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Sammanfattning 

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 

25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Syftet med förordningen är att 

reglera och stärka skyddet vid all behandling av persondata. Bakgrunden till förordningen 

grundar sig i att EU behöver anpassa sig till den digitala och teknologiska utvecklingen som 

skett på marknaden, vilket medfört att mängden persondata som myndigheter och 

tjänsteleverantörer hanterar har ökat explosionsartat. 

 

Tjänsteleverantörer får flertalet fördelar genom att besitta en stor mängd persondata. De kan 

genom detta bevaka individens beteendemönster för att kunna anpassa sina internetsidor, rikta 

reklam som överensstämmer med individens intressen och förbättra den allmänna upplevelsen 

av den givna tjänsten. Med hjälp av persondata har aktörer på marknaden kunnat ”låsa in” sina 

kunder, genom att tillämpa höga flyttaavgifter för persondata. Detta har varit en faktor som 

ansetts utgöra en hämmande effekt för den innovativa och konkurrensmässiga utvecklingen, 

vilket har resulterat i att konkurrensrätten kommer att behöva samspela med den nya 

dataskyddsförordningen gällande hanteringen av personuppgifter. 

 

Europeiska unionens nya dataskyddsförordning kommer att gälla för EU:s samtliga 

medlemsstater och ersätter helt personuppgiftslagen i Sverige. En förhoppning med den nya 

förordningen är att den ska gynna en ökad konkurrens på den europeiska marknaden, skapa 

goda förutsättningar för den innovativa utvecklingen och ge en större kontroll till 

personuppgiftsgivaren. 

 

Till följd av den nya dataskyddsförordningen tillkommer nya rättigheter och skyldigheter för 

både juridiska och fysiska personer. För att få en klarare bild av rättsläget, kommer denna 

uppsats att beskriva och problematisera den nya rätten till dataportabilitet och dess samspel 

med de andra artiklarna i dataskyddsförordningen.  
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Förkortningar 

AI     Artificiell intelligens 

Dir     Direktiv 

EKMR     Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter 

EJLT     European journal of law and technology 

EU     Europeiska Unionen 

FEUF     Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

GDPR      General Data Protection Regulation 

PuL      Personuppgiftslag 1998:204 

SOU      Statens offentliga utredningar 

SvJT     Svensk juristtidning  

Begreppslista  

Artikel 29-gruppen   Artikel 29-gruppen består av representanter från samtliga  

EU medlemsstaters datatillsynsmyndigheter som på 

uppdrag från kommissionen utreder och ger råd i frågor 

som rör dataskydd. Gruppen ger även råd om potentiella 

åtgärder inom den Europeiska unionen gällande 

behandling av persondata.  

 

Data     Data kallas den tekniska representationen av information 

som lagras i filer på en dator. 

 

Datainspektionen  Datainspektionen är en tillsynsmyndighet för all 

behandling av personuppgifter. 

  

Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter. 
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Datatillsynsmannen   Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) är en oberoende 

tillsynsmyndighet inom EU som har som i uppdrag att 

granska och säkerställa tillämpningen av behandling för 

personuppgifter. 

 

Digitaliseringskommissionen En kommitté utsedd av svenska regeringen med uppgift 

att utreda digitaliseringens effekter på samhället och 

individen.  

 

Direktiv En unionsakt antagen av Europeiska unionens 

institutioner som är bindande för medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna väljer tillvägagångssättet för 

genomförandet av direktivet. 

 

EU:s förordning En unionsakt som innehåller direkt tillämpliga och 

enhetliga bestämmelser inom unionen.  

 

Integritet  Definitionen av begreppet integritet finns inte fastställd 

i svensk eller internationell rätt. Problemet med att 

definiera integritet i lag är att begreppet är 

svårdefinierat och kan ha olika innebörd beroende på 

sammanhang. I uppsatsen benämns integritet som rätten 

till privatliv och skydd för all personlig information som 

kan hänföras till den egna individen 

 

Kommissionen   Europeiska kommissionen föreslår nya EU-lagar och 

kontrollerar att gällande lagar följs. Kommissionen har 

en EU-kommissionär från varje medlemsland. 

 

Metadata Är information om personuppgiftsgivarens sökhistorik, 

beteendemönster, platsinformation etc. 

 

Personuppgifter   En upplysning som kan hänföras till en individ, 

identifierbara attribut, telefonnummer, adress etc. 
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Personuppgiftsansvarig  Den fysiska eller juridiska person eller annat organ som 

ansvarar för ändamålet och behandlingen av insamlade 

personuppgifter. 

 

Personuppgiftsgivare Den fysiska personen som personuppgifterna hänför sig 

till. 

 

Registrerad    Den fysiska person vars personuppgifter är registrerade. 

 

Skäl      Beaktandesatser till dataskyddsförordningens artiklar. 

 

Tjänsteleverantör Aktörer som tillhandahåller en tjänst i utbyte mot en 

motprestation på marknaden. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Mängden persondata som myndigheter och tjänsteleverantörer hanterar har ökat 

explosionsartat. Den tekniska utvecklingen tillåter en mer effektiv och tillgänglig behandling 

av personuppgifter på en helt annan nivå än tidigare, samtidigt som skyddet för personlig 

integritet inte utvecklats i samma hastighet. Det finns ett stort behov av att anpassa den rättsliga 

regleringen för att skydda och ge fysiska personer kontroll över den egna persondatan.  

 

EU:s nuvarande lagstiftning om skydd för personuppgifter är från 1995 när internet endast stod 

för ca 1 % av all telekommunicerad information. Detta har idag ökat till mer än 97 %.1 Denna 

utveckling tyder på att behovet av en ny reglering för behandling av personuppgifter har varit 

stort under en längre period.  

 

Aktörer i Europa måste i dagsläget hantera samtliga medlemsstaters dataskyddslagar genom 

att de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpar det tidigare direktivet på olika sätt. Detta har 

bidragit till att skapa ett osäkert rättsläge för både stora och små företag som bedriver 

verksamhet på den europeiska inre marknaden och det har ansetts hålla tillbaka både tillväxt 

och innovation.2  

 

Personuppgifter har blivit en digital valuta och har fått ett stort marknadsvärde för 

tjänsteleverantörer på marknaden, vilket har resulterat i att byte av tjänsteleverantör har varit 

komplicerat och i vissa fall kostsamt. Denna utveckling av personuppgifters betydelse har 

bidragit till att konkurrensrätten är i behov av att anpassa regleringen till detta synsätt på 

personuppgifter eftersom de i dagsläget inte regleras som en marknadstillgång.  

 

Den nya dataskyddsförordningen har till syfte att stärka skyddet av personuppgifter för fysiska 

personer, bland annat genom rätten till dataportabilitet.3 Denna rättighet medför nya 

skyldigheter för aktörer som behandlar personuppgifter, vilket leder till att en förståelse för hur 

                                                 
1 EU press release speech/12/26.  
2 EU press release speech/12/26.  
3 Artikel 1 Dataskyddsförordningen (2016:679). 
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dataportabilitet samspelar med andra regleringar i dataskyddsförordningen blir viktig att ta 

hänsyn till. 

1.2 Problemformulering 

● Hur regleras personuppgifter och rätten till dataportabilitet i den nya 

dataskyddsförordningen och hur hanteras det ur ett konkurrensrättsligt perspektiv?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att tolka den nya dataskyddsförordningen och att göra jämförelser med 

personuppgiftslagen. I uppsatsen kommer även andra regleringar i dataskyddsförordningen 

som samspelar med dataportabiliteten att granskas och därutöver undersöks hur 

dataskyddsförordningen tagit hänsyn till integritet och personskydd. Regleringen av 

personuppgifter och dataportabilitet granskas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv.  

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjort har bestått i att utesluta de artiklar och skäl i 

dataskyddsförordningen som behandlar myndigheter utöver datainspektionen som 

tillsynsmyndighet. Därutöver har även tredjeländer utelämnats till förmån för ett fokus på den 

fria inre marknaden inom Europeiska unionen. Harmoniseringen av dataskyddsförordningen 

kommer inte att beröras. 

1.5 Metod  

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod, där vi tolkar den gällande rätten med analys av 

hur rättskällorna behandlat personuppgifter i tidigare fall.4 En EU-rättslig metod används för 

att tyda dataskyddsförordningen. Domar från EU-domstolen har behandlats för att tolka 

utvecklingen av rättsläget, detta speciellt mot bakgrund av EU-rättens syfte att stärka 

konkurrenskraften på världsmarknaden.5 

 

                                                 
4 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
5 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 121 f. 
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I uppsatsen kommer vi främst att utgå från Dataskyddsförordningen (2016:679), samt göra 

jämförelser med Personuppgiftslagen (1998:204) för att jämföra vilka skillnader som föreligger 

mellan dessa två lagar. Vi kommer att behandla artiklarna 101 och 102 FEUF och dess 

betydelse för konkurrensrätten. För en bättre förståelse av syftet med lagtexterna används 

förarbeten och utredningar samt äldre praxis för att se hur persondata tidigare har behandlats. 

