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Förkortningar  
Artikel 29-gruppen Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av 

personuppgifter, etablerad med stöd av artikel 
29 i direktiv 95/46/EG, omnämns som WP i 
noter 

Dataskyddsdirektivet/direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter 

Dataskyddsförordningen/ förordningen/ 
GDPR 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 och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning)  

EU Europeiska unionen 
EU-stadgan Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna 
FEUF Fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt  
FTC Federal Trade Commission 
ICO Information Commissioner’s Office 
PuL Personuppgiftslag (1998:204) 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

I och med den teknologiska utvecklingen och internets revolutionerande frammarsch 

har behandling av personuppgifter fått en helt ny roll i samhället. Individer och saker 

är numera uppkopplade dygnet runt genom sociala medier och livsloggande 

produkter, såsom aktivitetsarmband och hälsoapplikationer, som samlar in och 

kartlägger information om dess användare.1 Många av de nya produkterna och 

tjänsterna som lanseras på marknaden idag kräver att du delar med dig av olika sorters 

personuppgifter för att produkten eller tjänsten ska kunna användas. Vissa 

tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster gratis i utbyte mot att individen delar med 

sig av sina personuppgifter och tillåter riktad marknadsföring.2  

 

I och med ökningen av personuppgiftsbehandling ställs individens rätt till privatliv 

och personlig integritet inför nya utmaningar. Sociala medier är en av de plattformar 

där individen delar med sig av stora mängder personuppgifter och där 

kontaktnätverket har blivit en del av individens identitet.3 Statusuppdateringar, bilder 

och videor laddas upp, delas och länkas. Oftast kan andra plattformar kopplas samman 

med den sociala plattformen och dela uppgifter såsom musiksmak, träningsaktiviteter, 

resor, matpreferenser, inköp och intressen. Även hur individen använder och 

interagerar med plattformen loggas och används för att förstå beteendemönster och 

preferenser.4 Informationen är omfattade och kan inkludera hela individens livscykel 

med motgångar och medgångar.5 Plattformarna besitter därmed enorma mängder 

data, ibland av känslig natur, som kan vara väldigt integritetskränkande i orätta händer 

eller fel sammanhang.6 Som en reaktion på personuppgifters ökade utsatthet i 

samhället utarbetades en ny dataskyddslagstiftning för att stärka skyddet för 

personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen7, även kallad GDPR, börjar gälla i 

																																																								
1 WP 223, s 5 f.  
2 Stalla-Bourdillon m fl, Privacy vs. Security, s 96.  
3 KOM(2010) 609 slutlig, s 2 och Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 29.  
4 KOM(2010) 609 slutlig, s 2.  
5 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 27.  
6 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 27.  
7 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 och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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maj 2018 och ersätter då det nuvarande dataskyddsdirektivet8 och den svenska 

personuppgiftslagen PuL9. Stora delar av GDPR bygger på samma principer och 

regler som direktivet, men förordningen strävar efter att ge individen ett starkare 

skydd för personuppgifter och inför hårdare sanktionskrav för ofullständig 

efterlevnad av reglerna.  

 

I linje med GDPR:s bakomliggande syfte, att stärka skyddet för individens 

personuppgifter, införs rätten till dataportabilitet i artikel 20 GDPR. Rätten till 

dataportabilitet, eller portabilitetsrätten, innebär en möjlighet för individen att få ut 

de personuppgifter som rör denne och som hen har tillhandahållit tjänsteleverantören 

samt att få dessa uppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör. Rättigheten har 

till syfte att öka individens makt och kontroll över sina egna personuppgifter samt 

skapa en möjlighet för individen att bryta upp mot monopoliserade verksamheter och 

bidra till en ökad konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det främsta 

tillämpningsområdet som portabilitetsrätten är tänkt att träffa är överföring av 

personuppgifter mellan sociala medier. Bilder, videor, statusuppdateringar och 

kontaktlistor ska, efter en individs begäran, kunna flyttas från en plattform till en 

annan.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att analysera om rätten till dataportabilitet, såsom den 

kommer till uttryck i GDPR, uppfyller sitt bakomliggande ändamål och medför att 

individen får en ökad kontroll över sina personuppgifter. Även om dataportabilitet i 

grunden har ett syfte som går hand i hand med GDPR:s övergripande ändamål, att 

stärka skyddet för den personliga integriteten, finns det många problematiska sidor 

med den nya regleringen som kan inskränka individens kontroll. På grund av denna 

konflikt finns det ett intresse av att utreda ämnet.     

 

Den främsta grunden till problematiken ligger i att rätten att överföra personuppgifter 

mellan tjänsteleverantörer är en ny funktion som inte varit föremål för någon 

																																																								
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
9 Personuppgiftslag (1998:204). 
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lagreglering tidigare.10 Det medför en osäkerhet om hur rekvisiten ska tolkas och 

tillämpas av tjänsteleverantörer och myndigheter. Men framför allt har tolkningen av 

rekvisitens innebörd stor betydelse för vilken effekt rätten till dataportabilitet får för 

individen.  

 

För att uppnå den kontroll som portabilitetsrätten syftar till, är det av betydelse vilka 

personuppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet och hur individen kan 

tillgodogöra sig dem. Med hänsyn till den stora mängd personuppgifter som individen 

delar om sig själv är det viktigt att tillämpningsområdet speglar det ökade 

kontrollbehov som individen har och att personuppgifterna kan återanvändas efter 

individens intresse. För att rättigheten ska få det önskade genomslaget måste 

tjänsteleverantörers efterlevnad tillförsäkras genom regleringen. Om rätten till 

dataportabilitet leder till för betungande implementeringsåtgärder eller kan undvikas, 

uppnås inte den effekt som är nödvändig för att individen ska få en ökad kontroll. 

Portabiliteträttens effekt påverkas ytterligare av andra rättigheters 

tillämpningsområde. Om rätten till dataportabilitet överlappar eller begränsar andra 

rättigheter kan det ifrågasättas om portabilitetsrätten medför ökat skydd för individen. 

Slutligen kan tillämpningen leda till ökade säkerhetsrisker eftersom portabilitetsrätten 

innebär ett enklare sätt att sprida personuppgifter.  

 

Med hänsyn till samhällets ökade personuppgiftsbehandling, personuppgifternas 

redan utsatta roll på internet och ovanstående problematik kan rätten till 

dataportabilitet leda till motverkande och inskränkande effekter på individens kontroll 

och skyddet för personuppgifter. Uppsatsen avser därför att besvara frågan om 

individens kontroll av personuppgifter påverkas positivt eller negativt av rätten till 

dataportabilitet. Leder portabilitetsrätten till en ökad kontroll för individen, såsom det 

bakomliggande syftet föreskriver?  

 

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen är avgränsad till att behandla rätten till dataportabilitet ur ett 

individperspektiv. Med hänsyn till att rättigheten även medför en skyldighet för 

tjänsteleverantörer att uppfylla regeln kan dataportabilitet även utredas i förhållande 

																																																								
10 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 339. 
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till dem. Hur regeln bör tolkas och tillämpas för att gynna tjänsteleverantörer och 

deras relation till varandra på marknaden är en relevant infallsvinkel, men den faller 

utanför uppsatsens syfte. Denna avgränsning har valts på grund av den tekniska 

kunskap som behövs för att ingående kunna diskutera fördelar och nackdelar med 

tjänsteleverantörers implementeringsåtgärder. Tjänsteleverantörernas efterlevnad av 

rätten till dataportabilitet kommer dock beröras i den mån det har betydelse för vilken 

effekt rättigheten har för individen.  

 

I linje med ovanstående avgränsning faller även de konkurrensrättsliga reglerna, 

artikel 101 och 102 FEUF, utanför uppsatsens syfte och kommer inte beröras. 

Eftersom konkurrensrättsliga aspekter aktualiseras vid en tillämpning av rätten till 

dataportabilitet är förhållandet relevant att diskutera, men med hänsyn till att 

uppsatsen har ett entydigt fokus på personuppgiftsskydd och GDPR har denna 

avgränsning varit nödvändig. De konkurrensrättsliga reglerna är omfattande och 

komplexa, vilket innebär att de inte lämpligen bör behandlas i förbigående. Däremot 

belyser uppsatsen de konkurrensrättsliga aspekterna som ligger till grund för GDPR 

och rätten till dataportabilitet. Dessa aspekter påverkar individens kontroll av 

personuppgifter och fyller därmed ett syfte för uppsatsen.  

 

Uppsatsen begränsas till de EU-rättsliga regelverken till skydd för personuppgifter, 

GDPR och dataskyddsdirektivet samt till nationella myndigheters tolkningar av 

nämnda regelverk. 

 

1.4 Metod och material 

Den övergripande metoden som tillämpas i uppsatsen är rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden har till syfte att hitta en lösning på ett rättsligt problem 

genom tillämpning av allmänt accepterade rättskällor, såsom lagstiftning, praxis, 

förarbeten och doktrin.11 Den kan vidare användas för att kritiskt granska rättsläget, 

vilket gör metoden lämplig för det angivna syftet.  

 

Med hänsyn till att uppsatsen avser att utreda en ny rättighet i en kommande EU-

rättsakt kan dock en helt renodlad rättsdogmatisk metod inte tillämpas. Som en del av 

																																																								
11 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s 21. 
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uppsatsens syfte ligger det att utreda och förutse vad som kommer bli gällande rätt 

enligt GDPR. Det medför att uppsatsen av förklarliga skäl innehåller en del 

spekulativa element om vad gällande rätt kommer vara och innebära för individen. 

Vidare har skyddet för personuppgifter en stark EU-rättslig prägel med förankring i 

en EU-rättsakt, vilket medför att uppsatsen främst tillämpar EU-rättskällor. Den 

rättsdogmatiska metoden får därmed samspela med en EU-rättslig metod.   

 

I doktrin har det framhållits att hänvisning inte kan göras till en enhetlig EU-rättslig 

metod, utan i likhet med den rättsdogmatiska metoden måste olika överväganden 

beaktas.12 Det som uppsatsen benämner som en EU-rättslig metod bör snarare 

beskrivas som ett tillvägagångssätt att tolka och systematisera EU-rättsliga källor.13 

De EU-rättsliga källorna skiljer sig åt i förhållande till de svenska rättskällorna. EU-

domstolens avgöranden är den främsta källan till att tolka unionsrätten. Med 

anledning av att rätten till dataportabilitet introduceras som en ny rättighet i en 

förordning som ännu inte börjat gälla, saknas avgöranden från EU-domstolen på 

området. EU-rättspraxis har därmed inte kunnat användas som tolkningsunderlag i 

uppsatsen. Vidare har förarbeten traditionellt sett en underordnad betydelse vid 

tolkning av EU-rättsakter och därför finns det begränsat med förberedande dokument 

på området. I och med att GDPR blir direkt tillämplig i medlemsstaterna krävs dock 

omfattande förberedelser med anpassningar av de nationella reglerna. I Sverige pågår 

ett lagstiftningsarbete där ett flertal utredningar har presenterats.14 Utredningarna har 

fått visst utrymme i uppsatsen för att tolka GDPR i ljuset av svenska 

implementeringsåtgärder.  

 

För att tolka EU-rättsakter och fastställa deras syften används ofta så kallad soft law.15 

Soft law är icke-bindande dokument som utarbetats av olika EU-organ, ofta i 

samarbete med nationella aktörer.16 De tar fram olika riktlinjer, vägledningar och 

koder för att underlätta ett effektivt och enhetligt genomslag i hela Europa.17 För att 

tolka den EU-rättsliga personuppgiftslagstiftningen utgör Artikel 29-gruppens 

																																																								
12 Reichel, EU-rättslig metod, s 109. 
13 Reichel, EU-rättslig metod, s 109.  
14 Se t.ex. SOU 2017:39 och SOU 2017:52. 
15 Reichel, EU-rättslig metod, s 127. 
16 Reichel, EU-rättslig metod, s 127.  
17 Reichel, EU-rättslig metod, s 127. 
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vägledningar en viktig rättskälla i uppsatsen. Artikel 29-gruppen är ett rådgivande och 

oberoende organ som primärt har till syfte att utreda frågor rörande tillämpningen av 

dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen. I sammanhanget ska påpekas att 

rättskällevärdet av soft law är begränsat eftersom det inte har någon bindande 

verkan.18 Trots detta får de ofta en påtaglig normerande verkan och EU-domstolen 

har funnit att nationella myndigheter och domstolar i vissa fall kan vara skyldiga att 

tillämpa soft law som tolkningsunderlag.19 Artikel 29-gruppens yttranden ligger ofta 

i linje med hur EU-institutioner tolkar och tillämpar dataskyddslagstiftningen och är 

därför en lämplig källa för uppsatsen. Utöver Artikel 29-gruppen används även 

vägledningar från den svenska tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, och Englands 

motsvarighet ICO, som rättskälla. Vid sidan av soft law fyller ingressen, som finns i 

början av varje direktiv och förordning, en viktig funktion. Ingressen beskriver 

kortfattat rättsaktens syften och vilka övervägande som tagits inför varje 

bestämmelse. Genom att beakta ingressen kan viktig tolkningsdata utläsas som ger 

ytterligare vägledning i tolkningen av bestämmelsernas syften. I avsaknad av 

överordnande EU-rättsliga källor har uppsatsen lagt stor vikt vid ingressen till GDPR.  

 

Som en ytterligare faktor avseende ämnets karaktär och avsaknaden av traditionella 

rättskällor har även artiklar, inspelade konferenser och andra publikationer använts 

som källor i uppsatsen. Dessa källor har främst använts för att lyfta vissa åsikter och 

funderingar för att bredda uppsatsens analys.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen har till syfte att utreda om rätten till dataportabilitet uppfyller sitt 

bakomliggande syfte, att ge individen en ökad kontroll över sina personuppgifter. I 

avsnitt två ges därför en grundläggande genomgång av GDPR:s och portabiliteträttens 

bakomliggande intressen och ändamål. Kapitlet är på så vis tänkt att ge läsaren en 

inledande bakgrund, förståelse och språngbräda över till kommande avsnitt där rätten 

till dataportabilitet analyseras i förhållande till dessa ändamål. Mot bakgrund av 

uppsatsens frågeställning, utreds portabiliteträttens påverkan på individens kontroll 

utifrån fyra delområden. Delområdena fyller alla en central roll för bedömningen om 

individens kontrollmöjlighet ökar och de analyseras i kapitlen tre, fyra, fem och sex. 

