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1 Inledning 

1.1 Personuppgifternas tidevarv 

Den senaste tidens digitala utveckling har i grunden förändrat sättet på vilket 

personuppgifter insamlas, analyseras och överförs. Det finns inga indikationer på 

att utvecklingen stagnerar – snarare tvärtom.1 Det har sedan innan den digitala 

tidsåldern diskuterats vilken effekt kommersialisering av personuppgifter har på 

individers integritetssfär.2 Utvecklingen sedan dess har lett fram till att flera av 

världens största bolag idag har personuppgifter som främsta tillgång.3 Det 

omfattande kommersiella intresset har lett till att personuppgifter inte sällan blir 

refererade till som valutan i den digitala ekonomin.4 Likt andra valutor behöver 

personuppgifter behandlas på ett förutsebart och säkert sätt för att förtroendet för 

marknaden ska upprätthållas. EU har avsett tillgodose det intresset med 

implementeringen av GDPR.5 

Regleringen av personuppgiftsbehandling påverkar fysiska personer, 

myndigheter och företag och utgör resultatet av en avvägning mellan ett flertal 

faktorer, däribland integritetsintresset hos personer vars personuppgifter 

behandlas, och intresset att behandla personuppgifter i syfte att stimulera tillväxt, 

kunskap och utveckling.6 EU har med GDPR avsett stävja otillbörlig behandling 

av personuppgifter samt att ge tillbaka kontrollen över personuppgifter till 

registrerade.7 Implementeringen har skett i en situation där ett stort antal tjänster 

                                                 

 
1 Beaktandeskäl 5 och 6 i GDPR. 
2 Strömholm s. 18 f. 
3 Esteve s. 36 och World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New Asset Class 

(2011) s. 7. 
4 Se ex. Schwartz s. 2056 f., och Reding SPEECH/12/26. 
5 Europeiska kommissionen: Progress on EU data protection reform now irreversible following 

European Parliament vote: “…the value of European citizens' personal data has the potential to 

grow to nearly €1 trillion annually by 2020.”.  
6 Bernal s. 20–22. 
7 Jfr beaktandeskäl 7 och 11 i GDPR. 
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som tillhandahålls individer förefaller vara kostnadsfria, men där användare i 

själva verket som motprestation ger ifrån sig stora mängder personuppgifter.8   

Utvecklingen inom informationsteknologin gör att gränserna för 

personuppgiftsbegreppets legala tillämpningsområde ständigt flyttas. Till följd av 

att begreppet är centralt för att bestämma regleringens tillämplighet är den i vissa 

fall svåra gränsdragningen mot uppgifter som inte utgör personuppgifter 

problematisk. Detta särskilt med beaktande av regleringens praktiska efterlevnad 

och förutsebarhet. I november 2018 antog EU därtill en förordning som etablerar 

en ram för det fria flödet av annan data än personuppgifter. EU kan genom 

antagandet anses efterkomma efterfrågan på och möjligheterna i sådana andra 

uppgifter, vilket också illustrerar behovet av en klarare definitionsmässig 

avgränsning av personuppgiftsbegreppet.9 

Begreppets avgränsning mot anonyma uppgifter, som inte utgör 

personuppgifter,10 har i viss mån nyanserats genom det uttryckliga införandet av 

pseudonymisering i GDPR. Pseudonymiseringen som koncept har hitintills i 

GDPR endast betraktats som en säkerhetsåtgärd vilken, efter att ha genomförts, 

genererar säkrare information som alltjämt utgör personuppgifter. Det närmare 

förhållandet mellan pseudonymiserade uppgifter, anonymiserade uppgifter och 

personuppgifter har inte ännu varit föremål för någon utförligare granskning av 

EU:s institutioner.  

För att personuppgiftsansvariga ska ha rimliga incitament till att genomföra 

anonymiseringar och pseudonymiseringar kan begreppens omfattning ifrågasättas 

utifrån den reella risken för identifiering av enskilda individer. Framförallt med 

beaktande av det potentiellt stora kommersiella värdet i anonymiserad och 

                                                 

 
8 Bottis & Bouchagiar s. 193. 
9 Se förordning 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska 

unionen, samt Europaparlamentet: Fritt flöde av data: Förverkligandet av den digitala inre 

marknaden; den nya förordningen utgör en del av införandet av den digitala inre marknaden. 
10 Beaktandeskäl 26 i GDPR. 
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pseudonymiserad information samt att information i sådana former, jämfört med 

personuppgifter, även gynnar enskilda individers integritetsintressen. Skandaler 

såsom Cambridge Analytica11 – som visade att stora mängder personuppgifter kan 

användas i politiskt syfte – påvisar vidare vikten av att integritets- och samhälls-

intressen beaktas i fråga om begreppen. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den stora mängd information som idag behandlas och de 

oklarheter som rör centrala begrepp inom dataskyddsregleringen avser denna 

framställning att analysera den närmare innebörden av begreppen personuppgifter, 

anonymisering och pseudonymisering. Med beaktande av att gränsdragningen 

mellan personuppgifter och anonymiserade uppgifter är komplicerad kommer 

förhållandet mellan begreppen att belysas, särskilt utifrån kravet på identifiering 

vilket är den faktor som framförallt särskiljer begreppen. I syfte att belysa 

problematiken i bedömningen av identifieringsrisk kommer såväl ett absolut som 

ett relativt förhållningssätt till risken för identifiering att analyseras. Utifrån 

tolkningar i praxis, soft law och doktrin ska därutöver pseudonymiseringens rigida 

ställning i förhållande till de andra begreppen särskilt diskuteras utifrån risken för 

identifiering. 

Inom ramen för utredningen utgör frågeställningarna närmare bestämt de 

följande:  

1) Hur är gränserna för omfattningen av begreppen personuppgifter, 

anonyma uppgifter respektive pseudonymiserade uppgifter utformade? 

2) Hur förhåller sig begreppen personuppgifter och anonyma uppgifter till 

varandra? 

3) Bör bedömningen av identifieringsrisk vara absolut eller relativ? 

                                                 

 
11 Europaparlementet: Resolution om Cambridge Analytica. 
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4) Ska en pseudonymisering i varje situation generera personuppgifter som 

resultat, eller bör en pseudonymisering under vissa förutsättningar också 

kunna frambringa anonyma uppgifter? 

Frågeställningarna har valts ut till följd av deras centrala roll för bestämmandet av 

rättsakternas tillämplighet. De involverar därutöver ett flertal angelägna perspektiv 

kopplade till kommersiella intressen och individers rättigheter.   

1.3 Avgränsning 

Som följer av syftet med denna uppsats är innehållet huvudsakligen avgränsat till 

att behandla begreppen personuppgifter, anonymisering och pseudonymisering. 

För att belysa frågeställningarnas komplexitet bemöts viss närliggande problem-

atik när det är relevant för framställningen i övrigt.  

Förutom när det är av intresse för analysen rör den genomgående diskussionen 

om personuppgifter begreppet på ett generellt plan. Följaktligen framförs inte en 

närmare analys av särskilda kategorier av personuppgifter eller personuppgifter 

som rör lagöverträdelser.12 Vidare görs ingen uttrycklig skillnad mellan de olika 

sätt som personuppgifter kan samlas in på – dvs. om en registrerad själv försett en 

personuppgiftsansvarig med information eller om den personuppgiftsansvarige 

inhämtat informationen på annat sätt. 

Läsaren förutsätts ha viss kunskap om grundläggande bestämmelser och andra 

definitioner i GDPR, varför sådant som förvisso är inom ramen för GDPR men 

utanför området för denna framställning inte presenteras. Regleringen av relevanta 

individuella rättigheter behandlas dock summariskt i syfte att ge en inblick i 

enskilda individers intressen som är kopplade till behandlingen av deras person-

uppgifter.13 Framställningen redogör inte närmare för hur de olika koncepten 

                                                 

 
12 Se art. 9 i GDPR som reglerar särskilda kategorier av personuppgifter, samt art. 10 som gäller 

personuppgifter kopplade till lagöverträdelser. 
13 Se avsnitt 2.1. 
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tolkats i svensk rätt eller i andra medlemsstaters rättssystem. Vissa exempel lyfts 

dock för att visa bedömningsutrymmet som ryms inom begreppen. 

1.4 Metod och material 

Dataskyddsregleringen inom EU har länge grundat sig på rättsakter från EU:s 

organ. Tidigare i form av dataskyddsdirektivet, och numera i GDPR. Till följd av 

den relevanta regleringens utpräglade EU-rättsliga karaktär kommer denna 

framställning huvudsakligen att utgå ifrån en EU-rättslig metod. De EU-rättsliga 

källor som framförallt är i fokus i denna framställning är dataskyddsdirektivet och 

GDPR. Där det saknas underlag om tolkningen av lydelsen i GDPR har tolkningar 

som avser dataskyddsdirektivet använts i den utsträckning de relevanta lydelserna 

i GDPR och dataskyddsdirektivet överensstämmer eller är likartade. Även soft law 

och praxis från institutioner inom EU:s organisation analyseras i syfte att 

problematisera och exemplifiera tillämpningen av relevanta regleringar. För att ge 

en fullständig bild av rättsläget hämtas därutöver ledning från EU:s allmänna 

principer, primärrätten och de relevanta rättsakternas beaktandeskäl.14 

Framställningen är huvudsakligen rättsdogmatisk. Till följd av att fram-

ställningen rör omtvistade definitioner av och förhållandet mellan olika begrepp 

kommer en utredning de lege lata särskilt att föras i avsnitten som rör 

definitionerna av begreppen. I de senare delarna kommer en rättsanalytisk 

diskussion att vara mer framträdande i syfte att utforska potentiella lösningar på 

problematiken kring de etablerade begreppen.15  

Eftersom skyddet för personuppgifter utöver legala spörsmål aktualiserar 

flertalet tekniska aspekter används ett tvärdisciplinärt angreppssätt när det behövs 

för att ge nödvändiga insikter i förhållandet mellan disciplinerna. Tvärdisciplinär 

forskning används i regel för att förklara begrepp inom en disciplin genom att 

                                                 

 
14 Se Hettne & Otken Eriksson s. 41 ff. samt Reichel i Nääv & Zamboni s. 125 f. 
15 Se Kleineman i Nääv & Zamboni s. 30 och 36. 
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använda begrepp och teorier från andra discipliner.16 I de delar som har 

tvärdisciplinära inslag kommer material som inte är av juridisk karaktär således att 

användas i viss utsträckning. 

I de inledande delar som rör definitionerna av begreppen personuppgifter, 

anonymisering och pseudonymisering används uttalanden från artikel 29-gruppen 

som tolkningsunderlag i stor utsträckning. Gruppen, som utgjorde en samarbets-

organisation under kommissionens styrning med företrädare från de nationella 

tillsynsmyndigheterna, har sedan GDPR:s ikraftträdande ersatts av EDPB.17 

Uttalandena från artikel 29-gruppen har inte formell ställning som rättskälla, men 

har trots det haft betydelse vid tolkningen av dataskyddsdirektivet.18 Uttalandena 

används som underlag i den mån de innefattar tolkningar som är att betrakta som 

aktuella än idag. 

Rättsfall analyseras och presenteras endast i de delar som är relevanta för 

uppsatsen. Sådana frågor i domarna som saknar eller har begränsad betydelse för 

uppsatsens innehåll behandlas således inte närmare. Därtill används förslag till 

avgöranden från generaladvokater vid EUD i syfte att ge en bakgrund till och 

utveckla domstolens ståndpunkter.19 

Inom ramen för denna framställning behandlas utöver ovannämnda källor 

doktrin i syfte att kontextualisera och ge en nyanserad tolkning av de övriga 

rättskällorna.20 Material från länder utanför EU används i den mån de behandlar 

begrepp och koncept som är vidkommande även inom EU. Därutöver beaktas vissa 

förberedande dokument till GDPR som kommer från lagstiftningsapparaten inom 

EU. Dokumenten bidrar särskilt till att visa ändamålen bakom och processerna som 

                                                 

 
16 Gräns i Nääv & Zamboni s. 437. 
17 Europeiska kommissionen: Nyhet om artikel 29-gruppens upphörande.  
18 Jfr ex. Köndgen i Riesenhuber s. 146 f. samt förslag till avgörande av generaladvokat Bobek i 

mål C-40/17 p. 99–100. 
19 Jfr Reichel i Nääv & Zamboni s. 130 f., Rosenkranz i Riesenhuber s. 575 samt Hettne & Otken 

Eriksson s. 117. 
20 Hettne & Otken Eriksson s. 123. 
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föregått de relevanta begreppens slutliga utformning.21 Likaså används 

beaktandeskälen i de relevanta regleringarna som vägledning för individuella 

bestämmelser samt för att belysa ändamålen bakom regleringarna.22 Det ska dock 

betonas att beaktandeskälen endast bör anses innehålla vägledande förklaringar, 

och inte normativa bestämmelser.23   

1.5 Disposition 

Utredningen av frågeställningarna inleds med tre avsnitt som var för sig 

introducerar ett av begreppen. Definitionerna problematiseras och analyseras 

löpande i de olika avsnitten. Framställningens senare avsnitt är dock i större 

utsträckning av analytisk karaktär.  

Avsnitt 2 innefattar en kort bakgrund avseende rättigheterna som person-

uppgiftsregleringen bygger på, samt framförallt den närmare definitionen av 

personuppgifter. Inledningsvis diskuteras hur personuppgiftsdefinitionen i GDPR 

kommit att efterlikna definitionen i dataskyddsdirektivet samt att begreppet i 

GDPR inte ännu varit föremål för närmare granskning av EU:s institutioner. 

Definitionen i GDPR bygger i synnerhet på begreppsbildningen i dataskydds-

direktivet, varför en längre diskussion om definitionens beståndsdelar i direktivet 

därefter presenteras. Avsnittet är till dess längd omfattande eftersom en god insikt 

i personuppgiftsbegreppet även bistår i förståelsen av de övriga begreppen som 

gränsar mot och i viss mån tangerar personuppgiftsbegreppet. 

Avsnitt 3 rör anonymisering som koncept och behandlar riskerna som omgärdar 

olika anonymiseringstekniker. En utredning av möjligheterna till att anonymisera 

information framförs även. Avsnitt 4 innefattar en presentation och analys av 

                                                 

 
21 Hettne & Otken Eriksson s. 113 f. 
22 Se Köndgen i Riesenhuber s. 141 f. 
23 Jay, Interpretation and Main Definitions s. 49 f. 
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pseudonymiseringsbegreppet samt en diskussion om ett antal fall som illustrerar 

risken för identifiering av information. 

De senare avsnitten 5 och 6 bygger på redogörelsen av begreppen som 

analyserats i de tidigare avsnitten. Avsnitt 5 ämnar djupare diskutera förhållandet 

mellan begreppen personuppgifter och anonym information samt vilken 

utgångspunkt bedömningen som avser identifieringsrisk bör ha. Avsnitt 6 redogör 

för vilka följder pseudonymiseringen som förfarande potentiellt bör ha i olika 

situationer. Därefter följer ett avsnitt med avslutande kommentarer och slutsatser 

rörande framställningen. 