För dataskyddsförordningen finns det ingen praxis än eftersom den börjar gälla först den 25 

maj 2018. Därför används artiklarnas beaktandesatser, tillsynsmyndigheternas skrivelser, samt 

den doktrin som finns i ämnet. 

1.6 Disposition  

I kapitel två behandlas grunderna för begreppet integritet och skyddet för personuppgifter. 

Vidare behandlas hur personuppgifter används ur ett kommersiellt perspektiv, för att se dess 

påverkan som en valuta och hur det samspelar med integritets- och personskyddet. För att få 

en större förståelse för personuppgifters betydelse som en marknadstillgång behandlas i detta 

kapitel fall från EU-domstolen. 

 

I kapitel tre berörs de väsentliga skillnaderna som uppstår i samband med upphörandet av 

personuppgiftslagen. Vi tar även upp betydelsen av dataportabilitet och dess samspel med 

andra regleringar i dataskyddsförordningen, detta för att få en större förståelse för vilka regler 

och principer som kan interagera med skyddet för personuppgifter. 

 

I fjärde kapitlet behandlas dataportabilitet och hur detta kan ses ur ett konkurrensrättsligt 

perspektiv. Vi tar upp vad som binder samman rätten till dataskydd med konkurrensrätt.  

 

Det femte kapitlet utgör vår analys utifrån vår frågeställning, där vi tar upp och diskuterar hur 

dataportabilitet och konkurrensrätt kommer att behöva samspela i framtiden för att ge ett mer 

säkert rättsläge.  

 

I sjätte och avslutande kapitlet redogör vi för vår slutsats och hur vi tror att framtiden kan 

komma att se ut samt vilka konsekvenser vi anser att dataskyddsförordningen kommer att 

medföra.  
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2 Rätten till skydd för sitt privatliv 

2.1 Inledning 

I den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna stadgas det i artikel 8, 

att var och en har rätt till skydd för sitt privatliv. Detta skydd för mänskliga rättigheter återfinns 

i den svenska regeringsformen. Den är grunden för våra lagregler och den nya 

dataskyddsförordningen, vilken lägger stor vikt vid skyddet för privatlivet genom integritets- 

och personskydd.  

 

Den globala tekniska utvecklingen har ökat markant och personskydd har blivit allt mer 

aktuellt. Idag finns det, i en större utsträckning än tidigare, insamling och delning av 

personuppgifter. Det förekommer bland annat i sociala medier, internetforum och genom 

tjänsteleverantörer.6 Fysiska personer har inte längre kontroll över hur deras personuppgifter 

hanteras och rätten till skydd för sitt privatliv har försvagats, varför den nya 

dataskyddsförordningen införs.7 Den Europeiska unionen vill, genom att ge en större kontroll 

till fysiska personer över deras personuppgifter, ge en laglig, korrekt och öppen behandling av 

personuppgifterna samt främja den tekniska utvecklingen och ekonomin på den fria inre 

marknaden.8  

2.2 Personuppgifter och integritet  

Ett väsentligt syfte till varför den nya dataskyddsförordningen införs är för att stärka 

integriteten gällande personuppgifter. I 2 kap. 6§ 2 st. regeringsformen framkommer det “... att 

var och en är skyddad gentemot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker 

utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden “. 

 

Integritet är ett omdiskuterat och svårdefinierat begrepp i många hänseenden. Det kan ha olika 

innebörd beroende på i vilket sammanhang, och av vem det används. Trots att betydelsen av 

begreppet varierar även inom juridiken finns det utformat i personuppgiftslagen. 

                                                 
6 Skäl 6 till Dataskyddsförordningen (2016:679). 
7 Skäl 7 till Dataskyddsförordningen (2016:679). 
8 Skäl 7 till Dataskyddsförordningen (2016:679). 
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Integritetsskyddet är en normgivningsregel som innebär att skyddet för integriteten ska 

upprätthållas på det aktuella lagområdet.9 Begreppet personlig integritet har emellertid en 

definition som de flesta kan enas om. Den utgår från EU:s stadga om mänskliga rättigheter 

artikel 8, som behandlar rätten till integriteten genom respekt för familje- och privatliv.  

 

Behandling av personuppgifter är oftast en nödvändighet för att verksamheters funktion ska 

kunna fungera effektivt och ändamålsenligt. Personuppgifter som behandlas i olika former av 

register kan dock medföra en risk för intrång i den personliga integriteten.10 Från den enskildes 

perspektiv kan uppgifterna uppfattas som känsliga och som en överträdelse av privatlivet. Den 

personliga integriteten är i behov av ett större skydd i och med den tekniska utvecklingen som 

sker i dagsläget.11 

 

Vad gäller insamling av personuppgifter genom automatiserad behandling anses begreppet 

integritet ha fått en mer omfattande innebörd. Det finns ett stort behov av att skydda den 

personliga integriteten när personuppgifter behandlas, vilket den nya dataskyddsförordningen 

har lagt stor vikt vid. Samtidigt som delningen av personuppgifter är viktig för utvecklingen 

ska det balanseras med skyddet för integritet. Genom dataportabilitet som kommer behandlas 

i kapitel 3 i uppsatsen, beskrivs det hur den nya dataskyddsförordningen är tänkt att hantera 

denna balansgång. 

Digitaliseringskommissionen menar i SOU 2016:85 att integritetsskydd inte enbart handlar om 

att förhindra att data insamlas eller behandlas, utan även om vikten av att öka klarheten och 

öppenheten i vem som använder persondata och i vilket syfte. Den främsta anledningen till 

integritetsskydd är att stärka personers rätt till sin egen data.12 

Det finns grundläggande principer för att respektera integriteten vid insamling av persondata. 

I dessa ingår att inte samla in mer information än vad som är nödvändigt, inte besitta 

information som inte längre används och inte använda informationen för andra syften.13 Vid 

efterlevnad av dessa principer är förhoppningen att den personuppgiftsansvarige ska kunna 

                                                 
9 Reimers E., Integritetsskyddet i regeringsformen, SvJT 2009, s. 437.  
10 SOU 2016:65 s. 33. 
11 SOU 2016:65 s. 34. 
12 SOU 2016:85 s. 96. 
13 Datainspektionen, Inbyggd integritet, 2018-05-05. 
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förebygga att personuppgifterna inte behandlas på ett felaktigt sätt och att integriteten 

respekteras. 

 

Det är dock viktigt att nämna att vissa uppgifter får behandlas utan samtycke av myndigheter 

eller andra aktörer som uppfyller samhällsnytta. Uppgifterna och den information som 

persondata medför kan vara väsentliga för att dessa aktörer ska kunna utföra sina uppgifter som 

tillhör dennes verksamhet.14 Det kan handla om personuppgifter som genom olika register 

exempelvis sjukdoms- och brottshistorik kan ge ett säkrare underlag för beslut och 

genomförande av verksamhetsmål.15  

2.3 Personuppgifter som valuta 

“Personal data is the currency of today's digital market” sa Viviane Reding, EU-

kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap i ett pressmeddelande 

i samband med EU:s nya dataskyddsförordning.16  

 

Istället för olja anses personuppgifter numera vara världens mest värdefulla tillgång. I den 

digitala eran är persondata en viktig tillgång för de stora företagen som exempelvis Google och 

Facebook där nästan alla inkomster kommer från digital reklam som annonseras på deras online 

sidor. Google kan se vad personer söker efter och Facebook vad de delar. Användarna av dessa 

sidor betalar för tjänsten genom utlämnandet av sina personuppgifter, vilket gör att 

personuppgifter kan ses som en valuta i detta sammanhang.17 

Smartphones, klockor och bilar som ansluter till internet ger en enorm tillgång av data om en 

persons levnadsvanor, beteendemönster och användarfrekvens. Samtidigt ökar utvecklandet 

och användandet av AI som skapar algoritmer för att exempelvis veta när en kund är redo att 

köpa en viss vara.18 

I en studie utförd av Visma Retail framkommer det att 92 % av konsumenterna använder sig 

av kundkort för att få erbjudanden och rabatter i dagligvaruhandeln.19 När och vad 

                                                 
14 SOU 2016:65 s. 36. 
15 SOU 2016:65 s. 36. 
16 EU press release speech/12/26.  
17 The Economist, The world’s most valuable resource is no longer oil, but data, 6 Maj 2017. 
18 The Economist, The world’s most valuable resource is no longer oil, but data, 6 Maj 2017. 
19 Fischer & Larsson, Digitala och mobila köpbeteende i dagligvaruhandeln, Visma Retail, s. 6. 



 14 

konsumenterna handlar blir allt mer i detalj anpassat till individen.20 Personuppgifter kan 

därmed ses som en typ av valuta eftersom konsumenternas persondata kan bytas mot rabatter 

och erbjudanden.  

Personuppgifter används som handelsvaror på marknaden. De kan ges bort, säljas och köpas 

mellan tjänsteleverantörer. Denna kontroll av persondata som aktörer har på marknaden ger en 

ekonomisk fördel, eftersom denna persondata oftast är bunden till en specifik tjänst. 

