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Summary 

Since the Internet revolution started in the 90s, it has assumed an 

increasingly central part of our lives. We consume more services via the 

internet than ever before, and we give up more personal data than ever 

before. The collection and processing of personal data has since the mid-90s 

been regulated by the EU's Data Protection Directive (95/96/EC), which 

over the years has become increasingly obsolete and will be replaced by a 

the General Data Protection Regulation 2016/679 (DPR) in 2018, which, 

among other things, offers stronger protection for personal data. This paper 

asks whether DPR’s tools really can be effective in light of today's 

information based society. The DPR introduces, among other things, stricter 

requirements for consent and the right to be forgotten, that is the right to 

completely be removed from any register at will. The collection and use of 

personal information on the internet for marketing purposes, among other 

things, has in the past decade exploded and the amount of available data, 

both private and semi-private, has increased exponentially. The use of big 

data analysis, that is, the search for unexpected insights by processing vast 

amounts of data also raises a privacy concerns. This practise has created 

new problems for individuals and businesses, the former who seek to take 

control of their personal data, and the latter which may not wish to deal with 

personal data, while European consumers are increasingly concerned about 

the use of personal data, but experience at the same time that there is no real 

alternative but to allow themselves be registered to take part in the 

information society. The paper offers the conclusion that the DPR’s tools 

and rules can be quite effective provided one knows who uses ones personal 

data, but to effectively take control of all their personal data something else 

is needed. The problem lies not in the data protection regulation toolkit, but 

rather in terms of the rules and practicies built into our information society. 
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Sammanfattning 

Sedan internet gjorde sitt intåg på 90-talet så har det intagit en alltmer 

central del av våra liv. Vi konsumerar fler tjänster via internet än någonsin 

tidigare, och vi lämnar ifrån oss mer personuppgifter än någonsin tidigare. 

Insamlingen och behandlingen av personuppgifter har sedan mitten av 90-

talet reglerats av EU’s Dataskyddsdirektiv (95/96/EG) som över åren blivit 

allt mer föråldrat och kommer 2018 att ersättas med en enhetlig 

dataskyddsförordning (2016/679), vilken bland annat innehåller ett starkare 

skydd för personuppgifter. Denna uppsats ställer frågan huruvida 

dataskyddsförordnigens verktyg verkligen kan tänkas vara effektiva i ljuset 

av dagens informationssamhälle. Förordningen introducerar bland annat 

skärpta krav för samtycke samt rätten till radering, det vill säga rätten att 

helt bli borttagen ur ett register om man så önskar. Insamlingen och 

användningen av personuppgifter för bland annat marknadsföringsändamål 

på internet har de senaste decenniet exploderat och mängden tillgängligt 

data, både personligt och semi-personligt, har ökat exponentiellt. 

Användningen av stordataanalys, det vill säga sökandet efter oväntade 

insikter i stora mängder data utgör samtidigt ett integritetsproblem. Detta 

har skapat nya problem för individer och företag som dels söker ta 

kontrollen över sitt personliga data och dels kanske inte önskar hantera 

personligt data samtidigt som Europas konsumenter blir alltmer bekymrade 

över användningen av personuppgifter, men upplever samtidigt att de inte 

finns något riktigt alternativ än att låta sig registreras för att ta del av 

informationssamhällets tjänster. Uppsatsen landar i slutsatsen att 

dataskyddsförordningens verktyg och regler kan vara nog så effektiva 

förutsatt att man vet vem som behandlar ens uppgifter, men för att effektivt 

ta kontroll över sin person behövs det kanske något annat. Problemet ligger 

inte i dataskyddsförordningens verktygslåda, utan snarare i de villkor som 

informationssamhället ställer upp. 
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Förord 

I min tidigare karriär har jag haft förmånen att verka i en miljö till stor del 

definierad av personuppgiftslagen, kreditupplysningslagen och 

marknadsföringslagen. Jag har på nära håll fått se hur personuppgifter 

används som handelsvara och vilket värde de kan betinga i olika 

sammanhang. Detta väckte en nyfikenhet hos mig som jag i och med 

uppsatsen fått möjligheten att utforska vidare. Min förhoppning med denna 

uppsats är att belysa hur viktiga personuppgifter blivit och vilken central 

komponent de kan utgöra för företag och organisationer samt i viss mån 

kanske inspirera läsaren till att vara nyfiken och lyhörd på hur dennes egna 

uppgifter används. Denna uppsats behandlar endast ett fragment av 

personuppgifter som handelsvara och juridiskt begrepp, det finns mycket 

kvar att utforska. 

 

Jag vill tacka min handledare Johan Adestam för att både tvingat mig till att 

tänka om och konkretisera de tankar jag burit på samt peppat när det 

behövts. 