1.6 Terminologi 

Till följd av att terminologin inom uppsatsens område emellanåt är teknisk 

presenteras här ett antal återkommande begrepp och deras innebörd. De 

förklaringar som ges i detta avsnitt är avsedda att bestämma begreppens innebörd 

och att verka klargörande för hela framställningen. 

Om inte annat anges används begreppen upplysning, information, data och 

uppgift synonymt i uppsatsen för att beskriva sådan information som potentiellt 

kan utgöra personuppgifter. Likaså används begreppen informationssamling och 

dataset synonymt för att beskriva samlingar av uppgifter som kan utgöra 

personuppgifter eller information som kan bistå i identifieringen av personer.  

I framställningen används termen big data i viss utsträckning. Det finns ingen 

vedertagen och allmängiltig definition av termen, men i regel betecknar den 

insamlingen av stora volymer med varierande data som snabbt genereras och 

analyseras.24 Ett av de främsta värdena i att analysera big data är att oväntade 

slutsatser och samband kan hittas i de stora datamängderna.25 Då analyser av big 

                                                 

 
24 SOU 2016:41 s. 575 f. 
25 Hintze s. 94. 
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data också kan generera insikter om, och underlätta identifieringen av, enskilda 

individer är big data som koncept relevant för diskussionen om personuppgifter.  

Kvasi-identifierare betecknar information som inte ensam räcker för att 

identifiera personer, men som genom att kopplas samman med annan information 

kan möjliggöra sådan identifiering.26 Kvasi-identifierare innehåller således ofta 

värdefull och beskrivande information och de kan anses medföra en risk för 

indirekt identifiering, vilket beskrivs närmare under avsnitt 2.3.7. 

I denna framställning motsvarar ordet datainnehavare definitionen av 

personuppgiftsansvarig i art. 4.7 i GDPR med undantaget att informationen som 

en datainnehavare behandlar inte behöver utgöra personuppgifter. Begreppet 

används således främst för att beteckna fysiska eller juridiska personer, offentliga 

myndigheter, institutioner eller andra organ som behandlar information som inte 

utgör personuppgifter, eller information vars status i förhållande till person-

uppgiftsdefinitionen är obestämd. 

2 Personuppgifter 

2.1 Anslutande rättigheter och personuppgiftsbegreppet i GDPR  

Regleringen av personuppgifter bygger på varje individs integritetsknutna 

rättigheter. I såväl art. 16.1 FEUF som art. 8.1 i stadgan fastställs explicit att 

individer har rätt till skydd av deras personuppgifter. Därtill föreskriver art. 7 i 

stadgan, vilken efterliknar art. 8 i EKMR, en rätt till privatliv. Skyddet för 

personuppgifter respektive rätten till privatliv i stadgan överlappar i viss mån, men 

har olika syften.27 Rättigheterna i stadgan utgör en del av EU:s konstitutionella 

principer som måste respekteras.28 Det numera upphävda dataskyddsdirektivet, 

                                                 

 
26 Jfr Rubinstein & Hartzog s. 711 f. 
27 Se för en längre diskussion om distinktionen mellan rätten till privatliv och skyddet för 

personuppgifter Kokott & Sobotta s. 223 ff. 
28 Förenade målen C-402/05 P and C-415/05 P p. 285, samt Reichel i Nääv & Zamboni s. 126 f. 
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vilket implementerades genom svenska PuL, har vid ett flertal tillfällen tolkats i 

ljuset av stadgan.29 

Ändamålet bakom att ersätta dataskyddsdirektivet med GDPR var att skapa en 

stark, modern och omfattande lagstiftning genom vilken enskilda individers 

personuppgiftsskydd förstärktes.30 Till följd av att dataskyddslagstiftningen inom 

EU numera regleras i form av en förordning är den i sin helhet direkt tillämplig i 

alla medlemsstater enligt art. 288 FEUF. I kontrast medförde det tidigare 

direktivsformatet att olika definitioner av personuppgiftsbegreppet imple-

menterades i medlemsstaterna.31 

Skillnaden i personuppgiftsbegreppet mellan GDPR och dataskyddsdirektivet 

är liten, och det verkar inte ha funnits någon avsikt att i sak ändra den ursprungliga 

definitionen i direktivet.32 Skillnaderna består främst i att definitionen i GDPR 

innehåller fler exempel på identifierare – såsom namn, lokaliseringsuppgifter och 

onlineidentifikatorer.33 Det uttryckliga införandet av den sistnämnda identifieraren 

visar på förordningens moderniserande karaktär och kan betraktas som en 

kodifiering av tidigare praxis från EUD.34  

Generaladvokaten i rättsfallet Nowak menade att personuppgiftsbegreppet inte 

påverkas av GDPR:s ikraftträdande. Enligt generaladvokaten skulle domen därför 

även komma att ha betydelse för tillämpningen av GDPR, trots att domen främst 

behandlade dataskyddsdirektivet.35 Hållningen bör anses rimlig i och med att de 

krav som uppställs i GDPR för att viss information ska omfattas av person-

uppgiftsbegreppet liknar de motsvarande kraven i dataskyddsdirektivet. Till följd 

                                                 

 
29 Se mål C-131/12 p. 68 samt 74 och däri angiven praxis. 
30 Reding s. 128. 
31 Millard & Hon s. 68 f. 
32 I ett tidigt förslag avseende utformningen av GDPR omnämns inte att några ändringar ska göras 

vad avser personuppgiftsdefinitionen, se COM(2012) 11 final s. 7 samt Jay, Interpretation and Main 

Definitions s. 54. 
33 Jfr art. 4.1 GDPR. 
34 Se beaktandeskäl 30 GDPR samt mål C-582/14 och mål C-70/10. 
35 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i mål C-434/16 p. 3. 
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av de likartade definitionerna i direktivet och GDPR samt att det inte ännu kommit 

nya vägledande uttalanden från EU:s institutioner bör de dokument som 

förtydligade personuppgiftsdefinitionen i direktivet alltjämt kunna ge ledning.36  

Kravet på att en individ genom viss information ska vara identifierad eller 

identifierbar är central i bestämmandet av om informationen ska omfattas av 

personuppgiftsbegreppet. Av beaktandeskäl 26 i GDPR, som motsvarar 

beaktandeskäl 26 i dataskyddsdirektivet, framgår ett förtydligande av identifier-

barhetsbedömningen enligt följande. 

[…] För att avgöra om en fysisk person är identifierbar bör man beakta alla 

hjälpmedel, som t.ex. utgallring, som, antingen av den personuppgiftsansvarige 

eller av en annan person, rimligen kan komma att användas för att direkt eller 

indirekt identifiera den fysiska personen. För att fastställa om hjälpmedel med 

rimlig sannolikhet kan komma att användas för att identifiera den fysiska personen 

bör man beakta samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader och tidsåtgång för 

identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tidpunkten för 

behandlingen som den tekniska utvecklingen. […] [min kurs.] 

Beskrivningen av de faktorer som ska beaktas vid identifierbarhetsbedömningen 

är mer detaljrik än den i det motsvarande beaktandeskälet i dataskyddsdirektivet. 

Trots beaktandeskälets nya utformning kvarstår oklarheter vad avser dess tolkning. 

Utredningen senare i denna framställning kommer att ägnas åt några av dessa 

spörsmål. Härnäst kommer dock definitionen av personuppgifter i dataskydds-

direktivet som föregick GDPR att beröras närmare. 

2.2 Rättslig bakgrund till regleringen i dataskyddsdirektivet 

Tillämpligheten av dataskyddsdirektivet bestäms bl.a. med utgångspunkt i 

definitionen av begreppet personuppgift. Den breda definitionen av 

personuppgifter i direktivets art. 2 a avser omfatta all information som på något 

                                                 

 
36 Jay, Interpretation and Main Definitions s. 46. 
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sätt kan relatera till en person.37 Gränsen för vad som är att betrakta som 

personuppgifter enligt definitionen i art. 2 a är dock inte alltid lätt att dra: 

[V]arje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den 

registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller 

indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en 

eller flera faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. [min kurs.] 

Medlemsstaterna har i implementeringen av direktivet tagit in åtskilliga 

alternativa formuleringar av personuppgiftsdefinitionen.38 Medlemsstaternas 

enskilda definitioner kommer inte att behandlas närmare här. I denna del diskuteras 

istället omfattningen av begreppet i direktivet utifrån den givna lydelsen och i 

ljuset av tolkningar i praxis, doktrin och soft law. 

2.3 Definitionen i dataskyddsdirektivet 

2.3.1 Varje upplysning/information  

Enligt direktivsdefinitionen kan varje upplysning utgöra en personuppgift.  Såväl 

objektiv information, dvs. fakta som rör en viss person, som subjektiv information 

– ex. åsikter och ställningstaganden – omfattas av definitionen.39 Därutöver kan 

informationens innehåll röra privata, professionella och andra angelägenheter. 

Definitionen begränsar inte heller i vilka format och medier informationen kan 

vara lagrad och presenteras.40 I princip all form av information kan således rymmas 

under direktivets breda upplysningsbegrepp.41 I praxis har det klargjorts att en 

examinands skriftliga svar på ett yrkesprov kan utgöra personuppgifter i 

                                                 

 
37 Se COM(92) 422 final s. 9 f. samt förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01 p. 43 och mål 

C-553/07 p. 59. 
38 Millard & Hon s. 68 f. 
39 Se ex. mål C-73/07 p. 35 och mål C-434/16 p. 34. 
40 WP136 s. 6 f. 
41 Jfr Purtova s. 50–53. Purtova problematiserar bl.a. den närmast obegränsade definitionen av 

information. 
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förhållande till examinanden själv,42 och likaså en examinators subjektiva 

anteckningar angående svaren.43 

2.3.2 Kopplingen till en person 

Artikel 29-gruppen har i ett utlåtande påtalat vikten av rekvisitet att information 

ska avse, dvs. ha koppling till, en individ för att vara att betrakta som en 

personuppgift. Sättet på vilket information avser en individ bestämmer hur 

personen påverkas och i vilken mån den är identifierbar – vilket diskuteras 

ytterligare nedan.44 Kopplingen mellan information och person kan i flera fall vara 

relativt klar, såsom när det rör patientinformation i en journal. I situationer där 

information rör ett objekt kan kopplingen till en individ dock vara svårare att 

etablera.45 Exempelvis kan information rörande värdet på en fastighet eller annan 

egendom vara indirekt kopplad till en individ.46 

Enligt artikel 29-gruppen avser information en person i fler fall än där 

informationen på något sätt beskriver personen; information kan avse en person 

antingen med grund i informationens innehåll, syfte eller verkan. Grunderna är 

alternativa, vilket åskådliggör personuppgiftsbegreppets vidsträckta omfattning.47 

Att information ska avse en person utesluter inte att samma information kan utgöra 

personuppgifter i förhållande till ett flertal personer.48  

För att omfattas av personuppgiftsbegreppet kan information avse en person i 

situationer där innehållet handlar om, eller är beskrivande av, personen.49 Som 

ovan nämnts har en patientjournal direkt koppling till en patient – vilket följer av 

att journalen utgör en direkt beskrivning av patientens medicinska tillstånd. I 

rättsfallet Lindqvist fastställdes därtill att uppgifter om en persons namn i samband 

                                                 

 
42 Mål C-434/16 p. 36. Se avsnitt 2.3.4 för en utförligare beskrivning av rättsfallet. 
43 Mål C-434/16 p. 42. 
44 WP136 s. 9.  
45 Witzleb & Wagner s. 318.  
46 WP136 s. 9. 
47 Purtova s. 54. 
48 Jfr WP136 s. 11 f. och mål C-434/16 p. 45. 
49 Hildén s. 165 f. och WP136 s. 10. 
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med dennes telefonnummer utgör personuppgifter, och likaså uppgifter om 

personens fritidsintressen eller arbetsförhållanden som framgår i anslutning till 

personens namn.50 Informationen som bedömdes i rättsfallet bör ha varit att 

betrakta som hänförlig till en person till följd av dess innehåll i första hand. 

Om syftet med en faktisk eller sannolik användning av viss information är att en 

individ ska utvärderas eller behandlas på ett visst sätt har informationen tillräcklig 

koppling till individen för att utgöra en personuppgift.51 Insamling av information 

om enskilda individers beteendemönster online och användning av informationen 

i syfte att anpassa annonsering för individerna bör vara att betrakta som ett syfte 

som ger informationen en tillräcklig koppling till de berörda individerna.52 I en 

sådan situation insamlas och nyttjas information för att behandla och därtill 

påverka personer, genom annonsering, på ett individanpassat sätt. 

Även om informationens innehåll eller syftet med behandlingen av 

informationen inte är tillräckligt för att etablera en koppling till en individ kan 

verkan av behandlingen göra att informationen är att betrakta som personuppgift. 

Om behandlingen av informationen medför att en persons rättigheter eller intressen 

sannolikt kan påverkas, exempelvis genom att personen blir behandlad annorlunda 

än andra, så avser informationen personen.53 

Distinktionen mellan syfte respektive verkan är inte helt klar. I doktrin har det 

dock framlyfts att distinktionen främst grundar sig på datainnehavarens avsikt och 

motiv med behandlingen. Ett syfte med en viss användning eftersträvas således 

aktivt, medan påverkan på en individ som resultat av en viss behandling snarare 

bör vara att betrakta som oavsiktlig eller oplanerad.54 

                                                 

 
50 Mål C-101/01 p. 24.  
51 WP136 s. 10 f.  
52 Jfr Purtova s. 55. 
53 WP136 s. 11.  
54 Purtova s. 56 och Hildén s. 165. 
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Sammanfattningsvis kan det således konstateras att begreppet avser i 

personuppgiftsdefinitionen inte endast omfattar information som direkt beskriver 

en person. Även information som används med syftet att påverka en person samt 

information som sannolikt kan ha en inverkan på en person omfattas. De två 

rättsfallen YS55 samt Nowak56 från EUD har båda prövat frågan om vilken koppling 

till en person som krävs för att information ska kunna vara att betrakta som 

personuppgifter. I förhållande till artikel 29-gruppens ställningstagande om 

kopplingen till en person blev tolkningen i det tidigare nämnda rättsfallet något 

mer restriktiv än den i det senare. 

2.3.3 Bedömningen av en legal analys personliga koppling i rättsfallet YS 

I rättsfallet upptogs frågan om tredjelandsmedborgare skulle ha tillgång till 

handlingar som upprättades inför beslut om deras uppehållstillstånd.57 

Handlingarna innefattade dels generella uppgifter om personerna, dels en legal 

analys som utfördes utifrån uppgifterna.58 Domstolen befäste en tidigare 

ståndpunkt om att uppgifter såsom namn, kön, födelsedatum, etnicitet och språk 

etc. i sammanhanget skulle vara att betrakta som personuppgifter.59 Domstolen 

gjorde dock en mer restriktiv tolkning avseende den legala analysen. 