																																																								
18 Mål T-258/06 Tyskland mot kommissionen.  
19 Mål C-322/88 Grimaldi mot Fonds des maldies professionnelles. 
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Avsnitt tre behandlar vilka personuppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet 

och vad gränsdragningen får för konsekvenser för individens kontroll. Rättighetens 

omfattning diskuteras och problematiseras utefter de rekvisit som stadgas i artikel 20 

GDPR. Avsnitt fyra berör hur individen kan tillgodogöra sig rätten till dataportabilitet 

och hur tjänsteleverantörers efterlevnad säkerställs. De två faktorerna går hand i hand 

och behandlas därför under samma avsnitt. Avsnittet diskuterar de krav som följer av 

rätten till dataportabilitet samt när och hur tjänsteleverantören måste uppfylla 

portabiliteträtten. Vidare diskuteras dataportabilitet i förhållande till andra rättigheter 

i GDPR. Detta sker i avsnitt fem, som har till syfte att analysera om personuppgifter 

kan erhålla samma eller liknande skydd genom någon annan rättighet. Avsnittet 

innehåller även en diskussion om portabilitetsrätten begränsar några andra rättigheter. 

I avsnitt sex behandlas de säkerhetsrisker som är kopplade till rätten till 

dataportabilitet och som riskerar att påverka individens kontroll negativt. Analysen 

omfattar både de kritiska moment och de berörda rekvisit som portabiliteträtten 

innefattar. Avslutningsvis ger avsnitt sju en sammanfattande genomgång och slutsats 

om hur individens kontroll påverkas av rätten till dataportabilitet. 
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2 En ny rättighet i en ny förordning    
2.1 Inledning  

Rätten till dataportabilitet, artikel 20 GDPR, innehåller egentligen två skilda 

rättigheter. För det första består den av en rätt för individen att begära ut de 

personuppgifter som rör denne och som hen har tillhandahållit tjänsteleverantören i 

ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Tanken är att individen ska 

kunna lagra denna data för personligt bruk på en privat server eller på en privat 

molntjänst utan att för den delen behöva överföra det till en annan tjänsteleverantör.20 

Denna del av portabilitetsrätten är nära besläktad med rätten till tillgång i artikel 15 

GDPR. För det andra består den av en rätt för individen att få dessa personuppgifter 

överförda till en annan tjänsteleverantör utan att den ursprungliga tjänsteleverantören 

hindrar detta. Överföringen av personuppgifterna från en tjänsteleverantör till en 

annan ska ske direkt när det är tekniskt möjligt.21 Det främsta tillämpningsområdet 

som portabilitetsrätten är tänkt att träffa är individens möjlighet att kunna flytta 

material, såsom bilder, videor och statusuppdateringar, mellan två sociala 

plattformar.22  

 

Rätten till dataportabilitet har inte haft någon uttrycklig plats i det nuvarande 

dataskyddsdirektivet. Att portabilitetsrätten införs som en ny rättighet medför en 

större osäkerhet kring hur regeln ska tolkas och tillämpas eftersom det inte finns 

någon tidigare praxis eller erfarenhet av en sådan rättighet. För att kunna utreda om 

rätten till dataportabilitet tillför individen en ökad kontroll över sina personuppgifter, 

i enlighet med de bakomliggande syftena, är det nödvändigt att dessa syften först 

granskas. Med hänsyn till att det rör sig om en ny rättighet i en ny förordning berörs 

även ändamålen bakom GDPR för att framkalla en heltäckande bild av de intressen 

som ligger till grund för portabilitetsrätten. På så sätt skapas även en bredare förståelse 

för rätten till dataportabilitet inför de kommande avsnitten. Avsnittet inleds med en 

övergripande genomgång över varför en ny dataskyddslagstiftning arbetades fram och 

därefter behandlas syftena bakom GDPR och portabilitetsrätten.   

 

																																																								
20 WP 242 rev.01, s 4.  
21 Artikel 20 GDPR. 
22 COM(2012) 11 final, s 27. 
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2.2 Varför en ny förordning? 

Dataskyddsdirektivet är den befintliga grundstenen för skyddet av personuppgifter 

inom EU, vars två huvudsyften är att skydda EU-medborgarnas personliga integritet 

samt garantera det fria flödet av personuppgifter inom EU:s inre marknad.23 I och med 

att direktiv endast är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås, och 

överlåter till medlemsstaterna att välja tillvägagångssätt för genomförandet, har 

implementeringen lett till skillnader mellan medlemsstaternas dataskydds-

lagstiftning.24 Den bristande harmoniseringen medför en rättsosäkerhet samt spridda 

uppfattningar om hur dataskyddsslagstiftningen ska tillämpas i praktiken.25  

 

Utöver den bristande harmoniseringen har även den snabba tekniska utvecklingen 

varit en bidragande faktor till införandet av GDPR. Även om dataskyddsdirektivets 

mål och principer fortfarande är giltiga har regleringen ställts inför nya utmaningar. 

Internet har fått en ökad betydelse i individers vardagsliv, där livsloggande produkter 

och sociala medier samlar in och delar otroliga mängder personlig data. Även hos 

företag och myndigheter har användning av personuppgifter nått en helt ny nivå. Idag 

används molntjänster, där programvara, datalagring och processorkraft tillhandahålls 

över nätet på externa servrar, vilket medför överföring av personuppgifter till 

ytterligare parter. De nya lösningarna och den ökade användningen har medfört att 

många anser att den personliga integriteten står inför ökade risker. 26  

 

För att bygga upp förtroendet, dels för tillämpning av personuppgiftsskyddet i Europa, 

dels för nätmiljön och individers vilja att använda internet, slog kommissionen fast 

att EU behövde en mer samlad och konsekvent strategi för skyddet av 

personuppgifter.27 Detta uppbackades av både enskilda och företag som förespråkade 

en genomgripande reform av dataskyddet i EU.28 Genom att anta en förordning som 

är bindande i alla delar och direkt tillämplig i medlemsstaterna, var målet att 

åstadkomma en fullharmonisering på området.29 GDPR förväntas leda till att 

																																																								
23 COM(2012) 9 final, s 3.  
24 Artikel 288 FEUF.  
25 Ingresspunkt 9 GDPR. Se även COM(2012) 9 final, s 4.  
26 KOM(2010) 609 slutlig, s 2.  
27 COM(2012) 11 final, s 2.  
28 COM(2012) 9 final, s 3 f.  
29 COM(2012) 11 final, s 5 f. 
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rättssäkerheten för tjänsteleverantörer och individer förbättras, att de administrativa 

bördorna minskar och att skyddet genomförs på ett enhetligt sätt i hela Europa.30  

 

2.3 Bakomliggande syften 

2.3.1 Starkare skydd för individen 

Skyddet för den personliga integriteten är en grundläggande rättighet inom EU som 

stadfästs i artikel 8 EU-stadgan och i artikel 16.1 FEUF. Syftet med både det 

nuvarande direktivet samt GDPR är just att stärka enskildas rättigheter och i synnerhet 

rätten till skydd av personuppgifter.31 Det innebär bland annat att öka individens 

insyn, förbättra individens kontroll över sina egna uppgifter samt öka medvetenheten 

hos individerna.32 Vidare, ska individen ges effektiva metoder för att hålla sig 

underrättade om den behandling som sker samt ges möjlighet att tillvarata sina 

rättigheter på ett verkningsfullt sätt.33 Rätten till skydd av personuppgifter är dock 

ingen absolut rättighet utan den måste förstås i en samhällelig kontext där den får 

vägas mot andra rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen.34  

 

För att förbättra individens kontroll över sina personuppgifter infördes rätten till 

dataportabilitet i GDPR.35 Att individen behåller faktisk kontroll över sina egna 

uppgifter ansågs vara en förutsättning för att säkerställa ett fullgott 

personuppgiftsskydd.36 Genom portabilitetsrätten ska individen få en rätt att erhålla 

sina personuppgifter i enlighet med sina egna villkor och önskningar.37 Vidare ska 

individen ges en ökad möjlighet att flytta personuppgifter mellan olika 

tjänsteleverantörer. Det är därmed individen som bestämmer vilka som har tillgång 

till uppgifterna och hur de kan användas. När personuppgiftsbehandling sker på 

individens villkor och efter individens medvetna val skapar det en tryggare miljö för 

personuppgifterna. En ökad kontrollmöjlighet för individen medför att 

personuppgiftsskyddet stärks.  

 

																																																								
30 COM(2012) 11 final, s 5.  
31 KOM(2010) 609 slutlig, s 5.  
32 KOM(2010) 609 slutlig, s 5 ff.  
33 COM(2012) 9 final, s 5.  
34 Ingresspunkt 4 GDPR.  
35 Ingresspunkt 68 GDPR.  
36 KOM(2010) 609 slutlig, s 7.  
37 WP 242 rev.01, s 6.  
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2.3.2 Fritt flöde och ekonomisk tillväxt  

En annan viktig aspekt som framhålls i de förberedande dokumenten till GDPR är att 

ett starkt personuppgiftsskydd är en förutsättning för en god ekonomisk tillväxt i 

EU.38 Individen är sällan fullt medvetna om att uppgifter samlas in om den och i 

vilken utsträckning det sker.39 Enligt en undersökning på europeiska 

internetanvändare ansåg många att utlämnande av personuppgifter var en del av 

vardagen samtidigt som 72 % oroade sig för att de lämnade ifrån sig för mycket 

personuppgifter.40 Bristande förtroende för internet hos individen leder till att nya 

tjänster och varor inte utnyttjas vilket i sin tur hämmar den inre marknaden.41 

Personuppgifter behöver kunna flöda fritt och säkert för att den inre marknaden ska 

kunna fungera och stimulera ekonomisk tillväxt, sysselsättning och innovation.42 Med 

anledning därav har kommissionen framfört en vision om att skapa en europeisk 

dataekonomi vilket innebär ett ekosystem där olika marknadsaktörer samarbetar för 

att säkerställa att data är tillgänglig och användbar i hela EU.43 Införandet av GDPR 

är tänkt att gynna detta samarbete genom att säkerställa en konsekvent tolkning av 

personuppgiftsskyddet i hela EU med gemensamma lösningar och villkor för 

företagen och därigenom öka tilliten bland individerna.44  

 

Trots att individens kontroll framförts som huvudsyfte till att portabilitetsrätten införs 

som en rättighet för individen, diskuterade även kommissionen konkurrensaspekten 

under sitt förberedande arbete.45 Konkurrens är inte något som regleras under GDPR 

men likväl är fritt flöde och ekonomisk tillväxt en grundbult i EU:s 

dataskyddslagstiftning. Insamling och lagring av personuppgifter har fått ett stort 

kommersiellt värde för företag och kan utgöra ett företags största tillgång och 

konkurrensfördel.46 Rätten till dataportabilitet medför en viss begränsning i hur 

tjänsteleverantörer kan använda personuppgifter som konkurrensmedel. 

Portabilitetsrätten gör det möjligt för individen att enkelt byta tjänsteleverantör och 

																																																								
38 Se t.ex. KOM(2010) 609 slutlig, s 10 och COM(2012) 9 final, s 2. 
39 COM(2012) 9 final, s 4.  
40 Special Eurobarometer 359, Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European 
Union, s 23 och 54. 
41 COM(2012) 9 final, s 2.  
42 COM(2012) 9 final, s 2.  
43 COM(2017) 9 final, s 1.  
44 COM(2017) 9 final, s 2 f.  
45 CPDP 47/69, Making sense of the right to data portability.  
46 Volny, Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin, s 92.  
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därmed motverkas möjligheten att låsa in individen till en och samma tjänst. Exempel 

på liknande reglering är nummerportabiliteten som innebär en rätt att ta med sig sitt 

mobilnummer vid byte av mobilabonnemang.47 Syftet bakom nummerportabilitet är 

att främja konkurrens och öka abonnenters rörlighet på marknaden genom att 

undanröja de hinder som medför att en abonnent av praktiska skäl avstår från att välja 

en ny konkurrerande leverantör.48 Det är liknande skäl som dataportabiliteten bygger 

på. Portabilitetsrätten signalerar att företag inte har någon äganderätt till en individs 

personuppgifter. Det är individen som fullt ut bestämmer över sin data och har rätt att 

flytta den vidare till en annan plattform. Det medför en frihet för individen och på så 

sätt kan maktförhållandet mellan individen och tjänsteleverantörer balanseras upp och 

individen får en aktivare roll på marknaden.49 Dataportabilitet bedöms därmed kunna 

bidra till ökad konkurrens och samhällsekonomisk effektivitet.50 

 

2.4 Individens kontroll  

Utifrån de syften som rätten till dataportabilitet bygger på, framstår individens ökade 

kontroll som den mest centrala. En ökad kontroll ska erhållas genom att 

portabilitetsrätten ger individen möjlighet att själv få tillgång till uppgifterna i ett 

användbart format och fritt flytta dem mellan olika tjänsteleverantörer. Det leder till 

att individen får en bättre överblick över sina personuppgifter och över 

tjänsteleverantörens behandling av dem. Individen kan både kontrollera att 

behandling sker på lämpligt sätt och återanvända personuppgifterna för eget ändamål. 

Vidare innebär det ett enklare sätt för individen att byta plattform och själv bestämma 

vem som ska behandla dennes personuppgifter. Tjänsteleverantören har ingen 

möjlighet att låsa in individens personuppgifter till sin plattform utan måste dela med 

sig efter individens önskemål. Det gör att individen kan se sina personuppgifter som 

en personlig tillgång och ägodel som hen behåller makten över.  

 

I takt med att individen lämnar ifrån sig allt mer personuppgifter genom sociala 

medier och användning av livsloggande produkter, förlorar individen allt mer kontroll 

över sina personuppgifter.51 Det är därför viktigt att portabilitetsrätten uppfyller sin 

																																																								
47 5:9 lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.  
48 Prop. 2010/11:115, s 105. 
49 WP 242 rev.01, s 4.  
50 SOU 2017:52, s 244. 
51 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 78 f.  
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avsedda funktion och väger upp den obalans som finns mellan individen och 

tjänsteleverantören. I de följande avsnitten analyseras därför portabiliteträtten utifrån 

fyra delområden, i förhållande till individens kontroll och hur den påverkas. Det 

inledande delområdet redogör för vilka personuppgifter som omfattas av 

portabilitetsrätten och hur olika gränsdragningar ökar eller minskar individens 

kontroll över sina personuppgifter.  
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3 Personuppgifternas omfattning  
3.1 Inledning  

I avsnittet utreds vilka personuppgifter som individen har rätt att få tillgång till och 

överföra utifrån artikel 20 GDPR. Utformningen av rätten till dataportabilitet omfattar 

nämligen inte alla personuppgifter som tjänsteleverantören behandlar om individen. 

Artikel 20 GDPR uppställer vissa begränsningar avseende vilka personuppgifter som 

individen har rätt att begära ut eller överföra till en annan tjänsteleverantör. Enligt 

artikeln omfattas endast de personuppgifter som rör individen eller som hen har 

tillhandahållit tjänsteleverantören. Vidare måste behandlingen grundas på samtycke 

eller avtal med individen för att portabilitetsrätten ska vara aktuell. Som ett sista krav 

måste det även röra sig om en automatiserad behandling för att några personuppgifter 

ska kunna ges ut eller överföras.  

