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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I slutet av mars 2016 gjordes en anmälan av Sveriges Konsumenter
1
 till Data-

inspektionen och Konsumentverket. Anmälan avsåg en av de många hälsoapplikationer 

som finns idag och menar att applikationen, av ett flertal olika skäl, bryter mot såväl 

Dataskyddsdirektivet, PuL och konsumentskyddande regler. Framförallt anser Sveriges 

Konsumenter att de oklart formulerade avtalsvillkoren som tillåter en mycket om-

fattande behandling av applikationsanvändarens personuppgifter är särskilt problem-

atiska.
2
 Användningen av sådana applikationer är utbredd liksom användandet av 

aktivitetsarmband. När aktivitetsarmbandet blev utsedd till årets julklapp 2014 poäng-

terades den starka hälsotrenden, det trendiga i att vara aktiv och att vi idag är mer 

uppkopplade än någonsin och gärna delar upplevelser och dylikt i sociala medier. 

Således presenterades armbandet som en ”symbol för en hälsomedveten konsument som 

vill dela sina aktiviteter i sociala medier”.
3
 

 Vi är mer uppkopplade än någonsin och teknikutvecklingen går snabbt framåt. Med 

uttrycket Internet of Things (IoT) – eller Sakernas internet som det kan kallas med 

svensk terminologi – avses en ny typ av infrastruktur där föremål förses med ett flertal 

sensorer och processorer. Syftet med att förse ett föremål med dessa sensorer och 

processorer är att det möjliggör för föremålet att kommunicera med omvärlden. 

Kommunikationen sker i samband med föremålets användning eller vid dess interaktion 

med andra uppkopplade enheter genom att föremålet ifråga spelar in, behandlar, lagrar 

eller transporterar uppgifter om dess användare eller den omgivning som föremålet 

befinner sig i. Aktivitetsarmbandet är således ett exempel på ett av de föremål som 

utgör en del av IoT och är en så kallad livsloggande produkt som samlar in och kart-

lägger information om dess användare.
4
 Antalet enheter som omfattas av IoT ökar 

stadigt och rapporter visar att det år 2020 kommer att finnas mer än fem uppkopplade 

                                                 
1
 En ideell organisation med syfte att aktivt verka för konsumenters skydd och inflytande, se Sveriges 

Konsumenter – Vision och mål. 
2
 Sveriges Konsumenter – Anmälan. 

3
 HUI Research, Årets julklapp 2014, publicerad 2014-11-25. 

4
 WP 223 s 3 och 5. 
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föremål per person i Norden, vilket motsvarar cirka 150 miljoner uppkopplade föremål.
5
 

I världen är siffran uppskattad till 50 miljarder enheter.
6
  

 Teknikutvecklingen samt den ökade viljan att samla in och dela information om sin 

hälsa och livsstil i sociala medier, är två pågående utvecklingar som tycks komplettera 

varandra väl och gå hand i hand. Parallellt finns däremot ett visst motstånd. Under-

sökningar visar att det generellt finns en viss skepsis bland den svenska befolkningen 

mot just IoT där strax över 40 % angivit att de anser att datasäkerheten i produkterna är 

ett problem.
7
 Samtidigt finns undersökningar som visar att befolkningen idag upplever 

viss oro för övervakning från statens sida men framförallt från företagens sida, vilket är 

en trend som gått uppåt jämfört med tidigare år.
8
 Att individer känner en oro för 

övervakning kombinerat med den ovan nämnda anmälan väcker frågor kring hur – och i 

viss mån även om – den personliga integriteten kan hållas intakt i en digital miljö med 

en så snabb teknikutveckling som de ovannämnda siffrorna indikerar?  

 I slutet av april 2016 antogs EU:s Dataskyddsförordning; en Förordning ägnad att 

skydda den enskildes personuppgifter. I och med Förordningens antagande så kommer 

det nuvarande Dataskyddsdirektivet som implementerats i svensk rätt genom PuL att 

ersättas.  Ett av Förordningens primära syften att stärka skyddet för den enskildes 

personuppgifter, framförallt mot bakgrund av den snabba teknikutvecklingen som 

skapat nya möjligheter för företag att använda uppgifterna och för enskilda att 

tillgängliggöra dem publikt.
9
 Det är således av stort intresse att undersöka den 

kommande Förordningen och se vad den har för betydelse för den fortsatta utvecklingen 

av IoT samt hur den konkret skyddar den enskildes personuppgifter och integritet.  

 

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående fyra parallella utvecklingar och aspekter (d.v.s. teknik-

utveckling i allmänhet och IoT i synnerhet, den nu antagna Dataskyddsförordningen, 

den oro som upplevs bland enskilda och slutligen den utbredda användningen av 

aktivitetsarmband), så finns anledning att studera hur dessa hänger samman och 

påverkar varandra. Å ena sidan finns ett företagsekonomiskt intresse och, i längden även 

                                                 
5
 TeliaCompany, 150 million connected and communicating things in the Nordics by 2020, publicerad 

2016-02-18. 
6
 Vinnova. 