Med hänvisning till generaladvokatens förslag till avgörande anförde rätten att 

den legala analysen på sin höjd kunde vara att betrakta som en tolkning och 

tillämpning av gällande rätt i den sökandes situation. Tillämpningen grundade sig 

förvisso på den sökandes personuppgifter, men skulle inte vara att betrakta som en 

upplysning som avsåg den sökande.60 Domstolen ansåg även att systematiken och 

syftet med direktivet gav stöd för samma uppfattning. Syftet med direktivet 

konstaterades vara att registrerade skulle kunna säkerställa att dennes 

                                                 

 
55 Förenade målen C-141/12 och C-372/12. 
56 Mål C-434/16. 
57 Förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 2. 
58 Förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 14.  
59 Förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 38 samt tidigare mål C-524/06 p. 31 och 43. 
60 Förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 40. 
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personuppgifter behandlades på ett korrekt och lagenligt sätt. Domstolen noterade 

dock att riktigheten av en myndighets legala analys inte var sådant som bör kunna 

kontrolleras av sökande – varför en tillgång till den legala analysen inte omfattades 

av de sökandes skyddsintressen som följde av direktivets ändamål.61 

Domstolen gjorde en distinktion mellan de personuppgifter som behandlades i 

den legala analysen och analysen i sig och tillerkände de ansökande tillgång till 

personuppgiftsdelen, men inte den legala analysen.62 I den mån den legala analysen 

endast var en abstrakt tolkning av givna förutsättningar bör distinktionen vara att 

betrakta som rimlig. Rätten att ändra eller säkerställa att den legala tolkningen är 

korrekt bör vara förbehållen den aktuella myndigheten eller den domstol till vilken 

det slutliga beslutet kan överklagas, och inte de personer vars ansökan behandlas. 

Likt generaladvokaten gjorde rätten tolkningen att det endast var den ansökande 

personens situation, vilken framgick av de uppgifter som finns i ansökan, som i 

den rättsliga analysen bedömdes i förhållande till gällande rätt, samt att den 

rättsliga analysen därför inte utgjorde en personuppgift.63 Rätten kan således anses 

ha implicerat att analysen inte var kopplad till en specifik person till följd av att 

samma analys hade gjorts i förhållande till varje annan person som var i exakt 

samma (objektiva) situation. Förhållningssättet kan ifrågasättas utifrån 

perspektivet att förutsättningarna i varje ansökan högst sannolikt, men i olika grad, 

är unika. 

I förhållande till artikel 29-gruppens ståndpunkt om att en koppling till en 

person kan grunda sig på informationens innehåll, syfte eller resultat var 

domstolens tolkning restriktiv. I generaladvokatens förslag till avgörande begrän-

sades definitionen av personuppgifter till att endast omfatta fakta om enskilda 

                                                 

 
61 Förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 41 och 44–46. 
62 Förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 34 och 48. 
63 Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston i förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 59 

samt förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 40. 
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personer.64 Domstolen uttalade inte en lika restriktiv tolkning som 

generaladvokaten.65 Domens utgång kan dock anses överensstämma med 

generaladvokatens ställningstagande och således frångå artikel 29-gruppens 

ståndpunkt. En legal analys av personuppgifter som del i en process att fatta beslut 

om uppehållstillstånd kan onekligen ha en betydande verkan på den person vars 

ansökan behandlas. Själva syftet med analysen kan även antas vara att en person 

slutligen, genom ett beslut, ska behandlas på ett visst sätt.66 

Sammanfattningsvis bekräftade rättsfallet att information som på grund av dess 

innehåll avsåg en person (såsom namn, kön, språk mm.) skulle vara att betrakta 

som personuppgifter, men att detsamma inte gällde den rättsliga analysen vilken 

bl.a. byggde på personuppgifterna. Rättsfallets prejudikatverkan bör dock vara att 

betrakta som relativt begränsad till följd av de specifika förutsättningarna som 

förelåg i fallet.67 Det bekräftas även av den motsatta utgången i rättsfallet Nowak 

som presenteras härnäst. 

2.3.4 Bedömning av svar och examinatorsanteckningar i rättsfallet Nowak 

Efter att ha skrivit ett av flera prov för att erhålla en revisorsexamen begärde 

Nowak att få ut de personuppgifter vilka innehades av institutet som anordnade i 

proven.68 Rättsfrågorna som kom att prövas var om Nowaks svar på provet 

respektive examinatorns anteckningar angående svaren skulle utgöra person-

uppgifter som Nowak hade rätt att få tillgång till. 

Domstolen konstaterade initialt att personuppgifter kan inneha såväl subjektiva 

som objektiva element, samt att de kan avse en person med grund i dess innehåll, 

                                                 

 
64 Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston i förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 56. 
65 Jfr Purtova s. 68. 
66 Domen kan naturligtvis även ifrågasättas utifrån ett offentlighetsperspektiv. Utifrån den svenska 

offentlighetsprincipen hade även den legala analysen sannolikt varit möjlig att tillgå för YS.  
67 Tracol s. 115 och Brouwer & Zuiderveen Borgesius s. 268. 
68 Mål C-434/16 p. 18–19. 
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syfte eller verkan.69 Formuleringen av begreppets omfattning liknade således i 

stort vad som framgår av artikel 29-gruppens ställningstagande. 

Beträffande Nowaks provsvar argumenterade rätten för att de avsåg Nowak på 

grund av dess innehåll, dess syfte och dess verkan.70 Svarens innehåll ansågs 

avspegla Nowaks kompetens, tankeprocess och handstil. Domstolen konstaterade 

även att syftet med behandlingen av provsvaren var att bedöma Nowaks 

kvalifikationer och lämplighet för revisorsyrket. Därtill noterade domstolen att 

behandlingen kunde få verkan att avgöra om Nowak kunde tillträda 

revisorsyrket.71 

På ett liknande sätt konstaterade rätten att innehållet i och syftet med 

examinatorns anteckningar var att dokumentera bedömningen av Nowaks 

prestationer och kunskaper, samt att de hade till syfte att ha verkningar för 

Nowak.72 Till skillnad från resonemanget i YS argumenterade domstolen i Nowak 

för att den rättsliga kvalificeringen av personuppgifter inte borde kunnat ändras till 

följd av att den registrerade inte kunde beredas tillgång till personuppgifterna.73 

Istället för att ändra den rättsliga kvalificeringen konstaterade domstolen att den 

registrerades rättigheter i förhållande till personuppgifterna kunde begränsas.74 

I sitt förslag till avgörande argumenterade generaladvokaten för att examin-

atorns anteckningar på flera sätt liknade den rättsliga analysen som var föremål för 

bedömning i YS. Generaladvokaten konstaterade dock att anteckningarna hade till 

syfte att bedöma provsvaren, samt att de därför hade en indirekt koppling till 

Nowak.75 De skillnader som förelåg fallen emellan ansågs således tillräckliga för 

att bedömningen i Nowak skulle skilja sig från den i YS. Skillnaderna mellan fallen 

                                                 

 
69 Mål C-434/16 p. 34–35. 
70 Jfr mål C-434/16 p. 40. 
71 Mål C-434/16 p. 37–39. 
72 Mål C-434/16 p. 43. 
73 Mål C-434/16 p. 46 och 56, förenade målen C-141/12 och C-372/12 p. 45–46 och Purtova s. 71 f. 
74 Mål C-434/16 p. 53–54. 
75 Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott i mål C-434/16 p. 59–61. 
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kan konstateras främst ha bestått i att bedömningen i Nowak rörde en individs 

prestation och kompetens medan den legala analysen i YS var avseende gällande 

rätt i förhållande till en viss situation i vilken de ansökande befann sig. Enligt min 

mening bör dock omständigheterna i Nowak anses ha liknat dem i YS i den mån 

examinatorn rättade provsvaren utifrån en given lösningsförklaring. Examinatorns 

bedömning kan i sådant fall sägas ha varit en tolkning/tillämpning av den givna 

lösningsförklaringen som är jämförbar med lagtexten i YS. Därtill är Nowaks 

provsvar jämförbara med den faktiska situation i vilken YS m.fl. befann sig. 

Sammanfattningsvis medförde domen i Nowak att artikel 29-gruppens breda 

definition av personuppgifter fick genomslag. Domen bekräftade att innehållet, 

syftet och verkan av viss information är avgörande vid bedömningen av 

kopplingen till en viss person, samt att vissa subjektiva bedömningar kan omfattas 

av personuppgiftsdefinitionen. 

2.3.5 Fysisk person 

För att omfattas av personuppgiftsdefinitionen måste information avse en fysisk 

person. Det innebär att personen ifråga generellt sett måste vara vid liv, med 

undantag för situationer där information kopplad till en avliden person också avser 

en person vid liv utifrån de övriga personuppgiftskriterierna.76 Exempelvis kan 

information om ett dödsbo innefatta uppgifter om efterlevande. 

Information om juridiska personer kan betraktas som personuppgifter på samma 

premisser.77 En företagsmail kan utgöra en personuppgift i den mån den är 

hänförlig till en specifik person. När svenska enskilda näringsidkare använder 

personnummer som organisationsnummer bör även organisationsnumret utgöra en 

personuppgift. 

                                                 

 
76 WP136 s. 22 f. och Hildén s. 166. 
77 Se WP136 s. 23.  
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2.3.6 Identifierbarhet 

Personuppgiftsdefinitionen i art. 2 a i dataskyddsdirektivet uppställer krav på att 

en person måste vara identifierad eller identifierbar genom informationen. Att en 

person är identifierad innebär att denne via informationen redan är urskiljbar i en 

grupp av personer.78 En person är dock identifierbar i den mån denne kan 

identifieras, men inte ännu är identifierad. En identifiering är således ett lyckat 

försök att identifiera en person som är identifierbar genom informationen.79 I 

direktivets preambel framgår en närmare beskrivning av när en person ska vara att 

betrakta som identifierbar. 

[…] För att avgöra om en person är identifierbar skall härvid beaktas alla 

hjälpmedel som i syfte att identifiera vederbörande rimligen kan komma att 

användas antingen av den registeransvarige eller av någon annan person. 

Skyddsprinciperna gäller inte för uppgifter som gjorts anonyma på ett sådant sätt 

att den registrerade inte längre är identifierbar. […]80 [min kurs.] 

Som nämnt tidigare kan en person genom viss information vara identifierbar 

antingen direkt eller indirekt.  

För att en person genom viss information ska vara direkt identifierad eller 

identifierbar fordras att informationen i sig är tillräcklig för att utpeka personen. 

Namn är den vanligaste formen av information som direkt kan identifiera en 

person. Om namnet på en person är vanligt kan dock ytterligare information – 

såsom födelsedatum, adress eller ett fotografi – behövas för att en specifik person 

ska kunna urskiljas.81 Namn är dock inte i sig nödvändiga för att en person ska 

vara identifierbar.82 En person kan även identifieras genom annan information, 

vilket kommer att preciseras ytterligare i det följande.  

                                                 

 
78 Esayas s. 2. 
79 WP136 s. 12 samt Leenes s. 139.  
80 Beaktandeskäl 26 i dataskyddsdirektivet. 
81 Mål C-101/01 p. 24 samt WP136 s. 12 f. 
82 Förenade målen C-468/10 och C-469/10 p. 42 samt förenade målen C-92/09 och C-93/09 p. 52 i 

vilket det följande framgår; “[…] namngiven eller som på annat sätt kan identifieras”.   
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2.3.7 Närmare om indirekt identifiering 

I sammanhanget indikerar ordet ”indirekt” att identifiering sker genom olika 

kombinationer av information. Så är fallet när en person är indirekt identifierad –

exempelvis med hjälp av information om personens utseende, ekonomiska status, 

samt kulturella och sociala identitet.83 En person är indirekt identifierbar i den mån 

personen kan identifieras med information som kompletterar den tillgängliga 

informationskombinationen.84 

I preambeln till direktivet konstateras att ”alla hjälpmedel […] som rimligen 

kan komma att användas” ska beaktas vid bedömningen av om en person ska vara 

att betrakta som identifierbar.85  Med andra ord ska således sannolikheten att 

personen kan komma att identifieras, samt hur svårt det är att identifiera personen, 

beaktas. De medel som rimligen kan komma att användas för att identifiera en 

person kan variera från fall till fall – bl.a. med beaktande av kapital- och 

tidsförbrukning, teknikens ståndpunkt, potentiella fördelar för den personuppgifts-

ansvarige samt syftet med behandlingen av informationen.86 

2.3.8 IP-adresser och särskilt rättsfallet Breyer87 

Det har såväl i tidigare doktrin som i praxis varit omtvistat om IP-adresser bör vara 

att betrakta som identifierbara personuppgifter.88 Ett flertal marknadsaktörer har 

uttryckt att IP-adresser generellt sett inte bör vara att betrakta som identifierbar 

information samt att omständigheterna i varje enskilt fall bör beaktas i 

bedömningen.89 Nedan presenteras två rättsfall från EUD som behandlat statiska 

respektive dynamiska IP-adressers förhållande till personuppgiftsbegreppet. 

                                                 

 
83 Esayas s. 2.  
84 Jfr WP136 s. 13. 
85 Se ovan avsnitt 2.3.6. 
86 WP136 s. 15 f. samt Zuiderveen Borgesius (2016) s. 2. 
87 Mål C-582/14. 
88 Hildén s. 159, Lundevall-Unger & Tranvik s. 53 f. samt mål C-70/10. 
89 Se ex. Whitten, Are IP adresses personal? samt The Business Software Alliance s. 2. 
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I rättsfallet Scarlet Extended SA90 upptogs frågan om en internetleverantör skulle 

kunna tvingas införa ett filtreringssystem genom vilket kundernas potentiella 

upphovsrättsintrång kunde identifieras och förebyggas.91 Domstolen konstaterade 

att införandet av ett sådant filtreringssystem inte bör anses förenligt med gällande 

rätt.92 Till stöd för sin slutsats anförde domstolen bl.a. att ett sådant filtrerings-

system skulle medföra att IP-adresser användes för att identifiera personer. IP-

adresserna skulle således vara att betrakta som personuppgifter till följd av att de 

möjliggjorde en exakt identifiering av användare.93 Det ska tilläggas att de 

relevanta IP-adresserna i fallet var statiska, vilket innebär att de inte ändrades för 

varje ny uppkoppling.94 Rättsfallet rörde därtill endast frågan om IP-adresserna 

skulle vara att betrakta som personuppgifter i händerna på internetleverantören. 