 

För att rätten till dataportabilitet ska aktualiseras krävs därmed att vissa specifika 

faktorer är uppfyllda. Genom att applicera de krav som uppställs i artikeln är det 

många typer av personuppgifter som faller bort. Frågan är om avgränsningen till vad 

som ligger utanför respektive innanför portabiliteträttens tillämpningsområde är 

fördelaktigt med hänsyn till individens skydd och kontroll över sina personuppgifter. 

För att portabilitetsrätten ska kunna tillföra individen en ökad kontroll krävs det att 

rätt typ av personuppgifter omfattas. Det är därför av relevans för uppsatsens 

frågeställning att utreda portabilitetsrättens omfattning.   

 

I avsnittet redogörs i tur och ordning för de aktuella rekvisit som begränsar 

portabiliteträttens omfattning. I samband med redogörelsen förs en diskussion om hur 

gränsdragningarna påverkar individens kontroll. Inledningsvis berörs personuppgifter 

som rör och är tillhandahållna av individen. Därefter följer kravet på laglig grund i 

samtycke eller avtal och till sist behandlas automatiserad behandling.  

 

3.2 Personuppgifter som rör och är tillhandahållna av individen 

3.2.1 Rekvisiten personuppgift och rör individen 

Individen har endast rätt att få ut och överföra personuppgifter som rör honom eller 

henne. Som ett första kriterium måste det därmed innefatta personuppgifter, i enlighet 

med definitionen i artikel 4.1 GDPR. Personuppgifter är varje upplysning som direkt 



	 20 

eller indirekt avser en identifierad eller identifierbar person. För att bedöma om en 

person är identifierbar ska alla hjälpmedel som rimligen kan användas för att 

identifiera personen beaktas.52 Det innebär att anonymiserade uppgifter faller utanför 

tillämpningsområdet. Andra tekniska lösningar för att göra uppgifter mindre 

identifierbara, till exempel pseudonymisering, innebär oftast inte att uppgifterna blir 

helt avidentifierade utan ska ses som personuppgifter och därmed omfattas av rätten 

till dataportabilitet.53  

 

Personuppgifterna ska vidare röra individen vilket enligt en ordalydelsetolkning 

omfattar alla uppgifter som på något sätt kan kopplas till individen. Artikel 29-

gruppen anför samma inställning och begreppet ska därmed anses vidsträckt.54 

Mailkorrespondens, listor på telefonsamtal och kontakter på sociala nätverk omfattas 

av portabilitetsrätten och kan bli föremål för överföring till en annan tjänsteleverantör. 

Individens rätt får dock aldrig gå så långt att det påverkar andras rättigheter och 

friheter på ett ogynnsamt sätt enligt artikel 20.4 GDPR, till exempel genom att 

begränsa tredje mans rätt till sina personuppgifter. Det krävs därmed en 

intresseavvägning mellan individens och tredje mans rätt till personuppgifterna. För 

att kunna göra denna intresseavvägning krävs en mer ingående analys av artikel 20.4 

GDPR, vilket behandlas i avsnitt 5.3. Uppgifter som inte har någon koppling till 

individen kan inte bli föremål för rätten till dataportabilitet.  

 

3.2.2 Rekvisitet tillhandahållna av individen  

3.2.2.1 Olika typer av tillhandahållanden  

Vidare måste personuppgifterna vara tillhandahållna av individen för att omfattas av 

rätten till dataportabilitet. Med hänsyn till att personuppgifter kan samlas in på en rad 

olika sätt och att begreppet inte är definierat i GDPR har det skapats stor förvirring 

bland aktörer på marknaden.55 Information som individen fyller i om sig själv, såsom 

namn, mailadress, telefonnummer och bankuppgifter, för att till exempel skapa ett 

konto hos en tjänsteleverantör är sådana uppgifter som klart ryms i begreppet 

tillhandahållna av individen.56 Likaså det innehåll som individen laddar upp på en 

																																																								
52 Ingresspunkt 26 GDPR. Se även WP 136, s 12 ff.  
53 WP 216, s 20 ff.  
54 WP 242 rev.01, s 9.  
55 CPDP 47/69, Making sense of the right to data portability. 
56 WP 242 rev.01, s 9.  
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social plattform, såsom bilder, videor och statsuppdateringar, faller under detta 

begrepp.  

 

Ett vanligt fenomen bland tjänsteleverantörer är att de även samlar in data om 

individens användningsmönster på plattformen.57 Det kan bland annat vara 

information om hur ofta individen använder plattformen, vilken tid på dygnet det sker, 

vilka funktioner individen tillämpar mest och sökhistorik. Syftet med att samla in 

denna information är vanligtvis för att utveckla och förbättra plattformen så den blir 

mer användarvänlig. Det kan även vara för att optimera sin marknadsföring genom 

att analysera individens klickhistorik.58 Informationen är kopplad till en individ och 

ska därför ses som personuppgifter men det är svårare att argumentera för att 

informationen är tillhandahållen av individen på samma sätt som ovanstående 

exempel. Det får snarare ses som personuppgifter som genererats på grund av 

individens aktivitet och tjänsteleverantörens användning av tekniska analysverktyg. 

Denna form av personuppgifter ligger därmed i gränslandet.  

 

Utöver det finns även information som tjänsteleverantören har skapat själv genom till 

exempel egna personlighetsalgoritmer. Även om själva algoritmerna är framtagna av 

tjänsteleverantören, bygger de på resultat och bedömningar av individens användning 

av tjänsten. Om rekvisitet omfattar även denna form av personuppgifter får också 

anses oklart.  

 

3.2.2.2 Vägledande uttalanden  

Artikel 29-gruppen har i sin vägledning ansett att tillhandahållande ska tolkas brett 

och innefatta även sådana uppgifter som genererats av individens aktiviteter.59 Det 

innebär att sökhistorik, trafikdata och platsdata ska omfattas av begreppet samt rådata 

såsom mätning av puls och hjärtslag.60 Anledningen till att Artikel 29-gruppen valt 

denna breda definition är för att ge individen en bättre inblick i hur tjänsteleverantören 

använder individens personuppgifter.61 Det ger individen en större möjlighet att välja 

vilken information den är villig att överföra till en annan tjänsteleverantör och kan på 

																																																								
57 KOM(2010) 609 slutlig, s 2. 
58 KOM(2010) 609 slutlig, s 2. 
59 WP 242 rev.01, s 9 f. 
60 WP 242 rev.01, s 10. 
61 WP 242 rev.01, s 10, se not 19.  
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så vis öka individens medvetenhet om i vilken utsträckning dennes rätt till privatliv 

är respekterad.62  

 

Utanför tillämpningsområdet faller sådana uppgifter som skapats av  

tjänsteleverantören, till exempel resultat av en bedömning om individens hälsa eller 

en profil som skapats i samband med riskhantering.63 Tillhandahållande ska därmed, 

enligt Artikel 29-gruppen, omfatta alla personuppgifter som relaterar till individens 

aktiviteter eller observationer av individens beteendemönster men inte inkludera 

sådana uppgifter som följer av senare bedömningar eller slutsatser av de beteendena.64 

Artikel 29-gruppen har fått kritik av bland annat kommission, för att ha gett begreppet 

en alltför vidsträckt innebörd.65 Kritiken har framför allt varit kopplad till att en bred 

tolkning går utanför ordalydelsen av artikeln och att skyldigheten för 

tjänsteleverantörerna blir allt för betungande.66  

 

3.2.2.3 Omfattningens påverkan på individens kontroll 

Exakt vilka personuppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet är därmed 

oklart. Ur ett individperspektiv är den breda tolkningen att föredra eftersom en större 

mängd personuppgifter då omfattas av portabilitetsrätten. Det innebär att individen 

får en bredare vetskap, ökad tillgång och mer makt över de personuppgifter som 

behandlas och därmed uppnås en ökad kontrollmöjlighet. Från ett individperspektiv 

är denna ökade kunskap och makt, enligt min mening, en viktig motpol mot 

tjänsteleverantörernas personuppgiftsbehandling. Med hänsyn till att 

teknikutvecklingen har lett till en ökad användning av olika analysverktyg och 

kartläggning av individens beteendemönster, är det en stor del av personuppgifterna 

som ligger i gränslandet för bedömningen. Just dessa personuppgifter är av en känslig 

karaktär, dels genom att de informerar om en individs handlingssätt och preferenser, 

dels genom att individen sällan har vetskap om att kartläggning sker i sådan 

utsträckning. Därav är det extra viktigt att sådana personuppgifter skyddas och 

inkluderas i individens kontrollmöjlighet. Genom att dessa uppgifter inkluderas i 

																																																								
62 WP 242 rev.01, s 10, se not 19.  
63 WP 242 rev.01, s 10. 
64 WP 242 rev.01, s 10. 
65 Se t.ex. Meyer, European Commission, experts uneasy over WP29 data portability interpretation. 
66 Se t.ex. Meyer, European Commission, experts uneasy over WP29 data portability interpretation. 
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rätten till dataportabilitet balanseras maktförhållandet mellan individen och 

tjänsteleverantören.  

 

Om uppgifterna istället skulle falla utanför portabiliteträttens räckvidd kan det 

ifrågasättas om individen skulle åtnjuta det ökade skydd som rätten till dataportabilitet 

har till syfte att uppnå. De personuppgifter som individen direkt har givit 

tjänsteleverantören, såsom kön, ålder, adress, är sådana uppgifter som hen per se har 

kontroll över. I många fall är inte alla uppgifter obligatoriska att fylla i för att skapa 

ett konto på en plattform och individen kan därmed välja att utesluta överflödig 

information. När det kommer till uppgifter som hänför sig till individens aktivitet på 

plattformen har dock inte individen samma vetskap eller kontroll över vilken 

information som faktiskt samlas in. Individen kan inte heller välja när eller vilken 

aktivitet som ska loggas. Om denna information bedöms falla utanför 

portabilitetsrätten får individen endast ökad kontroll över sådana uppgifter som hen 

redan har viss möjlighet att bestämma över. Även om det ger visst ökat skydd, 

omfattas inte de personuppgifter där maktbalansen är som mest ojämn. Syftet att öka 

kontrollen för individen kan inte anses uppnått om de mest skyddsvärda uppgifterna 

faller utanför portabilitetsrätten.  

 

Avseende de uppgifter eller resultat som tjänsteleverantören framställer genom en 

bedömning av individens aktivitet anser jag, i likhet med Artikel 29-gruppens 

ställningstagande, att de inte bör omfattas av rätten till dataportabilitet. Även om det 

är personuppgifter som är kopplade till individen är det information som härstammar 

helt från tjänsteleverantörens förinställda antaganden. Beroende på hur detaljrika och 

finkänsliga dessa algoritmer är, erhålls olika resultat. En individ som bara lyssnar på 

ABBA kan klassas både som schlagerprofil eller 70-talare, men kanske i själva verket 

bara övar inför en föreställning. Informationen som skapas är därmed spekulativ och 

kan sägas vara en produkt utav tjänsteleverantörens egna antaganden. Därför bör även 

äganderätten stanna kvar hos tjänsteleverantören.  

 

3.2.2.4 Tjänsteleverantörens skyldigheter 

Individens intresse att få tillgång till den breda definitionen av tillhandahållna 

personuppgifter måste ställas i relation till tjänsteleverantörens möjlighet att 

tillhandahålla uppgifterna. Om tjänsteleverantören inte kan leverera rätt omfattning 
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av personuppgifter är det i slutändan individen som lider skada eftersom 

portabilitetsrätten inte får den avsedda effekten. Förutom att det rör sig om stora 

mängder data kan det även innebära betungande implementeringsåtgärder för 

tjänsteleverantören att sortera ut de berörda uppgifterna från annan data. Vid en 

intresseavvägning anser jag dock att individens intresse av att inkludera det breda 

omfånget väger tyngre än tjänsteleverantörens intresse av en smalare omfattning på 

grund av betungande implementeringsåtgärder. Även om en begränsad omfattning av 

personuppgifter skulle leda till en enklare och smidigare lösning på individens 

begäran så måste kraven sättas i kontext till hela GDPR. Förordningen ställer redan 

krav på tjänsteleverantörer att dokumentera vilka personuppgifter de behandlar och 

för vilka ändamål.67 Vidare kräver andra rättigheter att tjänsteleverantören vet vart 

uppgifterna är lagrade och hur de kan rättas, raderas och ges tillgång till individen.68 

Rätten till dataportabilitet kräver endast en ytterligare åtgärd, att överföra uppgifterna. 

Eftersom det gäller oavsett omfattning av personuppgifter måste tekniken vara på 

plats och bör inte påverkas nämnvärt utav mängd.  

 

3.3 Grund i samtycke eller avtal  

3.3.1 Rekvisitens innebörd   

All behandling av personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund i enlighet med 

artikel 6 GDPR. För att rätten till dataportabilitet ska bli tillämplig måste 

behandlingen grunda sig på antingen samtycke, uttryckligt samtycke vid känsliga 

personuppgifter eller avtal. För att samtycke ska anses giltigt måste det vara ett 

frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från individen.69 Frivilligt 

innebär att individen måste ha ett faktiskt val som inte är förknippat med några 

negativa konsekvenser.70 När individen exempelvis befinner sig i en 

beroendeställning till den som behandlar uppgifterna, såsom ett 

anställningsförhållande, kan frivilligheten ifrågasättas.71 Kravet på specifikt 

samtycke syftar till att det måste vara kopplat till ett klart och tydligt ändamål och 

omfattning av behandlingen.72 Det kan till exempel vara att individen samtycker till 

																																																								
67 Se artikel 5 och 30 GDPR.  
68 Se artikel 15, 16 och 17 GDPR. 
69 Ingresspunkt 32 GDPR. 
70 WP 259, s 6 f. Se även WP 187, s 12 f. 
71 WP 259, s 7 f. Se även WP 187, s 12 f. 
72 WP 259, s 12. Se även WP 187, s 17 f. 
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att dennes e-post inhämtas för att tjänsteleverantören ska kunna skicka ut 

informationsmail om nya erbjudanden. Detta krav är nära sammanlänkat med 

informationskravet då individen måste få ta del av relevant information innan den kan 

veta vad den samtycker till.73 Informationen måste vara både lättillgänglig och 

lättförståelig för individen.74 Det sista rekvisitet för ett giltigt samtycke är otvetydigt 

vilket innebär att det inte får finnas minsta tvivel runt individens samtycke.75 Det 

innefattar både att samtycket ska ges från rätt individ och att samtycket ska kunna 

bevisas. 76  

 

Avtal kan användas som laglig grund i de fall där behandling av personuppgifter är 

nödvändigt för att fullgöra ett avtal med individen eller för att vidta åtgärder innan ett 

avtal träffas.77 För att grunden ska vara tillämplig krävs det att individen själv är 

avtalspart eller att individen själv har begärt att åtgärder ska vidtas innan avtal ingås.78 