Konsumenter väljer att stanna kvar hos en leverantör på grund av den ansträngning och kostnad 

det skulle kräva att byta till en ny tjänsteleverantör.21  

2.3.1 Kommissionsbeslut som behandlar det kommersiella värdet av persondata 

Det som gör persondata till en valuta är att det är en marknadstillgång. Aktörerna behöver 

nödvändigtvis inte betala för den men personuppgifter kan trots det få ett kommersiellt värde. 

Detta avsnitt behandlar två betydande fall för personuppgifter i konkurrenshänseende, där 

persondata har varit en central del i båda fallen. 

2.3.1.1 Facebook/WhatsApp 

Fallet Facebook/WhatsApp handlade om sammanslagningen mellan dessa två parter och den 

tillgång av persondata som var inblandat.22 Facebook är en plattform för sociala medier och 

WhatsApp är en meddelandeapplikation. Frågan i fallet var om det var stridande mot effektiv 

konkurrens på marknaden med en sammanslagning eftersom den skulle ge Facebook tillgång 

till 600 miljoner användaruppgifter från WhatsApp världen över.23 Genom onlinetjänster 

samlar Facebook in uppgifter om sina användare för att behandla data som gör att deras 

annonsörer kan rikta mer specifik reklam till enskilda användare.24 Facebook hävdade att de 

inte tänkte ändra WhatsApps användarvillkor för marknadsföring av reklam.25 Den Europeiska 

kommissionen kom fram till att delningen av personuppgifter i fallet inte var betydande och att 

sammanslagningen var förenlig med den fria inre marknaden26 

                                                 
20 Fischer & Larsson, Digitala och mobila köpbeteende i dagligvaruhandeln, Visma Retail, s. 7. 
21 The Economist, “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, 6 Maj 2017. 
22 Mål COMP/M.7217 – Facebook/ WhatsApp. 
23 Mål COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp p. 84. 
24 Mål COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp p. 70. 
25 Mål COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp p. 182. 
26 Mål COMP/M.7217 – Facebook/WhatsApp p. 190. 
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I Facebook/WhatsApp-fallet undersöktes de negativa effekterna för personuppgiftsgivare, 

gällande dataskydd och integritet, som genom kommissionens egna antagande kunde påverka 

konkurrensen.27 Kommissionen beaktar ändå inte dessa effekter av integritet och dataskydd 

direkt, utan enbart indirekt. 

 

Facebooks uppköp av WhatsApp för 19 miljarder dollar visar vilket värde personuppgifter kan 

ha på marknaden och med köpet medföljde 450 miljoner privata telefonnummer.28 

2.3.1.2 Google/DoubleClick 

I fallet Google/DoubleClick var insamlingen av persondata en av de avgörande faktorerna i 

kommissionens beslut.29 Google erbjuder tjänster inom informationsteknik och DoubleClick 

erbjuder reklamplattformar till tjänsteleverantörer genom att samla in persondata om individers 

beteendemönster på internetsidor. Kommissionen grundade en del av sitt beslut på att den 

mängden data som DoubleClick besatt om användarnas beteendemönster på internet redan 

fanns tillgängligt för Googles konkurrenter samt att de även har möjligheten att köpa tjänster 

som behandlar användares beteende på internet.30  

I Google /Doubleclick granskade kommissionen konkurrensfördelarna av Googles förvärv av 

Doubleclick, inklusive konkurrensmässiga konsekvenser av att kombinera aktörernas 

befintliga data.31 Det konstaterades uttryckligen av kommissionens beslut att det "endast avser 

utvärderingen av denna åtgärd med gemenskapens konkurrensregler".32 Kommissionen 

uteslöt därmed dataskyddshänsyn från konkurrensrätten i det fallet. Kommissionen kom fram 

till att sammanslagningen inte skulle påverka den effektiva konkurrensen på marknaden.33 

 

Dessa två fall har varit betydande för persondata på den fria marknaden eftersom 

kommissionen tog hänsyn till och vägde in persondata som en väsentlig faktor och dess 

påverkan för en effektiv konkurrens, trots att denna faktor inte vägde tungt nog i besluten. 

                                                 
27 Mål COMP/M.7217 -Facebook/WhatsApp.  
28 Dredge S.,Why is WhatsApp worth up to $19bn to Facebook?, The Guardian, 20-02-2014. 
29 Mål COMP/M.4731 – Google/ DoubleClick. 
30 Mål COMP/M.4731 – Google/DoubleClick p. 365. 
31 Mål COMP/M.4731 –Google/DoubleClick. 
32 Mål COMP/M.4731 –Google/DoubleClick, s. 368. 
33 Mål COMP/M.4731 – Google/DoubleClick p. 367. 
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Kommissionen tog inte bara hänsyn till mängden persondata utan också variationen av 

persondata som samlas in.34   

                                                 
34 Mål COMP/M.4731 – Google/DoubleClick p. 273. 
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3 Den nya rättigheten till dataportabilitet 

3.1 Inledning 

Dataportabilitet regleras i artikel 20 dataskyddsförordningen och är en materiell bestämmelse 

som behandlar det fria flödet av persondata. Denna reglering ger en rättighet till den 

registrerade att kräva ut sina personuppgifter som hen har tillhandahållit den 

personuppgiftsansvarige. Enligt skäl 68 till dataskyddsförordningen, ska detta ge den 

registrerade en större kontroll över sina personuppgifter. Rätten att flytta sin persondata gäller 

om det föreligger ett samtycke eller avtal och om behandlingen av uppgifterna sker 

automatiskt. Detta samtycke gäller för de uppgifter som den registrerade direkt har lämnat 

angående exempelvis personnummer, adress och ålder. Det framkommer inte helt klart av 

dataskyddsförordningen vilka uppgifter som ska anses komma från den enskilde och omfattas 

av dataportabilitet, när det handlar om indirekt information som metadata. 35 

Samtycke får dras tillbaka och den registrerade har rätt att överföra sina uppgifter till en annan 

tjänst om det är tekniskt möjligt. Undantag från detta är vid myndighetsutövning eller om en 

tredje person involveras av återtagandet av personuppgifter. Det finns ingen skyldighet för den 

personuppgiftsansvarige att införa tekniskt kompatibla format men enligt skäl 68 till 

dataskyddsförordningen, uppmanas denne att införa ett sådant system. 

Problemet som uppstår kring tredje persons intresse är något som har vägts in i artikel 20 punkt 

4 dataskyddsförordningen, där det framgår att rätten till dataportabilitet inte ska påverka andras 

friheter och rättigheter negativt. I en förfrågan om överföring av persondata, där delar av 

materialet innehåller uppgifter tillhörande en tredje person ska detta inte begränsa möjligheten 

till dataportabilitet.36 Den mottagande personuppgiftsansvarige får inte använda tredje persons 

uppgifter som denna har fått genom att en registrerad flyttat över sina uppgifter, om detta inte 

kan stödjas på en annan rättslig grund.37  

                                                 
35 Holtz H.M., Den nya allmänna dataskyddsförordningen -några anmärkningar, SvJT 2018, s. 254. 
36 WP 242 rev. 01, s. 10. 
37 WP 242 rev. 01, s.12. 
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3.2 De rättsliga grunderna 

Personuppgiftsansvariga behöver från början identifiera och motivera val av rättslig grund för 

sin behandling av personuppgifter, den registrerade ska därefter bli informerad om den rättsliga 

grunden till vilket behandlingen utgör. De rättsliga grunderna för behandling av 

personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är: 

 

● Att den registrerade givit sitt samtycke till behandlingen. 

● Att den registrerade har ingått ett avtal med personuppgiftsansvarige.  

● Att den personuppgiftsansvarige får behandla uppgifterna på grund av en 

intresseavvägning. 

● Att det finns lag som säger att personuppgifterna måste behandlas av den 

personuppgiftsansvariga i dess verksamhet.  

● Att uppgifterna genom myndighetsutövning eller av allmänhetens intresse behöver 

behandlas. 

● Eller om det behövs för att skydda intresset för en person som inte kan ge sitt 

samtycke.38 

 

Om det uppstår ett problem med den initiala grunden, kan personuppgiftsansvariga inte byta 

rättslig grund i syfte för att kunna fortsätta behandla personuppgifter för ändamålet.39 

Exempelvis om rättsgrunden utgår från ett samtycke, som senare dras tillbaka, kan inte den 

personuppgiftsansvarige byta till att behandlingen ska fortsätta ske genom en 

intresseavvägning. Valet av den rättsliga grunden granskas av tillsynsmyndigheterna för att 

inte överträdelse eller olovligt byte av dessa ska ske.  

