda att den rättsliga 

grunden ska vara fastställd i enlighet med lag beslutad av riksdag. Däremot måste den vara 

fastställd på ett konstitutionellt korrekt sätt. Dataskyddsutredningen nämner här kollektivavtal 

som rättslig grund. Vidare nämns att arbetsmarknadens parter i Sverige ofta reglerar 

anställningsvillkor genom just kollektivavtal, och att överträdelser av sådana bestämmelser 

kan resultera i skadestånd. Enligt utredningen kan kollektivavtal exempelvis reglera 

semesterlön, övertidsersättning eller annan ersättning. Kollektivavtalen omfattar ofta samtliga 

																																																								
29 SOU 2017:39, s. 109. 
30 Ibid, s.105f. 
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arbetstagare eftersom de ska tillämpas på samma sätt oavsett om arbetstagare är medlemmar i 

den arbetstagarorganisation som är part i avtalet, medlemmar i annan organisation eller 

oorganiserade. Det görs en bedömning i utredningen att kollektivavtal som rättslig grund vid 

behandling av personuppgifter bör kunna anses som fastställd i svensk rätt, även om avtalet 

skulle omfatta oorganiserade arbetstagare. Detta då Europadomstolen tidigare har tillåtit 

kollektivavtal med rättighetsbegränsande effekter som en grund med stöd i lag. En bedömning 

ska dock enligt Europadomstolen göras i enskilda fall med beaktande av bland annat 

proportionalitetskrav. Enligt Dataskyddsutredningen bör därför EU-lagstiftning, så som 

GDPR, även tillåta stöd i nationell rätt genom kollektivavtal.31 Dessutom bör artikel 6.1 c) i 

GDPR enligt utredningen tolkas och tillämpas på samma sätt som artikel 7 c i 

dataskyddsdirektivet. Det innebär att personuppgifter får behandlas om behandlingen är 

nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som tillkommer den 

personuppgiftsansvarige. Detta kan inkludera rättsliga förpliktelser som följer av 

kollektivavtal, där civilrättsliga bestämmelser kan medföra rättsliga skyldigheter.32 

Som det nämns ovan ska det enligt artikel 6.3 i GDPR framgå av den rättsliga förpliktelsen 

vad syftet med en behandling av personuppgifter är. En rättslig förpliktelse som ger den 

personuppgiftsansvarige en för stor handlingsfrihet i hur den ska uppfyllas utgör inte en 

rättslig grund för behandling. Det exemplifieras i Dataskyddsutredningen med ett företags 

skyldighet att lämna ut lönekostnader där ett angivet syfte vid utlämnande av personuppgifter 

saknas, jämfört med att lämna ut uppgifter om löneutbetalning till en angiven arbetstagare, 

där ett sådant syfte med behandling finns.33 

3.2.3 Intresseavvägning  
Punkt f) i artikel 6.1 i GDPR säger att behandling av personuppgifter är tillåten om det efter 

avvägning visar att registrerades intressen inte väger tyngre än personuppgiftsansvarig eller 

tredje parts intressen. Som nämnt ovan gäller inte detta offentliga myndigheter när de utför 

sina uppgifter efter att förordningen träder i kraft. Enligt skäl 47 i GDPR kan ett berättigat 

intresse exempelvis vara när lämpligt förhållande mellan den registrerade och 

personuppgiftsansvarig existerar, som när den registrerade arbetar för den 

personuppgiftsansvarige. Intresseavvägningen innebär att en noggrann bedömning ska göras, 

innefattandes huruvida den registrerade rimligen kan förvänta sig (min kursivering) att 

																																																								
31 SOU 2017:39, s. 112f. 
32 Ibid, s. 113f. 
33 Ibid, s. 114f. 
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behandling av personuppgifter kan komma att inträffa. Om behandling sker under 

omständigheter där en registrerad inte rimligen kan förvänta sig detta, skulle detta enligt 

GDPR kunna innebära att den registrerades intressen väger tyngre än den 

personuppgiftsansvarige eller eventuellt tredje parts intressen.  