Frågan om dynamiska IP-adresser – vilka förnyas vid varje uppkoppling och 

således är svårare att spåra – skulle vara att betrakta som personuppgifter kom att 

prövas i det senare rättsfallet Breyer. Aktivisten och politikern Patrick Breyer 

besökte ett flertal webbplatser tillhörande tyska federala myndigheter.95 På 

webbplatserna lagrades loggfiler om besökare i syfte att förebygga attacker och att 

kunna lagföra hackare. Loggfilerna innehöll bl.a. sökord, datum och klockslag för 

uppkoppling samt IP-adress.96 Den tyska hänskjutande domstolen utgick i 

tolkningsfrågorna från att webbplatsinnehavarna inte kunde identifiera personerna 

bakom de dynamiska IP-adresserna utan kompletterande information, samt att 

besökarnas internetleverantörer innehade den nödvändiga kompletterande 

informationen som krävdes för att identifiera personerna.97  

                                                 

 
90 Mål C-70/10. 
91 Mål C-70/10 p. 28–29. 
92 Mål C-70/10 p. 53. 
93 Mål C-70/10 p. 51. 
94 Jfr Purtova s. 63 samt Hildén s. 161 f. 
95 Zuiderveen Borgesius (2017) s. 130. 
96 Mål C-582/14 p. 14. 
97 Mål C-582/14 p. 37. 
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EUD prövade således bl.a. frågan om dynamiska IP-adresser kunde utgöra indirekt 

identifierbara personuppgifter i förhållande till webbplatsinnehavaren som inte 

utan kompletterande information kunde identifiera personen bakom IP-adressen.98 

Domstolen hänvisade till beaktandeskäl 26 i direktivet och konstaterade att det inte 

fordras att ”en enda person innehar alla upplysningar som är nödvändiga för att 

identifiera en person” för att en person ska anses identifierbar genom viss 

information. Frågan var om den information som internetleverantören innehade 

skulle vara att anse som ett hjälpmedel som rimligen kunde komma att användas 

för att identifiera en person som använde en dynamisk IP-adress.99 

Domstolen framhöll att den kompletterande informationen inte kunde vara att 

betrakta som ett hjälpmedel som rimligen kunde komma att användas om 

användandet av den kompletterande informationen skulle vara i strid med 

tillämplig lagstiftning. Därtill konstaterade domstolen att det skulle beaktas om 

identifieringen krävde orimliga resurser i tid, arbetskraft och kostnader och om 

risken för identifiering därför vore försumbar.100 Till följd av att det i tysk rätt fanns 

en legal möjlighet för webbplatsinnehavare att vid IT-attacker kräva den 

nödvändiga informationen från internetleverantörer ansåg domstolen att de 

dynamiska IP-adresserna var att betrakta som identifierbara personuppgifter.101 

Domstolens ställningstagande om sådant som skulle beaktas vid bedömningen 

om vad som skulle konstituera hjälpmedel som rimligen kunde komma att 

användas liknar det från artikel 29-gruppen. Dock med tillägget att eventuell 

lagstridighet också skulle beaktas.102 I förhållande till ställningstagandet från 

artikel 29-gruppen begränsade följaktligen tillägget de potentiella situationer där 

en person kunde vara att betrakta som identifierbar. En motsatstolkning av 

                                                 

 
98 Mål C-582/14 p. 39–41. 
99 Mål C-582/14 p. 43–45. 
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102 Se WP136 s. 15 f. 
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domstolens och generaladvokatens bedömning visar att det endast är hjälpmedel 

som kan tillgås på laglig väg som kan utgöra hjälpmedel som rimligen kan komma 

att användas för identifiering.103 En generell applicering av synsättet framstår 

enligt min mening som problematisk. Bedömningen utesluter möjligheten att 

beakta det potentiellt stora värdet i att identifiera information vid situationer där 

hjälpmedlet inte kan tillgås på laglig väg. Istället för att applicera ett binärt synsätt 

på lagligheten i att bereda sig tillgång till nödvändiga hjälpmedel kan det 

argumenteras för att lagligheten bör beaktas som en del av bedömningen av vilka 

hjälpmedel som rimligen kan komma att användas för en identifiering. Med den 

utgångspunkten bör det faktum att ett hjälpmedel endast kan tillgås på olaglig väg 

göra att användningen av hjälpmedlet blott anses vara mindre sannolik. 

Den tyska domstolens snävt formulerade frågor medförde att det i domen från 

EUD inte framgick om dynamiska IP-adresser i alla situationer bör vara att 

betrakta som personuppgifter. Tolkningen hade kunnat bli annorlunda om det i 

rättsfallet hade rört sig om en situation i vilken all uppkoppling på en arbetsplats 

skedde genom samma IP-adress(er).104 I en sådan situation skulle bedömningen 

rimligen utgå ifrån samma premiss – dvs. webbplatsinnehavarens möjlighet att få 

ut kompletterande information från arbetsgivaren som möjliggör identifiering. 

Beroende på antalet anställda och den information som lagrades hade 

möjligheterna att identifiera enskilda individer kunnat skilja sig väsentligen.  

Som generaladvokaten noterade prövades inte heller om dynamiska IP-adresser 

ska anses utgöra personuppgifter i alla situationer där det finns en tredje man som 

har information som kan identifiera en person, oavsett vem den tredje mannen 

är.105 Svaret på den frågan vore av fundamental vikt i frågan om när 

personuppgifter bör anses identifierbara eller inte. Därtill hade svaret potentiellt 

                                                 

 
103 Jfr mål C-582/14 p. 46 samt förslag till avgörande av generaladvokat Sanchéz-Bordona i mål 

C-582/14 p. 68. 
104 Zuiderveen Borgesius (2017) s. 136. 
105 Förslag till avgörande av generaladvokat Sanchéz-Bordona i mål C-582/14 p. 50. 



 

 

 

 

25 

kunnat fastställa om förhållningssättet till identifiering bör vara absolut eller 

relativt. 

Sammantaget kan det konstateras att identifierbarheten i direktivets definition 

av personuppgifter öppnar upp för ett flertal möjliga typer av identifieringar. 

Identifierbarheten har därtill tolkats extensivt i praxis. Såväl statiska som 

dynamiska IP-adresser har av EUD betraktats som identifierbara personuppgifter. 

Frågan om bedömningen av identifierbarhet bör vara absolut eller relativ kvarstår 

dock och kommer att behandlas utförligare senare i denna framställning.106 

3 Anonymisering 

3.1 Allmänt om anonymisering 

Information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar person utgör 

anonym information som inte omfattas av principerna för dataskydd i GDPR. 

Detsamma gäller i den mån information inte längre hänför sig till en identifierad 

eller identifierbar till följd av att informationen anonymiserats.107 En 

tillfredställande anonymisering medför således att den anonymiserade 

informationen inte längre omfattas av dataskyddsregleringen. Trots de åtskilliga 

anonymiseringstekniker och nivåer av identifierbarhet som existerar diskuteras 

inte frågan om anonyma uppgifter mer utförligt i GDPR.108 Lagstiftaren har 

sannolikt eftersträvat viss flexibilitet i anonymiseringsbegreppet till följd av att 

tekniker inom såväl avidentifiering som identifiering ständigt förnyas och 

förbättras. Som följd blir dock terminologin och dess tillämpning i många fall 

oklar.  

                                                 

 
106 Se för en vidare diskussion av förhållningssätten avsnitten 5.2 och 6.3. 
107 Beaktandeskäl 26 i GDPR. 
108 Rubinstein & Hartzog s. 709. 
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Härnäst diskuteras riskfaktorer vad avser anonymisering, de huvudsakliga tekniker 

som används för att anonymisera information samt i vilken utsträckning 

information i realiteten kan anonymiseras med beaktande av den breda 

personuppgiftsdefinitionen. 

3.2 Identifieringsrisk och anonymiseringsmetoder 

3.2.1 Riskfaktorer 

Vid användning av information inom forskning har det visat sig vara svårt att, för 

anonymiseringsändamål, ta bort identifierare och samtidigt bibehålla värdet i 

informationen.109 Motsättningen mellan anonymisering av personuppgifter och 

informationsvärde bör dock anses existera även på ett generellt plan. 

Datainnehavare som vidtar anonymiseringsåtgärder går ofta miste om potentiellt 

värdefull information som kan utgöra viktiga tillgångar i verksamheter.110 

Samtliga datainnehavare eftersträvar därmed sannolikt att nyttja anonymiserings-

tekniker som bevarar största möjliga informationsvärde och som samtidigt är 

tillräckligt effektiva för att de ska åtnjuta fördelarna med att undslippa legalt 

ansvar. 

Artikel 29-gruppen har identifierat tre risker som ska beaktas vid bedömningen 

av anonymiseringsteknikers effektivitet. Den första rör särskiljningsrisken och 

betecknar möjligheten att särskilja all eller viss information som kan utpeka en 

person inom en samling av data. Den andra rör länkbarhetsrisk och avser 

förutsättningarna att koppla samman två eller fler informationsposter till en 

registrerad eller en grupp av registrerade. Som tredje risk identifierar artikel 29-

gruppen inferensrisk som betecknar möjligheten att dra slutsatser om registrerade 

eller grupper av registrerade.111 Exempelvis kan en slutsats från grundläggande 
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demografisk information vara att personer i en viss ålder som bor i ett område har 

en inkomst som sannolikt överstiger riksgenomsnittet. 

I doktrin har en mer komplex riskbedömning ansetts vara nödvändig för att 

generera en tillfredställande helhetsbild av en given situation. Elliot m.fl. har 

argumenterat emot en bedömning av identifieringsrisk genom vilken endast 

anonymiserad information i sig är föremål för bedömning. Istället menar de att 

bedömningen bör utgå ifrån ett koncept om funktionell anonymisering. Konceptet 

har som utgångspunkt att den datamiljö i vilken anonymiserad information finns 

ska beaktas tillsammans med den anonymiserade informationen i sig.112 

Datamiljön konstitueras framförallt av den övriga kompletterande information 

som finns tillgänglig i en given situation. Datainnehavarna och dataanvändarna 

som styr datainnehållet bildar dock också en väsentlig del av datamiljön. Därutöver 

utgör styrningsprocesser för kontrollering av information (ex. genom tillgångs-

begränsningar, säkerhetsåtgärder och informationspolicys) och datainfrastrukturer 

(särskilt säkerhetssystem i form av mjukvara) de sista delarna av datamiljön.113 I 

bedömningen av identifieringsrisken för viss anonymiserad information i en given 

datamiljö beaktas också möjlig motivation till och konsekvenser av 

identifiering.114 

Enligt min mening medför modellen som Elliot m.fl. presenterat att relevanta 

aspekter av identifieringsrisken beaktas samt att en tillfredställande uppfattning av 

risken i reella situationer kan bildas. Till följd av att förhållandena i varje situation 

i vilken information existerar förstås är unika är det av stor vikt att frågan om 

kontext behandlas vid bedömningen av identifieringsrisk i varje enskilt fall. Trots 

att bedömningen som Elliot m.fl. presenterar är komplex och kan vara 

svårhanterlig för enskilda datainnehavare är den sannolikt nödvändig för att ge en 
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realistisk uppfattning om enskilda situationer. Frågan om gränsdragningen mellan 

personuppgifter och anonyma uppgifter och vilken risknivå som är tillräckligt låg 

för att anonymiserad information inte ska omfattas av dataskyddsregleringen 

förblir dock obesvarad. Frågan diskuteras utförligare senare i denna 

framställning.115  

De huvudsakliga kategorierna för anonymiseringstekniker är randomisering och 

generalisering. Under båda kategorierna finns åtskilliga tekniker som kan generera 

olika nivåer av säker anonymisering. I det följande kommer endast huvuddragen 

av teknikerna att behandlas i syfte att exemplifiera och illustrera förhållandet till 

relevanta regleringar.  

3.2.2 Randomisering 

Teknik som innefattar randomisering utbyter informationen i olika poster på sätt 

som medför att kopplingen mellan viss information och individer kan försvagas.116 

Bruspåföring utgör en typ av randomiseringsteknik. Tekniken innebär att ex. 

värdet på olika poster ändras medan det totala värdet av alla poster bevaras med 

tillräcklig exakthet för att kunna analyseras.117 Om det endast är av intresse att veta 

den genomsnittliga åldern på tre anonymiserade personer kan deras individuella 

åldrar utbytas – så länge summan av de tre personernas ålder är densamma som 

innan bruspåföringen. Genom en annan randomiseringsmetod byts information 

från olika poster ut mot varandra vilket gör att posterna inte på ett korrekt sätt kan 

hänföras till specifika individer.118  

Randomiseringstekniker är inte sällan otillräckliga för att till fullo anonymisera 

information. Trots användningen av randomiseringstekniker kan det vara möjligt 

att identifiera enstaka individer.119 Styrkan i teknikerna – nämligen att sådana med 

                                                 

 
115 Se avsnitten 5.1 och 5.2. 
116 WP216 s. 12 f. 
117 Se för en utförligare förklaring SOU 2016:41 s. 725 f.  
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29 

tillgång till informationen inte till fullo kan förlita sig på informationens riktighet 

– bör i viss utsträckning även anses utgöra en integritetsmässig svaghet. 

Randomiseringen kan potentiellt generera oönskade effekter genom att tillskriva 

individer egenskaper som de egentligen inte besitter. 

3.2.3 Generalisering 

Anonymiseringstekniker som faller under begreppet generalisering kännetecknas 

av att de tar information som är specifik och, genom att kombinera den med annan 

information, skapar en mer allmän informationssamling som resultat. General-

iseringen försvårar särskilt utpekandet av enstaka individer i ett dataset. 

Förfarandet kan ske genom att specifika födelsedatum utbyts mot åren för födelse, 

samt att poster hänförliga till personer utbyts mot information som visar det 

samlade antalet personer som är födda ett givet år.120 Förfarandet kallas även 

aggregering och innebär att attribut eller värden generaliseras i den utsträckning 

som krävs för att attributen eller värdena för samtliga individer eller grupper av 

individer ska vara samma.121 Aggregerade data lyfts som exempel på 

anonymiserad information i beaktandeskäl 9 i förordning 2018/1807 om en ram 

för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen. 

3.3  Anonymisering – ett sisyfosarbete?  

I sitt utlåtande beskriver artikel 29-gruppen att det inneboende i 

anonymiseringstekniker finns risker kopplade till möjligheten att identifiera 

registrerade samt att en tillfredställande anonymisering fort kan bli otillfreds-

ställande.122 Därtill konstateras att riskfaktorn bör beaktas vid användning och 

bedömning av anonymiseringsteknikers säkerhet.123 Artikel 29-gruppen ger 

således i viss mån uttryck för att riskerna i olika anonymiseringstekniker varierar, 
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samt att teknikernas säkerhet kan graderas. I uttalandet framgår dock även vissa 

formuleringar som indikerar att en tillräcklig anonymisering har som följd att 

anonymitet är och förblir ett faktum. Artikel 29-gruppen uttrycker att 

anonymiseringsförfarandet ska vara irreversibelt samt att effekten av 

anonymiseringen, med beaktande av teknikens utveckling, i praktiken ska vara lika 

permanent som att radera informationen.124  

Oaktat att ett anonymiseringsförfarande i sig potentiellt kan vara irreversibelt är 

uppnåendet av en permanent effekt och irreversibel avidentifiering i praktiken 

ogenomförbart.125 I den mån någon information kvarstår efter att en anonymisering 

genomförts kan risken för identifiering sannolikt inte uteslutas helt.126 Gränserna 

för vilken information som är möjlig att identifiera flyttas ständigt i och med den 

parallella utvecklingen av anonymiseringstekniker och tekniker för identifiering. 

