
 

Stärk den enskildes rätt till sina personuppgifter på nätet 

 

Skyddet av varje medborgares personliga integritet är en grundbult i det demokratiska samhället. I 
Sverige har vi därför en omfattande lagstiftning som ska skydda en den enskilde från att få sin 
personliga integritet kränkt. Skyddet stärktes genom att det EU-gemensamma GDPR-direktivet 
infördes i svensk lag.  

Tyvärr finns det ett stort undantag i den nuvarande lagstiftningen. Lagstiftningen gäller nämligen 
inte för aktörer som omfattas av utgivningsbevis eftersom publiceringen då är skyddad av 
yttrandefrihetsgrundlagen. Ett utgivningsbevis är giltigt i 10 år och ansökan kostar 2 000 kronor. 
Vad som publiceras, i vilket syfte och vem som står bakom publiceringen har däremot ingen 
betydelse för om utgivningsbevis kan utfärdas1. Genom den så kallade databasregeln i 
lagstiftningen avsåg lagstiftaren att skydda videotex (ex. Text-tv) (SOU 2016:58). Eftersom 
lagstiftningen inte har anpassats i takt med utveckling av internet och digitala medier har 
databasregeln kommit att även omfatta digitala databaser kopplade till webbplatser som erbjuder 
personsöktjänster. Personsöktjänster tillhandahåller personlig information som personnummer, 
inkomst, var och med vem man bor, information från belastningsregistret om både förseelser och 
grov brottslighet, vårdnadstvister med mera. Även uppgifter om åtal där personen friats, dom inte 
vunnit laga kraft eller civilmål där förlikning uppnåtts kan tas fram. Information som rör person 
blandas med yrkesutövning när uppgifter om läkare och tandläkare som har fått anmärkningar eller 
personer som har företag som förekommit i tvistemål lämnas ut. Genom att registrera en 
bevakning kan man dessutom följa när en persons uppgifter ändras. Det dessa aktörer bedriver är 
en affärsverksamhet, en handel med personuppgifter, där offentlig information sammanställs och 
tillhandahålls lätt sökbart.  

Aktörer med utgivningsbevis omfattas inte heller av den skyldighet att gallra uppgifter som 
offentlig verksamhet har. Det innebär dessa uppgifter kan finnas kvar även efter de har gallrats i 
offentliga register. I kläm hamnar den enskilde som inte har någon möjlighet att hävda sig eftersom 
publiceringen är grundlagsskyddad. Datainspektionen (DI) har sedan 2009 pekat på flera av dessa 
problem (Ju2009/1578/L6). Det är därför glädjande att regeringen gav ett tilläggsdirektiv till 2018 
års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01) för att analysera behovet av att inskränka 
grundlagsskyddet för publicering av brottmål och lagöverträdelser. Men problemet är större än så 
och gäller även andra uppgifter.  

Ungefär 20 procent av klagomålen till DI handlar om just personsöktjänster som upplevs som 
integritetskränkande2. Att värna den personliga integriteten blir allt viktigare när allt mer 
information finns sökbar på internet och antalet ansökningar om utgivningsbevis tredubblades 
mellan 2017–2018. Det vore naivt att inte väga den ökade tillgängligheten till personuppgifter mot 
de allt större möjligheter enskilda har att kartlägga sina medmänniskor, sprida uppgifter och driva 
kampanjer via sociala medier eller internet.  

Yrkande: 

1. en utredning tillsätts för att se över vilken personuppgiftshantering som bör omfattas av 
utgivningsbevis och möjligheten att återkalla utgivningsbevis vid otillåten hantering. 

2. partiet verkar för att personsöktjänster inte ska omfattas av utgivningsbevis. 

 
1 Myndigheten för press, radio och tv: https://www.mprt.se/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/ 
2 Datainspektionens rapport 2020:1 – Klagomål mot personsöktjänster med frivilligt utgivningsbevis maj 2018–
oktober 2019  



 

3. partiet verkar för att införa en lagstiftning som ger aktörer med utgivningsbevis skyldighet 
att gallra personuppgifter och som ger den enskilde rätt att få uppgifter korrigerade och 
raderade. 

Motionär(er): Katarina Västra s-förening 

 