3.2.1 Rätten till att bli bortglömd 

En annan viktig del i nya dataskyddsförordningen är rätten till att bli “bortglömd” som innebär 

att den registrerade har rätt till att få sina personuppgifter borttagna från register. I Artikel 17 

och 19 dataskyddsförordningen stadgas det att uppgifterna ska raderas om det inte är en allt för 

oproportionerlig ansträngning för den personuppgiftsansvarige. Har personuppgifterna blivit 

offentliggjorda på sociala medier eller på en annan webbplats ska den personuppgiftsansvarige 

                                                 
38 Datainspektionen, Rättslig grund för personuppgiftsbehandling, 2018-05-05. 
39 Datainspektionen, Rättslig grund för personuppgiftsbehandling, 2018-04-26. 
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som offentliggjorde uppgifterna vidta rimliga åtgärder för att informera de andra som behandlar 

uppgifterna att uppgiftslämnaren har begärt radering, så att kopior och länkar kan tas bort. Det 

finns undantag från rätten till radering, dessa undantag är om det är nödvändigt för att tillgodose 

andra rättigheter, såsom yttrande- och informationsfrihet.40 

 

De odefinierade begrepp såsom oproportionell ansträngning, vidta rimliga åtgärder och allmänt 

intresse, som är återkommande begrepp i dataskyddsförordningen, ger det en rättsosäkerhet till 

regleringarna.41  

3.3 Nummerportabilitet 

En bakgrund som kan härledas till dataportabilitetens införande är rätten till 

nummerportabilitet. Telefonnummer räknas som en personuppgift och att kunna behålla 

samma telefonnummer är något som ofta är viktigt för personer. Att enkelt kunna byta 

telefonoperatör är en rättighet som finns för att gynna en effektiv konkurrens på 

telekommunikationsmarknaden.42 Av artikel 30 i Dir. 2002/22/EG framgår begreppet 

nummerportabilitet i den mening att det ska säkerställas av medlemsstaterna att abonnenter av 

telefonitjänster ska ha rätten att kräva att få behålla sitt telefonnummer, detta oberoende på 

vilken aktör som tillhandahåller tjänsten.43 Denna rättighet infördes i EU för ca 20 år sedan och 

visar på att rätten till sin persondata inte är något nytt diskussionsämne inom juridiken eller i 

samhällsdebatten. Nummerportabiliteten kan visa på hur en liknande rättighet som 

dataportabilitet har utvecklats, vad gäller rätten till en personlig tillgång och portabilitetens 

betydelse för konkurrensen på marknaden.  

 

Frågan var först aktuell i början av 2000-talet när olika fördelar med nummerportabilitet 

identifierades. Användare skulle med större enkelhet kunna byta till en mer önskvärd 

tjänsteleverantör och konsumenterna skulle gynnas av att det blev ett mer konkurrenskraftigt 

klimat på marknaden. Innan ändringen infördes var det ofta dyrt och komplicerat att byta 

operatör och samtidigt få behålla sitt telefonnummer, något som gjorde att många konsumenter 

                                                 
40 Wendleby M. & Wetterberg D., GDPR -Förstå och tillämpa i praktiken, s. 97 f.  
41 Holtz, H-M., Den nya allmänna dataskyddsförordningen -några anmärkningar, SvJT 2018, s. 243. 
42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG, skäl 40.  
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG, art. 30. 
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stannade kvar hos sin leverantör, vilket ej gynnade en stark och god konkurrens på 

marknaden.44 

 

Artikel 29-gruppen, som på uppdrag av den europeiska kommissionen ger råd gällande 

behandling av persondata, menar att möjliggörandet av direkt överföring mellan olika 

tjänsteleverantörer genom dataportabilitet är ett viktigt verktyg för att öka det fria flödet av 

personuppgifter och främja konkurrensen mellan tjänsteleverantörer.45 Det kommer att ge den 

registrerade möjlighet att ge sig in på marknaden och förhandla med sina egna personuppgifter, 

vilket kan öka kvalité, innovation och konkurrens mellan tjänsteleverantörer, för att vara så 

attraktiva som möjligt för den registrerade. Om personer kan lita på att de har stark kontroll 

och personuppgiftsskydd, kommer det kunna leda till en större utveckling av aktörernas 

verksamheter.46 

3.4 Dataskyddsförordningens förstärkning av personuppgiftsskydd 

Dataskyddsförordningen innebär en del förändringar med syfte att stärka skyddet till rätten 

över sina personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten. För att få en klarare bild 

av detta, behandlar detta avsnitt några av de nya regleringarna i dataskyddsförordningen som 

samspelar med dataportabiliteten och som kan komma att påverka konkurrensen. Dessa 

inkluderar bland annat missbruksregeln, intresseavvägning, konsekvensbedömning, anmälan 

om personuppgiftsincident, administrativa sanktionsavgifter och att det kommer behövas ett 

dataskyddsombud för myndigheter och organisationer som behandlar känsliga uppgifter.47 Vad 

som är viktigt med dessa nya tillägg är att det ger ett större ansvar till personuppgiftsansvariga 

att skydda personuppgifter och den personliga integriteten.  

 

I artiklarna 35 och 36 dataskyddsförordningen beskrivs vad konsekvensbedömningen innebär 

för den personuppgiftsansvarige. Syftet med konsekvensbedömning är i sin helhet att den 

personuppgiftsansvarige ska göra en riskanalys för de personuppgifter som inhämtas och 

avgöra vilka konsekvenser behandlingen av dessa kan få.48 Detta för att minimera risken att 

                                                 
44 Prop. 2000/01:74 s. 6 f. 
45 WP 242 rev.01, s 3. 
46 EU press release speech/12/26.  
47 Datainspektionen, Nyheter med dataskyddsförordningen, hämtad 2018-04-26. 
48 Datainspektionen, Konsekvensbedömning och förhandssamråd, hämtad 26-04-18. 
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personuppgifter lagras olagligt. Bryter personuppgiftsansvarige mot skyldigheten att göra en 

konsekvensbedömning kan detta leda till administrativa sanktionsavgifter.49  

 

Administrativa sanktionsavgifter utges av tillsynsmyndigheter och kan utgå vid överskridande 

av personuppgiftsansvarigas ansvar över persondata, storleken av detta är beroende på avsikt 

och försummelse. Den högsta administrativa sanktionsavgiften uppgår till 4 % av den globala 

årsomsättningen eller 20 miljoner euro beroende på vilket värde som är högst.50 Detta är en 

stor skillnad jämfört med 49 § PuL, där vitesföreläggande kunde förekomma om överträdelsen 

varit ringa, eller böter om det varit särskilt grovt eller oaktsamt.  

 

Åklagarmyndigheten registrerade under perioden 2007–2011 mellan 80 och 100 fall av 

överträdelser mot personuppgiftslagen men endast två av dessa ledde till åtal.51 Anledningarna 

bakom detta ansågs vara att endast ett fåtal av anmälningarna som datainspektionen fått in 

polisanmäldes.52 De stora administrativa sanktionsavgifterna i den nya 

dataskyddsförordningen är avskräckande höga och ska fungera som en uppmuntran att 

efterfölja de nya regleringarna. Ordet avskräckande förekommer utskrivet i artikel 83 punkt 1 

dataskyddsförordningen, vilket visar tydligt på att syftet med de höga beloppen är att det ska 

vara avskräckande att bryta förordningens regler. 

3.5 Missbruksregeln i PuL 

Missbruksregeln är en generalklausul som reglerats i 5 a § PuL. Paragrafen innebär att 

personuppgifter i ostrukturerat material får behandlas utan att behöva tillämpa vissa 

bestämmelser i personuppgiftslagen. Detta innebär att personuppgiftsansvariga har kunnat 

använda sig av enklare regler för att behandla ostrukturerat material av personuppgifter.53 

Ostrukturerat material kan vara personuppgifter i e-post, löpande text, ljud- eller 

bildupptagningar.54 Missbruksregeln gäller för automatiserad behandling av ostrukturerade 

personuppgifter, eftersom all typ av persondata som manuellt förts in i register ska anses vara 

                                                 
49 Datainspektionen, Varför konsekvensbedömning?, hämtad 26-04-18. 
50 Artikel 83 Dataskyddsförordningen (2016:679). 
51 Åklagarmyndigheten, Brott mot personuppgiftslagen - rekommendationer vid handläggning av misstankar om 

brott mot PuL, RättsPM 2012:2, s. 19. 
52 Åklagarmyndigheten, Brott mot personuppgiftslagen - rekommendationer vid handläggning av misstankar om 

brott mot PuL, RättsPM 2012:2, s. 9. 
53 Öman S. & Lindblom H-O., Personuppgiftslagen: En kommentar, s. 129. 
54 Törngren D., Personuppgiftslag (1998:204) kommentaren till 5 a§, Karnov.  
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strukturerat material.55 Enligt 5 a § 2 st. PuL har regeln gått att tillämpa på ostrukturerat 

material så länge som det inte kränkt den personliga integriteten hos den registrerade. Vid varje 

enskilt fall har det därför krävts en intresseavvägning mellan personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsgivaren, för att avgöra om det bryter mot den personliga integriteten för 

givaren.56  

3.5.1 Avskaffandet av missbruksregeln 

Den nya dataskyddsförordningen leder till att den tidigare nämna missbruksregeln i 5 a § PuL 

upphör att gälla, samma regler ska gälla för alla uppgifter som behandlas.57 

Dataskyddsförordningen förändrar rättsläget för personuppgiftsansvariga, de kommer att 

behöva se över vilka förutsättningar de har för att kunna behandla personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen. Vad detta innebär är att de grundläggande kraven på behandlingen 

uppfylls och att de registrerade informeras korrekt gällande behandlingen av deras 

persondata.58 Förändringen innebär särskilt att skyddet för den registrerades uppgifter stärks 

av dataskyddsförordningen och att all behandling kommer att följa samma regler, oavsett om 

det är strukturerat eller ostrukturerat material. Det leder till att organisationerna behöver se över 

hur de använder och behandlar material från de registrerade personerna. Vidare måste även 

personuppgiftsansvariga säkerställa att det föreligger minst en av de rättsliga grunderna för 

behandling av personuppgifter.  