En tillfredställande anonymiseringsteknik ska på grund därav enligt min mening 

vara en teknik som bl.a. utifrån tillgänglig teknik i tillräcklig utsträckning minskar 

risken för, men som inte måste utesluta, identifiering. Tekniken bör därtill 

kontinuerligt omprövas i förhållande till tillgängliga identifieringstekniker. 

Förhållningssättet får även stöd av att det i beaktandeskäl 26 i GDPR stadgas att 

identifierbarhet ska bedömas utifrån de hjälpmedel som rimligen kan komma att 

användas för att identifiera en person.  

En ordning som medför att kraven som uppställs på anonymisering är, eller 

uppfattas vara, att risken för identifiering helt måste vara utesluten ger sannolikt 

upphov till en falsk trygghet vad avser registrerades integritetsintressen. Samtidigt 

riskerar andra intressen att påverkats negativt. En sådan ordning kan potentiellt 

minska incitamenten till att investera i anonymiseringstekniker som, även om de 

lyckas med kraftprovet att eliminera all identifieringsrisk, inte förmår bibehålla 
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något värde i informationen. Utan rimliga incitament till att anonymisera 

information undviker fler datainnehavare sannolikt i större utsträckning 

användningen av anonymiseringsmetoder, vilket även påverkar integritets-

intressen negativt. I samma hypotetiska scenario riskerar även forskning och 

utveckling att hämmas till följd av de legala krav som uppställs på behandlingen 

av personuppgifter.  

4 Pseudonymisering 

4.1 Ett nytt koncept 

Som ovan nämnts utgjorde information som var anonym inte personuppgifter 

enligt dataskyddsdirektivet. Detsamma gäller i GDPR – dock kan skillnaden 

mellan anonym information och personuppgifter anses ha nyanserats genom det 

uttryckliga införandet av pseudonymisering i GDPR. Begreppet definieras i art. 

4.5 enligt följande: 

[B]ehandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte 

längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter 

används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat 

och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att 

personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

[min kurs.] 

Av definitionens första sats framgår att pseudonymisering är ett förfarande som 

utgör behandling av personuppgifter. Den upprepade användningen av begreppet 

personuppgifter i definitionen visar att uppgifterna såväl före som efter en 

pseudonymisering utgör personuppgifter. Beaktandeskäl 26 i GDPR förtydligar att 

pseudonymiserade personuppgifter bör anses vara om en identifierbar person.  

Pseudonymiseringsförfarandet innebär i korthet att information genom vilken 

en person är identifierad eller identifierbar ersätts med en pseudonym.127 Direkta 
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identifierare ersätts således med kvasi-identifierare.128 De kompletterande 

uppgifterna som omnämns i bestämmelsen kan verka som en nyckel för att den 

pseudonymiserade informationen ska återfå sin ursprungliga form. 

Pseudonymiseringskonceptet som sådant var inte okänt innan GDPR. 

Införandet av pseudonymisering i GDPR har dock etablerat en samordning vad 

avser teknikens innebörd och status. I Tysklands dataskyddslag från år 2009 fanns 

ett liknande förfarande definierat vilket innebar att identifierare ersattes med 

”alias”. Förfarandet omnämndes som en potentiell åtgärd för uppgifts-

minimering.129 I ett utlåtande från 2014 beskriver artikel 29-gruppen ett antal 

pseudonymiseringstekniker samt konstaterar att pseudonymiseringstekniker på 

egen hand inte kan resultera i att information blir anonym.130 Likaså behandlades 

pseudonymisering år 2012 i riktlinjer från den brittiska dataskyddsmyndigheten 

ICO – dock med skillnaden att pseudonymisering i riktlinjerna definierades i direkt 

anslutning till anonymiseringstekniker.131 ICO menade även att pseudonymisering 

förvisso medförde en risk för identifiering, men att användningen av 

pseudonymisering inte nödvändigtvis utesluter att personuppgifter blir 

anonyma.132 

Ståndpunkterna vad avser pseudonymisering innan ikraftträdandet av GDPR 

var således olika. Men det ska poängteras att ett flertal var neutrala vad avsåg 

frågan om pseudonymisering skulle resultera i anonyma uppgifter eller 

personuppgifter. Definitionen av pseudonymisering i GDPR kan således anses 

skilja sig från tidigare etablerade definitioner – vilket potentiellt kan generera 

praktiska tolkningssvårigheter för datainnehavare. 

                                                 

 
128 Hintze s. 87. 
129 Bundesdatenschutzgesetz (BGBl. I s. 2954) med ändringar fram till 14 augusti 2009 sec. 3 (6a) 

samt sec. 3a. 
130 WP216 s. 20. 
131 ICO s. 51. 
132 ICO s. 21.  



 

 

 

 

33 

Det ska framhållas att det i versionen av GDPR som nu trätt ikraft inte finns en 

separat definition av pseudonymiserade uppgifter. ICO kritiserade en tidigare 

version av förordningen till följd av att införandet av en kategori av information 

som alltid skulle vara att betrakta som identifierbar vore ”förvirrande”. ICO 

hänvisade till beaktandeskäl 23 (nuvarande beaktandeskäl 26 i GDPR) och 

konstaterade att bedömningsgrunderna av identifieringsrisk som framgår i 

beaktandeskälet i sådant fall endast skulle gälla vissa kategorier av information.133 

Ur ett systematiskt perspektiv skulle en sådan reglering vara problematisk. Det kan 

vara anledningen till att en sådan informationskategori inte uttryckligen infördes i 

GDPR. Utelämnandet av definitionen har dock lämnat ett antal frågor obesvarade 

– särskilt vad avser pseudonymiserade uppgifters ställning i förhållande till 

personuppgiftsbegreppet samt om, och i sådant fall hur, pseudonymiserade 

uppgifter bör bedömas vad avser identifieringsrisk.134 

Av definitionsbestämmelsen i GDPR framgår att kompletterande information är 

avgörande för att en person ska kunna identifieras genom pseudonymiserade data. 

Definitionen är vid och ordalydelsen beskriver i realiteten endast effekten av en 

pseudonymisering. Det kan argumenteras att det implicit av ordvalet 

pseudonymisering bör framgå vilka typer av förfaranden som ska omfattas av 

definitionen. Definitionens lydelse kan dock potentiellt täcka in förfaranden som 

åtminstone inte faller under den sedvanliga definitionen av pseudonymisering. Det 

har i doktrin diskuterats om även information som ger intrycket av att vara 

anonymiserad genom användning av big data tekniskt sett kan vara identifierbar.135 

I förhållande till information som förefaller vara anonymiserad, men som i vissa 

situationer eventuellt bör vara att betrakta som personuppgifter, kan således andra 

                                                 

 
133 ICO: Analys av förslag till GDPR s. 2. 
134 Se avsnitten 6.1, 6.2 och 6.3 där frågorna diskuteras mer utförligt. 
135 Se Bottis & Bouchigar s. 195 f., Ohm s. 1716 samt de Hert & Papakonstantinou s. 184 och 186. 
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dataset eller big data utgöra kompletterande information som bistår i 

identifieringen av individer. 

Likaså utgör kryptering en informationsteknisk säkerhetsmetod som kan liknas 

vid pseudonymisering. Kryptering går oftast ut på att utbyta vanlig text mot en kod 

som är obegriplig. Texten kan sedermera återfå dess ursprungliga form genom 

användning av en krypteringsnyckel som således kan liknas vid kompletterande 

information.136 

4.2 En säkerhetsåtgärd och ett verktyg för regellättnad 

Som teknik betraktas pseudonymisering i GDPR särskilt som en säkerhetsåtgärd. 

Tekniken benämns exemplifierande i art. 25.1 i GDPR som en åtgärd som kan vara 

en del av det inbyggda dataskyddet personuppgiftsansvariga ska ha inrättat för att 

garantera upprätthållandet av dataskyddsprinciperna137. Likaså framgår av art. 

32.1 a samt art. 89.1 i GDPR att pseudonymisering av personuppgifter utgör en 

säkerhetsåtgärd som, när det är lämpligt, ska användas av såväl 

personuppgiftsansvariga som personuppgiftsbiträden vid behandling av 

personuppgifter. Beaktandeskäl 28 i GDPR förtydligar å ena sidan att 

pseudonymisering kan minska riskerna för registrerade och hjälpa personuppgifts-

ansvariga att fullgöra sina skyldigheter vad avser dataskydd. Å andra sidan framgår 

av beaktandeskälet att pseudonymiseringen som sådan inte ska utesluta 

användningen av andra säkerhetsåtgärder. 

Som följd av att identifierbarheten minskar genom användning av pseudo-

nymisering bör personuppgifter som genomgått sådan behandling betraktas som 

mindre integritetskänsliga än uppgifter i vilka direkta identifierare återstår. 

Användningen av pseudonymisering bör således vid en avvägning om ett berättigat 

intresse kan ligga till grund för en behandling kunna tala till en 

                                                 

 
136 Esayas s. 8 f. samt Spindler & Schmechel s. 171. 
137 Se art. 5 i GDPR som uppställer principerna. 
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personuppgiftsansvarigs fördel.138 Det framgår därutöver av art. 6.4 e i GDPR att 

förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilka bl.a. exemplifieras av 

pseudonymisering, kan bidra till att personuppgiftsansvariga får använda 

personuppgifter till andra ändamål än de för vilka uppgifterna samlades in. 

För det fall en personuppgiftsansvarig kan visa att den genom vissa 

personuppgifter inte är i stånd att identifiera registrerade gäller enligt art. 11.2 i 

GDPR att de registrerades rättigheter enligt artiklarna 15–20 inte kan nyttjas vad 

avser personuppgifterna. I regleringens nuvarande utformning bör den även gälla 

pseudonymiserade uppgifter i den utsträckning en datainnehavare inte har tillgång 

till kompletterande information som möjliggör identifiering.139 Således innefattar 

regleringen en potentiell regellättnad för viss pseudonymiserad information.140 

Även om regellättnaden gör att kraven på datainnehavare blir proportionerliga i 

förhållande till reella integritetsrisker för registrerade så kvarlämnar den 

gränsdragningsproblematik. Gränsdragningen mellan pseudonymiserade upp-

gifter, andra personuppgifter och anonyma uppgifter måste alltjämt etableras för 

att fastställa vilka, om några, legala krav som ska uppställas vad avser viss 

information. 

4.3 Risken för identifiering 

Till följd av att information som indirekt kan identifiera en person kvarstår efter 

en pseudonymisering finns även en risk för identifiering. Artikel 29-gruppen 

menade att samtliga av de tre risker kopplade till anonymiseringstekniker som 

presenteras i avsnitt 3.2.1 förekommer efter en pseudonymisering. Gruppen ansåg 

                                                 

 
138 Jfr art. 6.1 f. i GDPR om berättigat intresse som laglig grund för behandling, Esayas s. 17 samt 

LIBE betänkande s. 15 och 26 f.: LIBE:s ändringsförslag till beaktandeskäl 38 (beaktandeskäl 47 i 

slutliga versionen av GDPR) samt tillägget av beaktandeskäl 58 a visar hur utskottet avsåg underlätta 

behandlingen av pseudonymiserade uppgifter. Varken ändringen eller tillägget togs dock med i 

slutliga versionen av GDPR. 
139 Hintze s. 92 f. 
140 Frågan om pseudonymiserad information i vissa fall bör hamna utanför regleringen i dess helhet 

diskuteras vidare i avsnitten 6.1, 6.2 och 6.3. 



 

 

 

 

36 

dock att riskerna var olika framträdande beroende på typen och omfattningen av 

informationen som kvarstod samt – för det fall personuppgiftsansvariga innehade 

fler dataset som innehöll information om samma personer – om personerna hade 

försetts med unika pseudonymer i de olika dataseten.141 Även om pseudo-

nymisering, trots riskerna, onekligen har en positiv inverkan på registrerades 

intressen har ett antal tidigare incidenter och studier visat hur pseudonymisering 

kan brista som metod för att utesluta identifiering. 

Med syftet att gynna den öppna internetforskningen släppte det amerikanska 

företaget America Online (AOL) år 2006 ca. tjugo miljoner sökningar från 650,000 

användare av deras sökmotor. För att skydda sina användare, men samtidigt 

behålla informationens värde, ersatte AOL identifierare såsom IP-adresser och 

användarnamn kopplade till användare med pseudonymer.142 Användar-

informationen var omfattande och endast genom att analysera sökningarna 

lyckades journalister identifiera användare. Bl.a. identifierade två journalister en 

kvinna som bl.a. hade gjort sökningar på sitt efternamn och sökningar relaterade 

till hennes hemort.143 

Identifieringsrisken för individuella användare var sannolikt främst avhängig de 

sökningar som användarna hade gjort. Pseudonymiseringen som sådan hade 

potentiellt, om inga eller ett begränsat antal neutrala sökningar gjorts, kunnat 

upprätthålla användarnas anonymitet.144 Oavsett användarnas bidrag till deras 

egen identifiering bör de inte rimligen ha kunnat vänta sig att deras information 

skulle släppas fri. I de fall individer gick att identifiera genom sökningarna bör 

informationen som släpptes, särskilt till följd av risken för särskiljbarhet och 

inferens, ha varit att betrakta som personuppgifter under EU:s reglering. 

                                                 

 
141 WP216 s. 21. 
142 Ohm s. 1717 f.  
143 Se Barbaro & Zeller, A Face Is Exposed for AOL Searcher No. 4417749. 
144 Jfr förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen i mål C-131/12 p. 48, där generaladvokaten 

konstaterar att sökbegrepp i sig med enkelhet kan identifiera individer i vissa situationer. 
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År 2006 släppte även Netflix information för allmänheten om hur en halv miljon 

användare hade betygsatt filmer. Syftet var att initiera en tävling i vilken olika lag 

fick i uppgift att förbättra Netflix algoritm för filmrekommendationer. Infor-

mationen innefattade filmer, vilka betyg användare hade givit filmer samt datum 

för betygsättningarna. Netflix pseudonymiserade identifierare såsom 

användarnamn med slumpmässigt valda pseudonymer.145 Två forskare inom 

datavetenskap visade att användare kunde identifieras genom att jämföra 

informationen som Netflix publicerat med liknande information som fanns fritt 

tillgänglig på filmdatabasen Internet Movie Database (IMDb).146 Identifierings-

försöken utifrån den information som Netflix publicerade kan på ett generellt plan 

anses visa hur användningen av flera informationskällor kan identifiera personer 

som omfattas i information som till synes är anonymiserad. 