 

Nils Renström, Furulund, tredje januari 2017. 
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2 Inledning  

I och med internets genomslag på 90-talet förändrades vårt sätt att förhålla 

oss till varandra, konsumera film och musik samt söka information. I 

samband med den ökade digitaliseringen av våra liv lämnar vi dagligen ifrån 

oss stora mängder personlig data. Genom appar på våra smartphones, 

deltagande i sociala nätverk, musikstreaming eller användande av 

söktjänster ger vi ut små ledtrådar om oss själva. Informationssamhället 

erbjuder inte bara ständig tillgänglighet till vardagliga tjänster utan även 

möjligheter till ständig övervakning genom dessa tjänster. Sammantaget har 

den tekniska utvecklingen lett till att det aldrig hanterats så mycket 

personligt data som nu, och mängden data fortsätter ständigt att öka.1 

Användningen av ”big data” (stordataanalys), det vill säga insamlingen av 

och automatiserad analys av stora mängder data, bland annat det data vi 

lämnar ifrån oss, har lett till stor nytta för individer, företag och samhälle. 

Som exempel kan nämnas Googles ”flu index”, som genom att analysera 

Google sökningar kunde predicera influensaspridning.2 Användandet av 

stordataanalys lyfter frågan om data och personlig integritet. För att 

adressera integritetsfrågan har EU antagit en ny dataskyddsförordning, tänkt 

att ersätta det tidigare dataskyddsdirektivet.3 Den här uppsatsen skall 

undersöka om dataskyddsförordningens (DSF) bestämmelser är 

ändamålsenliga och effektiva mot bakgrunden av dagens uppkopplade 

livsstil och användandet av stordataanalys. 

                                                
1 Kenneth Cukier, Data, Data Everywhere, THE ECONOMIST, 25 februari, 2010 Patrick 
Tucker, Has big data made anonymity impossible?, MIT Technology Review, 7 maj 2013. 	
2  Tene, O., Polonetsky, J. (2012) Privacy in the age of big data: A time for big decisions, 
64 Stanford Law Review 63, p 64. 
3 Europaparlamentet 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 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 
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2.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är huruvida dataskyddsförordningen 

erbjuder effektiva verktyg när det kommer till att skydda den personliga 

integriteten i ljuset av dagens uppkopplade livsstil. 

 

Min hypotes är att trots att förordningen tillskriver individen tydliga 

rättigheter och verktyg för att kunna skydda rätten till sin egen person och 

freda sin privata sfär så är det i praktiken svårt att bruka total kontroll över 

sitt personliga data, och därmed sin person. Jag menar att 

dataskyddsförordningen kan liknas vid en yxa, som är nog så effektiv mot 

ett enskilt träd, men den miljö som yxan placeras i kan bättre liknas vid en 

skog. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om hypotesen stämmer, 

vilket i så fall skulle kunna innebära att de rättigheter som förordningen 

tillskriver individen, i syfte att kunna ta kontroll över sin egen person, i 

praktiken blir ineffektiva för den som verkligen önskar fullständig kontroll 

över sin personliga information. 

 

2.2 Metod och material 

För att undersöka den här frågan, som kanske primärt inte är ett juridiskt 

problem, har jag lutat mig mot rättsociologisk metod. Detta innebär att 

istället för att söka svaren på rättsliga problem genom att studera juridiskt 

material, såsom domar, förarbeten och doktrin har jag även inkluderat 

material som beskriver hur samhället fungerar i anslutning till den delen av 

rätten jag ämnar undersöka i uppsatsen. I det här fallet handlar det främst 

om material som beskriver hur data används av företag och organisationer 

samt material som belyser hur vi som individer hanterar vårt personliga 

data. En annan viktig komponent, eftersom frågan handlar om hur individer 

ser på dataskydd generellt, är material som kan belysa individernas attityder 

till just behandling av personuppgifter. 
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2.3 Avgränsningar 
Även om förordningen är tillämplig på personliga uppgifter i alla former, 

även fysiska såsom handskrivna lappar eller fysiska foton så kommer jag 

inte att närmare beröra fysiska bärare av personuppgifter utan hålla mig i 

den digitala världen. Anledningen till detta är att de risker som 

dataskyddsförordningen är ämnad att balansera företrädesvis existerar i den 

digitala världen där både inhämtandet av samtycken, analys och spridning 

av personuppgifter kan ske betydligt mer lättvindigt. 

 

2.4 Disposition 
Uppsatsen tar avstamp i dataskyddsförordningens centrala funktioner, 

vidare över till hur data genereras, samlas in och används. Efter det 

undersöks konsumenternas attityder till dataskydd för att till sist analysera 

och bena ut risker och potentiella fallgropar utifrån olika perspektiv. 
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3 Dataskyddsförordningen 

Det numera föråldrade dataskyddsdirektivet (95/46/EG) kommer att ersättas 

av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Förordningens mål är att 

säkerställa en enhetlig skyddsnivå för individer samt att undanröja 

skillnader inom EU som kan verka negativt på den fria rörligheten av 

personuppgifter på den inre marknaden.4  Förordningen bygger vidare på 

tanken i det lagpaket som den ersätter, nämligen att främst tillse att 

människor har rätt till det data som är på ett eller annat sätt knutet till ens 

person.5 Förordningen ger individer rättigheter i förhållande till de som 

behandlar personuppgifter, och skyldigheter för de som vill behandla 

personuppgifter. Centralt för denna rättighets och skyldighetstransaktion är 

samtyckesinstitutet. För att förstå vad som egentligen omfattas av 

dataskyddsförordningen så måste vi först reda ut förordningens 

tillämpningsområde och centrala mekanismer samt några för sammanhanget 

viktiga begrepp. 