Vidare krävs det att behandling av personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra 

avtalet. Nödvändighetskravet ska inte anses absolut, det vill säga att fullgörandet ska 

vara omöjligt om inte behandling sker, utan det räcker att det bidrar till 

effektivitetsvinster.79 Datainspektionen har i ett tillsynsärende granskat en 

fackförenings webformulär för ansökan om medlemskap där sökande kunde mata in 

sitt personnummer och automatiskt få upp namn och folkbokföringsadress.80 Även 

om uppgifterna ansågs relevanta för att administrera medlemskapet bedömde 

Datainspektionen att det inte vara nödvändigt att exponera uppgifterna på det sättet.81 

 

3.3.2 Omfattningens påverkan på individens kontroll  

Faktumet att rätten till dataportabilitet endast är tillämpligt om behandlingen grundar 

sig på samtycke eller avtal innebär att många former av personuppgiftsbehandling 

faller utanför portabilitetsrätten. Det kan leda till att tjänsteleverantören systematiskt 

väljer att grunda sin behandling på en annan laglig grund för att undgå de skyldigheter 

som följer av rätten till dataportabilitet. Berättigat intresse är en sådan laglig grund 

																																																								
73 WP 259, s 13. Se även WP 187, s 17 f. 
74 WP 259, s 14. Se även WP 187, s 19 f. 
75 WP 259, s 16. Se även WP 187, s 21. 
76 WP 259, s 16. Se även WP 187, s 21. 
77 WP 217, s 16 ff. Se även SOU 1997:39, s 362. 
78 WP 217, s 16 ff. Se även SOU 1997:39, s 362.  
79 WP 217, s 16 ff. Se även SOU 2017:39, s 105 f.  
80 Datainspektionen dnr 2-2013. 
81 Datainspektionen dnr 2-2013. 
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som kan användas istället. Den blir tillämplig i fall där tjänsteleverantörens intresse 

att behandla uppgifterna väger tyngre än individens intresse eller grundläggande 

rättigheter.82 En intresseavvägning till tjänsteleverantörens fördel är till exempel när 

individen är kund eller arbetar hos tjänsteleverantören.83 Även om grunden medför 

att hänsyn ska tas till individens rättigheter kan individen fortfarande ha ett behov och 

intresse av att överföra informationen till en annan tjänsteleverantör. Det behovet bör 

inte anses mindre skyddsvärt än vid behandling som sker på grund av samtycke eller 

avtal med individen och därför bör personuppgiftsbehandling som grundar sig på 

berättigat intresse omfattas av portabilitetsrätten.  

 

Behandling av personuppgifter som ett led i myndighetsutövning eller för att fullgöra 

en rättslig förpliktelse är uttryckligen undantaget från portabilitetsrätten enligt artikel 

20.3 GDPR. Ingressen stadgar att det är på grund av rättighetens art som den inte bör 

utövas mot tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter som ett led i 

myndighetsutövning.84 Vid en dataskyddskonferens anfördes att portabilitetsrätten 

ska ses som en konkurrensregel och därför är myndigheter undantagna från 

tillämpningsområdet.85 Samtidigt framhölls att det argumentet är motsägelsefullt då 

huvudsyftet bakom rätten till dataportabilitet är att öka individens kontroll över sina 

personuppgifter.86  

 

Portabilitetsrätten skulle kunna fylla en funktion även i förhållande till myndigheter. 

Individen skulle ges möjlighet att direkt överföra till exempel skatteuppgifter till en 

revisor för att få rådgivning.87 Även hälsodata skulle kunna överföras till en 

hälsoapplikation som i sin tur ger individen lämplig vägledning i kost och träning. 

Individen bör anses vara ägare till sina personuppgifter oavsett om det är ett privat 

bolag eller det offentliga som är motpart. Någon samäganderätt till individens 

personuppgifter kan inte anses uppstå i förhållande till det allmänna. Trots detta har 

individens kontrollaspekt inte samma status i förhållande till offentliga organ. För att 

vi ska ha ett fungerande samhälle med viktiga funktioner, såsom skola, sjukvård och 

																																																								
82 Artikel 6.1 f GDPR. Se även WP 217, s 23 ff.   
83 Ingresspunkt 47 GDPR.  
84 Ingresspunkt 68 GDPR.  
85 CPDP 47/69, Making sense of the right to data portability. 
86 CPDP 47/69, Making sense of the right to data portability. 
87 CPDP 47/69, Making sense of the right to data portability. 
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socialförsäkringssystem, behöver vissa tjänsteleverantörer behandla person-

uppgifter.88 De tjänsteleverantörerna har fått ett regeringsuppdrag att utföra dessa 

funktioner där behandling av personuppgifter är en nödvändighet, till skillnad från 

helt kommersiella aktörer. Med hänsyn till att dessa funktioner ofta är finansierade av 

skattepengar bör resurserna främst gå till det uttryckliga samhällsuppdraget. Rätten 

till dataportabilitet riskerar att inskränka detta uppdrag genom att innebära 

betungande åtgärder för myndigheter. Dessutom har individen ett annat förtroende för 

det allmänna där ett ökat kontrollbehov inte fyller samma funktion som i förhållande 

till kommersiella aktörer. Avvägningen att utesluta sådan personuppgiftsbehandling 

får därmed anses ha ett legitimt syfte.  

 

3.4 Automatiserad behandling  

Förutom att behandlingen ska grunda sig på samtycke eller avtal stadgar artikel 20 

GDPR ett ytterligare krav för att rätten till dataportabilitet ska bli tillämpligt, 

nämligen att det ska röra sig om en automatiserad behandling. Automatisering innebär 

införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.89 

Syftet med automatisering är ofta att avlasta människans arbete och att höja 

effektiviteten och kvalitén i en process.90 GDPR i sig är tillämplig både på behandling 

som företas på helt eller delvis automatiserad väg och manuell behandling av 

personuppgifter som ingår eller kommer ingå i ett register.91 Begränsningen att endast 

automatiserad behandling ska omfattas av portabilitetsrätten innebär inte någon större 

avgränsning i praktiken då majoriteten av all personuppgiftshantering sker helt eller 

delvist automatiserat. Det följer även utav kravet att en överföring av personuppgifter 

måste vara i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

 

3.5 Personuppgifternas omfattning kontra individens kontroll  

Vid en samlad bedömning ska begreppet personuppgifter tillhandahållna av 

individen, enligt min mening,  ha en bred definition och även omfatta personuppgifter 

som genererats på grund av individens aktivitet. Den främsta anledningen är att dessa 

personuppgifter är av en känslig karaktär och därmed behöver extra skydd genom 

																																																								
88 SOU 2017:66, s 225 f och SOU 2017:49, s 138.  
89 Nationalencyklopedin (2017), Automatisering.  
90 Nationalencyklopedin (2017), Automatisering.  
91 Artikel 2.1 GDPR.  
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förstärkt kontroll för individen. Begreppet bör dock inte inkludera sådana uppgifter 

som skapats genom tjänsteleverantörens egna bedömningar eftersom det är spekulativ 

information genererat från algoritmer. Vidare bör även den lagliga grunden berättigat 

intresse inkluderas i portabiliteträttens tillämpningsområde, tillsammans med 

samtycke och avtal. De föreslagna gränsdragningarna tillförsäkrar att individen får 

tillgång och kan överföra rätt sorts personuppgifter vid en tillämpning av 

portabilitetsrätten och därigenom öka sin kontrollmöjlighet. 

 

För att personuppgifternas omfattning ska få en reell effekt för individen och medföra 

en ökad kontroll är det vidare nödvändigt att individen kan tillgodogöra sig 

uppgifterna. Dessutom måste det säkerställas att tjänsteleverantören efterlever 

portabilitetsrätten på ett lämpligt sätt. Hur dessa krav upprätthålls och påverkar 

individens kontroll kommer utvecklas i nästa avsnitt.  
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4 Tillgodogörande och efterlevnad   
4.1 Inledning 

I föregående avsnitt diskuteras vilka personuppgifter som omfattas av rätten till 

dataportabilitet och hur den avgränsningen förhåller sig till portabiliteträttens 

bakomliggande syfte. Förutom vikten av att rätten till dataportabilitet inkluderar rätt 

kategori och rätt mängd personuppgifter, krävs det att individen tillförsäkras en 

möjlighet att tillgodogöra sig uppgifterna på ett adekvat sätt. Det förutsätter dels ett 

tekniskt system som kan tillgodose återanvändning, dels att tjänsteleverantörernas 

efterlevnad kan säkerställas. Om individen eller den nya tjänsteleverantören inte kan 

tillgodogöra sig personuppgifterna på grund av ett oläsbart format saknar det 

betydelse vilka personuppgifter som omfattas av portabiliteträtten. Individen måste 

även få vetskap om att rätten till dataportabilitet existerar för att kunna åberopa den. 

Tjänsteleverantören har därmed ett stort ansvar att både implementera tekniska 

system och uppmärksamma individen om rätten till dataportabilitet. Detta måste 

upprätthållas genom konkreta förpliktelser och sanktioner. Effekten av rättigheten 

risker annars att utebli och individen erhåller inte någon ökad kontroll.  

 

I avsnittet analyseras, mot bakgrund av detta, hur tillgodogörande och efterlevnad 

säkerställs i GDPR och om syftet med rätten till dataportabilitet därmed kan 

upprätthållas. Inledningsvis behandlas det formatkrav som uppställs för överföringen, 

att personuppgifterna ska vara i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 

format. Vidare diskuteras kraven att överföringen ska ske utan hinder och direkt när 

det är tekniskt möjligt. Därefter följer en presentation av de informations- och tidskrav 

som ska appliceras på rätten till dataportabilitet. Tills sist förs en diskussion om de 

möjligheter tjänsteleverantören har att vägra en överföring samt vilka sanktioner de 

står inför om portabilitetsrätten inte efterlevs.  

 

4.2 Portabiliteträttens formatkrav   

4.2.1 Strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart  

Rätten till dataportabilitet föreskriver att individen har rätt att få tillgång till 

uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kravet 

tillförsäkrar individen en möjlighet att utnyttja och återanvända uppgifterna efter eget 
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intresse.92 Ett strukturerat format innebär förenklat att formatet är uppbyggt så att en 

dator kan läsa filen medan ett ostrukturerat format är en bild eller ett ljud som inte är 

en del av någon databas. Exempel på strukturerat format är RDL och XML medan 

PDF-formatet hör till det ostrukturerade.93 Användningen av ett strukturerat format 

ökar funktionaliteten och förenklar överföring av data.94 Kravet allmänt använt tyder 

på att det ska finnas någon form av sedvänja eller branschpraxis bakom användningen 

av formatet. Maskinläsbart format betyder att filformatet är strukturerat på ett sådant 

sätt att datorprogram enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika 

uppgifter i den.95 Om det är kodat i ett filformat som begränsar automatisk behandling 

på grund av att data inte alls, eller endast med svårighet, kan extraheras från filen bör 

det inte omfattas av begreppet.96  

 

4.2.2 Kravet på kompatibilitet  

Utöver de tre begreppen nämner ingressen till GDPR att formatet ska vara 

kompatibelt.97 I den engelska versionen används begreppet interoperable (sv: 

interoperabilitet) som tidigare har definierats i EU som förmågan hos olika 

organisationer att integrera i riktning mot ömsesidiga mål, inbegripet informations- 

och kunskapsdelning via de verksamhetsprocesser de stödjer genom utbyte av 

uppgifter mellan deras respektive system.98 Begreppen strukturerat, allmänt använt 

och maskinläsbart ska ses som en form av lägsta nivå för det format som 

tjänsteleverantören ska tillhandahålla personuppgifterna i, där målet är att uppnå 

kompatibilitet.99 Trots det har tjänsteleverantören inte någon skyldighet att införa eller 

upprätthålla behandlingsystem som är tekniskt kompatibla.100 Detta kan tyckas 

motsägelsefullt, men innebär att syftet är att skapa system som kan integrera med 

																																																								
92 WP 242 rev.01, s 16. 
93 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 345 f. 
94 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 345 f. 
95 Ingresspunkt 21 Europaparlamentet och Rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring 
av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. 
96 Ingresspunkt 21 Europaparlamentet och Rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring 
av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. 
97 Ingresspunkt 68 GDPR.  
98 Artikel 2 Europaparlamentet och Rådets beslut nr 922/2009/EG av den 16 september 2009 om 
lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA). 
99 WP 242 rev.01, s 17. 
100 Ingresspunkt 68 GDPR.  
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varandra genom informations- och kunskapsdelning, det vill säga driftkompatibla 

system,  och inte uppnå totalt kompatibla system.101  

 

4.2.3 Formatkravens förhållande till individens kontroll  

Med hänsyn till den variation som finns av behandling av personuppgifter, föreskriver 

GDPR inte något specifikt format för överföringen, utan det lämpligaste formatet ska 

tillämpas.102 Beroende på bransch, kategori av personuppgifter och mängd kommer 

det mest lämpliga formatet se olika ut för olika verksamheter.103 I de fall där 

branschen inte tillämpar något standardformat ska tjänsteleverantören tillhandahålla 

uppgifterna i ett öppet och allmänt använt format tillsammans med tillräcklig 

information som möjliggör att uppgifterna kan återanvändas.104 Tjänsteleverantören 

ska, vid valet av format, ta hänsyn till om formatet påverkar eller hindrar individens 

möjlighet att återanvända datan.105 För att underlätta de krav som dataportabiliteten 

medför uppmuntrar Artikel 29-gruppen branschorganisationer att samarbeta kring 

gemensamma standardformat.106  

 

Att föreskriva formatkriterier för dataöverföringen är nödvändigt då det annars finns 

risk att individen inte kan återanvända personuppgifterna. En rätt för 

tjänsteleverantören att fritt välja format skulle kunna leda till att individen inte kan 

utnyttja uppgifterna vilket skulle utarma portabilitetsrätten. Kriterierna kan dock 

tyckas svårtillämpade då varken strukturerat eller allmänt använt har någon tydlig 

definition. I nuläget finns inget lättanvänt verktyg som kan bedöma om ett format är 

strukturerat eller inte.107 Även innebörden av begreppet allmänt använt är 

svårbedömt. Problematiken har framför allt en teknisk karaktär och berör främst 

tjänsteleverantörens implementering av portabilitetsrätten. Även om kriterierna 

innehåller otydligheter bör inte individens möjlighet att tillgodogöra sig uppgifterna 

påverkas nämnvärt. Portabilitetsrätten stadgar en lägsta nivå för överföring av 

personuppgifter som måste efterlevas av tjänsteleverantören. Utformningen på 

																																																								
101 WP 242 rev.01, s 17.  
102 WP 242 rev.01, s 17. 
103 WP 242 rev.01, s 17. 
104 WP 242 rev.01, s 18. 
105 WP 242 rev.01, s 18. 
106 WP 242 rev.01, s 18. 
107 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 346. 
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formkravet bör uppnå en sådan standard att individen kan läsa, förstå och tillgodogöra 

sig personuppgifterna.  