3.6 Samtyckeskrav med bekräftande 

Samtyckeskravet har varit en stor del i PuL och får en ännu större betydelse i 

dataskyddsförordningen. Samtycket ligger som grund för att en stor del av personuppgifterna 

får behandlas och det är även en del av hur dataportabilitetens funktion ska kunna fungera. 

I 3 § PuL regleras kravet på att samtycke ska lämnas för att den personuppgiftsansvarige ska 

få behandla uppgifterna från den registrerade. Samma reglering finns i artikel 4 p. 11 

dataskyddsförordningen med skillnaden att den registrerade ska bekräfta sitt samtycke “... 

                                                 
55 Öman S. & Lindblom H-O., Personuppgiftslagen: En kommentar, s. 129 f. 
56 Öman S. & Lindblom H-O., Personuppgiftslagen: En kommentar, s. 129 f. 
57 Datainspektionen, samma regler för alla uppgifter, 2018-05-05. 
58 Datainspektionen, Förberedelser för personuppgiftsansvariga, 2018-04-26. 



 23 

antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling...“, detta lägger 

vikten på att ett tydligt bekräftande ska ske till skillnad från regleringen i PuL.  

I skäl 32 beskrivs att ett tydligt bekräftande av samtycke exempelvis kan vara att en ruta kryssas 

i som efterfrågar ett samtycke av användningen av personuppgifter vid besök av en 

internetsida. Det ska framgå tydligt vilken persondata som används och till vad. Finns det flera 

syften för behandlingen av persondata ska samtycke inhämtas för samtliga syften. Detta 

återspeglar den reglering som återfinns i 2 kap. 6 § 2 st. Regeringsformen där vikten av att 

samtycke ska inhämtas är grundläggande för att integriteten ska skyddas. 

3.6.1 Samtyckeskrav i ett maktförhållande 

Rätten till dataportabilitet syftar till att skapa ett mer jämställt maktförhållande mellan 

personuppgiftsansvariga och personuppgiftsgivaren, eftersom möjligheten att kopiera eller 

överföra personuppgifter enkelt från en tjänsteleverantör till en annan ger en större kontroll till 

personuppgiftsgivaren än tidigare.59 

 

Frågan om det föreligger ett maktförhållande mellan personuppgiftsgivaren och 

personuppgiftsansvarige har behandlats av artikel 29-gruppen, som gjort ett utlåtande om vad 

som utgör att det föreligger ett frivilligt samtycke. Myndigheter som inte kan förlita sig på att 

ett frivilligt samtycke lämnas för att bearbeta vissa uppgifter, stödjer sin behandling på 

rättsgrunden för allmänhetens intresse, eftersom uppgifterna kan vara väsentliga för utförandet 

av verksamheten. Detta leder till att det blir en obalans i maktförhållandet eftersom samtycket 

inte längre är frivilligt.60 Ett annat exempel där det råder obalans i ett maktförhållande är i ett 

anställningsförhållande. Detta på grund av att det kan finnas en rädsla för negativa 

konsekvenser som ett resultat av att neka behandling av sina personuppgifter till en 

arbetsgivare.61 

 

Obalans i ett maktförhållanden är inte endast begränsade till dessa två exempel som 

myndigheter och anställningsförhållanden, de kan även förekomma i andra situationer. Av det 

som framgår av artikel 29-gruppens flera utlåtanden kan samtycke endast föreligga och vara 

                                                 
59 WP 242 rev. 01, s. 4. 
60 WP 259 rev. 01, s. 7. 
61 WP 259 rev. 01, s. 8. 
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en giltig grund, om den registrerade kan utöva ett val där det inte finns risk för bedrägerier, hot, 

tvång eller väsentliga negativa konsekvenser.62 

 

Artikel 7 punkt 4 dataskyddsförordningen har stor betydelse för att bedöma om samtycke har 

givits frivilligt. Artikeln syftar på att säkerställa syftet med personuppgiftsskydd och att det 

inte är förtäckt med behandling av icke nödvändiga personuppgifter. Enligt artikel 29-gruppen 

ska skrivelsen "nödvändig för genomförandet av det avtalet" i artikel 7 punkt 4 

dataskyddsförordningen, tolkas strikt, det ska finnas en direkt och objektiv koppling mellan 

användandet av personuppgifter och syftet med avtalet. Samtycke för personuppgifter får inte 

användas för att sluta ett avtal om det ej är nödvändigt för avtalets ändamål.63 Exempelvis om 

en bank skulle begära att få använda en registrerads uppgifter i marknadsföringssyfte, som inte 

är nödvändigt för avtalets genomförande av vanliga banktjänster. Om den registrerades 

nekande till samtycke av detta leder till att bankkontot avslutas, föreligger det inte ett frivilligt 

samtycke.64 

 

Frivillighetskravet innebär att en personuppgiftsgivare ska kunna neka till samtycke utan att 

påverkas negativt. Enligt skäl 43 till dataskyddsförordningen anses inte ett frivilligt samtycke 

föreligga om det inte framhävs tydligt att samtycket ska användas för separata ändamål eller 

om samtycket för avtalet inte är nödvändigt för genomförandet. 

Bevisbördan ligger på den personuppgiftsansvariga om samtycke behandlats på felaktigt sätt 

enligt artikel 7 punkt 4, det är en allmän princip som genomsyrar hela dataskyddsförordningen. 

Generellt sett kan opassande påverkan eller inflytande på den registrerande som hindrar den 

från att utöva sin fria vilja göra samtycket ogiltigt.65 

3.7 Intresseavvägning 

Intresseavvägningen är en generalklausul i dataskyddsförordningen och innebär att 

personuppgifter kan behandlas av tjänsteleverantörer utan samtycke, om det sker en 

intresseavvägning.66  

                                                 
62 WP 259 rev. 01, s. 8. 
63 WP 259 rev. 01, s. 9. 
64 WP 259 rev. 01, s. 10. 
65 WP 259 rev. 01, s. 10. 
66 Holtz, H-M., Den nya allmänna dataskyddsförordningen -några anmärkningar, SvJT 2018, s. 251. 
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Intresseavvägning är inget nytt tillägg i dataskyddsförordningen utan har även reglerats i PuL. 

Den personuppgiftsansvarige har genom 10 § f PuL fått överlämna personuppgifter till tredje 

man om det funnits ett berättigat intresse som övervägt den registrerades intresse.67  

 

I artikel 6 dataskyddsförordningen beskrivs vad som krävs för att en intresseavvägning ska 

godkännas, speciellt i punkt 1 f som beskriver att tredje persons intresse ska vara övervägande 

den registrerades intresse, rättigheter och friheter. Om sådant är fallet, krävs inget samtycke för 

att få använda personuppgifterna. Detta kan gälla i fall av direkt marknadsföring, som kan 

räknas som ett berättigat intresse för den personuppgiftsansvarige.68  

 

En intresseavvägning kan inte göras på skyddade personuppgifter som enligt artikel 9 

dataskyddsförordningen är bland annat politiska åsikter, uppgifter om hälsa och religiös 

övertygelse. Om personuppgiftsgivaren motsätter sig behandling av sina personuppgifter kan 

denna invända med stöd av artikel 21 dataskyddsförordningen. 

 

Integritetsbegreppet har inte ansetts vara nödvändigt att definiera för att kunna bedöma vilka 

intressen som har ett skyddsvärde vid en intresseavvägning. Dataskyddsförordningen lägger 

större vikt vid att identifiera vilka gärningar och företeelser som ska förbjudas vid en 

intresseavvägning som innebär en alltför stor kränkning av den personliga integriteten.69 Därför 

krävs det att varje enskilt fall behandlas genom en intresseavvägning, där den 

personuppgiftsansvarige behöver bevisa att dennes intresse väger över den registrerades 

intresse för personlig integritet. 

3.8 Öppenhetsprincipen 

Öppenhetsprincipen återkommer i skälen för artiklarna i den nya dataskyddsförordningen. Att 

uppgifterna ska behandlas korrekt och öppet i förhållande till personuppgiftsgivaren 

framkommer av artikel 5 punkt 1 a dataskyddsförordningen. Det ställs krav på den 

personuppgiftsansvariges behandling av insamlade personuppgifter och att behandlingen följer 

de lagar och bestämmelser som ställts av kommissionen och de nationella lagstiftarna. 