 

3.1 Personuppgifter 
Personuppgifter är juridiskt definierat som ”varje upplysning som avser en 

identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 

person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med 

hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en 

lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer 

som är som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 

genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”.6 Kort 

sagt; alla slags uppgifter som kan knytas till en specifik nu levande 

människa. De tydligaste exemplen är namn och personnummer men även 

andra uppgifter kan vara personuppgifter, speciellt i kombination med 

                                                
4 DSF preambel not 13 
5 DSF preambel not 9 
6 DSF artikel 4(1). 
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varandra, exempelvis ip-adresser, cookies, bilder, ljudupptagningar och 

annat. Detta följer av att även uppgifter som indirekt kan identifiera någon 

också omfattas av direktivet. Denna typ av uppgifter är oftast 

kontextberoende, exempelvis kan ”Svensson” knappas sägas identifiera en 

specifik individ men när samma namn används i kontexten av ett klassrum 

så kan det mycket väl tänkas fungera som identifikator. 

 

Vidare så finns det även vissa personuppgifter som anses särskilt känsliga 

och erhåller starkare skydd i förordningen, exempelvis uppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, 

genetiska och biometriska uppgifter eller sexuell läggning. För sådana 

uppgifter är huvudregeln att behandling är förbjuden om inte samtycke 

finns.7 Här finns alltså ingen möjlighet till intresseavvägning som vid 

behandling av andra personuppgifter. Typiska, vardagliga exempel på var 

sådana uppgifter förekommer kan vara träningsappar på smartphones eller 

fältet ”religiös åskådning” på Facebook. 

 

Dataskyddsförordingen skyddar alltså inte allt data, utan endast data som 

kan anses vara personuppgifter. Viktigt i det här sammanhanget är att notera 

att saker som inte nödvändigtvis är personuppgifter, som exempelvis en 

adress, kan när denna kombineras med andra uppgifter, exempelvis en 

hårfärg tillsammans kan utgöra personuppgifter och kombinationen av dessa 

kan således falla inom förordningens skyddsområde.8 

 

 

 
 

                                                
7 DSF artikel 9.1, 9.2a 
8 WP opinion 4/2007 on the concept of Personal Data s.13.; DSF artikel 4(1). 
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3.2 Samtycke 
För registrering och behandling av personuppgifter krävs att individer 

lämnar sitt samtycke till detta.9 Det finns fyra andra situationer där 

samtycke inte behövs för behandling; När behandling krävs för att fullgöra 

ett avtal där den registrerade är part, behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra en förpliktelse för som åvilar den personuppgiftsansvarige, 

behandlingen är nödvändig för att säkerställa den registrerades eller någon 

annan fysisk persons grundläggande intressen, behandlingen är nödvändig 

för att utföra en uppgift av allmänintresse eller i myndighetsutövning samt 

när en behandling är nödvändig för att ändamål som rör den 

personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen och dessa 

väger tyngre än den registrerades intressen av att inte behandlas.10 Sist i 

meningen ovan finner vi den så kallade intresseavvägningen som gör det 

möjligt att behandla uppgifter även utan samtycke. Det sista undantaget är ej 

applicerbart på de kategorier av uppgifter som anses särskilt känsliga.  

För de allra flesta behandlingar torde dock samtycket utgöra laglig grund för 

behandlingen. 

 

Samtycket är individuellt och kan endast ges av den som personuppgifterna 

tillhör. Samtycket kan dessutom när som helst dras tillbaka varpå framtida 

behandling av personuppgifter inte längre är tillåten för den som tidigare 

hade fått samtycke till behandlingen.11 Det hela framstår som ganska så 

enkelt, likt en transaktion. Som en skärpning av samtyckesinstitutet finns 

även rätten att bli bortglömd inskriven i förordningen.12 Samtycket ska vara 

en frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring.13 

 

För att uppfylla kravet på frivillighet bör inte samtycket vara accepterat med 

någon form av passivitet.14 För att uppfylla kravet på en otvetydig 

                                                
9 DSF artikel 6.1a. 
10 DSF artikel 6.1b-f. 
11 DSF artikel 7(3). 
12 DSF artikel 17. 
13 DSF Preambel stycke 32. 
14 DSF Preambel stycke 32, mening 3. 
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viljeyttring bör samtycket måste utformas som en aktiv handling av den som 

ska samtycka, mer om detta i nästa avsnitt. 