3.3 Känsliga uppgifter 
Artikel 9 i GDPR reglerar behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Dessa kan 

även översättas till känsliga uppgifter. Punkt 1 i artikel 9 säger att behandling av 

personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter av biometrisk karaktär eller 

uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning är förbjuden. Dock säger punkt 2 i samma 

artikel att förbudet inte ska tillämpas bland annat om den registrerade uttryckligen har lämnat 

sitt samtycke till behandlingen (utom då unionsrätten eller nationell rätt säger att förbudet i 

punkt 1 inte kan upphävas, se nedan) eller om behandlingen är nödvändig för att en 

personuppgiftsansvarig eller registrerad ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva rättigheter 

inom arbetsrätten i en omfattning som tillåts enligt unionsrätten, nationell rätt eller 

kollektivavtal som antagits med stöd av nationell rätt.  

I artikel 9.2 a i förordningen finns det precis som i artikel 8.2 a i dataskyddsdirektivet en 

bestämmelse som möjliggör för medlemsstaterna att utfärda att registrerade inte ska kunna ge 

samtycke till behandling av känsliga uppgifter. I Dataskyddsutredningen görs bedömningen 

att detta inte bör införas i Sverige. Det hänvisas till är att det sedan införandet av PuL (som 

inte innehåller en sådan bestämmelse) inte har framkommit något som talar för en sådan 

reglering.34 

Utredningen föreslår vidare att känsliga personuppgifter ska få lämnas ut till tredje part endast 

om det finns en skyldighet för den personuppgiftsansvarige, eller om samtycke uttryckligen 

har getts från den registrerade. Detta regleras idag i 16 § PuL, och i utredningen anses det att 

en liknande bestämmelse bör införas. Det förtydligas i GDPR enligt utredningen att 

behandling som sker enligt kollektivavtal ska omfattas av bestämmelsen.35 

 

																																																								
34 SOU 2017:39, s. 166. 
35 Ibid, s. 167f. 
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4. Diskussion 
	
I detta slutliga kapitel redovisas, diskuteras och problematiseras tillåten behandling av 

personuppgifter i anställningsförhållanden enligt gällande rätt, GDPR samt 

Dataskyddsutredningen (SOU 2017:39) med utgångspunkt från uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

 

Vid första anblick kan det konstateras att bestämmelser om tillåten behandling enligt GDPR 

inte skiljer sig nämnvärt från de bestämmelser som finns i dataskyddsdirektivet och PuL. 

Exakt samma rättsliga grunder är uppstaplade, med undantaget att offentliga myndigheter inte 

får tillämpa intresseavvägning vid behandling av personuppgifter vid arbetsuppgifter. Dock 

kan även offentliga myndigheter vara arbetsgivare, och i ett anställningsperspektiv lär inte 

detta nya undantag påverka. Något som indirekt påverkar om en behandling i 

anställningsförhållanden är tillåten är att den så kallade missbruksregeln enligt § 5 a PuL 

upphör att gälla. Detta betyder alltså att alla personuppgifter som behandlas och som kan 

hänföras till levande personer ska räknas som personuppgifter. Detta betyder även att e-post 

eller annan typ av ostrukturerade uppgifter hos arbetsgivare eller arbetstagarorganisation 

måste behandlas ändamålsenligt enligt artikel 5 i GDPR i kombination med en rättslig grund 

enligt artikel 6.  

 

4.1 Förhållandet mellan ändamål och rättslig grund för behandling 
EU-rättslig praxis gällande behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden visar att 

EU-domstolen ogärna verkar vilja besluta om ett handlande är ändamålsenligt med 

grundläggande principerna vid behandling eller inte. Domstolen har hittills valt att överlåta 

den bedömningen till nationella domstolar. Fokus ligger här på syftet med en viss behandling, 

och inte enligt vilken nationell bestämmelse som tillåter den. Troligtvis beror detta på att 

domstolen försöker tillämpa subsidiaritetsprincipen så gott den kan (vilket den visserligen ska 

göra). Dock visar domsluten enligt min mening på att EU-domstolen ”tipsar” de nationella 