 

4.3 Tillvägagångssätt för överföringen  

4.3.1 Överföring utan hinder   

Individen har rätt att överföra sina personuppgifter till en annan tjänsteleverantör utan 

att den ursprungliga tjänsteleverantören hindrar det. Hinder ska förstås som alla 

juridiska, tekniska eller finansiella hjälpmedel som kan användas för att omöjliggöra 

eller fördröja individens eller den nya tjänsteleverantörens tillgång, överföring eller 

återanvändning av uppgifterna. Det kan till exempel röra sig om att ta ut avgifter för 

överföringen, inte tillhandahålla ett av GDPR godkänt format eller en överdriven 

fördröjning. Det är emellertid inte alla hinder som anses olovliga. I fall där hindret är 

kopplat till tredje mans rättigheter, se avsnitt 5.3 eller beror på tjänsteleverantörens 

säkerhetsåtgärder kan det rättfärdigas.108  

 

Begreppet synes ha en väldigt generell innebörd som kan träffa alla sorters hinder, 

utan något tydligt tillämpningsområde. Både kostnadsfritt tillhandahållande och 

godkänt format tillförsäkras genom andra stadganden i GDPR.109 Begreppet kan 

möjligtvis användas för att motverka fördröjning av en begäran men ger ingen 

indikation på vilka tidsramar som tjänsteleverantören ska förhålla sig till. Lilian 

Mitrou, forskare inom dataskydd, anser att begreppet snarare verkar syfta till att lösa 

ett konkurrensproblem än att skydda personuppgifterna i sig.110 Stadgandet medför 

att tjänsteleverantören inte får förhindra individen att överföra sina personuppgifter 

till en annan tjänsteleverantör och därmed motverkas lock-in effekter. Individen ges 

makten att själv bestämma vilka som ska få tillgång till uppgifterna och erhåller på så 

sätt en tydligare äganderätt. Även om begreppet är vagt anser jag att det medför ett 

nödvändigt förtydligande till portabilitetsrätten som motverkar inlåsning av 

individens personuppgifter till en tjänsteleverantör. Därmed medför begreppet att 

individens kontroll över sina personuppgifter stärks.  

 

 

																																																								
108 WP 242 rev.01, s 15. 
109 Se artikel 12.5 GDPR och krav på strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format under 
uppsatsens avsnitt 4.2.  
110 CPDP 47/69, Making sense of the right to data portability.  
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4.3.2 Direkt överföring 

Artikel 20.2 GDPR stadgar att överföringen av personuppgifter ska ske direkt från en 

tjänsteleverantör till en annan när det är tekniskt möjligt. Bedömning om det är 

tekniskt möjligt ska göras från fall till fall.111 Som det redogörs för i avsnitt 4.2, 

uppställer portabilitetsrätten krav på att överföringen ska vara i ett strukturerat, 

allmänt använt och maskinläsbart format, men att det inte föreligger någon skyldighet 

för tjänsteleverantören att införa system som är tekniskt kompatibla. Det innebär att 

även om överföringen sker i ett godkänt format behöver inte den mottagande parten 

ha ett system som stödjer formatet. Direkt överföring från en tjänsteleverantör till en 

annan kan därmed endast ske när de två systemen kan kommunicera med varandra på 

ett säkert sätt.112 Om en direkt överföring inte är möjlig ska tjänsteleverantören 

förklara för individen varför åtgärden inte kan genomföras.113  

 

En direkt överföring mellan tjänsteleverantörerna gör det enklare och smidigare för 

individen att tillämpa sin rätt till dataportabilitet, vilket kan leda till att fler väljer att 

använda sig av portabilitetsrätten. Begränsningen att skyldigheten endast gäller när 

det är tekniskt möjligt kan dock medföra att en direkt överföring aldrig tillämpas. Det 

innebär att rätten till dataportabilitet endast garanterar att personuppgifterna överförs 

till individen själv. Individen har dock rätt att själv överföra personuppgifterna vidare 

till vem som helst. Även om det ålägger individen en extra arbetsbörda är det, enligt 

min uppfattning, en så pass betungande faktor att rätten till dataportabilitet ska anses 

ineffektiv och otillräcklig i sitt skydd av personuppgifter. Individens kontroll får 

därmed anses åtnjuta en ökad kontroll oavsett stadgandet.   

 

4.4 Informations- och tidskrav 

4.4.1 Tjänsteleverantörens skyldighet att informera   

För att individen ska kunna tillvarata sina rättigheter innehåller GDPR en strikt 

informationsskyldighet för tjänsteleverantören.114 Tjänsteleverantören har därmed en 

skyldighet att underrätta individerna om rätten till dataportabilitet. Informationen om 

portabilitetsrätten ska ges vid tidpunkten för insamlandet om det rör sig om 

																																																								
111 WP 242 rev.01, s 16. 
112 WP 242 rev.01, s 16. 
113 Artikel 12.4 GDPR. 
114 Artikel 12 GDPR.  
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personuppgifter som tjänsteleverantören har tillhandhållit direkt från individen.115 För 

uppgifter som inte erhållits från individen, utan till exempel genererats till följd av 

individens användning av plattformen, ska informationen ges inom en rimlig tid efter 

det att personuppgifterna har erhållits, dock senast inom en månad.116 Om 

personuppgifterna ska användas för kommunikation med individen eller utlämnas till 

en annan mottagare kan informationen istället ges vid den första kommunikationen 

eller när personuppgifterna lämnas ut för första gången.117 Informationen ska ges på 

ett sådant sätt att rätten till dataportabilitet enkelt kan särskiljas från de andra 

rättigheterna, speciellt i förhållande till rätten till tillgång.118 I samband med en 

begäran från en individ om att avsluta sitt konto hos tjänsteleverantören bör individen 

påminnas om portabilitetsrätten för att kunna utnyttja sina personuppgifter fullt ut.119 

 

Informationskravet är tydligt utformat och ger, enligt min mening, tillräcklig 

vägledning om hur tjänsteleverantören ska informera individen om sin rätt till 

dataportabilitet. Kravet säkerställer på så sätt att individen får den nödvändiga 

kunskap som behövs för att kunna tillgodogöra sig portabilitetsrätten. Ett praktiskt 

problem som kan uppstå är att informationsskyldigheten är så pass omfattande att 

individen har svårt att ta till sig all information. Tanken är dock att detta problem ska 

avhjälpas genom den så kallade öppenhetsprincipen, som innebär ett krav på att 

informationen ska presenteras på ett lättillgängligt sätt med hjälp av standardiserade 

symboler och aldrig mer än ”två klick bort”.120 Denna princip är enligt min mening 

helt avgörande för att upprätthålla en användarvänlig informationsplattform där 

individen enkelt kan orientera sig. Informationskravet, i kombination med 

öppenhetsprincipen, bidrar därmed till att individen kan tillämpa portabilitetsrätten 

och därigenom få en ökad kontroll över sina personuppgifter.    

 

4.4.2 Uppfylla begäran inom viss tid  

Artikel 20 GDPR som stadgar rätten till dataportabilitet innehåller inte någon 

hänvisning till inom vilken tid en begäran om dataportabilitet ska uppfyllas. Artikel 

																																																								
115 Artikel 13.2 b GDPR.  
116 Artikel 14.2 c och 14.3 GDPR.  
117 Artikel 14.3 GDPR.  
118 WP 242 rev.01, s 13.  
119 WP 242 rev.01, s 13.  
120 Ingresspunkt 39, 58 och 60 GDPR. Se även WP 260, specifikt s 7 f samt 21 f.  
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12.3 GDPR föreskriver att vid en begäran om dataportabilitet måste 

tjänsteleverantören, utan onödigt dröjsmål eller senast en månad efter mottagandet, 

ge individen information om vilka åtgärder som vidtagits. Om inga åtgärder har 

vidtagits ska individen informeras om orsaken och möjligheten att lämna klagomål 

till tillsynsmyndigheten, inom samma tidsperiod.121 Skyldigheten att informera om 

vidtagna åtgärder innebär i sig inte någon förpliktelse att utföra åtgärden inom viss 

tid. I praktiken kan tjänsteleverantören informera individen direkt vid begäran att 

åtgärden kommer utföras om sex månader utan att artikel 12.3 GDPR har överträtts. 

Att uppfylla portabilitetsrätten sex månader efter begäran gör dock rätten till 

dataportabilitet verkningslös och bör inte anses vara i enlighet med artikel 20 GDPR.  

 

En tidsindikator kan vara kravet på att överföringen ska ske utan hinder. Som framgår 

i avsnitt 4.3.1 innebär det att tjänsteleverantören inte får försena individens eller den 

andra tjänsteleverantörens tillgång till uppgifterna. Vad som ska ses som en försening 

i sammanhanget är oklart och blir extra svårt att bedöma när någon vägledning om 

vad som är en godtagbar tid inte finns.  

 

Både rätten till rättelse och radering innehåller ett krav om att åtgärden ska ske utan 

onödigt dröjsmål.122 Samma princip bör, enligt min mening, även gälla för rätten till 

dataportabilitet. Rätten till rättelse och radering kan på ett sätt anses uppfylla ett 

viktigare skyddsintresse. Rättigheterna försäkrar att tjänsteleverantören behandlar 

korrekta uppgifter och att individen kan få sina uppgifter borttagna, medan rätten till 

dataportabilitet endast tillförsäkrar att uppgifterna blir flyttade. En skyndsam 

handläggning kan därför anses vara mer legitim i de fallen. Men på samma sätt som 

rättelse och radering av personuppgifter bör ske så snart som möjligt, bör även 

överföring av personuppgifter utföras direkt för att portabilitetsrätten ska fylla sin 

funktion. När individen vill börja använda en ny plattform eller en ny sociala media 

finns inte något utrymme till fördröjning om rätten till dataportabilitet ska komma till 

användning. Om tillämpningen av dataportabilitet leder till att individen får en 

negativ upplevelse kommer portabilitetsrätten inte tillämpas och därmed bli 

verkningslös. Faktumet att portabilitetsrätten saknar ett uttryckligt tidskriterium kan 

leda till att tjänsteleverantören inte kommer ha samma tydliga incitament att utföra 

																																																								
121 Artikel 12.4 GDPR.  
122 Artikel 16 och 17 GDPR.  
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åtgärden inom en viss tid. Det innebär även att individen inte har något tydligt rekvisit 

att åberopa som skydd mot fördröjning. Rätten till dataportabilitet riskerar därmed att 

förlora viss del av sin genomslagskraft och effekt vilket i sin tur påverkar individens 

kontrollmöjlighet negativt.  

 

4.5 Rätt att vägra överföring  
Det finns tre situationer när tjänsteleverantören har rätt att vägra individens begäran 

om dataportabilitet. Den första situationen rör de fall då individen inte kan 

identifieras.123 Tjänsteleverantören måste visa att den inte har möjlighet att identifiera 

individen, även efter att individen har getts möjlighet att komplettera 

informationen.124 Kompletterade information kan både ges självmant av individen 

eller genom begäran av tjänsteleverantören, om den av rimliga skäl tvivlar på 

individens identitet.125 Om individen tillhandahåller den informationen som krävs kan 

tjänsteleverantören inte vägra överföringen av personuppgifterna.126  

 

Den andra situationen gäller begäranden från individen som är uppenbart ogrundade 

eller orimliga.127 Det åligger tjänsteleverantören att visa att en sådan situation 

föreligger.128 Stadgandet ska endast tillämpas i undantagsfall och vägran på grund av 

stora mängder personuppgifter kan i princip aldrig motiveras.129 Den tredje 

vägransgrunden är när rätten till dataportabilitet begränsar tredje mans rätt. Denna 

situation behandlas i avsnitt 5.3 i samband med portabiliteträttens förhållande till 

andra rättigheter. 

 

Tjänsteleverantörens möjlighet att vägra tillmötesgå rätten till dataportabilitet är 

begränsad. Kritik kan dock riktas mot att rekvisiten inte definieras närmare och att 

det förblir oklart när individens identitet kan tillämpas som vägransgrund och vad 

uppenbart ogrundad eller orimlig begäran betyder i praktiken. Framför allt är 

otydligheterna kring fastställandet av individens identitet problematiska ur 

säkerhetssynpunkt. Om fel individ identifieras kan stora mängder personuppgifter 

																																																								
123 Artikel 11.2 och 12.2 GDPR.  
124 Artikel 11.2 och 12.2 GDPR.  
125 Artikel 11.2 och 12.6 GDPR.  
126 WP 242 rev.01, s 13.  
127 Artikel 12.5 GDPR.  
128 Artikel 12.5 GDPR. 
129 WP 242 rev.01, s 15.  
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hamna i orätta händer och utsättas för bedrägeri. Säkerhetsaspekterna diskuteras mer 

ingående i avsnitt 6. Det får dock framstå som klart att vägransgrunderna endast är 

ämnade att användas i undantagsfall då inga andra utvägar är skäliga. Därmed bör 

tjänsteleverantören inte kunna tillämpa undantagen slentrianmässigt för att undgå 

portabilitetsrätten.  

 

4.6 Sanktioner 

Den ökade skyldigheten för tjänsteleverantören att skydda personuppgifter 

upprätthålls genom implementering av ett starkare och effektivare sanktionssystem i 

GDPR.130 Tillsynsmyndigheter har genom GDPR en bättre möjlighet att se till att 

principer och rättigheter upprätthålls på ett lämpligt sätt.131 Vid en överträdelse har 

tillsynsmyndigheten en rad åtgärdsbefogenheter, till exempel utfärda varning, 

föreläggande om åtgärd som tjänsteleverantören måste vidta eller påföra en 

sanktionsavgift.132 Den åtgärd som tillsynsmyndigheten bedömer som mest lämplig 

att rikta mot överträdelsen ska tillämpas.133  

 

Sanktionsavgift är den mest ingripande åtgärden och kan som mest uppgå till en 

summa av 20 miljoner euro eller fyra procent av den totala globala årsomsättningen 

för ett företag.134 Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse 

överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet.135 Hänsyn ska tas 

till hur effektiv, proportionerlig och avskräckande avgiften är i varje enskilt fall.136 

Rätten till dataportabilitet har bedömts vara av sådan karaktär som berättigar en högre 

sanktionsavgift.137 Det innebär dock inte att 20 miljoner euro eller fyra procent av den 

totala globala årsomsättningen ska tillämpas i alla fall. Beroende på överträdelsens 

svårighetsgrad, varaktighet, omfattning, kategori av personuppgifter etc. ska en 

lämplig avgift utdömas.138 Med tanke på att rätten till dataportabilitet tillhör den högre 

kategorin av sanktionsavgifter kan slutsatsen dras att tillsynsmyndigheten lägger extra 

vikt vid att portabilitetsrätten följs. Det sänder ut viktiga signaler till 

																																																								
130 WP 253, s 4.  
131 WP 253, s 4.  
132 Artikel 58.2 a-j GDPR.  
133 WP 253, s 5.  
134 Artikel 83.5 GDPR.  
135 WP 253, s 6 f. 
136 Artikel 83.1 GDPR.  
137 Artikel 83.5 b GDPR. 
138 Artikel 83.2 GDPR.  
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tjänsteleverantören att iaktta regeln och kan i sin tur ge individen en extra trygghet 

och säkerhet att rätten till dataportabilitet upprätthålls.  