En annan studie har visat att grundläggande demografisk information – 

postnummer, kön och födelsedatum – kan vara tillräcklig för att identifiera drygt 

87 % av befolkningen i USA. Sweeney jämförde anonymiserad medicinsk infor-

mation som innehöll den demografiska informationen med information från listor 

med röstdeltagare i politiska val som, utöver den demografiska informationen, bl.a. 

innehöll individers namn och adresser vilket möjliggjorde identifieringen.147 

Studierna och informationssläppen som presenterats i detta avsnitt visar att det 

såväl med stora som med relativt begränsade mängder kvasi-identifierare kan gå 

att identifiera personer som blivit pseudonymiserade – särskilt med hjälp av 

kompletterande information från andra informationssamlingar.148 De kan även i 

viss mån anses motivera inställningen till pseudonymiserad information i GDPR 

som innebär att pseudonymiserad information ska vara att betrakta som 

                                                 

 
145 Ohm s. 1720. 
146 Se Narayanan & Schmatikov s. 123: forskarna visade att 2 användare i ett urval av 50 användare 

från IMDb kunde identifieras med hjälp av informationen från Netflix, samt Rubinstein & Hartzog 

s. 713. 
147 Sweeney s. 2 och 16 f. samt Ohm s. 1719. 
148 Jfr SOU 2016:41 s. 714 och 725. 
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personuppgifter. Dock visar studierna endast på den faktiska möjligheten till att 

identifiera individer. De lyfter inte frågan om identifiering är en reell risk med 

beaktande av kostnader och andra omständigheter som kan hindra att enskilda 

individer identifieras.149 Om en identifiering av individer i viss information inte 

kan anses rimlig till följd av kostnader eller andra praktiska omständigheter bör 

informationens ställning som personuppgift, enligt min mening, kunna 

ifrågasättas. 

5 Personuppgifter och anonymisering 

5.1 Förhållandet mellan begreppen  

Utifrån vad som framhållits i avsnitten ovan kan frågan om hur information ska 

kategoriseras tidvis konstateras vara komplicerad. Som nämnts tidigare finns vid 

användandet av anonymiseringstekniker en motsättning mellan intresset av att 

bibehålla informationsvärde och att nå en tillfredställande nivå av anonymisering 

för att undslippa de legala krav som uppställs vid behandling av personuppgifter. 

Den nivå av anonymisering som krävs för att information ska vara att betrakta som 

anonym har dock inte preciserats närmare. Således är en större klarhet vad avser 

förhållandet mellan begreppen nödvändig för att etablera ett regelverk som är 

förutsebart och som praktiskt kan efterlevas. 

Med utgångspunkten att en optimal anonymisering i princip är omöjlig att uppnå 

har Ohm framhållit att en lösning på den komplicerade gränsdragningen mellan 

personuppgifter och anonym information kan vara att personuppgiftsbegreppet ska 

omfatta all information. En allomfattande reglering avviker givetvis från den 

nuvarande utformningen av GDPR enligt vilken anonyma uppgifter faller utanför 

tillämpningsområdet. Ohm motiverar den drastiska hållningen med att det alltid 

                                                 

 
149 Frågan om riskbedömning utreds vidare under avsnitten 5.1 och 5.2. 
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finns en risk för identifiering samt att regleringen i annat fall kommer att behöva 

omprövas så snart nya identifierbara informationskategorier tillkommer. Med 

beaktande av den snabba utvecklingen på området menar Ohm att omprövningar 

därför ideligen kommer att behöva ske.150 

Å ena sidan kan det mot en allomfattande reglering invändas att den skulle 

frånta datainnehavare incitament till att nyttja anonymiseringsmetoder, vilka kan 

gynna enskilda individers integritetsintressen.151 Å andra sidan kan anonymisering 

som metod i en sådan ordning vara att betrakta som en effektiv säkerhetsåtgärd att 

vidta bl.a. i syfte att nå kravet på uppgiftsminimering i art. 5.1 a GDPR. Av den 

anledningen kan det anses finnas incitament till att nyttja anonymisering. Det finns 

dock en risk för att anonymiseringen som metod i en sådan ordning, trots 

tillgodoseendet av uppgiftsminimeringskravet, inte är att betrakta som tillräckligt 

fördelaktig att nyttja i förhållande till förlusten i informationsvärde.  

Tene & Polonetsky har invänt att en allomfattande dataskyddsreglering endast 

med svårighet kan efterlevas samt att en sådan reglering förbiser att 

integritetsintressen främst riskeras när identifiering rimligen kan komma att ske.152 

Svårigheten i att efterleva en allomfattande reglering baseras sannolikt på att 

information i vissa fall inte på ett korrekt sätt kan kopplas till enskilda individer 

om regleringen även omfattar information som endast teoretiskt sett kan 

identifieras. Följaktligen försvåras såväl individers tillvaratagande av rättigheter 

som personuppgiftsansvarigas hantering av uppgifterna. Därtill påverkas intresset 

att behandla information för forsknings- och utvecklingsändamål om all 

information är föremål för dataskyddsregleringen. 

Enligt min mening är det utifrån det ovanstående motiverat att data-

skyddsregleringen, trots den beständiga risken för identifiering, inte omfattar 

                                                 

 
150 Ohm s. 1742 f. samt Tene & Polonetsky s. 258. 
151 Tene & Polonetsky s. 258. 
152 Tene & Polonetsky s. 258.  
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anonymiserad information. Gränsen mellan begreppen bör därtill vara flytande för 

att möjliggöra en anpassning av regleringen bl.a. till nya tekniska förhållanden. 

Med en flytande gräns avses här att svaret på frågan om vilken information som 

ska omfattas av personuppgiftsdefinitionen kan ändras utifrån en datainnehavares 

interna förhållanden och teknikens ståndpunkt. Förlusten i förutsebarhet till följd 

av en flytande gräns mellan omfattningen av personuppgifter respektive 

anonymiserad information kompenseras bl.a. av att regleringen i sådant fall på ett 

proportionerligt kan sätta situationer där integritetsintressen i realiteten riskeras i 

fokus. Det är även förenligt med ändamålsyttringen i beaktandeskäl 4 GDPR, av 

vilken det framgår att rätten till skydd för personuppgifter inte är absolut samt att 

den måste vägas mot andra grundläggande rättigheter såsom näringsfrihet samt 

yttrande- och informationsfrihet. Frågan om hur gränsen mellan personuppgifter 

och anonyma uppgifter bör dras i enskilda fall kvarstår dock. 

I avvägningen om var gränsen mellan personuppgifter och anonyma uppgifter 

ska gå bör bl.a. integritetsintressen, incitamenten till användning av anonym-

iseringsmetoder, möjligheterna till regelefterlevnad samt utvecklingsintressen 

beaktas. Vad avser det sistnämnda intresset riskerar ett personuppgiftsbegrepp som 

är för omfattande att medföra administrativa kostnader hänförliga till hanteringen 

av betydande mängder personuppgifter. Sådana kostnader belastar naturligtvis i 

första hand datainnehavare, men långsiktigt även potentiellt samhället i form av en 

minskning i teknik- och tjänsteutveckling. Gränsdragningen hör naturligtvis 

samman med frågan om vilken nivå av identifieringsrisk som är tillräckligt låg för 

att information inte ska omfattas av dataskyddsregleringen. Identifieringsrisken är 

nämligen den faktor som särskilt avgör om viss information ska vara att betrakta 

som personuppgift eller anonym information. 

En blott teoretisk möjlighet till identifiering bör inte räcka för att information 

ska betraktas vara identifierbar. Enligt min mening bör enskilda datainnehavare 

dock, i situationer där det inte är uppenbart att viss information är anonym, 

presumera och agera utifrån att den relevanta informationen utgör personuppgifter. 
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Först när datainnehavaren själv kan visa att den vidtagit tillräckliga åtgärder i syfte 

att anonymisera informationen bör datainnehavaren agera utifrån att informationen 

är anonym. Sannolikheten för att enskilda individer identifieras bör, utifrån en 

dynamisk bedömning lik den som innefattas i konceptet om funktionell 

anonymisering,153 avgöra om vissa data är att betrakta som anonyma utifrån 

identifieringskravet. En sådan dynamisk bedömning bör rimligen även innefatta 

aspekter såsom att en relativt sett hög nivå av identifieringsrisk bör medföra att 

starkare organisatoriska säkerhetsåtgärder måste etableras för att data ska vara 

anonyma; dels i syfte att försvåra identifiering internt, dels i syfte att försvåra 

identifieringen för potentiella angripare av informationen. För att klargöra 

identifieringskravet och därmed gränsdragningen bör lagstiftaren eftersträva att 

inrätta en tydligare nivå av identifieringsrisk som är godtagbar för att viss 

information ska vara att betrakta som anonym i beaktandeskäl 26. 

Sammantaget kan det konstateras att uppdelningen av begreppen 

personuppgifter och anonyma uppgifter medför betydande svårigheter i att etablera 

klara riktlinjer för hur information ska kategoriseras utifrån den risk för 

identifiering som föreligger i varje enskilt fall. En uppdelning är dock sannolikt 

nödvändig i syfte att möjliggöra en flexibel reglering som kan anpassas efter 

verkliga förhållanden. Likaså är en uppdelning nödvändig för att GDPR ska 

fungera jämsides med förordning 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra 

data än personuppgifter i Europeiska unionen. För att göra personuppgifts-

regleringen mer förutsebar och praktiskt gångbar är det av stor vikt att enskilda 

datainnehavare är införstådda i de legala förutsättningar som föreligger i 

förhållande till bl.a. identifierings- och anonymiseringsteknikernas ståndpunkt. 

Därför bör det anses eftersträvansvärt för dataskyddsmyndigheterna inom EU att 

vidta åtgärder i syfte att stävja den kunskapsmässiga informationsasymmetri som 

                                                 

 
153 Se avsnitt 3.2.1. 
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sannolikt föreligger vad avser datainnehavares kännedom om förhållandena på 

datamarknaden. 

5.2 En absolut eller relativ bedömning av identifieringsrisk 

Det har i flertalet rättskällor framkommit olika ståndpunkter om hur 

identifieringsmöjligheterna för datainnehavare bör bedömas.154 Frågan är särskilt 

central i etablerandet av den identifieringsrisknivå som ska skilja begreppen 

personuppgifter och anonymiserad information. I detta avsnitt kommer 

bedömningsutgångspunkternas att diskuteras vidare.  

Det absoluta förhållningssättet bygger på att bedömningen om identifierbarhet 

ska utgå ifrån alla hjälpmedel som kan användas av envar. Med andra ord är 

utgångspunkten för bedömningen att information utgör personuppgifter om 

informationen i sig själv, eller efter att ha sammanslagits med ett eller flera 

existerande dataset, kan leda till att någon individ identifieras. Det är således 

tillräckligt med att det endast finns en teoretisk möjlighet för någon datainnehavare 

att kunna identifiera en person för att informationen ska betecknas som 

identifierbar.155 Frågan om identifieringen är faktiskt och praktiskt genomförbar är 

således utan betydelse. 

Som kontrast medför ett relativt förhållningssätt att samma information kan 

betecknas som personuppgifter för en datainnehavare medan det inte utgör 

personuppgifter för en annan. I en relativ bedömning beaktas datainnehavarens 

praktiska möjlighet att identifiera individer genom viss information. Endast om det 

är realistiskt att datainnehavaren kan identifiera individer, exempelvis genom att 

tillgå kompletterande information, ska individerna vara att betrakta som 

identifierbara.156 Således beaktas bl.a. kostnader, tidsåtgång och tillgången till de 

                                                 

 
154 Se ex. förslag till avgörande av generaladvokat Sanchéz-Bordona i mål C-582/14 p. 52 och däri 

angiven litteratur. 
155 Spindler & Schmechel s. 165. 
156 Spindler & Schmechel s. 165 f. 
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hjälpmedel som datainnehavaren kan behöva för att identifiera personer i 

bedömningen. 

Såväl det absoluta som det relativa förhållningssättet har tidigare konstituerat 

utgångspunkten för bedömningen av identifieringsrisk.157 Båda alternativen kan 

även argumenteras inrymmas i beaktandeskäl 26 i GDPR. I beaktandeskälet 

framgår att en identifieringsbedömning ska omfatta ”alla hjälpmedel, […] som, 

antingen av den personuppgiftsansvarige eller av en annan person, rimligen kan 

komma att användas”. Å ena sidan framgår att hjälpmedel som kan användas av 

envar ska beaktas vilket talar för ett absolut förhållningssätt.158 Å andra sidan bör 

användandet av formuleringen att hjälpmedel som rimligen kan komma att 

användas anses tala för ett relativt förhållningssätt. Endast sådana hjälpmedel som 

en datainnehavare rimligen kan komma att använda, och som i viss utsträckning är 

faktiskt tillgängliga, bör följaktligen beaktas. 

Zuiderveen Borgesius menar att domstolen i Breyer särskilt intog en absolut 

ställning i förhållande till identifieringsrisk. Domstolen kom nämligen fram till att 

IP-adresserna som lagrats av webbplatsinnehavaren var personuppgifter – trots att 

den nödvändiga kompletterande informationen fanns hos en annan data-

innehavare.159 Enligt min mening bör Zuiderveen Borgesius kategorisering anses 

stämma endast utifrån domstolens slutsats, men inte vad avser domstolens 

bedömning och resonemang som lade grunden för slutsatsen. 

Med ett absolut förhållningssätt hade domstolen sannolikt direkt avfärdat 

möjligheten för IP-adresserna att inte utgöra personuppgifter genom att konstatera 

att det existerar sådan information som, tillsammans med IP-adresserna, kan 

                                                 

 
157 Se Spindler & Schmechel s. 168 där författarna anser att generaladvokat Sanchéz-Bordona i sitt 

förslag till avgörande i Breyer i olika omfattning utgick ifrån båda förhållningssätten. 
158 Jfr Zuiderveen Borgesius (2017) s. 137. 
159 Zuiderveen Borgesius (2017) s. 135. Notera att författaren i artikeln använder ordet ”objektiv” 

istället för ”absolut”. Författarens beskrivning av ett objektivt förhållningssätt (se s. 131) stämmer 

dock i allt väsentligt överens med det absoluta förhållningssättet, varför orden kan betraktas vara 

synonyma i sammanhanget. 