domstolarna vad som kan vara rimliga syften med vissa typer av behandlingar. I de förenande 

målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01 föreslogs exempelvis att de hänskjutande 

domstolarna särskilt skulle pröva om namn på inkomsttagarna ifråga vid ekonomisk revision 

verkligen behövdes i den publicerade rapporten samt om inte avtalsenliga villkor istället för 

individuella löneförmåner räckte för utlämning till allmänheten. I mål C-342/12 ansåg 
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domstolen istället att hänskjutande domstol skulle pröva om ett omedelbart utlämnande av 

arbetstidsregister är nödvändigt för att myndigheter ska kunna utföra tillsyn.  

 

4.2 Samtycke – minskad eller ökad problematik?  
Enligt svensk rättspraxis kan det konstateras att påskrivna anställningsavtal som hänvisar till 

kollektivavtal som i sin tur reglerar utlämnanden av personuppgifter inte innebär att 

vederbörande arbetstagare har godkänt behandlingen eller att anställningsavtalet får en rättslig 

verkan enligt 10 § a) PuL. Det finns således en gräns för hur mycket ett kollektivavtal kan 

”flyta in i” ett anställningsavtal. Då det i GDPR är tillägnat en egen artikel gällande samtycke 

är min tolkning att kraven vid samtycke definitivt kommer att öka när förordningen träder i 

kraft. Det kommer att ställas höga krav när det kommer till själva bevisandet att samtycke har 

skett. Ur ett anställningsperspektiv kan detta vara en bra motpol för att begränsa det 

maktförhållande som finns mellan arbetsgivare och arbetstagare eller arbetssökande som 

nämns i utredningen om integritet i arbetslivet (SOU 2009:44). Frågan är dock om hårdare 

regler kommer att innebära att arbetsgivare istället undviker att använda samtycke som grund. 

Den osäkerhet som generellt verkar finnas kring integritet i arbetslivet kan säkert späs på av 

detta. En annan fråga som uppkommer är hur man ska hantera samtycke gällande befintliga 

anställningsförhållanden jämfört med nya. Rimligtvis kan arbetsgivare behöva söka stöd hos 

Datainspektionen, branschorganisationer eller eventuellt arbetsgivarorganisationer.  

 

4.3 Kollektivavtalet som rättslig skyldighet 
Av svenska domstolars tillämpning av begreppet rättslig skyldighet enligt PuL verkar det vara 

klart att kollektivavtal inte har samma ställning som lag eller myndighetsbeslut. Detta 

eftersom ett godkännande av civilrättsliga avtal skulle kunna innebära ett kringgående av 

övriga bestämmelser i PuL. Kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden nedgraderas här 

enligt min åsikt, då det i många andra fall anses ha en särskild ställning. Jag anser att en 

lagreglering i MBL om insynsrätt enligt utredningen om efterlevnad av kollektivavtal (SOU 

2005:89) hade varit användbar, då kollektivavtalet istället skulle stärkas av 

medbestämmanderätten istället för att försvagas av PuL. Dessutom bedömdes en sådan 

insynsrätt uppfylla både PuL, dataskyddsdirektivet och Europakonventionen.  

 

I GDPR erkänns för första gången på EU-nivå kollektivavtalsreglering som tillämpningsbar 

vid bestämmelser om integritet, då artikel 88 i förordningen medger att specifika 
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bestämmelser i kollektivavtal får fastställas vid säkerställande av skydd för anställdas 

personuppgifter vid bland annat rekrytering, genomförande och avslutande av 

anställningsavtal, hälsa och säkerhet samt ledning och organisering av arbetet. 