                                                 
67 Öman, S. & Lindblom, H., Personuppgiftslagen. En kommentar, s. 240 f. 
68 Skäl 47 till Dataskyddsförordningen (2016:679). 
69 SOU 2016:65 s. 34. 
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I skäl 39 framkommer det genom öppenhetsprincipen att all information kring behandlingen 

av personuppgifter ska vara lättillgänglig och begriplig för den person som uppgifterna tillhör. 

Denna princip ska framförallt gälla den information om den personuppgiftsansvariges identitet, 

vem det är som hanterar personuppgifterna och med vilket syfte de registreras.  

Att informationen kan ges elektroniskt, när den riktas till allmänheten, framkommer av skäl 

58. På grund av det stora antal olika aktörer och den tekniska komplexiteten, är det särskilt 

relevant för registrerade personer att bli meddelade, för att kunna förstå att dennes 

personuppgifter har insamlats och för vilket syfte som uppgifterna har registrerats för.  

Vidare i skäl 60 nämns det att ytterligare information angående behandlingen bör lämnas från 

den personuppgiftsansvarige till personuppgiftsgivaren. Den information som bör lämnas är 

för att kunna säkerställa en öppen behandling som är rättvis med beaktande av behandlingens 

omständighet och sammanhang. 

Skälen fastställer öppenhetsprincipens vikt vid de nya bestämmelserna kring behandling av 

personuppgifter. Rätten till öppenhet får en central betydelse för personuppgifter vid 

tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen, att genom korrekthet, laglighet och 

öppenhet kunna säkerställa en rättvis behandling av personuppgifterna, för både 

personuppgiftsgivare och personuppgiftsansvariga.  

3.8.1 Tillgänglighetskravet 

Personuppgiftsansvariga ska kunna ge personuppgiftgivaren åtkomst till dennes information 

via säkra system och rätten till dataportabilitet ska inte ha effekt på den immateriella 

äganderätten, särskilt inte för upphovsrätt för programvara eller affärshemligheter.70 Detta för 

att skydda affärsmodellen för den personuppgiftsansvarige.71 Metadata som tjänsteleverantörer 

samlar in i samband med att personuppgiftgivaren använder tjänsten, kan innebära en risk för 

att affärshemligheter från den ursprungliga tjänsteleverantören, skulle överföras till den nya 

tjänsteleverantören vid en begäran om dataportabilitet från personuppgiftsgivaren.72  

                                                 
70 Artikel 20 punkt 4, Dataskyddsförordningen (2016:679), samt skäl 63. 
71 Artikel 15 Dataskyddsförordningen (2016:679). 
72 Nordbeck, P., Bolagsstyrelser och ledningsgrupper - dags att ta nya EU-lagstiftningen om personuppgifter på 

allvar, Ny Juridik 1:16, s. 63. 
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Med detta i beaktning ska ändå den registrerade ha rätten att begära ut uppgifter om 

behandlingen eller vilken information som samlats in på denne.73 Enligt Artikel 29-gruppen, 

kan personuppgiftsansvariga med nämnda anledningar inte neka ett krav från den registrerade 

att begära ut sin information.74  

Öppenhetsprincipen och rätten till dataportabillitet ska inte möjliggöra felanvändning av 

information, som exempelvis orättvisa konkurrensmetoder eller handlingar som skulle bryta 

mot immateriell äganderätt, samtidigt kan inte en portabilitetsförfrågan från den registrerade 

nekas, enbart med anledning till att en möjlig affärsrisk sker för tjänsteleverantören.75  

Varken artikel 20 eller skäl 68 till dataskyddsförordningen, nämner uttryckligen begränsningar 

för negativa verkningar för affärshemligheter och immateriella rättigheter. 

Personuppgiftsansvariga ansvarar därmed själva över att kunna tillhandahålla informationen 

den registrerade efterfrågar, utan att röja eventuella affärshemligheter eller information över 

sina immateriella äganderätter.76
 

  

                                                 
73 Skäl 63 till Dataskyddsförordningen (2016:679). 
74 WP 242 rev. 01, s. 10. 
75 WP 242 rev. 01, s. 10. 
76 WP 242 rev. 01, s. 10. 
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4 Dataportabilitet och konkurrensrätten  

4.1 Inledning 

Artikel 20 i dataskyddsförordningen anses vara den reglering som har mest konkurrensrättslig 

karaktär. Rätten till dataportabilitet kommer att leda till att den registrerade själv kan handla 

med sina personuppgifter på marknaden med större kontroll än i nuläget.77 Därav kommer 

dataportabiliteten få en stor betydelse även för konkurrensrätten.  

4.2 Syftet att bevara konkurrensen på marknaden 

Ur en kommersiell synvinkel kommer det ekonomiska värdet av personuppgifter troligtvis bli 

allt mer betydande i och med regleringen i artikel 20 dataskyddsförordningen. Trots 

dataportabilitetetens reglering, ställer sig H.M Holtz i sin artikel i SvJT kritisk till avsaknaden 

av tydliga lagregler som behandlar relevanta fenomen såsom sociala medier. De regleringar 

som finns behandlar förvisso detta indirekt men H.M Holtz anser att en tydligare reglering hade 

ökat skyddet av personuppgifter för dessa fenomen. Dataskyddsförordningen missar därmed 

moderniseringen i samband med den teknikutveckling som finns och skapar en 

rättsosäkerhet.78 

Enligt EU:s tidigare kommissionär för konkurrens, Joaquín Almunia, hör dataportabilitet till 

hjärtat av konkurrenspolitiken i EU.79 En konsument ska ha rätten till att byta tjänsteleverantör 

utan att förlora de uppgifter som tjänsteleverantören haft om denna. Utan rätten till 

dataportabilitet skulle risken för inlåsning av konsumenter vara stor, eftersom de dominerande 

aktörerna på marknaderna skulle kunna stänga ute mindre aktörer genom att besitta väsentlig 

persondata om konsumenter, vilket skulle kunna hämma konkurrensen på den europeiska 

marknaden.80 Almunia menar att endast tiden kan avgöra om dataportabilitet kommer hanteras 

som en dataskydds- eller konkurrensrättslig fråga.81 Vilket leder till att dataportabilitet måste 

granskas ur flera synvinklar för att kunna ge klarhet över rättsläget.  

                                                 
77 Holtz, H-M., Den nya allmänna dataskyddsförordningen - några anmärkningar, SvJT 2018, s. 254. 
78 Holtz, H-M., Den nya allmänna dataskyddsförordningen - några anmärkningar, SvJT 2018, s. 243. 
79 EU press release speech/12/860. 
80 Diker Vanberg, A. & Ünver, M., The right to data portability in the GDPR and EU competition law: odd couple 

or dynamic duo?, European Journal Of Law And Technology, 2017, s. 6. 
81 EU press release speech/12/860. 
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Konkurrensrättens övergripande syfte är att bevara konkurrensen på marknaden, med 

antagandet att det är det mest effektiva sättet att skydda konsumenternas intressen och den 

ekonomiska friheten.82 Konkurrenslagstiftningen bidrar till att uppnå dessa mål genom att 

granska och bevaka marknadsaktörernas ekonomiska aktiviteter och reglerar att deras 

handlingar inte påverkar konkurrensen negativt. 

4.3 Sambandet mellan konkurrensrätten och dataskyddsförordningen 

Artikel 101 FEUF förbjuder samverkan mellan företag som har till syfte och/eller resultat att 

begränsa konkurrensen. Enligt EU-domstolen är det de handlingar som i dess själva natur kan 

ses som skadliga för en normalt funktionerande konkurrens.83 Ett tydligt exempel på ett sådant 

fall kan vara vid kartellbildning, där aktörer går samman genom att komma överens om att inte 

konkurrera med varandra och sätta priserna genom att dela på marknaden.84 

 

Artikel 102 FEUF förbjuder missbruk av dominerande ställning, vilket har definierats som en 

förmåga att agera oberoende av konkurrenter och konsumenter. Vidare antas det att ett företag 

har en dominerande ställning om företagen har en marknadsandel på 50 % av den relevanta 

marknaden.85 Denna definition av dominerande ställning blir problematisk vid tillämpning för 

sociala medier, där det sällan går att direkt jämföra konkurrenter eftersom de agerar i flera olika 

marknader, som i fallet Facebook/WhatsApp.86 Båda aktörerna har en meddelandefunktion 

men Facebook har även bilddelning, textuppdateringar och information om en persons 

intressen. Frågan blir till vilken relevant marknad aktören kan anses ha en dominerande 

ställning.87 

 

EU:s konkurrensrätt, i synnerhet artikel 102 FEUF och den väsentliga facilitetsläran, kan 

erbjuda lösningar genom en obligatorisk rätt till dataportabilitet. Facilitetsläran menar, att i de 

fall där persondata som en etablerad aktör besitter, är väsentliga för uppkomsten av nya 

produkter eller tjänster på marknaden, krävs det att den etablerade aktören delar med sig av 

dessa till andra aktörer. Detta om det inte finns någon annan möjlighet för en konkurrerande 