Kraven på specificering och information går lite hand i hand. Med det 

menas att den som ska samtycka måste få reda på vad den samtycker till, 

eller i alla fall ha möjlighet att ta reda på det, samt få veta till vilka syften 

personuppgifterna kommer att användas och hur dessa kan tänkas spridas. I 

dataskyddsförordningen har informationskravet skärpts jämfört med det 

tidigare dataskyddsdirektivet. Genom att ställa krav på att informationen 

skall vara specifik i den mening att den som samlar in datan måste 

presentera mer information om när, hur och för vilket syfte datat används.15 

Argumentet bakom denna skärpning är att individen måste få en reell 

möjlighet att ta ställning till huruvida denne vill samtycka till behandling då 

en farhåga med svepande eller vaga skäl kan tänkas leda till misstänksamhet 

och ovilja från konsumenter att använda nya tjänster.16 Annan användning 

än det som angivits när samtycket inhämtades är inte tillåten. Ur det följer 

att de som vill samla in uppgifter måste balansera mellan att vara tillräckligt 

specifik i beskrivningen av vad man tänker sig använda uppgifterna till men 

samtidigt generell för att inte begränsa sitt handlingsutrymme för framtida 

möjligheter. I praktiken kan detta dokument bli ganska långt och krångligt. 

Som referens kan nämnas att Apples policydokument tar upp 8 sidor text17, 

Facebooks översiktsdokument tar upp 7 sidor18 och Googles 9 sidor19. Man 

kan tycka att de är mycket att ta in för någon som vill söka efter ett 

kakrecept, men det ger en indikation på hur mycken man kan samtycka till 

med ganska obetydliga handlingar. 

 

 

                                                
15 DSF artikel 15. 
16 Roeber, B., Rehse, O., Knorrek, R. et al. Personal data: how context shapes consumers’ 
data sharing with organizations from various sectors, Electronic Markets (2015) 25, s. 105. 
17 Hittas på: http://www.apple.com/se/privacy/ 
18 Hittas på: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
19 Hittas som PDF på 
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/sv//intl/sv/policies/privacy/go
ogle_privacy_policy_sv.pdf 
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3.3 Formen för samtycke 
Samtycke kan samlas in på en mängd olika vis. I princip saknas det 

formkrav för samtycke. I dataskyddsförordningen finns det finns dock, i 

praktiken, ett dokumentationskrav; den som behandlar personuppgifter skall 

kunna visa att samtycke för behandlingen föreligger.20 Samtycket är i många 

fall skriftligt, till exempel när man skriver på ett kontrakt för ett bonuskort 

eller liknande är det inte ovanligt att det samtidigt lämnas samtycke för 

behandling av personuppgifter. Samtycken kan också vara mindre tydliga, 

exempelvis en checkbox på internet, s.k. ”click wrapavtal” där individen 

accepterar ett visst avtalsinnehåll innan exempelvis ett köp eller tillgång ges 

till exempelvis ett mejlkonto.21 Även s.k. ”browse wrapavtal” accepteras. 

Browse wrapavtalet innebär att man, genom att söka information eller surfa 

på en viss sida ingår ett avtal, som även kan innebära att man accepterar 

insamling och behandling av personuppgifter.22 Man kan likna browse 

wrapavtalet vid avtalsbindning genom konkludent handlande.  

 

Vad som däremot inte accepterats av tidigare dataskyddslagstiftning är på 

förhand ifyllda avtal, checkboxar eller varje form av avtal som kan 

accepteras med passivitet. Även hypotetiskt samtycke godtas ej, dvs att den 

som behandlar personuppgifter helt enkelt utgår från att personen vars 

uppgifter är föremål för behandling inte har någonting emot detta. Det är 

inte att räkna som en entydig viljeyttring av den behandlade.23 I det här 

sammanhanget skall det dock nämnas att nuvarande samtyckesbestämmelser 

är baserade på det utgående dataskyddsdirektivet. Det blir naturligtvis en 

fråga för EU-domstolen att slutgiltigt pröva vilka former av samtycken som 

kan accepteras, men det finns ingenting i dataskyddsdirektivet som tyder på 

någon radikal förändring av bedömningen av olika samtyckesformer. Tvärt 

om så tar dataskyddsförordningen upp just de kanske mest problematiska 

formerna av avtalsbindning, det vill säga click- och browsewrapavtalen, 
                                                
20 DSF artikel 7. 
21 Se https://en.wikipedia.org/wiki/Click_wrap 
22 Se https://en.wikipedia.org/wiki/Browse_wrap 
23 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-
regler/personuppgiftslagen/samtycke/#samtycke 
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som just legitima former.24 Dataskyddsförordningen nämner specifikt 

möjligheten att lämna samtycke genom ”val av inställningsalternativ för 

tjänster på informationssamhällets område”25, vilket i praktiken innebär att 

om flera personer delar på samma utrustning så kan avtal ingås utan att den 

som ingår avtalet är medveten om att inställningen medger detta. 

 

3.4 Rätten till radering. 
En annan central rättighet i förordningen är rätten till radering, eller den så 

kallade rätten att bli bortglömd.26 Innebörden av den rättigheten går ett steg 

längre än tillbakadragande av sitt samtycke, som ju innebär ett stopp mot 

fortsatt behandling, genom att även uppgifter som samlats in och behandlats 

under ett tidigare giltigt samtycke måste raderas. Rättigheten finns i 

praktiken idag bland annat genom rättsfallet Google Spain vs Google.27 

Införandet av rätten till radering, eller snarare befästandet av rätten, måste 

ses som ett sätt att balansera upp och tydliggöra individens rättigheter i 

förordningen, som ett sätt att ge den slutgiltiga kontrollen över ens person 

till individen. 