Dataskyddsutredningen specificerar detta mer ingående då det motiveras att begreppet ”stöd i 

nationell rätt” inte behöver innebära att en rättslig grund ska vara fastställd i enlighet med 

lagstiftning och att behandling i kollektivavtal även bör omfatta oorganiserade arbetstagare. I 

enlighet med artikel 6.3 i GDPR verkar det dock som att krav kommer att ställas på dessa 

potentiella kollektivavtal då syftet med behandlingar av personuppgifter ska framgå, och inte 

bara vad som behandlas. Dessutom får inte kollektivavtalen innebära att arbetsgivaren eller 

arbetstagarorganisationen får en för stor handlingsfrihet. Då kollektivavtalsreglering vid 

behandling av personuppgifter har varit omtvistat i utredningar tidigare kan det vara värt att 

kommentera detta förslag. Det kan konstateras att kollektivavtalsreglering vid behandling av 

personuppgifter ger en stärkt makt för arbetsmarknadens parter att själv få reglera villkor både 

centralt och lokalt. Det är också intressant att Dataskyddsutredningen gör bedömningen att 

behandling av oorganiserade arbetstagares personuppgifter kan omfattas av kollektivavtal, 

något som svenska domstolar tidigare har avfärdat med hänvisning till att det då skulle vara 

för enkelt att förbigå samtycke som grund. Frågan är dock om det är just det som kan komma 

att inträffa. Med kravet på att ändamålsenliga syften ska framgå av bestämmelserna i 

kollektivavtal kan en sådan reglering ändå anses som rimlig. 

 

4.4 Intresseavvägning – vad som kan förväntas i ett 
anställningsförhållande 
Det kan konstateras att svensk rättspraxis visar att tillåtlig behandling av personuppgifter 

enligt 10 § PuL i anställningsförhållanden har blivit en fråga om intresseavvägning. Det är 

nämligen först vid intresseavvägning enligt 10 § f) PuL som LR och AD gör olika 

bedömningar. Enligt denna bestämmelse är behandling tillåten om ett berättigat intresse hos 

en personuppgiftsansvarig väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning 

av den personliga integriteten. Givetvis ska det konstateras att granskningsarbetet i 

Länsrättens dom var av löpande karaktär medan insändandet av anställningsbevis var 

engångsföreteelser. Det är dock enligt min mening intressant att LR väljer att klassa 

löneuppgifter som känsliga och ha med detta i bedömningen vid intresseavvägningen, trots att 

uppgifterna inte är känsliga enligt 13 § PuL. Precis som i Länsrättens dom hade de 

oorganiserade arbetstagarna i målet i AD inte möjlighet att motsätta sig behandlingen av 

personuppgifter. Dock vägde AD in det faktum att uppgifterna behandlades av en begränsad 
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krets och att arbetstagarna inte riskerade någon skada. Det kan således konstateras att 

bedömningar om intresseavvägning i stor del beror på faktorer i det enskilda fallet. Även 

Datainspektionen konstaterar i samråd att helhetsbedömningar måste göras. Ur GDPR tycker 

jag ändå att viss vägledning kan fås när det kommer till avvägningen i fråga. I skäl 47 anges 

att ett berättigat intresse som ska tas i beaktan vid en avvägning kan vara när lämpligt 

förhållande existerar, exempelvis ett anställningsförhållande. Vid bedömningen vilket intresse 

som väger tyngst ska det bedömas huruvida den registrerade rimligen kan förvänta sig att en 

viss typ av behandling kan inträffa. Det kan här dras paralleller till ändamålsenliga syften med 

behandling enligt de grundläggande principer som regleras i artikel 5 i GDPR. Om 

personuppgifter om exempelvis en anställd behandlas och det saknas relevans eller det inte är 

förväntat att sådana uppgifter behandlas, kan detta alltså tas med i bedömningen vid en 

intresseavvägning. Min tolkning är att intresseavvägning kan få fortsatt betydelse vid 

behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden då samtycke och 

kollektivavtalsreglering inte finns. 

 

4.5 Något om känsliga uppgifter 
Vilka typer av personuppgifter som ska klassas som känsliga verkar inte förändras enligt 

GDPR. I Dataskyddsutredningen föreslås att det i Sverige inte bör införas att registrerade inte 

ska kunna ge samtycke till behandling av känsliga personuppgifter. Redan i förarbeten till 

PuL nämns att en skyldighet att utlämna känsliga uppgifter inom arbetsrätt till tredje part kan 

framgå av kollektivavtal. I Dataskyddsutredningen förtydligas även att skyldigheter i 

kollektivavtal ska omfattas av detta. 