 

 

 

 

44 

identifiera personen. I detta fall beaktade dock domstolen webbplatsinnehavarens 

legala möjlighet att identifiera Breyer. Till följd av att det fanns en legal möjlighet 

för webbplatsinnehavaren att tillgå den kompletterande informationen menade 

domstolen att den utgjorde ett hjälpmedel som rimligen kunde komma att användas 

för identifiering. Det är dock inte givet att domstolen hade nått samma slutsats om 

det inte hade funnits legala medel att nyttja för att tillgå informationen. I en sådan 

situation hade domstolen rimligen, utifrån dess egen bedömningsmatris,160 bedömt 

den faktiska möjligheten att tillgå informationen på sätt som inte byggde på 

användningen av legala medel. Med en sådan utgångspunkt hade domstolen gjort 

skillnad på informationens status som personuppgifter beroende på vilken 

datainnehavare som innehade informationen. Förekomsten av en bedömning av 

legala respektive faktiska möjligheter bör i varje situation tala för att ett relativt 

förhållningssätt intas – särskilt till följd av att den blotta existensen av eventuell 

kompletterande information då inte är avgörande för identifierbarheten. 

Även svenska myndigheter har innan ikraftträdandet av GDPR bedömt och 

tolkat identifierbarhetskravet. I en tolkning av dataskyddsdirektivet i SOU:n som 

låg till grund för PuL framgår att det, för att en person ska vara identifierbar, krävs 

att en person kan identifieras genom uppgifterna, men ”inte att den person-

dataansvarige själv skall förfoga över samtliga uppgifter som gör identifieringen 

möjlig”. Därtill anges att det inte av direktivet framgår ”att kostnaden eller 

tidsåtgången för identifiering skulle ha någon betydelse”.161 Hållningen är 

onekligen absolut. Det senare konstaterandet visar dock att utredningen i viss 

utsträckning naturligtvis är obsolet med beaktande av att det såväl i beaktandeskäl 

26 i GDPR som i Breyer framgår att sådana objektiva faktorer ska beaktas.162  

                                                 

 
160 Se mål C-582/14 p. 46. 
161 SOU 1997:39 s. 341. 
162 Mål C-582/14 p. 46. 
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Den svenska datainspektionen har i ett antal ärenden tolkat identifierbarhet och i 

viss utsträckning bekräftat förhållningssättet i SOU:n. I ärendena fastställde 

datainspektionen att kodad information, som sannolikt hade utgjort 

pseudonymiserad information enligt lydelsen i GDPR, skulle vara att betrakta som 

personuppgifter i varje situation där en kodnyckel som kunde koppla 

informationen till individer hade bevarats. Datainspektionen menade att vem det 

var som innehade kodnyckeln saknade betydelse.163 Datainspektionen behandlade 

följaktligen inte frågan om datainnehavarna hade faktisk tillgång till kodnycklarna, 

utan stannade vid att konstatera att kodnycklarna fanns bevarade.  

Om ett absolut förhållningssätt fastställs utgöra utgångspunkten för bedöm-

ningen av identifieringsrisk kan det medföra att personuppgiftsbegreppets 

omfattning blir närmast obegränsat.164 Förekomsten av big data resulterar 

sannolikt i att det alltid finns en risk för identifiering genom kompletterande 

information, även i fall där viss information i sig är långt ifrån tillräcklig för att 

identifiera enskilda individer. För det fall det föreligger en viss, om än obetydlig, 

risk för att en person kan identifieras bör det enligt min mening inte utesluta att 

informationen inte utgör personuppgifter. Utifrån ett absolut förhållningssätt 

medför dock en sådan risk att uppgifterna ifråga i varje situation bör anses utgöra 

personuppgifter – oavsett om individuella datainnehavare har faktiska och 

praktiska möjligheter till att identifiera personer.165 Som nämnts i avsnitt 5.1 talar 

ett flertal faktorer för att en sådan definitionsmässig omfattning bör undvikas. 

Exemplen med Netflix och AOL som presenterades ovan visade på naturliga 

brister i anonymiseringstekniker samt att det alltid kan förekomma en risk för 

                                                 

 
163 Datainspektionen dnr 811-2011 s. 3, dnr 558-2014 s. 7 och dnr 580-2014 s. 7. 
164 Se förslag till avgörande av generaladvokat Sanchéz-Bordona i mål C-582/14 p. 65. 
165 Jfr WP136 s. 15. Arbetsgruppen menar att endast en hypotetisk möjlighet att en individ kan 

särskiljas inte bör räcka för att individen ska betraktas vara identifierbar. Det kan i sig anses tala för 

att ett relativt förhållningssätt är motiverat i situationer där datainnehavare har begränsad tillgång till 

kompletterande information.  
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identifiering.166 Exemplen visar att viss försiktighet är påkallad vid bedömningen 

av identifieringsrisk. Bristerna i anonymiseringsteknikerna behöver dock inte i sig 

nödvändigtvis innebära att information i exemplen reellt sett var identifierbar. Det 

har inte fastställts om individer genom informationen var identifierbara bl.a. med 

beaktande av kostnaderna förknippade med, och de praktiska möjligheterna till, att 

identifiera individerna. Att journalister och forskare kunde identifiera individer 

utifrån informationen i exemplen behöver inte, utifrån ett relativt förhållningssätt, 

nödvändigtvis innebära att samma information hade utgjort personuppgifter för 

andra datainnehavare. 

Vid bedömningen av vilken identifieringsrisk som föreligger bör en rimlig 

avvägning göras mellan individers integritetsintressen samt intressena som 

tangerar behovet av att vissa kategorier av information ska undantas från 

personuppgiftsregleringen. Enligt min mening tillfredsställer ett relativt 

förhållningssätt de relevanta intressena i en sådan avvägning. Endast sådan 

information som faktiskt riskerar identifiera individer när den behandlas hos en 

given datainnehavare, och som därmed potentiellt kan ha en inverkan på individers 

integritet, bör vara föremål för dataskyddslagstiftningen. Ett relativt 

förhållningssätt utesluter naturligtvis inte heller att identifierande kompletterande 

information som finns hos en tredje man tas med i bedömningen. Sådan 

information bör vara att betrakta som en integrerad del av bedömningen som 

således kan medföra att en datainnehavares information är att betrakta som 

personuppgifter, förutsatt att datainnehavaren rimligen kan få tillgång till sådan 

information. 

                                                 

 
166 Se avsnitt 4.3. 
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6 Resultat av pseudonymisering 

6.1 Generellt om identifieringskonflikten 

Som framhållits ovan är en av grunderna till konflikten om vad som bör utgöra 

personuppgifter frågan om individer genom viss information är identifierbara. 

Frågan är relevant för all slags information – men den har inte prövats närmare för 

pseudonymiseringsbegreppet som i dess uttryckligen införda form är nytt för 

dataskyddslagstiftningen. Det framgår av art. 4.5 i GDPR att pseudonymiserade 

uppgifter utgör personuppgifter.167 Det står dock inte klart om det överhuvudtaget 

är relevant att bedöma identifieringsmöjligheterna av pseudonymiserade person-

uppgifter utifrån beaktandeskäl 26 i GDPR. I detta avsnitt diskuteras 

pseudonymiserade uppgifters ställning som personuppgifter – inledningsvis 

genom en jämförelse med rättsfallet Breyer och sedermera med en analys av ett 

relativt förhållningssätt till pseudonymiserade uppgifter. 

6.2 Rättsfallet Breyer jämte pseudonymisering 

De dynamiska IP-adresser som prövades i rättsfallet Breyer utgjorde, likt 

pseudonymiserade uppgifter, personuppgifter. I rättsfallet bedömde EUD 

möjligheten till identifiering utifrån såväl beaktandeskäl 26 i dataskyddsdirektivet 

som webbsideinnehavarens möjlighet att på laglig väg få tillgång till informationen 

som internetleverantören innehade.168 Som nämnts ovan kan domstolen 

följaktligen anses ha cementerat ett relativt förhållningssätt till bedömningen av 

identifieringsrisk.169 Utöver den uppenbara likheten i ställningen som 

personuppgifter finns vissa andra jämförbara element mellan pseudonymiserade 

uppgifter och bedömningen av IP-adresserna i Breyer. Frågan som kommer att 

                                                 

 
167 Se även avsnitt 4.1. 
168 Se mål C-582/14 p. 45 och 49 samt avsnitt 2.3.8 för en utförlig beskrivning av rättsfallet Breyer.  
169 Se avsnitt 5.2. 
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utredas härnäst är i vilken utsträckning datainnehavares befattning med 

pseudonymiserade uppgifter och kompletterande information, som kan identifiera 

individer, och IP-adresserna i Breyer är jämförbara. Resultatet av jämförelsen 

mynnar ut i en diskussion om domstolens identifieringsbedömning avseende IP-

adresserna bör användas vad avser pseudonymiserade uppgifter.  

Inledningsvis kan det konstateras föreligga en likhet i den information som 

krävs för att en identifiering ska vara genomförbar. Som framgår av 

pseudonymiseringsdefinitionen i GDPR behövs kompletterande uppgifter för att 

individer ska kunna tillskrivas pseudonymiserad information. Artikel 29-gruppen 

har i ett utlåtande påpekat att en pseudonymisering lämnar indirekt identifierbar 

information till följd av att personuppgiftsansvariga med kompletterande 

information kan identifiera individer i pseudonymiserad information.170 På 

jämförbart sätt utgick den tyska domstolens fråga i Breyer från att internet-

leverantörens information om användare av dynamiska IP-adresser utgjorde 

nödvändig information som krävdes för att en identifiering skulle vara möjlig.171  

Som nämnts ovan kan dock den tyska domstolens frågeformulering anses ha 

begränsat EUD:s bedömning i viss mån.172 Frågan var formulerad på ett sätt som 

gjorde att EUD i sin bedömning utgick ifrån att internetleverantörens information 

var nödvändig för att identifiering skulle vara möjlig.173 Till följd av frågans 

begränsade utformning bedömde inte EUD möjligheten att det kunde finnas andra 

potentiella metoder tillgängliga för att möjliggöra identifiering. Det är därför inte 

klarlagt om tillgången till internetleverantörens information i realiteten var 

nödvändig för att identifiering skulle ske, eller om det blott var det enklaste sättet 

att möjliggöra identifiering. På samma sätt behöver dock inte den informations-

nyckel som ofta hör samman med pseudonymiserade uppgifter vara avgörande för 

                                                 

 
170 WP216 s. 20. 
171 Mål C-582/14 p. 37. 
172 Se avsnitt 2.3.8. 
173 Mål C-582/14 p. 30–31. 
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att den pseudonymiserade informationen ska kunna tillskrivas vissa personer. För 

det fall det går att koppla pseudonymiserad information om en person till annan 

information som rör samma person växer sannolikt risken för att den 

pseudonymiserade informationen ska kunna tillskrivas personen.174 Det ska 

framhållas att den utökade risken för identifiering som följer när det är möjligt att 

identifiera individer med hjälp av flera olika dataset i varje fall bör utgöra en faktor 

som talar för att information utgör personuppgifter. Sammantaget kan i vart fall 

tillgången till någon form av kompletterande information konstateras vara 

nödvändig för identifiering av såväl pseudonymiserade uppgifter som de 

dynamiska IP-adresserna som var föremål för bedömning i Breyer.  

En central skillnad rör innehavandet av den kompletterande informationen. I 

Breyer innehades den kompletterande informationen som webbsideinnehavaren 

behövde för identifiering av en tredje man – internetleverantören. Personuppgifts-

ansvariga som pseudonymiserar personuppgifter behåller i regel själva de 

kompletterande uppgifter som möjliggör identifiering. Således liknar 

personuppgiftsansvarigas möjlighet till identifiering av pseudonymiserade 

uppgifter sannolikt främst en internetleverantörs möjlighet att identifiera kunder 

genom deras IP-adresser. EUD har i rättsfallet Scarlet Extended SA implicit 

fastställt att internetleverantörer har en sådan möjlighet.175 Pseudonymiserade 

uppgifter bör i händerna på innehavaren av kompletterande uppgifter generellt sett 

också anses utgöra personuppgifter till följd av datainnehavarens direkta tillgång 

till kompletterande information. Slutsatsen bör vara densamma även utifrån en 

bedömning genom beaktandeskäl 26 i GDPR enligt vilket hjälpmedel som 

rimligen kan komma att användas för identifiering ska beaktas. 

Pseudonymiserade uppgifter och de dynamiska IP-adresserna i Breyer skiljer 

sig därtill åt utifrån hur de fått sin karaktär. Mourby m.fl. menar att IP-adresserna 

                                                 

 
174 Se exemplet om Netflix och Sweeneys studie i avsnitt 4.3. 
175 Se mål C-70/10 p. 51 samt Zuiderveen Borgesius (2017) s. 134. 
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inte var identifierbara till följd av att de från början utgjorde ofullständig 

information, medan pseudonymiserade uppgifter är dekonstruerade och 

ofullständiga till följd av själva pseudonymiseringsförfarandet.176 Ur skillnaden 

går det dock även att utläsa en likhet. För identifiering krävs såväl för IP-

adresserna som för pseudonymiserad information att en sammanföring av 

separerade uppgifter genomförs. 

I fall där datainnehavare besitter såväl pseudonymiserad information som 

kompletterande information som möjliggör identifiering kan en närmare 

bedömning av identifierbarheten i många fall anses omotiverad. En identifiering 

bör nämligen i sådana situationer alltid vara att betrakta som lättgenomförd. 

Identifiering kan dock försvåras inom en organisation genom införandet av 

åtgärder som gör att endast ett antal personer har tillgång till den kompletterande 

informationen. Förhållandena kan därtill potentiellt vara annorlunda i situationer 

där datainnehavare överför pseudonymiserade uppgifter till tredje man. För en 

tredje man kan omständigheterna i en sådan situation antas likna webbplats-

innehavarens situation i Breyer närmare. I det nästföljande avsnittet kommer 

sådana situationer samt ett relativt förhållningssätt till pseudonymiserade uppgifter 

att diskuteras vidare.  

6.3 Ett relativt förhållningssätt till pseudonymiserade uppgifter 

Enligt definitionen av pseudonymisering kan pseudonymiserade personuppgifter 

endast tillskrivas personer med hjälp av kompletterande information. Det är dock 

oklart om den blotta existensen av sådan kompletterande information bör göra att 

pseudonymiserade uppgifter utgör personuppgifter, eller om tillgången till de 

kompletterande uppgifterna kan ha bäring i en bedömning av risken för 

                                                 

 
176 Mourby m.fl. s. 226. 
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identifiering.177 Grundpremissen för att tillgången ska tillmätas betydelse är att ett 

relativt förhållningssätt till risken för identifiering intas. 

Som nämnts tidigare i avsnitt 5.2 har svenska myndigheter vid ett antal tillfällen 

särskilt vidhållit ett absolut förhållningssätt till information som pseudo-

nymiserats. Det ska dock framhållas att det innan ikraftträdandet av GDPR i 

medlemsstaterna inom EU förelåg andra uppfattningar vad avser pseudonymiserad 

information. Dataskyddsmyndigheter i stater såsom Storbritannien, Tyskland, 

Nederländerna och Portugal menade att pseudonymiserad information endast 

skulle vara att betrakta som personuppgifter i förhållande till datainnehavare som 

även hade kompletterande information som kunde identifiera individer.178 

Beaktandet av tillgången till kompletterande information gör att myndigheternas 

förhållningssätt till identifieringsrisk bör ha varit att betrakta som relativt. 