 

                                                
24 DSF preambel not 32. 
25 DSF preambel not 32. 
26 DSF artikel 17. 
27 Mål C131/12. 



 13 

4 Om det data vi genererar och 
dess användning 

4.1 Inledning 
 

Från internets intåg i hushållen till idag så har det skett betydande 

förändringar i hur vi förhåller oss till internet och vilken plats internet 

kommit att ta i våra liv. Användningen av internet, inte minst genom olika 

tjänster såsom musiktjänster, filmtjänster och sociala medier så konsumerar 

vi mer av internet än någonsin tidigare. Samtidigt som vi konsumerar det 

data som erbjuds så producerar vi också mer data än tidigare. Mängden data 

har kommit att öka exponentiellt. 2012 fanns det uppskattningsvis 2,8 

triljarder bytes data, en siffra som år 2015 estimeras vara dubbelt så stor. En 

typisk kontorsarbetande amerikan genererar ca 1,8 miljoner megabyte data 

varje år, ungefär 5000 megabyte per dag, inbegripet e-postande, tittandes på 

film, skapandet av olika dokument samt det data som genereras av datorer 

under tiden filmerna och mejlen skickas runt på internet. Det saknas skäl att 

anta att en europé skulle vara särskilt olik i sitt användande. Närmare 75% 

av allt data är skapat av konsumenter, exmepelvis genom att använda 

internettjänster såsom netflix, betala med kreditkortet eller bara gå omkring 

och låta mobiltelefonens hälsoapp räkna stegen, och fastän merparten kan 

verka anspråkslös och opersonlig, så är den ofta inte det. Genom att 

analysera data så går det i många fall att identifiera personen bakom datat.28 

Data som vi släpper ifrån oss när vi lever våra liv kan i allt större 

utsträckning användas för att identifiera oss, även fast det inte, vid en direkt 

anblick kan anses vara personliga data. 

 

 

                                                
28 Patrick Tucker, Has big data made anonymity impossible?, MIT Technology Review, 7 
maj 2013 
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För den här uppsatsen kommer jag dela in data i tre relativt breda kategorier; 

1. Icke personligt data, såsom väderdata, dokument, manualer, data 

beträffande vägnät eller annan infrastruktur eller annan data som inte 

har någon koppling till en individ. Denna kategori kommer inte att 

behandlas vidare i uppsatsen då den i princp faller utanför 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde. Dock så är denna 

gränsdragning inte helt enkel eftersom även data som inte har någon 

personlig komponent ändå, tillsammans med annan data, hypotetiskt, 

utgöra personuppgifter. 

2. Anonymiserat data eller semi-personligt data. Med detta menas data 

som kan härstamma från en individ men som har anonymiserats. 

Exempelvis Netflix insamlande av data kopplat till hur människor 

använder tjänsten eller Googles användning av insamlat data för att 

justera sökalgoritmer. Gemensamt för semi-personligt data är att det 

inte är nödvändigt att identifiera individer vid användningen av 

datat. Nyckelfrågan för denna kategorin av data är hur det samlas in 

och på vilket sätt det anonymiseras för att hamna i den här kategorin 

och inte falla in under personligt data. 

3. Personligt data, det vill säga data som på något sätt kan knytas till en 

specifik nu levande människa. Som exempel kan nämnas vårt 

facebookkonto, namn, adress men även stegräknaren på vår 

smartphone, inköp som gjorts på Ica kortet eller en ip-adress. Som 

exempel på en typisk användning kan nämnas ICA’s personifierade 

rabattkuponger som erbjuder rabatter på ofta köpta varor. På den här 

typen av data är dataskyddsförordningen direkt tillämplig.  
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4.2 Semi-personligt data 
Som tidigare nämnts är detta uppgifter som inte nödvändigtvis behöver gå 