 

4.7 Tillgodogörande och efterlevnad kontra individens kontroll   

Sammanfattningsvis anser jag att individens möjlighet att tillämpa portabilitetsrätten 

och tillgodogöra sig sina personuppgifter är goda. Kravet på att personuppgifterna ska 

överföras i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format möjliggör för 

individen att återanvända uppgifterna efter eget intresse. Likaså tillför kriterierna, 

överföring utan hinder och direkt när det är tekniskt möjligt, att individen fritt kan 

flytta sina personuppgifter utan några försvårande omständigheter. Genom 

informationskravet tillförsäkras individen vetskap om att portabilitetsrätten finns och 

kunskap om hur den kan tillämpas.  

 

Efterlevnaden av portabilitetsrätten säkerställs inte på ett lika adekvat sätt. Ett kritiskt 

moment är att rätten till dataportabilitet inte innehåller något tidskrav som förtydligar 

när tjänsteleverantören ska utföra åtgärden. Det kan leda till fördröjningar som i sin 

tur gör portabilitetsrätten verkningslös. En annan aspekt som kan medföra negativa 

effekter för individen är vägransgrunderna. Även om de är utformade för att endast 

tillämpas i undantagsfall kan otydligheten innebära vissa säkerhetsrisker för 

individen, vilket diskuteras närmare i avsnitt 6. De sanktionsavgifter som kan åläggas 

tjänsteleverantören om portabilitetsrätten inte efterlevs är dock ingripande och 

avskräckande. Det kan bidra till att rätten till dataportabilitet i större utsträckning 

efterlevs och att individen får det åsyftade skyddet. Det ska dock tilläggas att på grund 

av portabiliteträttens många oklara rekvisit kan det vara svårt att urskilja en 

överträdelse och därmed också utdöma en sanktionsavgift.  

 

Utöver vikten att utreda hur portabilitetsrätten förhåller sig till individens möjlighet 

att tillgodogöra sig uppgifterna samt tjänsteleverantörens efterlevnad, är det även av 

relevans att analysera hur rätten till dataportabilitet förhåller sig till andra rättigheter. 

Detta diskuteras i nästkommande avsnitt.   
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5 Förhållandet till andra rättigheter 
5.1 Inledning  

GDPR innehåller, förutom rätten till dataportabilitet, även andra rättigheter för att 

tillförsäkra att individen åtnjuter ett fullgott personuppgiftsskydd. För att besvara 

uppsatsens frågeställning – om rätten till dataportabilitet ökar individens kontroll – är 

det relevant att utreda om portabilitetsrätten omfattas av eller överlappar redan 

existerande rättigheter. Om portabilitetsrätten inte tillför något nytt kan det diskuteras 

huruvida individens kontrollbehov redan tillgodoses genom befintliga rättigheter och 

att portabilitetsrätten därmed inte leder till någon ökad kontroll. Artikel 15 GDPR 

stadgar en rätt för individen att få tillgång till sina personuppgifter. Liksom artikel 15 

GDPR innehåller portabilitetsrätten, utöver rätten att få överföra personuppgifter till 

en annan tjänsteleverantör, även en rätt för individen att få tillgång till sina uppgifter. 

Med hänsyn till att rättigheterna innehåller liknande element är det av intresse att 

utreda om rätten till dataportabilitet omfattas av rätten till tillgång. Även om 

överlappningen inte är total kan det ifrågasättas om rätten till dataportabilitet tillför 

så pass mycket ökat skydd för individen att en ny rättighet är berättigad. Detta sker i 

avsnittets första del.  

  

För att besvara uppsatsens frågeställning är det vidare nödvändigt att utreda hur 

portabilitetsrätten påverkar tredje mans rättigheter. Som diskuteras i avsnitt 3.2, 

omfattas även personuppgifter som rör tredje man av individens begäran, i det fall 

personuppgifterna är kopplade till individen. Det kan medföra att tredje mans 

personuppgifter flyttas till en annan tjänsteleverantör utan dennes vetskap eller 

samtycke, vilket innebär en negativ effekt för tredje mans kontrollmöjlighet. Enligt 

artikel 20.4 GDPR får inte portabilitetsrätten påverka andras rättigheter och friheter 

på ett ogynnsamt sätt En intresseavvägning mellan individens rätt och tredje mans rätt 

är därför nödvändig. Med hänsyn därav, behandlar avsnittets andra del hur rätten till 

dataportabilitet förhåller sig till andras rättigheter.  

 

5.2 Rätten till tillgång av personuppgifter 

5.2.1 Omfattning och skillnader till portabilitetsrätten 

I artikel 15 GDPR stadgas rätten till tillgång.  Rättigheten innebär att individen har 

rätt att få bekräftelse om behandling sker av personuppgifter som rör honom eller 
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henne och om så är fallet även få tillgång till uppgifterna samt information kopplad 

till uppgifterna. Information som anses kopplade till uppgifterna är bland annat 

ändamålen med behandlingen, vilka mottagare som får ta del av uppgifterna, 

lagringsperiod, individens rätt att begära rättelse eller radering och förekomsten av 

automatiserat beslutsfattande. Individen har även rätt att få en kopia av de 

personuppgifter som är under behandling.  

 

Både rätten till tillgång och rätten till dataportabilitet innehåller en rätt för individen 

att ta del av de personuppgifter som behandlas. Skillnaderna mellan rättigheterna är 

dels omfattningen av personuppgifter, där rätten till tillgång avser all personlig data 

medan dataportabilitet är begränsad till den data som är tillhandahållen av individen 

och som grundas på samtycke eller avtal. Dels innefattar rätten till tillgång endast en 

rätt att få personuppgifterna överförda till individen medan dataportabilitet även 

inkluderar en rätt att överföra uppgifterna direkt till en annan tjänsteleverantör om det 

är tekniskt möjligt. Slutligen skiljer sig formatet åt, där en begäran om tillgång ska 

återföras genom utskrift, fotokopia eller elektronisk väg i de fall begäran skett 

elektronisk.139 Vid en begäran om dataportabilitet ska överföringen ske i ett 

strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rättigheterna har även en viss 

skillnad avseende det bakomliggande syftet. Målet med rätten till tillgång är att göra 

individen medveten om att behandling sker och att ge individen en möjlighet att 

kontrollera om behandlingen är laglig och korrekt.140 Dataportabilitet strävar också 

efter mer kontroll men syftar snarare till att ge individen en möjlighet att själv 

återanvända uppgifterna och motverka lock-in effekter. 

 

5.2.2 Funktion och kontroll 

Det finns därmed konkreta skillnader mellan rätten till tillgång och portabilitetsrätten. 

Med beaktande av dessa skillnader kan det dock ifrågasättas om rätten till 

dataportabilitet fyller en konkret funktion vid sidan av rätten till tillgång. Genom 

rätten till tillgång har individen möjlighet att få tillgång till en större omfattning 

personuppgifter som hen sedan själv kan överföra till valfri tjänsteleverantör. 

Portabiliteträttens något snävare tillämpningsområde kan på så sätt undvikas och 

individen kan uppnå ett förmånligare resultat.  

																																																								
139 ICO, SAR code of practice, s 42.  
140 Ingresspunkt 63 GDPR. 
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Rätten till dataportabilitet innehåller dock ett viktigt formatkrav som, enligt mig, 

legitimerar dess existens i förhållande till rätten till tillgång. Formatkravet, som 

diskuteras i avsnitt 4.2, innebär att individen kan återanvända personuppgifterna. 

Även om fler personuppgifter omfattas av den redan befintliga rätten till tillgång, 

möjliggör den inte återanvändning i samma utsträckning. En kopia på alla 

personuppgifter som behandlas, även om den är elektronisk, gör det inte möjligt för 

individen eller en ny tjänsteleverantör att automatiskt synka det till ett annat program. 

Överföring får istället ske manuellt vilket både är resurskrävande och tidsineffektivt. 

Som syftet framhåller är rätten till tillgång endast tänkt att användas för att kontrollera 

vad som behandlas och hur det behandlas. Genom rätten till dataportabilitet, som inte 

är begränsad till ett manuellt förfarande, får individen större möjligheter att använda 

sina personuppgifter efter eget intresse och på ett sätt som är mer anpassat till den 

digitala miljön.  

 

Vidare medför rätten till dataportabilitet att individen erhåller en annan form av 

kontroll i jämförelse med rätten till tillgång. Genom rätten till tillgång får individen 

möjlighet att kontrollera vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. 

Vid tillämpning av rätten till dataportabilitet ligger istället den ökade kontrollen i att 

individen inte kan förhindras ta med sig sina personuppgifter till en annan 

tjänsteleverantör. Även om det i sig inte innebär någon radering av uppgifterna hos 

den ursprungliga tjänsteleverantören, se artikel 20.3 GDPR, övergår 

bestämmanderätten till individen. Därmed får individen en större maktposition på 

marknaden och obalansen mellan individen och tjänsteleverantören jämnas ut. I och 

med det erhåller individen en ny kontroll som tidigare inte funnits i 

personuppgiftsskyddet.  

 

5.3 Påverkan på andras rättigheter och friheter  

5.3.1 Omfattning och tolkning  

I enlighet med artikel 20.4 GDPR får rätten till dataportabilitet inte påverka andras 

rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt. Begreppet rättigheter syftar inte till att 

omfatta immateriella rättigheter eller företagshemligheter.141 Även om dessa 

																																																								
141 WP 242 rev.01, s 12. 
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rättigheter kan övervägas innan en begäran om överföring av personuppgifter enligt 

portabilitetsrätten sker, kan de inte utgöra en grund för att vägra överföringen.142 

Kravet är istället avsett att skydda tredje mans personuppgifter som kan inkluderas i 

en individs överföring av personlig data.143 I avsnitt 3.2, konstateras att rätten till 

dataportabilitet omfattar tredje mans personuppgifter så länge de är kopplade till 

individen.144 En kontaktlista på Facebook, ett kontoutdrag från banken eller en 

mailkorrespondens innehåller alla personuppgifter som har koppling till tredje man. 

Det är därför sannolikt att en individs begäran om överföring av personuppgifter i 

många fall kommer innehålla tredje man personuppgifter. Individens begäran ska 

tillgodoses så länge tredje man samtidigt kan tillvarata sina rättigheter enligt GDPR. 

 

All behandling av personuppgifter kräver laglig grund och ett berättigat ändamål 

enligt artiklarna 5 och 6 GDPR. Dessa krav gäller även i förhållande till den nya 

tjänsteleverantörens behandling av tredje mans personuppgifter efter en individs 

utövande av sin portabilitetsrätt.145 Tjänsteleverantören kan inte stödja sig på den 

lagliga grund som den tillämpar på behandlingen av individens personuppgifter, utan 

måste använda en separat grund för tredje man.146 I ett fall där en individ begär 

överföring av sina personuppgifter från en social media till en annan, stödjer sig ofta 

den nya tjänsteleverantören på antingen samtycke eller avtal med individen. 

Individens samtycke eller avtal kan då inte användas på behandlingen av de 

medföljande personuppgifterna som rör tredje man, utan istället får en annan laglig 

grund tillämpas, till exempel berättigat intresse.147 Om tjänsteleverantören inte 

tillämpar en separat laglig grund har tredje mans rättigheter inte tillvaratagits.  

 

Vidare får den nya tjänsteleverantören inte behandla tredje mans personuppgifter för 

egna ändamål.148 Behandling är endast tillåten i den utsträckning som tredje mans 

personuppgifter är under individens kontroll och hanteras för dennes rent personliga 

bruk.149 Det innebär att tjänsteleverantören inte kan rikta direkt marknadsföring till 

																																																								
142 WP 242 rev.01, s 12. 
143 Ingresspunkt 68 GDPR.  
144 WP 242 rev.01, s 9. 
145 WP 242 rev.01, s 11 f. 
146 WP 242 rev.01, s 11 f. 
147 WP 242 rev.01, s 11 f.  
148 WP 242 rev.01, s 11 f. 
149 WP 242 rev.01, s 11 f. 
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tredje man eller skapa en profil baserat på tredje mans personuppgifter.150 Det är även 

av vikt att andra rättigheter som tillfaller en individ tillhandahålls för tredje man, 

såsom rätten att få sina uppgifter raderade eller rättade.151 För att minska 

dataportabilitetens påverkan på tredje man kan tjänsteleverantören tillämpa tekniska 

lösningar som gör det möjligt för individen att välja ut den data som den vill 

överföra.152 Det kan minska datamängden som berör tredje man och på så sätt minskas 

risken att begränsa tredje mans rättigheter.153 En annan lösning är att 

tjänsteleverantören inför en möjlighet för de berörda tredje männen att samtycka till 

överföringen av deras personuppgifter vid en individs begäran om dataportabilitet.154 

Det kan kombineras med en förfrågan om tredje man också vill utnyttja sin rätt att 

flytta sina personuppgifter.155 

 

5.3.2 Intresseavvägning mellan individen, tredje man och tjänsteleverantören 

Även om tredje mans rättigheter och friheter ska tillvaratas enligt artikel 20.4 GDPR 

uppstår svåra intresseavvägningar. Med hänsyn till att tredje mans personuppgifter 

omfattas av individens rätt till dataportabilitet försvinner till viss del tredje mans 

kontroll över dennes uppgifter. Bilder, statusuppdateringar, mail och 

kontoöverföringar som tredje man är kopplade till kan spridas utan dennes delaktighet 

eller vetskap. Överföringar kan till och med ske till en tjänsteleverantör utanför EU 

vilket försvårar tredje mans rätt att hävda sina rättigheter. Rätten till dataportabilitet 

medför att tredje man får ge avkall på sin rätt till kontroll till förmån för individens 

ökade kontrollmöjlighet. Intresseavvägningen mellan individen och tredje man är 

svår. Att utesluta tredje mans personuppgifter från individens rätt till dataportabilitet 

skulle i många fall undergräva portabiliteträttens effekt. Speciellt när 

portabiliteträttens tänkta tillämpningsområde är sociala medier där huvudsyftet är att 

interagera med andra människor och skapa nätverk. Det är uppgifter som i så fall inte 

skulle kunna överföras.  

 

																																																								
150 WP 242 rev.01, s 11 f. 
151 WP 242 rev.01, s 11 f. 
152 WP 242 rev.01, s 11 f. 
153 WP 242 rev.01, s 11 f. 
154 WP 242 rev.01, s 11 f. 
155 WP 242 rev.01, s 11 f.  
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En ytterligare intresseavvägning måste ske i förhållande till tjänsteleverantören. Om 

alla tredje män som påverkas av en individs begäran om dataportabilitet skulle vara 

tvungna att informeras och samtycka till överföringen skulle regeln bli närmast 

ohanterbar för tjänsteleverantören. I ett fall som rör en individs kontaktlista kan flera 

hundra personer beröras. Å enda sidan, riskeras effektiviteten om tjänsteleverantören 

skulle behöva invänta svar från varje person i kontaktlistan. Å andra sidan, genom att 

inte informera om överföringen, fråntas tredje man möjligheten att kontrollera sina 

personuppgifter.  