                                                 
82 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt, s. 26 f. 
83 Mål C‑67/13 P., Groupement des cartes bancaires (CB)/Europeiska kommissionen, s. 50. 
84 Mål C‑67/13 P., s. 51. 
85 Mål C-62/86, AKZO Chemie BV/Europeiska gemenskapernas kommission. s. 60.  
86 Europeiska kommissionen, Sammanfattning av Mål COMP/M.7217 Facebook/WhatsApp, p. 62. 
87 Europeiska kommissionen, Sammanfattning av Mål COMP/M.7217 Facebook/WhatsApp, p. 20. 
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aktör att kunna utföra sina tjänster och agera konkurrenskraftigt på marknaden.88 Hur de nya 

dataskyddsreglerna från dataskyddsförordningen kommer att hantera detta är ännu oklart, och 

det är sannolikt att det kommer dyka upp rättsfall på området inom en snar framtid, menar 

Diker Vanberg & Ünver i sin artikel i EJLT.89 

 

Konkurrensreglerna i EU fokuserar på dominerande marknadsaktörer, samtidigt kommer 

reglerna i dataskyddsförordningen att tillämpas lika mot alla aktörer som samlar in persondata, 

oavsett storlek och marknadsandel. Enligt Diker Vanberg & Ünver kommer konsekvenserna 

av rätten till dataportabilitet göra att det blir enklare att få marknadstillträde, att förhindra 

inträdeshinder, att kostnader för byte av leverantör hålls nere samt att lindra de effekter som 

hotar konkurrensen på en marknad.90 

 

Vad som binder dataskyddslagstiftning med konkurrenslagstiftning är att båda rättsområdena 

har som syfte att skydda konsumenterna. Utöver målet att säkerställa ett fritt flöde av 

personuppgifter på marknaden, syftar dataskyddsförordningen till att skydda fysiska personers 

grundläggande fri- och rättigheter, speciellt rätten till privatliv.91 Den europeiska 

datatillsynsmannen Peter Hustinx efterfrågade en överensstämmelse mellan de två 

rättsområdena.92 Han menar att dataskyddsrätten skiljer sig från konkurrensrätten, de två 

rättsområdena påverkar marknaden på olika nivåer. Konkurrenslagstiftningen tillämpas för att 

rätta externa felaktigheter på marknaden som är utanför individens makt, exempelvis antalet 

aktörer att välja mellan eller prissättning. Dataskyddslagstiftningen gäller för att rätta interna 

fel, som felinformation och bristande maktförhållanden. Eftersom det externa kan påverka det 

interna behövs det gemensamma regleringar för att ytterligare stärka skyddet för konsumenter 

på marknaden.93  

                                                 
88 Diker Vanberg, A. & Ünver, M., The right to data portability in the GDPR and EU competition law: odd couple 

or dynamic duo?, European Journal Of Law And Technology, 2017, s. 13 f. 
89 Diker Vanberg, A. & Ünver, M., The right to data portability in the GDPR and EU competition law: odd couple 

or dynamic duo?, European Journal Of Law And Technology, 2017, s 11. 
90 Diker Vanberg, A. & Ünver, M., The right to data portability in the GDPR and EU competition law: odd couple 

or dynamic duo?, European Journal Of Law And Technology, 2017, s. 13 f. 
91 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. 
92 European data protection supervisor, Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between 

data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy, 2014/10, s. 6. 
93 European data protection supervisor, Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between 

data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy, 2014/10, s. 26. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 

Hittills har vi belyst regleringen av personuppgifter och dataportabilitet i den nya 

dataskyddsförordningen och i kapitel 4 tagit upp hur detta kan ses ur ett konkurrensrättsligt 

perspektiv. Vi ska utifrån angiven fakta diskutera och analysera detta med utgångspunkt från 

vår angivna problemformulering. 

5.2 Personuppgifter och integritet 

Dataskyddsförordningens syfte är att stärka den personliga integriteten genom en ny reglering 

för personuppgiftshantering. Begreppet integritet har en vid betydelse som är svår att enas om, 

och kanske ännu mer komplicerad att reglera. Eftersom behandling av personuppgifter är en 

nödvändighet för verksamhetens funktion, samtidigt som integriteten ska skyddas, är det 

viktigt att personuppgifterna hanteras med försiktighet för att inte göra överträdelser av den 

enskildes privatliv. Behovet av en ny personuppgiftslag anser vi har funnits under en längre 

tid, dataskyddsförordningens införande kommer behöva åtgärda personuppgiftshanteringen 

som skett på ett inkorrekt sätt. Regleringen i artikel 8 EKMR, om rätten för privatliv är viktig 

att ta större hänsyn till samt vilka faktorer som kan komma att påverka denna rättighet, i 

samspel med konkurrensrätten. 

5.2.1 Personuppgifter som valuta 

Synen på personuppgifter som valuta och hur detta förhåller sig till den personliga integriteten, 

har enligt oss varit viktig att ta upp i och med den tekniska utvecklingen som skett sedan den 

tidigare personuppgiftslagen och direktivet från 1995. Även om personuppgifter inte anses vara 

en valuta ur en juridisk synvinkel, är det viktigt att förstå hur hanteringen av personuppgifter 

har behandlats på marknaden och dess betydelse för konkurrensen. Vi anser att ett mer öppet 

synsätt för hur personuppgifter hanteras mellan olika aktörer på marknaden, skulle kunna skapa 

en bättre förutsättning för hur detta ska hanteras genom ett regelverk som samspelar med 

konkurrensrätten. Som EU-kommissionär Viviane Reding sa, kan personuppgifter ses som den 

mest värdefulla tillgången. Samtidigt som att skyddet för personuppgifter är viktigt, får det inte 

förbises att personuppgifterna är en stor tillgång för innovationen och utvecklingen på 

marknaden. 
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5.2.2 Analys av kommissionens beslut 

Ett tydligt exempel på att rättssystemet inte tagit hänsyn till personuppgifter som valuta i den 

grad det skulle behövas för konkurrensen på marknaden, är i rättsfallen Facebook/WhatsApp 

och Google/DoubleClick. Kommissionen tar upp personuppgifter som en faktor i besluten, 

men den tyngd det skulle behövas i dessa fall frångås och lämnar en marknad där 

personuppgifter som valuta får en alldeles för liten betydelse. Dominerande marknadsaktörer 

såsom Facebook och Google har en mängd samlade personuppgifter, vilket gör det svårt för 

konkurrerande aktörer att ta sig in på marknaden. Facebook har miljontals människors 

personuppgifter och erbjuder ett forum där det går att söka på de flesta av ens vänner och 

bekantskapskretsar. Denna samling av uppgifter skapar höga inträdeskrav för andra aktörer 

som vill konkurrera på samma marknad, eftersom persondata kan ses som en väsentlig facilitet 

för att kunna agera på marknaden. Trots kommissionens argument i Google/DoubleClick, att 

personuppgifterna finns tillgängliga för allmänheten och för konkurrenterna att själva samla in, 

skapar detta ett problem ur konkurrenshänsyn. Att informationen finns att inhämta, betyder inte 

nödvändigtvis att aktören har de medel som krävs. 

5.3  Dataportabilitetens betydelse i dataskyddsförordningen 

Nummerportabilitet var första gången som konsumenter kunde erbjudas en sorts äganderätt 

över sitt telefonnummer som en del av sin persondata. Vilket kan användas som en analogi till 

tillämpningen av dataskyddsförordningens regler över dataportabilitet som en sorts äganderätt 

över sin persondata. Vilket också verkar vara vart utvecklingen rört sig. 

 

Den nya rätten till dataportabilitet ska ge en större kontroll till personuppgiftsgivaren och ett 

större ansvar för personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter mer öppet och korrekt. 

Vad som exakt ska ingå som personuppgifter är fortfarande oklart, vad gäller metadata som 

exempelvis beteendemönster eftersom skrivelsen i artikel 20 dataskyddsförordningen kan 

anses vara öppen för bred tolkning. Artikel 29-gruppen har fått skarp kritik riktad mot sig från 

flera håll, bland annat från kommissionen, över just det breda ordvalet “tillhandahållit” i deras 

riktlinjer till artikel 20 dataskyddsförordningen.  

 

Rätten att bli bortglömd är en viktig del för att ge personuppgiftsgivaren mer kontroll. Dock 

innehåller skrivelsen i regleringen odefinierade begrepp såsom “vidta rimliga åtgärder”. De 
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odefinierade begreppen är genomgående i dataskyddsförordningen, vilket gör att det lämnar 

utrymme för tolkningsmöjligheter för den personuppgiftsansvarige, som kan påverka 

personuppgiftsgivaren negativt. Vi anser att utrymmet för tolkningsmöjligheter kommer att 

behöva begränsas genom praxis för att personuppgiftsgivarens skydd ska kunna säkerställas. 