att knyta till en individ för att vara användbar. Vid användningen av sådana 

data blir anonymisering av data en nyckel till att framgångsrikt kunna nyttja 

datat utan att kunna identifiera individer och därmed falla inom 

dataskyddsförordningens räckvidd. För individen så är det samtidigt viktigt 

ur ett integritetsperspektiv att anonymiseringen är korrekt och väl 

fungerande. Detta kan visa sig vara svårt i takt med att mängden tillgängligt 

data fortsätter att öka. Det finns en uppenbar risk att data som tidigare var 

anonymiserat plötsligt omfattas av direktivet då det blivit möjligt att 

identifiera individer. Som exempel kan nämnas att när AOL, ett 

sökmotorföretag, släppte en databas med 650 000 sökfrågor men där varje 

individ hade anonymiserats och ersatts med en kod kunde vissa individer 

ändå identifieras baserat på deras unika webbsökningar. En 62 årig änka 

blev känd som kvinnan som sökte på ”numb fingers”, ”60 single men” och 

”dog that urinates on everything”.29 Hur man samlar in uppgifter och på 

vilket sätt dessa sedan anonymiseras är nycklar för att framgångsrikt 

balansera på gränsen mellan användbart data för analys av mänskliga 

beteenden men utan att använda sig av personligt data. I princip kommer 

detta att bli svårare och svårare i takt med att mängden tillgängligt data ökar 

samtidigt som förmågan att lägga ihop och analysera dessa data effektivt 

ständigt utvecklas. I en amerikansk studie visade det sig att genom att 

kombinera postnummer, födelsedatum och kön så kunde 87% av hela 

befolkningen identifieras direkt.30 Det här exemplet kastar ljus över ett annat 

problem för individer som vill kunna kontrollera vem som hanterar ens data 

och som omvänt är ett problem för organisationer som hanterar data. Det 

kan mycket väl vara så att organisationen som hanterar datat inte inser att 

det är personuppgifter man hanterar, och därigenom aldrig inhämtar 

samtycke från de personer som behandlas. Beroende på vad behandlingen 

                                                
29 Ohm, P., (2010), Broken promises of privacy: Responding to the suprising failure of 
anonymization, UCLA Law Review, s.1717 
30 Ohm, P., (2010), Broken promises of privacy: Responding to the suprising failure of 
anonymization, UCLA Law Review, s.1705 



 16 

leder till kan man även tänka sig att de individer som behandlas aldrig får 

reda på att behandling skett, och därmed inte vet i vilken riktning man ska 

vända sig för att stoppa behandlingen. Det säger sig självt att det kan vara 

svårt för både datainsamlare och individ att vid insamlingen av 

semipersonligt data, eller data som inte alls uppfattas som personligt, inse 

att dataskyddsförordningen kan komma att bli tillämplig för den tänkta 

behandlingen av det insamlade datat. 

 

4.3 Personligt data 
Denna kategori av uppgifter faller direkt inom dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde. Ett vanligt användningsområde för den här typen av 

data är marknadsföring på internet. Med det inbegrips insamling av data, 

skapande av olika användarprofiler som man sedan säljer till annonsörer. Ett 

bra exempel på hur detta kan te sig för en privatperson är att man 

exempelvis besökt en detaljists hemsida, sökt och tittat på en viss sak, och 

vid senare tillfällen, till exempel när man läser nyheter på internet, eller i sitt 

facebookflöde presenteras en annons på den vara man tidigare tittat på. På 

det här viset fungerar även personuppgifter, eller profiler baserat på 

personuppgifter som en inkomstkälla för företag och organisationer.31 

Kopplat till detta finns det uppenbara integritetsrisker. Insamling av data på 

internet görs ofta på mindre uppenbara sätt, vilket gör det svårt för individen 

att förstå att data samlas in.32 Exempelvis Google sparar användares 

söktermer, vilka länkar användaren klickar på, till vilka och om vad 

användaren skickar e-post och vilka videos som användaren visar på 

YouTube.33 Facebook gör liknande insamlingar exempelvis genom ”Like” 

knappar på olika hemsidor, information som användare delar samt vilka 

inlägg användaren läser.34 Att hålla ordning på var ens personuppgifter 

används blir svårare och svårare då företag som inriktar sig på paketering 
                                                
31 Tene, Omer and Polonetsky, Jules, To Track or 'Do Not Track': Advancing Transparency 
and Individual Control in Online Behavioral Advertising (August 31, 2011). Minnesota 
Journal of Law, Science & Technology, Vol. 13, No. 1, 2012, s.341.  
32 Castelluccia, C. (2012) Behavioral tracking on the internet: A Technical Perspective. 
33 Se stycke 2 och 3, https://privacy.google.com/your-data.html 
34 Se ”Vilka typer av information samlar vi in”, https://www.facebook.com/about/privacy/ 
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och försäljning av personligt data blir vanligare.35 I den här kontexten är det 

viktigt att nämna att det data som paketeras och vidaresäljs är data som 

samlats in med samtycke av den registrerade, fast det kan vara svårt att 

säkerställa att den registrerade faktiskt samtyckt till all användning som 

följde av registreringen (beakta exemplet med kakreceptet under rubriken 

samtycke ovan).  

 

4.4 Sammanfattning 
I takt med att dataanvändningen ökar, mängden tillgängligt data ökar samt 

kapaciteten i analysprogram och datorer ökar så blir det svårare och svårare 

för privatpersoner att förbli anonyma om de så önskar. Mängden 

samtyckesbeslut vi konfronteras med kan liknas vid ett brus samtidigt som 

att större och större mängder av semi-personligt data övergår till att bli 

personligt data. Detta kan vara problematiskt för individer som ämnar 

kontrollera sitt personliga data och för organisationer som helt ovetandes 

kan omfattas av regelverket för behandling av personuppgifter. 