 

5.3.3 Individens kontroll 

Trots den svåra gränsdragningsproblematiken, där starka intressen står mot varandra, 

är min uppfattning att tredje mans rättigheter erhåller tillräckligt skydd genom artikel 

20.4 GDPR. Därmed bör tredje mans personuppgifter omfattas av en individs begäran 

så länge de är kopplade till individen. Även om tredje mans kontroll minskas i 

sammanhanget innebär stadgandet att tjänsteleverantören inte får behandla tredje 

mans personuppgifter för egna ändamål. Uppgifterna får endast hanteras för 

individens personliga bruk vilket minskar utsattheten för tredje mans personuppgifter. 

Med hänsyn till att personuppgifter från tredje man kan utgöra en betydande del av 

en individs portabilitetsrätt förlorar rätten till dataportabilitet en stor del av sin 

genomslagskraft om dessa uppgifter inte inkluderas. Att överföra personuppgifter 

från en social media, där huvudsyftet är att integrera med andra människor, skulle bli 

meningslöst. Det skulle innebära att rätten till dataportabilitet förlorar sin funktion 

och individen skulle inte åtnjuta en ökad kontroll. I och med att tredje mans minskade 

kontroll är begränsad får individens starka intresse att inkludera uppgifterna i sin 

portabilitetsrätt anses väga tyngre.  

 

5.4 Andra rättigheter kontra individens kontroll 

I avsnittet diskuteras frågan om rätten till dataportabilitet fyller en funktion och 

medför en ökad kontroll för individen i förhållande till den redan existerande rätten 

till tillgång. Trots att rättigheterna delvis överlappar varandra, är min uppfattning att 

portabilitetsrätten innehåller avgörande element som skiljer sig från rätten till tillgång 

och som därför motiverar dess införlivande i GDPR. Rätten till dataportabilitet 

medför, genom sin rätt att flytta personuppgifterna i ett användbart format, en egen 

form av kontroll som ger individen en större äganderätt över sina personuppgifter. 
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Vidare diskuteras portabiliteträttens begränsning av tredje mans rätt till sina 

personuppgifter. Enligt min mening erhåller tredje mans personuppgifter tillräckligt 

skydd genom artikel 20.4 GDPR och kan därmed omfattas av individens 

portabilitetsrätt. Individens intresse av att inkludera uppgifterna för att få en ökad 

kontroll väger tyngre än den negativa påverkan det innebär för tredje man.    

	  



	 46 

6 Säkerhet i samband med portabilitetsrätten  
6.1 Inledning  

Uppsatsen har hittills belyst en rad problem, konflikter och risker kopplade till 

portabilitetsrätten och hur dessa påverkar individens kontroll. Säkerhetsaspekten är 

ytterligare en utmaning som rätten till dataportabilitet står inför. I GDPR är säkerhet 

en viktig komponent som ska genomsyra all personuppgiftsbehandling156. Det gäller 

även i förhållande till individens rättigheter och när dem ska tillgodoses.  

 

Rätten till dataportabilitet innehåller i sig vissa kritiska moment som ur 

säkerhetssynpunkt kan ha en negativ påverkan på individens kontroll. Riskmomenten 

som portabilitetsrätten står inför är identifiering av individen och själva överföringen 

av datan. Utöver det medför den ökade exponeringen och spridningen av 

personuppgifter att säkerheten är svårare att tillförsäkra. Säkerhetsriskerna ökas 

ytterligare av att portabilitetsrätten främst är tänkt att tillämpas på sociala medier, där 

individens personuppgifter redan befinner sig i en utsatt situation.157 Med anledning 

därav finns en konflikt mellan portabilitetsrätten och personuppgifternas säkerhet, 

vilket detta avsnitt har till syfte att diskutera. Om säkerheten inte kan garanteras i 

samband med tillämpningen av rätten till dataportabilitet riskerar individens kontroll 

att påverkas negativt.  

 

För att få en övergripande inblick i hur olika implementeringsåtgärder kan leda till 

ökad säkerhet och integritet inleds avsnittet med en kort genomgång av principerna 

privacy by design och privacy by default. Därefter följer en redogörelse av 

säkerhetsföreskriften i artikel 32 GDPR samt de generella risker som är kopplade till 

personuppgiftsbehandling. Vidare diskuteras portabiliteträttens kritiska moment i 

förhållande till säkerhet. Med hänsyn till de ökade säkerhetsrisker diskuteras även 

tolkningen av portabilitetsrättens rekvisit, som behandlats i tidigare avsnitt, i relation 

till säkerhetsaspekterna. Avsnittet avslutas med en sammanfattande synpunkt på hur 

individens kontroll påverkas av portabilitetsrätten utifrån ett säkerhetsperspektiv.  

 

 

																																																								
156 Artikel 5.1 f och 32 GDPR. 
157 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 78 f.  
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6.2 Privacy by design och privacy by default 

Internets snabba utveckling medför en rad risker för individen såsom identitetsstöld, 

bedrägeri och övervakning.158 Juridikprofessorn Lawrence Lessig var tidigt ute med 

att förespråka att dessa problem kan lösas med hjälp av tekniska funktioner och koder 

som styr internet och i sin tur mänskligt beteende.159 Han myntade uttrycket ”code is 

law” för att just beskriva möjligheten att reglera internets öppna och okontrollerbara 

natur genom arkitekturen på internet.160 Detta tankesätt har fått komma till uttryck i 

GDPR i form av principerna privacy by design och privacy by default.161 

Grundtanken är att man genom integritetsfrämjande teknik ska utforma system på ett 

sådant sätt att insamling och användning av personuppgifter minimeras och 

efterlevnaden av bestämmelserna om dataskydd underlättas.162 Med hjälp av tekniska 

funktioner, design och arkitektur kan system utformas på ett sådant sätt att behandling 

av personuppgifter är förenligt med de krav som GDPR ställer upp och att minsta 

möjliga inskränkning av den personliga integriteten sker.163  

 

Privacy by design, eller inbyggt dataskydd, innebär att skyddet för den personliga 

integriteten ska beaktas redan vid utformningen av ett IT-systemet.164 Tekniska 

lösningar, som underlättar integritetskraven, ska byggas in redan från början och vara 

en integrerad del i hela processen.165 Privacy by default, dataskydd som standard, 

innebär att de standardinställningar som behandlingen bygger på ska vara 

integritetsvänliga.166 Genom att ha integritetssäkra standardinställningar kan flödet av 

personuppgifter automatiskt styras mot ett integritetssäkert arbetssätt.167 Principerna 

har framför allt till uppgift att främja dataminimering, lagringsminimering begränsad 

åtkomst, korrekthet och säkerhet.168 

 

 

 

																																																								
158 Orji, Cybersecurity Law and Regulation, s 13.  
159 Lessig, Code: version 2.0, s 61 ff.  
160 Lessig, Code: version 2.0, s 3 f.  
161 Artikel 25 GDPR. 
162 KOM(2007) 228 slutlig, s 3. 
163 Klitou, Privacy-Invading Technologies and Privacy by Design, s 262 f.  
164 Datainspektionen, Inbyggd integritet, Privacy by design. 
165 Datainspektionen, Inbyggd integritet, Privacy by design. 
166 Datainspektionen, Inbyggd integritet, Privacy by design. 
167 Datainspektionen, Inbyggd integritet, Privacy by design.  
168 Datainspektionen, Inbyggd integritet, Privacy by design.  
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6.3 Säkerhet – regler och risker  

Utöver de två övergripande principerna privacy by design och privacy by default är 

både tjänsteleverantören och dennes underleverantörer skyldiga att tillhandahålla 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig 

säkerhetsnivå enligt artikel 32 GDPR. Lämplig säkerhetsnivå ska bedömas utifrån 

den senaste utvecklingen och kostnader för genomförandet, i förhållande till de risker 

som finns för behandlingen samt vilka personuppgifter som ska skyddas.169 De risker 

som behandlingen kan medföra är förstöring, förlust eller ändring av personuppgifter 

genom olyckshändelse samt obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.170 Vid 

bedömning av riskerna ska hänsyn tas till den skada och verk som en incident kan 

medföra individen.171 Skyddsåtgärder som kan användas för att upprätthålla lämplig 

säkerhetsnivå är till exempel pseudonymisering och kryptering av personuppgifter.172 

I enlighet med principerna privacy by design och privacy by default är 

tjänsteleverantören skyldig att utveckla och implementera dessa säkerhetsåtgärder 

samt upprätthålla dem genom hela personuppgiftsbehandlingen. Rätten till 

dataportabilitet innehåller i sig inte någon uttrycklig hänvisning till säkerhet eller 

vilka åtgärder som behöver vidtas för att lämplig säkerhetsnivå ska uppnås. De 

generella krav som stadgas i artikel 32 GDPR får istället användas som utgångspunkt 

för att analysera och bedöma portabiliteträttens förhållande till säkerhet.  

 

Säkerhetsåtgärderna är till för att minska de risker som är kopplade till 

personuppgiftsbehandling. De säkerhetsincidenter som kan förekomma i samband 

med behandling av personuppgifter är tillfällig eller olovlig förstörelse, förlust, 

olovlig tillgång, ändring och spridning av data.173 Vid tillämpning av rätten till 

dataportabilitet är det framför allt olovlig tillgång och spridning av personuppgifter 

som riskerar att aktualiseras. Det kan leda till att integritetskränkande publiceringar 

av privat information, såsom kontaktuppgifter, bilder, videor och statusuppdateringar 

sker till allmänheten. Det kan även innefatta att mer känslig information sprids, till 

exempel passuppgifter, bankuppgifter, sexuell läggning och politisk ståndpunkt.174 

																																																								
169 Ingresspunkt 83 GDPR. 
170 Ingresspunkt 83 GDPR.  
171 ICO, SAR code of practice, s 24.  
172 Artikel 32 GDPR.  
173 Orji, Cybersecurity Law and Regulation, s 23.  
174 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 31.  
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Dessa uppgifter kan användas för att genomföra identitetsstölder och andra typer av 

bedrägerier samt framkalla hot, våld och trakasserier.175 På sociala plattformar, där 

stora mängder personlig data samlas in och exponeras för miljoner användare, är 

individens personuppgifter extra utsatta och sårbara för dessa incidenter.176 

Åtgärderna för att bibehålla en lämplig säkerhetsnivå bör därmed anpassas med 

hänsyn till de säkerhetsrisker som är kopplade till portabilitetsrätten.  

 

6.4 Kritiska moment kopplade till portabilitetsrätten  

6.4.1 Identifiering av individen 

6.4.1.1 Identifieringens utformning och problem 

Det första kritiska momentet som aktualiseras vid en tillämpning av portabilitetsrätten 

är identifiering av individen som begär överföringen av sina personuppgifter. En 

överföring av personuppgifter till fel person kan leda till stor skada för individen som 

personuppgifterna berör.177 För att säkerställa att portabilitetsrätten tillämpas på rätt 

individ finns det en ventil i GDPR som innebär att portabilitetsrätten inte ska gälla 

om den begärande individen inte kan identifieras.178 Denna ventil har diskuterats i 

avsnitt 4.5 utifrån en vägransgrund men ska här beröras utifrån 

identifikationsaspekten.  

 

I och med stadgandet finns det ett visst skydd mot att en överföring av personuppgifter 

sker till fel individ. Skyddet gäller endast när tjänsteleverantören inte är i stånd att 

identifiera individen.179 Regeln säger dock ingenting om hur identifiering bör ske eller 

hur säker tjänsteleverantören måste vara på att identiteten stämmer för att få överföra 

uppgifterna. Det finns idag många olika metoder för att identifiera en individ på 

internet som är mer eller mindre säkra.180  

 

 

 

																																																								
175 Orji, Cybersecurity Law and Regulation, s 13 och Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-
of-Services, s 31.  
176 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 31 f.  
177 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 374. 
178 Artikel 11.2 GDPR.  
179 Artikel 11.2 GDPR.  
180 Lessig, Code: version 2.0, s 43 ff. Se även Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely 
Reduces Consumer Welfare, s 375.  



	 50 

6.4.1.2 Vägledande uttalanden 

Artikel 29-gruppen anser att identifikation genom användarnamn och lösenord i 

många fall räcker som tillräcklig åtgärd för att identifiera en individ.181 

Tjänsteleverantörens möjlighet att begära ytterligare information för att bedöma 

individens identitet får inte leda till överdrivna krav eller insamling av nya 

personuppgifter.182 Anledningen är att individens juridiska identitet inte alltid är 

relevant för kopplingen mellan personuppgifterna och individen.183 För att skapa 

sociala nätverkskonton eller andra användarkonton behöver individen i regel inte 

uppge en korrekt juridisk identitet utan kan istället använda en onlineidentitet.184 

Denna andra identitet kan bestå av påhittade egenskaper och fyller en viktig roll i 

dagens samhälle genom möjligheten att vara anonym.185 Det centrala är därför inte att 

koppla uppgifterna till en juridisk person utan det intressanta är att säkerställa att 

individen bakom kontot är samma individ som begär åtgärden. Det enklaste sättet att 

göra det utan att blanda in identifikation av den juridiska personen är genom 

inloggningsuppgifter.186  

 

6.4.1.3 Säkerhetsriskernas påverkan på individens kontroll 

Till skillnad från Artikel 29-gruppens bedömning, att inloggningsuppgifter är en 

tillräcklig åtgärd för identifikation, är min uppfattning att den metoden inte är 

tillräckligt säker. Många individer använder samma lösenord till alla sina 

användarkonton och är konstant inloggade på dessa i sina datorer och mobiler. 