För den fortsatta diskussionen av förhållningssätten kan ett exempel 

demonstrera verka förtydligande. Företag A innehar personuppgifter som 

pseudonymiseras. Kvar har företag A således ett dataset med pseudonymiserade 

uppgifter samt en informationsnyckel som utgörs av separerad kompletterande 

information vilken kan tillskriva enskilda individer de pseudonymiserade 

uppgifterna. Företag A överför en kopia av den pseudonymiserade informationen 

– utan den kompletterande informationen – till företag B. Frågan är följaktligen 

om den pseudonymiserade informationen bör vara att betrakta som 

personuppgifter för företag B? 

Enligt den allmänna definitionen av pseudonymisering i art. 4.5 GDPR bör 

frågan i det förra stycket besvaras jakande. Med en bedömning utifrån 

beaktandeskäl 26 i GDPR kan dock svaret diskuteras vidare. Företag B innehar i 

det presenterade exemplet inte den information som enligt definitionen krävs för 

att uppgifterna ska kunna tillskrivas individer. Enligt min mening är det således 

                                                 

 
177 Se Millard & Hon s. 77 samt avsnitt 5.2 ovan. 
178 SEC/2012/0072 final s. 15 i kapitel 10.  
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ifrågasättbart om de kompletterande uppgifterna som A innehar bör anses utgöra 

ett hjälpmedel som B, i enlighet med lydelsen i beaktandeskäl 26, rimligen kan 

komma att använda för identifiering. En bedömning genom vilken 

pseudonymiserade uppgifter inte betraktas som identifierbara kan potentiellt 

rymmas i lydelsen av beaktandeskälet.  Genom användningen av ordet bör i 

formuleringen om att ”[p]ersonuppgifter som har pseudonymiserats […] bör anses 

som uppgifter om en identifierbar fysisk person” öppnar lydelsen rimligen upp för 

att pseudonymiserade uppgifter åtminstone i undantagsfall inte ska betraktas som 

uppgifter om en identifierbar person.179 

Risken med pseudonymisering som metod är att den inte sällan lämnar 

information genom vilken individer indirekt kan identifieras. Även ett antal 

anonymiseringsmetoder lämnar dock liknande information men bedöms utifrån 

premisser som i nuläget inte uttryckligen ska användas vad avser pseudonymiserad 

information.180 Enligt min mening bör bedömningen vad avser identifieringsrisken 

i pseudonymiserad information av systematiska skäl motsvara bedömningen av 

annan information i GDPR. Det bör särskilt anses motiverat i situationer som den 

i exemplet där företag B har begränsade möjligheter att identifiera personerna i det 

pseudonymiserade datasetet. Likt bedömningen i Breyer bör B:s praktiska 

möjligheter till identifiering undersökas, samt om en identifiering skulle kräva 

orimliga resurser i tid, arbetskraft och kostnader. 

Resultatet av en riskbedömning i varje enskilt fall bör bl.a. vara avhängigt 

mängden och typen av information som kvarstår efter en pseudonymisering samt 

tillgången till kompletterande information. Som domstolen och generaladvokaten 

i Breyer framförde bör även frågan om den kompletterande informationen kan 

                                                 

 
179 Meningens logiska koherens kan ifrågasättas. Av meningen framgår att informationen utgör 

personuppgifter efter pseudonymisering. Samtidigt öppnar formuleringen upp för att ett 

grundläggande krav för att viss information ska utgöra personuppgifter inte alltid är uppfyllt vad 

avser pseudonymiserad information. 
180 Se avsnitt 3.2.1 ovan om bedömningsgrunderna för anonymiseringsmetoder samt beaktandeskäl 

26 i GDPR om bedömning av identifieringsrisk. 
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tillgås på laglig väg bedömas.181 För det fall ett avtal mellan parterna i exemplet 

ovan stipulerar att B, under hot om vite, inte under några omständigheter får 

försöka identifiera personerna bakom pseudonymerna bör risken för identifiering 

anses minska. Enligt svensk rätt medför en sådan klausul inte att B:s beredande av 

tillgång till kompletterande information som kan identifiera individer är olaglig. 

Klausulen bör dock resultera i att den kompletterande informationen av 

civilrättsliga skäl anses bli mindre attraktiv att tillgå. Enligt min mening bör sådana 

civilrättsliga restriktioner, likt legala begränsningar,182 utifrån ett relativt 

förhållningssätt minska risken för identifiering till följd av att de begränsar 

incitamenten till att identifiera enskilda individer. 

Som nämnts ovan är det som naturligtvis talar emot ett relativt förhållningssätt 

i identifieringsbedömningen avseende pseudonymiserad information att 

pseudonymiseringen i egenskap av anonymiseringsmetod kan vara att betrakta 

som svag. Särskiljningsrisk, länkbarhet och inferensrisk, vilka alla beaktas i 

bedömningen av anonymiseringsmetoders effektivitet, är i olika utsträckning 

framträdande vad avser pseudonymisering.183 För att skydda enskilda individers 

integritet tillfredställande finns därför visst stöd för att pseudonymiserade 

uppgifter i varje situation bör vara att betrakta som personuppgifter. Med en sådan 

hållning följer dock ett antal frågor rörande dels pseudonymiseringsdefinitionens 

omfattning, dels om det kan anses motiverat att behandla varje situation likadant 

trots att identifieringsrisken reellt sett kan variera i olika situationer. 

En möjlig risk med att ha en för vid definition av pseudonymisering är att 

säkerhets- eller anonymiseringstekniker vilka liknar pseudonymiserings-

förfaranden, men som i realiteten potentiellt är säkrare än pseudonymisering, kan 

                                                 

 
181 Jfr mål C-582/14 p. 46. 
182 Se resonemanget i avsnitt 2.3.8 om att olagligheten i tillgången till ett visst hjälpmedel endast bör 

resultera i att användningen av hjälpmedlet betraktas vara mindre sannolik, men inte att 

användningen bedöms vara utesluten. 
183 WP216 s. 21. 
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bli mindre eftertraktade att nyttja av datainnehavare.184 Istället för att information 

som blivit föremål för teknikerna bedöms utifrån vilka hjälpmedel som rimligen 

kan komma att användas för att möjliggöra identifiering kan informationen 

betraktas som personuppgifter till följd av att de liknar pseudonymisering.185 Med 

beaktande av dataminimeringsintressen bör en sådan utveckling inte anses 

eftersträvansvärd. Istället för att tillgodose enskilda individers integritetsintressen 

kan en för vid definition således ge motsatt effekt om datainnehavare anser att 

nyttjandet av tekniker som liknar pseudonymisering inte är försvarbart. 

Tidigare i detta avsnitt har det visats att risken för identifiering efter att en 

pseudonymisering genomförts sannolikt kan minska genom att olika åtgärder 

används. Därtill har det diskuterats om riskerna kan vara olika för olika parter i 

situationer där pseudonymiserad information innehas av fler än en part. I avsaknad 

av praxis eller annan vägledning är det upp till myndigheterna inom EU, och 

särskilt EUD, att pröva om identifieringsrisken i enskilda situationer kan vara 

tillräckligt begränsad för att pseudonymiserad information inte ska anses utgöra 

personuppgifter. Vid en prövning hade med stor sannolikhet de flesta 

pseudonymiserade uppgifterna varit att betrakta som personuppgifter till följd av 

de risker som föreligger. Det i sig bör dock inte medföra att all pseudonymiserad 

information direkt anses utgöra personuppgifter. Pseudonymiserad information 

bör likt anonymiserad information bedömas utifrån de enskilda omständigheterna 

i varje situation. Särskilt i situationer där pseudonymiserad information innehas av 

en part som inte besitter en informationsnyckel är det sannolikt praktiskt möjligt 

att, med vissa specifika vidtagna åtgärder, åstadkomma en risknivå som gör att 

informationen bör betraktas som anonym för den parten.  

                                                 

 
184 Se även avsnitt 4.1 där det bl.a. diskuteras att pseudonymiseringsdefinitionen i dess nuvarande 

utformning potentiellt kan täcka in förfaranden som inte faller under den sedvanliga definitionen av 

pseudonymisering. 
185 Mourby m.fl. s. 227. 
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Det krävs att ett relativt förhållningssätt intas i identifieringsriskbedömningen vad 

avser pseudonymiserad information för att såväl integritets- som utvecklings-

intressen ska tillgodoses på ett rimligt sätt och för att väsentliga praktiska element 

ska bli del av bedömningen. Om identifieringsrisken i själva verket kan variera 

olika parter emellan, såsom i exemplet ovan, kan ett absolut förhållningssätt till 

identifieringsrisken sannolikt inte återspegla verkliga förhållanden och bör därför 

inte betraktas vara ändamålsenligt. 

7 Avslutande kommentarer och slutsatser 

Den kontinuerligt växande mängden och behandlingen av personuppgifter 

påverkar huvudsakligen enskilda individer och datainnehavare, men även 

samhället i stort. I takt med att individer delar större mängder personuppgifter 

riskerar deras integritet att exponeras i motsvarande utsträckning. Datainnehavare 

kan naturligtvis profitera på en större tillgång till personuppgifter, men 

behandlingen av stora mängder personuppgifter bör även medföra att det uppställs 

höga krav på datainnehavare. Det finns därutöver betydande samhälleliga intressen 

i att tjänster och teknik utvecklas samt att förtroendet för den digitala marknaden 

upprätthålls. Samtliga av intressena tangerar de frågeställningar som behandlats i 

denna framställning. 

Utredningen av den första frågeställningen i denna uppsats visar att de kriterier 

som uppställs för att information ska utgöra personuppgifter, anonyma uppgifter 

eller pseudonymiserade uppgifter är i behov av klargörande. Vad avser 

personuppgiftsbegreppet kan definitionens lydelse täcka in avsevärda mängder 

information. Tidigare prövningar som genomförts och den vägledning som utgivits 

vad avser kraven i dataskyddsdirektivets definition har lämnat ett flertal frågor 

obesvarade och har i viss utsträckning varit inkonsekventa. 

Personuppgiftsbegreppets omfattning är naturligtvis av relevans i bestäm-

mandet av vilken effekt anonymiserings- och pseudonymiseringstekniker ska ha i 
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enskilda situationer. Till följd av den risk för identifiering som alltid följer en 

anonymisering bör kraven som uppställs på tillfredställande anonymiserings-

tekniker inte vara att en irreversibel eller permanent effekt måste uppnås. För att 

upprätthålla incitamenten till att nyttja effektiva anonymiseringstekniker bör 

bedömningen av anonymiserad information istället utgå ifrån att den reella risken 

för identifiering i varje situation ska vara under en given nivå för att information 

ska betraktas som anonym. Vad avser den i GDPR intagna pseudonymiserings-

definitionen kan den potentiellt omfatta sådana tekniker som inte omfattades av 

tidigare etablerade definitioner av pseudonymisering. I nuläget betraktas 

pseudonymisering särskilt som en säkerhetsåtgärd för personuppgifter i den 

nuvarande utformningen av GDPR, vilket sannolikt följer av de identifierings-

risker som är förknippade med pseudonymiseringstekniker. 

De allmänt hållna formuleringarna i definitionerna och avsaknaden av utförlig 

vägledning resulterar i att kategoriseringen av information i enskilda situationer 

kan vara problematisk. Enligt min mening är det följaktligen av vikt att 

definitionerna av förutsebarhetsskäl klargörs, men att definitionerna samtidigt 

bibehåller en viss flexibilitet för att regleringen och definitionerna ska kunna 

anpassas efter nya tekniska förutsättningar. 

Vad avser den andra frågeställningen som rör förhållandet mellan begreppen 

personuppgifter och anonyma uppgifter kan det konstateras att varken en 

allomfattande personuppgiftsreglering eller ett alltför brett personuppgiftsbegrepp 

bör anses ändamålsenligt. En välutformad gränsdragning mellan begreppen 

personuppgifter och anonyma uppgifter medför utmaningar vad avser 

förutsebarhet, men är likväl nödvändig för att ändamålen med regleringen ska 

upprätthållas på ett tillfredställande sätt. En dynamisk bedömning av 

identifieringsrisk i vilken samtliga omständigheter i varje enskilt fall vägs in kan 

därtill effektivt separera personuppgifter från anonym information. 

För att en dynamisk bedömning ska nyttjas är det en förutsättning att ett relativt 

förhållningssätt till identifieringsrisk intas i dataskyddsregleringen. Utredningen 
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av den tredje frågeställningen visar att det innan ikraftträdandet av GDPR har 

funnits stöd för såväl ett relativt som ett absolut förhållningssätt till 

identifieringsrisken. Med dagens teknologiska förutsättningar hade ett absolut 

förhållningssätt sannolikt medfört att personuppgiftsbegreppet hade blivit nära 

obegränsat. Ett relativt förhållningssätt möjliggör dock en välavvägd bedömning 

av identifieringsrisk som tar relevanta intressen och faktorer i beaktande.  

Den nuvarande definitionen av pseudonymisering i GDPR implicerar att en 

pseudonymisering genererar personuppgifter som resultat. Beaktandeskäl 26 i 

GDPR introducerar, till skillnad från pseudonymiseringsdefinitionen, 

bedömningskriterier för kategoriseringen av personuppgifter respektive anonym 

information. I beaktandeskälet utesluts inte att identifieringsrisken avseende 

pseudonymiserad information ska bedömas i enskilda situationer. Som framgår av 

diskussionen av den fjärde frågeställningen bör pseudonymiserad information, av 

systematiska skäl, likt anonymiseringstekniker bedömas vad avser identifierings-

risk. Särskilt i situationer där pseudonymiserad information överförs till en tredje 

part och där åtgärder vidtagits för att förhindra identifiering kan det ifrågasättas 

om informationen ska vara att betrakta som personuppgifter. 

Tidigare incidenter såsom Cambridge Analytica och AOL har å ena sidan visat 

att avidentifierad information i vissa situationer bör omfattas av ett starkt skydd 

samt att personuppgiftsdefinitionen på ett rimligt sätt är vidsträckt. Å andra sidan 

bör inte de tidigare incidenterna föranleda en allomfattande dataskyddsregleringen 

som riskerar göra ett presumtivt starkt personuppgiftsskydd till en chimär. 

Avgränsningen av personuppgiftsbegreppets omfattning är en balansakt. Såväl de 

fördelar som kan följa av att information om individer behandlas fritt, som de 

integritetskostnader som kan följa därav påverkar enskilda individer, data-

innehavare och samhället i stort. Härnäst är det kommissionens uppgift att, i 

enlighet med art. 8.3 i förordning 2018/1807 om en ram för det fria flödet av andra 

data än personuppgifter, publicera en välavvägd och flexibel vägledning som kan 

förtydliga förhållandena mellan de för denna framställning relevanta begreppen.  
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