 

 

                                                
35 Eurpoean Data Protection Supervisor,(2014) Privacy and competitiveness in the age of 
big data, s. 8.  
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5 Individpespektivet 

En för den här uppsatsen viktig komponent är naturligtvis 

individperspektivet. Hur vi som individer själva hanterar vår personliga 

information, hur väl vi känner till våra rättigheter och hur vi ser på att 

använda våra personuppgifter för att nyttja produkter och tjänster viktigt för 

huruvida de verktyg och rättigheter som dataskyddsförordningen erbjuder 

faktiskt tillför något eller kan visa sig effektiva. Om man historiskt ser till 

den tidigare regleringen, dataskyddsdirektivets livslängd, så har det varit 

förhållande vis få mål. Mellan åren 2000-2015 har endast 31 mål behandlats 

i ECJ.36 Detta kan naturligtvis tolkas som att individer är nöjda med 

behandlingen av sina personuppgifter och saknar anledning att klaga. Dock 

så måste man komma ihåg att EUD’s avgöranden i regel är begärda 

förhandsavgöranden, det vill säga att statistiken visar tolkningen av 

bestämmelserna i dataskyddsdirektivet, och inte de direkta tvisterna som 

avgjorts nationellt. En alternativ förklaring skulle även kunna vara att 

individer generellt har svårt att förstå dels att de har rättigheter visavi 

företag som behandlar personuppgifter, dels att personuppgifter samlas in 

och behandlas. Om snittindividen skulle läsa alla notiser, villkor och 

policydokument beträffande insamling av personligt data så skulle det ta 30 

mandagar per år i anspråk.37  

Individer har i allmänhet en misstänksam hållning mot insamlande av 

personligt data. Enligt en undersökning gjort av EU så svarar endast 15% av 

respondenterna att de kände att de har kontroll på sitt personliga data och att 

majoriteten (67%) var bekymrade över detta.38 Vidare så var en majoritet av 

respondenterna bekymrade över hur deras uppgifter sparades och hanterades 

när de gjorde köp med sina betal eller kreditkort samt när de använde sin 

mobiltelefon för samtal eller andra applikationer.39 Mer än 4 av 10 var på 

                                                
36 Laudati L, (2016) Summaries of EU court decisions 2000-2015. 
37 McDonald M.A., Cranor L.F., (2008) The Cost Of Reading Privacy Policies, A Journal 
of Law and Policy for the Information Society, s.17. 
38 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.4. 
39 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.5, stycke 2,3. 
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samma sätt bekymrade över hur deras internetvanor kartlades.40 Vidare så 

anser mer än 7 av 10 respondenter att användandet och avgivandet av 

personuppgifter är en större och större del av vardagslivet och strax under 6 

av 10 upplever att det inte finns något alternativ än att dela med sig av 

personuppgifter om man vill använda produkter och tjänster.41 Två 

tredjedelar av respondenterna kände inte till vilken lokal nationell 

myndighet som hade ansvar för dataskydd.42 Detta ger visst stöd för den 

alternativa förklaringen till varför det avgjorts förhållandevis få mål 

beträffande dataskydd som nämns ovan. 

När det kommer till vilken information som lämnas ut vid inhämtanden av 

samtycken och registrering av personuppgifter så visar undersökningen att 

endast 1 av 5 upplever att de alltid får information om syfte och ändamål för 

insamlandet av personuppgifter när uppgifterna samlas in, och färre än 1 av 

5 anger att de läser informationen de får i sin helhet. Ungefär hälften av 

respondenterna anger att de läser delar och en tredjedel anger att de inte 

läser någonting alls.43 En majoritet av respondenterna anger att de inte läser 

för att villkoren är för långa, medan 4 av 10 svarar att de är för krångliga att 

förstå eller oklara.44 

Sammantaget kan man säga att Europas invånare är medvetna om att data 

samlas in, att de är bekymrade över hur det används men att de inte tycker 

att de har något riktigt val om de vill delta i samhällsutvecklingen samt 

nyttja informationssamhällets möjligheter. 

 

 

                                                
40 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.5, stycke 4. 
41 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.7 stycke 2,3 
42 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.11 stycke 2. 
43 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.18,19 stycke 1. 
44 Special Eurobarometer 431 (2015) Data Protection Report s.19, stycke 2. 
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6 Analys och reflektioner  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida det finns skäl att 

anta att dataskyddsförordningens regler är ändamålsenliga och effektiva i 

ljuset av våra moderna liv och tillhörande dataanvändning. För att svara på 

den frågan så har jag dels undersökt vilka verktyg och rättigheter 

dataskyddsförordningen tillhandahåller samt vilka skyldigheter den sätter 

upp för den som vill samla in och behandla personuppgifter. Jag har även 

undersökt hur data samlas in, typiskt sett används samt kort redogjort för 

konsumenters attityder till datainsamling.  

 

Om man isolerat tittar på förordningens innehåll så framstår rätten till sitt 

data som absolut. Individen har rätt till att dels bli informerad om vilka 

uppgifter som samlas in, varför de samlas in och till vilka syften de ska 

användas. Dessutom finns rätten att när som helst ta tillbaka sitt samtycke 

till behandlingen samt även rätten att bli bortglömd, det vill säga att någon 

som behandlat ens data måste radera allt data även det som behandlades 

under samtycket, vilket får sägas är en nyhet och en skärpning av 

samtyckesinstitutet. Att genom förordningens verktyg kunna hävda sin rätt 

mot en känd motpart framstår som självklart.  