Mobilstölder och dataläckor hos stora tjänsteleverantörer där lösenord sprids är idag 

vanligt förekommande. Rätten till dataportabilitet kan då lätt missbrukas av obehöriga 

och användas för att begära ut alla personuppgifter som en tjänsteleverantör behandlar 

om en individ.187 Det kan innebära att stora mängder data hotas eftersom 

personuppgiftsbehandlingen ofta sträcker sig över betydande delar av individens 

livscykel.188 På grund av den säkerhetsrisk som portabilitetsrätten kan medföra är det 

därför inte befogat att endast förlita sig på inloggningsuppgifter vid identifikation av 

																																																								
181 WP 242 rev.01, s 14.  
182 WP 242 rev.01, s 14.  
183 WP 242 rev.01, s 14.  
184 Bernal, Internet Privacy Rights: rights to protect autonomy, s 241 ff.  
185 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 19 f. 
186 WP 242 rev.01, s 14.  
187 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 374.  
188 Ayed, Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services, s 27 ff.  
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individen. I förevarande fall, när åtgärder innebär rättsliga konsekvenser för 

individen, är det av särskild vikt att kunna förlita sig på individens identitet.189 En 

negativ konsekvens av att införa strängare identifikationsmetoder är att den anonyma 

karaktär som internet är uppbyggt på försvinner. För att få ett välfungerande 

personuppgiftsskydd kan det dock vara en nödvändig åtgärd. Internet har dessutom 

redan gått i den riktningen. Facebook har infört en policy där endast individens riktiga 

namn är tillåtet att använda på plattformen.190 Även den ökade insamlingen av 

individens aktiviteter på internet medför att anonymitet är allt svårare att uppnå.191  

 

Otydligheterna kring hur identifieringen ska gå till och vilka medel som bör tillämpas, 

medföra att skyddet för att säkerställa rätt identitet riskerar att inte få någon effekt i 

den praktiska tillämpningen. Tjänsteleverantören står inför valet att antingen uppfylla 

begäran och riskera att överföra uppgifter till fel individ eller att vägra begäran och 

åläggas sanktioner från behörig tillsynsmyndighet. I och med Artikel 29-gruppens 

uttalande om att inloggningsuppgifter är tillräckligt är det med stor sannolikhet den 

inställningen tjänsteleverantörer kommer ta. Individens personuppgifter utsätts 

därmed för ökade risker vid en tillämpning av rätten till dataportabilitet vilket innebär 

en negativ påverkan på individens kontroll.  

 

6.4.2 Överföring och tillgång av personuppgifter   

Portabiliteträttens andra kritiska momentet är överföringen av personuppgifterna till 

antingen individen själv eller en annan tjänsteleverantör. Vid en överföring ökar 

personuppgifternas utsatthet eftersom de måste förflyttas från ett system till ett annat. 

Kommunikationen mellan systemen är därför en viktig komponent som överföringen 

måste förlita sig på. Med hänsyn till den sårbarhet som uppstår, är det större risk att 

överföringen utsätts för hot från illegala aktörer.192 Det kan resultera i att 

personuppgifterna ändras, förstörs eller hamnar i orätta händer. Det är 

tjänsteleverantörens uppgift att se till att lämpliga tekniska åtgärder används vid 

överföring av personlig data.193 Vad lämpliga tekniska åtgärder är får 

																																																								
189 Reed, Internet Law: text and materials, s 141. 
190 Facebook hjälpcenter, Vilka namn är tillåtna på Facebook? 
191 Lessig, Code: version 2.0, s 46.  
192 Orji, Cybersecurity Law and Regulation, s 46.  
193 WP 242 rev.01, s 19.  
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tjänsteleverantören själv bedöma utifrån de risker som portabiliteträtten innebär.194 

Med tanke på att det kan röra sig om stora mängder data, ofta över en individs hela 

livscykel och som är av känslig karaktär bör riskerna bedömas höga och medföra 

starkare åtgärder.  

 

I och med att personuppgifterna inte raderas automatiskt hos den ursprungliga 

tjänsteleverantören efter överföringen, ökar antalet tjänsteleverantörer och personer 

som har tillgång till personuppgifterna. En ökad spridning och exponering av data 

medför en större utsatthet för uppgifterna ifråga.195 Personuppgifterna befinner sig i 

fler system som kan bli utsatta för sabotage och fler personer kan medvetet eller av 

misstag läcka uppgifterna. Tillgång och säkerhet är på så vis två motstående intressen 

som är svåra att sammanföra och balansera. Huvudmomentet i rätten till 

dataportabilitet är att möjliggöra ett enklare sätt för individen flytta data mellan olika 

tjänsteleverantörer. Även om det ska ske i enlighet med individens vilja och med 

lämpliga skyddsåtgärder måste det sättas i relation till de säkerhetsprinciper som 

istället förespråkar en begränsad åtkomst till personuppgifterna. Portabiliteträttens 

funktion går på så sätt emot de fundamentala säkerhetsaspekterna i GDPR.  

 

6.5 Säkerhetsrisker i förhållande till andra rekvisit  

6.5.1 Personuppgifternas omfattning 

Med hänsyn till de ökade risker som rätten till dataportabilitet innebär för individens 

personuppgifter, är det av intresse för uppsatsens frågeställning att analysera 

portabilitetsrättens rekvisit i förhållande till säkerhetsaspekterna. Rekvisiten 

diskuteras i tidigare avsnitt, men ska här sättas i relation till säkerhetsaspekterna för 

att bedöma om rekvisiten bör tolkas annorlunda för att minska säkerhetsriskerna och 

tillvarata individens kontroll.    

 

I avsnitt 3.2 diskuteras vilka personuppgifter som bör omfattas av rättigheten. För att 

individen ska åtnjuta den ökade kontroll som portabilitetsrätten har till syfte att 

tillförsäkra, bör rätten till dataportabilitet tolkas extensivt och även innefatta 

personuppgifter som genererats utifrån individens aktivitet. Utifrån ett 

																																																								
194 WP 242 rev.01, s 19.  
195 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 374 och FTC, 
Privacy online, s 29-33.  
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säkerhetsperspektiv blir dock bedömningen det motsatta. En extensiv tolkning av 

personuppgifter som är tillhandahållna av individen innebär att fler uppgifter kan bli 

föremål för en incident. Uppgifter som genererats utifrån individens användning av 

plattformen är extra känsliga för en incident eftersom de återspeglar en individs 

preferenser och kan innehålla integritetskränkande information. Genom att tillämpa 

en snävare gränsdragning, och endast inkludera uppgifter som individen faktiskt har 

tillhandahållit tjänsteleverantören, skulle säkerhetsriskerna minska. Individen är i det 

fallet medveten om vilka uppgifter som tjänsteleverantören behandlar och kan själv 

göra en säkerhetsbedömning över de personuppgifter som den väljer att överföra. För 

att väga upp de riskfyllda moment som redogjorts för i föregående avsnitt, skulle en 

begränsad omfattning vara en lämplig åtgärd. Samma diskussion kan föras angående 

uppgifter som rör tredje man. Tredje man utsätts för en omedveten säkerhetsrisk när 

dennes information kan bli föremål för en individs utövande av portabilitetsrätten. 

Med hänsyn till tredje mans omedvetenhet är säkerhetsriskerna större eftersom hen 

inte kan välja att vidta några skyddande åtgärder. 

 

6.5.2 Personuppgifternas och överföringens format 

Personuppgifternas format och hur överföringen ska ske måste också bedömas i ljuset 

av säkerhetsaspekten. De risker som är förknippade med överföringen och den ökade 

tillgången förstärks genom det föreskrivna formatkravet. Ett strukturerat, allmänt 

använt och maskinläsbart format förenklar processen att ladda ner och föra 

personuppgifterna vidare.196 Vid ett missbruk av rätten till dataportabilitet leder det 

till att data enklare och snabbare olovligen kan spridas över internet. På kort tid kan 

personuppgifter få en enorm spridning och utnyttjas för bedrägliga beteenden. 

Överföringen ska vidare ske utan hinder för att motverka förhalande och onödig 

fördröjning.197 Detta stadgande kan tillämpas för att legitimera minskade 

säkerhetsåtgärder och undvika en extra identitetskoll eftersom de åtgärderna innebär 

en extra fördröjning.198 Att tillförsäkra ett lämpligt skydd vid överföring av 

personuppgifter medför vanligtvis att en längre tidsperiod behövs. Hårdare 

säkerhetskrav vid identifiering gör även att efterlevnaden av portabilitetsrätten tar 

																																																								
196 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 374.  
197 WP 242 rev.01, s 15. 
198 Swire, Lagos, Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare, s 374 f.  



	 54 

längre tid. Begreppet kan därmed få en negativ inverkan på tillämpningen av rätten 

till dataportabilitet och individens kontroll över sina personuppgifter.   

 

6.6 Säkerhet kontra kontroll  

Personuppgifter på internet befinner sig i en utsatt miljö förknippade med hot och 

risker mot den personliga integriteten. Utifrån genomgången av portabiliteträttens 

kritiska moment och säkerhetsbedömningen av rekvisiten finns det, enligt min 

uppfattning, stora säkerhetsrisker kopplade till rätten till dataportabilitet. Dessa 

säkerhetsrisker har en negativ påverkan på individens kontrollmöjlighet.   

 

En faktor som minskar individens kontroll ytterligare är att portabiliteträttens 

huvudsakliga tillämpningsområde är sociala plattformar. Individens personuppgifter 

är redan i en utsatt position på dessa plattformar som, enligt min mening, inte 

förbättras genom portabilitetsrätten. Kontrollen som individen förlorar genom att dela 

bilder, statusuppdateringar, personlig information samt beteendemönster förminskas 

ytterligare när denna information ska överföras till ännu fler tjänsteoperatörer. Även 

om individen erhåller makten att byta medieplattform efter eget intresse utan att 

riskera lock-in effekter, kan det ifrågasättas om den vinsten ökar individens kontroll 

mer än vad säkerhetsriskerna påverkar kontrollen negativt.  

 

Frågan är om säkerhetsföreskrifterna i GDPR kan väga upp obalansen så att syftet 

med portabilitetsrätten ändå upprätthålls. Föreskrifterna i artikel 32 GDPR är vagt 

utformade för att kunna tillämpas på all behandling av personuppgifter som träffas av 

GDPR. Det fyller funktionen att inte behöva ha specifika säkerhetsföreskrifter i 

samband med olika former av behandling eller rättigheter. Det gör även 

säkerhetsreglerna teknikneutrala, vilket är viktigt för att inte GDPR ska bli passé. 

Vaga säkerhetsföreskrifter leder dock till tolkningssvårigheter och en osäkerhet hos 

tjänsteleverantören. I vissa situationer kan utformningens flexibilitet väga upp 

nackdelarna med att ha en vag formulering. I detta fallet, när säkerhetsriskerna är så 

pass höga, anser jag dock att flexibiliteten i sig bidrar till en ökad utsatthet för 

personuppgifterna. Även om föreskrifterna stadgar att lämpliga åtgärder ska införas 

med hänsyn till riskerna, finns ingen klar innebörd av vad som förväntas. När varken 

identifieringen, överföringen eller den ökade exponeringen begränsas genom 

specifika krav är det lätt att säkerheten hamnar efter i prioritering till fördel för en 
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snabb hantering. Det är dock omöjligt att förutspå hur säkerhetsföreskrifterna kommer 

tillämpas av tjänsteleverantörer. Möjligheten finns att lämpliga åtgärder kommer 

implementeras så att personuppgifternas ökade utsatthet i samband med 

dataportabilitet balanseras upp.  
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7 Avslutning 
De senaste årens arbete med att stärka personuppgiftsskyddet i EU och öka individens 

kontroll över sina personuppgifter har resulterat i en ny förordning och en ny rättighet. 

Reformen har varit nödvändig för att följa med den digitala utvecklingen och 

motverka den utsatta position som personuppgifter befinner sig i på internet. Rätten 

till dataportabilitet införs i GDPR för att ge individen möjlighet att få tillgång till och 

överföra sina personuppgifter mellan olika plattformar. Syftet är att individen, genom 

att återanvända personuppgifterna efter eget intresse, ska få en ökad kontroll över sina 

personuppgifter. Att uppfylla det bakomliggande syftet innebär dock stora 

utmaningar för portabilitetsrätten.   

 

För att portabiliteträtten ska medföra en positiv påverkan på individens kontroll ska 

personuppgifternas omfattning tolkas brett och även inkludera de personuppgifter 

som genererats på grund av individens aktivitet. Anledningen är att individen sällan 

är medveten om att dessa uppgifter samlas in samt att uppgifterna är av en känslig 

karaktär och därför behöver extra skydd. Tillämpningsområdet bör även utvidgas till 

att inkludera behandling som grundar sig på berättigat intresse. Individen har ett lika 

stort behov av att tillämpa portabilitetsrätten när behandlingen grundar sig på 

berättigat intresse som vid samtycke eller avtal. Dessutom kan det medföra att 

portabilitetsrätten inte lika lätt kan undvikas genom att tillämpa en annan laglig grund. 

Vidare ska individens portabilitetsrätt omfatta tredje mans personuppgifter under 

förutsättningen att de är kopplade till individen. Individens intresse att inkludera 

uppgifterna väger tyngre än den minskade kontroll som kan uppstå för tredje man. 

Utanför tillämpningsområdet faller personuppgifter som skapats genom 

tjänsteleverantörens egna bedömningar och behandling av personuppgifter som 

grundar sig på allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. 

Gränsdragningen säkerställer att individen får tillgång och kan överföra rätt sorts 

personuppgifter.  

 

Genom kravet, att personuppgifterna ska överföras i ett strukturerat, allmänt använt 

och maskinläsbart format, säkerställs det att individen kan tillgodogöra sig och 

återanvända personuppgifterna på ett lämpligt sätt och efter eget intresse. 

Överföringen ska vidare ske utan hinder, vilket förtydligar att tjänsteleverantören inte 
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under några omständigheter är tillåten att låsa in individens personuppgifter till sin 

tjänst. Äganderätten förflyttas på så sätt från tjänsteleverantören till individen, som 

därmed åtnjuter kontrollen över personuppgifterna. I och med det fyller 

portabilitetsrätten en egen funktion i förhållande till rätten till tillgång. Likaså 

tillförsäkras tjänsteleverantörens efterlevnad av portabilitetsrätten genom tydliga 

informationskrav och avskräckande sanktionsbestämmelser. Därigenom bidrar både 

kraven på tillgodogörande och efterlevnad till en positiv effekt på individens kontroll. 

Avsaknaden av tidskrav och otydliga vägransgrunder är dock problem som skulle 

kunna underminera det skydd som rätten till dataportabilitet har för avsikt att 

tillgodose.  

 

Det största hotet mot rätten till dataportabiliteten och syftet att öka individens kontroll 

över sina personuppgifter är, enligt min uppfattning, säkerhetsaspekten. I och med att 

portabilitetsrätten innebär riskfyllda moment, såsom identifiering och överföring av 

stora mängder data, bidrar det till ökade säkerhetsrisker för uppgifterna ifråga. 

Speciellt när det huvudsakliga tillämpningsområdet är sociala plattformar, där 

personuppgifter redan befinner sig i en utsatt position. De ökade säkerhetsriskerna är 

så pass stora att de kan väga över den positiva effekt som portabilitetsrätten har på 

individens kontroll. Avvägningen är dock beroende av hur säkerhetsföreskrifterna 

kommer tillämpas av tjänsteleverantörerna i praktiken. Föreskrifterna lämnar stort 

utrymme för tolkning vilket skapar större risker för tillämpningen av 

portabilitetsrätten. Med hänsyn till det tolkningsutrymme som finns, både i relation 

till säkerhetsföreskrifterna och portabilitetsrätten i sig, kommer EU-domstolens 

praxis vara avgörande för denna bedömning.  
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