5.3.1 Skärpta regleringar för personuppgifter 

Dataportabiliteten samspelar med många av de andra regleringarna i dataskyddsförordningen 

och kommer inte att vara den enda rättigheten som kan komma att påverka konkurrensen och 

skyddet för den personliga integriteten. Att det blir ett hårdare krav för konsekvensbedömning 

och riskanalys vid användning av personuppgifter leder förhoppningsvis till en tryggare 

behandling. Detta går att anknyta med de administrativa sanktionsavgifterna som kommer få 

en avskräckande verkan för personuppgiftsansvariga att inte hantera personuppgifter på ett 

felaktigt sätt, eller överträda de lagliga rättsgrunderna.  

 

De nya administrativa sanktionsavgifterna i artikel 83 dataskyddsförordningen är uttryckligen 

i skrift för avskräckande syfte, detta för att få personuppgiftsansvariga att efterfölja 

förordningen i högre grad. Det kan tyckas vara en stor skillnad från PuL där viten eller 

bötesbelopp var sällsynta och låga. Som vi tog upp i avsnitt 3.3 var det endast 2 av 80–100 

anmälningar av överträdelser från PuL som ledde till åtal. Det återstår att se hur 

datainspektionen tillsammans med andra utsedda tillsynsmyndigheter kommer att gå till väga 

och hur strikt de kommer tolka enskilda fall. Även praxis kommer att vara av stort intresse för 

framtida vägledning, eftersom det i nuläget finns stora tolkningsmöjligheter av 

dataskyddsförordningens artiklar. 

5.3.2 Behovet av missbruksregelns avskaffande  

Personuppgiftslagen kan anses ha varit kraftlös sett till missbruksregeln där det har varit möjligt 

att kringgå lagens bestämmelser. Vilket har resulterat i att företag inte behövt lägga så mycket 

resurser på hur de behandlat alla uppgifter, eftersom effektiva processer har kunnat överväga 

korrekt hantering. Med detta som grund anser vi att avskaffningen av missbruksregeln är 

positivt, eftersom att det leder till fler kommer att införa en korrekt, öppen och legal behandling 

av personuppgifter. Det finns en logik i att hanteringen av persondata ska följa samma regler, 

oavsett om det är automatiserat eller ej. Det ska råda tydlighet för både personuppgiftsgivare 

och personuppgiftsansvariga.  
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De nuvarande rättsreglerna kommer från en tid när tekniken inte var lika utvecklad och 

processer för behandling inte skedde lika effektivt och grundläggande. Ett problem som följer 

med dataskyddsförordningen kan vara att behandlingen inte blir lika effektiv, utan att samtycke 

kommer att behöva inhämtas för varje behandling av persondata. Ineffektiva 

behandlingsprocesser är dock ingenting som vi anser väger tillräckligt tungt för att argumentera 

emot personlig integritet för de registrerade. Detta eftersom syftet med dataskyddsförordningen 

är att stärka skyddet för personlig integritet och inte att göra det enklare för aktörer att behandla 

insamlad data. 

5.3.3 Samtyckeskrav med bekräftande 

En av de regleringar som har funnits i PuL men som blir mer betydande i 

dataskyddsförordningen, är samtyckeskravet där tyngden ligger på att personuppgiftsansvariga 

måste inhämta ett bekräftande från personuppgiftsgivaren för de ändamål de ska använda 

uppgifterna till. Som tidigare nämnt kan obalans i ett maktförhållande uppstå mellan 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsgivare, om samtycke lämnas för ändamål som inte 

är nödvändigt för avtalets genomförande, vilket den nya dataskyddsförordningen vill förhindra. 

Frivillighetskravet är en viktig hörnsten i dataskyddsförordningen och får betydelse för 

dataportabiliteten, där personuppgiftsansvariga inte får använda någons samtycke för andra 

ändamål än vad samtycke lämnats för. Idén med dataportabiliteten är att personuppgiftsgivaren 

ska få kontroll över vad denne lämnat ut sitt samtycke till.  

5.3.4 Intresseavvägningen och öppenhetsprincipen  

Intresseavvägningen får en begränsande betydelse för samtyckeskravet, eftersom 

personuppgiftsgivaren återigen förlorar kontroll över sina personuppgifter. Kontrollen övergår 

till den personuppgiftsansvarige att avgöra om dennes intresse väger över 

personuppgiftsgivarens. Intresseavvägningen kan användas för exempelvis direktreklam som 

kan anses vara gynnsamt i vissa fall för personuppgiftsgivare, eftersom de får mer relevant 

reklam baserat på dennes egna intressen. Trots att det kommer vara mer öppet hur ens 

personuppgifter används i och med dataskyddsförordningen, får intresseavvägningen en 

rättslig grund till att behandla personuppgifter utan samtycke. 
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Privatpersoner ska få information om hur deras uppgifter behandlas av 

personuppgiftsansvariga genom korrekthet, öppenhet och laglighet vid lämnat samtycke, vilket 

vi anser kommer att bidra till ett starkare skydd för integriteten och persondatan. Dessutom 

kommer det antagligen att leda till att det blir säkrare rutiner för behandling av personuppgifter, 

för att säkerställa att dataskyddsförordningen efterföljs. 

 

Tillgänglighetskravet ställer höga krav på personuppgiftsansvariga om att informationen ska 

vara enkel, kostnadsfri och tillgänglig. Det blir den personuppgiftsansvariges egna ansvar att 

utforma systemen för att förhindra att information som affärshemligheter eller 

upphovsrättsskyddat material inte följer med vid en dataportabilitets begäran. 

5.4 Dataportabilitetens betydelse för konkurrensrätten 

Dataportabiliteten leder till att det inte längre kommer vara möjligt för personuppgiftsansvariga 

att behålla insamlad persondata efter en förflyttning. Men som Holtz nämner i sin artikel, 

missar förordningen kanske det mest relevanta fenomenet, nämligen sociala medier. 

Regleringen för personuppgifter skulle behöva vara tydligare för sociala medier och inte bara 

regleras indirekt i dataskyddsförordningen, vi anser att detta kommer ge praxis ett stort värde.  

 

Artikel 101 FEUF förbjuder samverkan mellan företag som har till syfte och/eller resultat att 

begränsa konkurrensen. Eftersom personuppgifter ännu inte har tolkats som ett 

konkurrensmedel av domstolarna i tidigare fall, kan sociala medier såsom Facebook och 

WhatsApp samverka och bli en ännu större aktör tillsammans på marknaden, vilket gör det 

svårt för mindre aktörer att konkurrera. Vi anser att det finns ett behov av att stifta lagar för hur 

personuppgifter får användas i konkurrenshänseende, särskilt med sociala medier i beaktande. 

 

Artikel 102 FEUF om missbruk av dominerande ställning bör även kunna ta hänsyn till aktörers 

datamängd och datakvalité och inte bara aktörernas marknadsandelar. Som framgick av 

Facebook/WhatsApp fallet, fyller personuppgifter flera roller, dels som ett värde i sig men 

också som en tillgång för att vidareutveckla tjänster. Mängden persondata är något som vi anser 

kommer behöva få en större roll i bedömning av missbruk av dominerande ställning och andra 

konkurrensbegränsande handlingar. 
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Vi delar den mening som Diker Vanberg & Ünver utryckte, att konsekvenserna av rätten till 

dataportabilitet kommer göra att det blir enklare att få marknadstillträde för mindre aktörer. 

Även som Peter Hustinx hävdar att dataskyddslagstiftningen gäller för att rätta interna fel, som 

felinformation och bristande maktförhållanden. Eftersom det externa problem som hanteras av 

konkurrenslagstiftningen kan påverka det interna behövs det gemensamma regleringar. Därför 

anser vi att rätten till dataskydd och konkurrensrätt måste få ett större samarbete.   
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6 Avslutning 

Personlig integritet har en stor betydelse för dataskyddsförordningen. Rätten till att flytta sin 

persondata genom dataportabilitet är något som kommer att gynna marknaden i sin helhet. 

Framförallt kommer detta stärka personuppgiftsgivarnas position mot aktörer på marknaden. 

Den tekniska utvecklingen har inte varit i samtid med de gamla dataskyddsdirektiven och 

dataskyddslagarna, vilket tydligt visar att behovet för en ny dataskyddsförordning har varit 

stort under en längre tid. Dataskyddsförordningen påverkar både fysiska och juridiska personer 

och en större öppenhet kring behandlingen av persondata är något alla parter kan dra nytta av 

för att undvika övertramp eller regelbrott. Domstolarna behöver komma med riktgivande praxis 

som kan vägleda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och aktörer i hur de ska granska och 

efterfölja dataskyddsförordningens regelverk. Personuppgifter har ett marknadsvärde som 

konkurrensrätten inte tidigare tagit hänsyn till. Konkurrensrätten och dataskyddsförordningen 

skulle gynnas av ett samarbete som mer effektivt kan hantera de gemensamma 

problemområden som uppstått i och med den tekniska utvecklingen. 

 

Vi anser att dataskyddsförordningen till den större delen kommer medföra positiva 

konsekvenser, speciellt gällande personlig integritet och personskydd. Övergångsperioden 

kommer att skapa försiktighet på marknaden innan domstolarna har tolkat artiklarna mer 

grundligt, eftersom det finns tolkningsmöjligheter kring när och hur personuppgifter får 

behandlas.  
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