Det största hindret för den individ som vill ta kontroll över sina 

personuppgifter ligger inte i förordningen självt utan i den kontext 

förordningen är satt att verka. I relation till den kategori av data som består 

av personuppgifter så kan man konstatera att det snarare är 

informationssamhällets framväxt som paradoxalt nog riskerar att bli ett 

hinder för sin egen reglering. Individer bombarderas ständigt med nya 

samtyckesförfrågningar och policydokument som de upplever för långa att 

läsa eller krångliga för att förstå. På så sätt kan man säga att det skärpta 

kravet på ett specifikt informerat samtycke kan komma att bita sig självt i 

svansen. Mer information om hur personuppgifter används riskerar att leda 

till längre policydokument, vilket i sin tur leder till att färre människor 

faktiskt vet vad man samtyckt till. Samtidigt så upplever inte majoriteten av 
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individerna att det finns något annat val än att använda sina personuppgifter 

för att nyttja tjänster eller produkter.  

 

För företag som bygger sin verksamhet helt eller delvis på att samla in och 

behandla uppgifter kan den skärpta regleringen innebära flera risker. En 

tydlig risk som kommer med att individer generellt är misstänksamma och 

bekymrade över hur deras uppgifter hanteras är att användningen av alias 

ökar, dvs att anonymiseringen läggs på ett helt annat plan än i det insamlade 

datat. En annan risk är att företag som baserar hela sin verksamhet på att 

samla in och behandla uppgifter med ökade krav på transparens kan få svårt 

att samla in nya uppgifter, alternativt att redan registrerade väljer att dra 

tillbaka sina samtycken eller nyttja sin rätt till radering. 

 

När det kommer till den delen av insamlat data som idag samlas in som 

anonymiserat, icke personrelaterat data så finns även där risker, både för 

individer som vill värna sin integritet och för företag som samlar in och 

behandlar data. Som tidigare nämnt så inkluderas alla uppgifter som direkt 

eller indirekt kan tillskrivas en nu levande individ i 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde. I exemplet med postnummer, 

kön och födelsenummer så kunde 87% av den amerikanska befolkningen 

pekas ut och i takt med att mängden data ökar så blir det lättare och lättare 

att identifiera specifika individer och därmed omfattas av förordningens 

regelverk. För en individ som vill hävda sin rätt till integritet så är detta ett 

jätteproblem eftersom man inte vet vem som idag behandlar data som 

samlats in som anonymt men i praktiken är personligt. Omvänt så är det ett 

problem för den som behandlar data som den tror är anonymt, men som 

mycket väl kan vara personligt. För att kunna fortsätta skörda frukterna av 

stordataanalys så krävs en delikat balansgång där säker anonymisering 

kommer att bli en knäckfråga. 

 

 

För att återgå till själva huvudfrågan för uppsatsen, det vill säga huruvida 

dataskyddsförordningen kan tänkas vara effektiv givet vår uppkopplade 
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livsstil och användandet av stordataanalys så måste svaret bli både ja och 

nej.  

Ja, förordningen erbjuder reella rättigheter och långtgående skyldigheter för 

den som registreras och den som registrerar. Rätten till radering kan nämnas 

som en särskilt stark rättighet och regelverket kring det informerade, 

specifika samtycket som en skyldighet för den som vill samla in och 

behandla personuppgifter. 

Nej, de rättigheter och skyldigheter som förordningen föreskriver blir i 

praktiken svåra att hävda om man vill idka absolut kontroll över sina 

personuppgifter. Många av samhällsfunktionerna blir svåra att utnyttja, att 

ha en mobiltelefon är i princip uteslutet och att söka information på internet 

i praktiken omöjligt. Det är naturligtvis ingen absolut nödvändighet att 

varken ha en mobiltelefon eller söka information på internet, men i takt med 

att fler och fler samhällsfunktioner flyttar ut på internet blir det svårare och 

svårare att undvika registrering om man så önskar. 

I det här perspektivet menar jag att det är tydligt att användningen av 

personuppgifter som en sorts delbetalning i nyttjandet av 

informationssamhällets tjänster och produkter är här för att stanna, på gott 

och ont. 

En reflektion som jag tycker är viktig att ta upp, men som jag inte kommer 

att behandla vidare, är hur ett bättre skydd för personuppgifter skulle kunna 

utformas. Dataskyddsförordningen, för att använda en liknelse, leder 

verkligen hästen till vattenhålet men kan inte tvinga den att dricka. Skulle 

det månne vara ett större ingrepp i den personliga integriteten att vända på 

steken och förbjuda behandling av vissa personuppgifter? Likväl är ju rätten 

till ens egen person också rätten att använda de attribut kopplade till 

individen som individen själv önskar. 

 

I den bästa av världar kommer individer utnyttja sin rätt till sin egen person 

mer aggressivt i framtiden och verkligen använda sig av alla de verktyg som 

dataskyddsförordningen bjuder. Jag tror att det skulle leda till bättre tjänster, 

produkter och integritet för alla. 
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