 

4.6 Integritet och tillämpningen i olika domstolar 
I nämnda mål från EU-domstolen framkommer att de hänskjutande domstolarna har olika 

jurisdiktion (vissa är arbetsrättsliga, andra konstitutionella). Det kan finnas ett intresse att 

problematisera det faktum att integritet och tillämpning av detta i arbetslivet har orsakat en 

viss osäkerhet hos domstolar, där vikt läggs på olika aspekter.  

 

I mål C-465/00 ansåg den hänskjutande domstolen (Verfassungsgerichtshof, en 

författningsdomstol vars syfte är att övervaka efterlevnad av den österrikiska konstitutionen) 

att motivet gällande allmänhetens intresse att bli informerad inte räcker vid ett sådant intrång 

som det var fråga om i målet, och att det är tveksamt om ett lands ekonomiska välstånd 

främjas av ett sådant motiv. Första instans i det som sedan blev mål C-138/01 var Arbeits- 
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und Sozialgericht Wien, vilket är en domstol inom arbetsrätt i Österrike. Denna domstol 

gjorde skillnad på utlämnande av uppgifter till Rechungshof och införandet av detta i den 

publicerade rapporten, och fann att den senare endast bör innehålla avidentifierade uppgifter, 

medan utlämnandet i sig med namn inte strider mot varken Europakonventionen eller 

dataskyddsdirektivet. Första instansen i mål C-139/01, en regional domstol med bland annat 

arbetsrätt som jurisdiktion, ansåg att publicering av namn i rapporten var rättsligt korrekt då 

Rechungshof annars inte skulle ha möjlighet att utföra tillräcklig kontroll. Andra instans i 

dessa mål fastställde båda första instansernas beslut om avslag bland annat med hänvisning 

till att arbetsgivaren endast följer lag när denne lämnar ut uppgifterna och att behandling 

därefter inte sker under arbetsgivarens tillsyn. Avgörandet överklagades sedan till högsta 

instans för civilrättsliga frågor som begärde förhandsavgörande då den känt en osäkerhet likt 

hänskjutande domstol i mål C-465/00.  

 

Det har visat sig att kombinationen av arbetsrätt och integritet har orsakat en viss osäkerhet 

även i svensk praxis. Även om AD ska bedöma arbetsrättsliga tvister, är det intressant att det 

även sker bedömningar i domstolen gällande lagstiftning som en offentlig myndighet utövar 

tillsyn gentemot. Talan gällande behandling av personuppgifter kan gå både den 

offentligrättsliga såväl som den civilrättsliga vägen, där den ena domstolen prövar beslut 

tagna av en tillsynsmyndighet med expertkompetens inom området medan den andra är 

partsammansatt och van att bedöma tvister som är mer åt det ”arbetsrättsliga” hållet. Det är 

enligt min mening då intressant att domstolarna i mål nr 972-08 samt AD 2010 nr 87 väger in 

olika faktorer vid bedömning av intresseavvägning. Exempelvis vägde AD in det faktum att 

uppgifterna behandlades av en begränsad krets på en arbetstagarorganisation och att 

arbetstagarna inte riskerade någon skada. LR och AD gör även olika bedömningar när det 

kommer till huruvida uppgifter om löneuppgifter ska klassas som känsliga. Jag tror att 

arbetstagarorganisationens starka ställning på den svenska arbetsmarknaden kan påverka 

AD:s bedömningar mer än vad en offentligrättslig domstol påverkas. Dock ska här ske en 

bedömning av en bestämmelse som regleras inom EU, vars medlemsstater har varierande 

balans mellan arbetsmarknadens parter och staten. Framtida tvister får visa hur bestämmelser 

i GDPR ska tolkas i svensk rätt, och det torde inte vara chockerande om både AD och 

offentligrättsliga domstolar begär förhandsavgörande.	 Då möjligheten till 

kollektivavtalsreglering öppnas enligt både GDPR och Dataskyddsutredningen, kan det även 

konstateras att AD i framtiden bör få betydligt fler mål att hantera gällande integritet.	
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