7
 SvD, Konsumenter tvekar inför sakernas internet, publicerad 2015-07-31. 

8
 SOU 2014:13 s 105. 

9
 Skäl 6 Dataskyddsförordningen. 
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ett samhällsintresse, i att skapa bättre och förfinade produkter som leder till ökad handel 

och att den enskilde kan få ut mer av sin produkt. Å andra sidan finns påtagliga risker 

med att en stor mängd information samlas in om enskilda och det väcker i sin tur frågor 

om hur informationen kan hanteras för att skydda den enskildes personuppgifter från 

otillbörlig åtkomst. 

Syftet med den här uppsatsen är därför att med utgångspunkt i aktivitetsarmbandet 

som livsloggande produkt analysera hur användningen av sådana produkter, och därmed 

insamlingen av användarens personuppgifter, påverkar den enskildes personliga 

integritet. Då dessa aktivitetsarmband dessutom många gånger kopplas samman med en 

applikation för att användaren ska få ut mer av produkten behandlas även användandet 

av sådana hälsoapplikationer i den mån de sammanhänger med användningen av en 

livsloggande produkt.  

Genom analysen av hur produkterna påverkar den enskildes integritet identifieras tre 

centrala problem, de så kallade huvudproblemen, som uppstår i och med användningen 

av produkterna såväl som produkternas informationsinsamlande funktion. Dessa tre 

problem är: problem som är relaterade till informationen som samlas in och dess om-

fattning, de uppkomna möjligheterna till kartläggning och delning av information samt 

problemet med att använda samtycke som rättslig grund för behandlingen av 

informationen. Syftet är även att analysera och diskutera dessa problem med ändamålet 

att finna en lösning till problemen utifrån en kritisk granskning av Förordningen. Även 

en diskussion kring utmaningar och möjligheter för IoT-produkters fortsatta utveckling 

förs utifrån Förordningen. Granskningen av Förordningen är särskilt koncentrerad till att 

behandla de förändringar som är relevanta för de tre presenterade huvudproblemen.  

 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen tillämpas en rättsdogmatisk metod vilket innebär att finna en lösning på ett 

rättsligt problem genom användande och applicerande av de allmänt accepterade 

rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och litteratur.
10

 Rättsdogmatiken kan 

bland annat användas just för att framställa kritik av rättsläget,
11

 men även för att föreslå 

förändringar,
12

 något som gör att metoden lämpar sig väl för det ovan angivna syftet. 

                                                 
10

 Kleineman s 21. 
11

 Kleineman s 24, Peczenik SvJT 2005 s 250. 
12

 Kleineman s 24, jmf dock Olsen SvJT 2004 s 117 som menar att ett de lege ferenda perspektiv inte kan 

anses falla inom ramen för den rättsdogmatiska metoden.  
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Dessvärre är det däremot få av de nyss nämnda källorna som direkt behandlar IoT då 

det är ett relativt nytt fenomen. Likaså är Dataskyddsförordningen i skrivande stund 

nyligen antagen vilket också gör att det saknas rättskällor i form av rättspraxis och 

doktrin på området. Av den anledningen är det till stor del ännu oklart hur många av 

Förordningens regler ska tillämpas i praktiken. Sammantaget resulterar det i att jag fått 

använda mig av källor som traditionellt sett inte bär samma tyngd som de nyss nämnda 

källorna, såsom soft law vilket jag återkommer till nedan. Det finns dock, i de av-

seenden texten behandlar mer traditionella integritetsfrågor, ett flertal källor inom data-

skyddsområdet. Även om dessa källor behandlar Dataskyddsdirektivet eller PuL som nu 

kommer att ersättas respektive genomgå en radikal förändring, kan källorna användas i 

den mån Förordningen överensstämmer med Direktivet. Likaså kan källorna användas 

för en förståelse för just integritetsfrågor och andra mer traditionella rättsfrågor.  

I och med att jag till stor del fokuserar på Direktivet och Förordningen, så är en 

metod för att tolka och tillämpa EU-rätten också aktuell. För att säkerställa en enhetlig 

och korrekt tillämpning av EU-rätten, är medlemsstaterna skyldiga att analysera och 

tillämpa sin nationella rättsordning i ljuset av EU-rätten.
13

 Vidare ska, för att fastställa 

innehållet i en EU-rättslig regel även om den genomförts i nationell rätt, tolkningen 

styras av det material som har en auktoritativ ställning inom EU-rätten såsom EU-

domstolens praxis allmänna EU-rättsliga principer, förarbeten och relevant soft law om 

det finns tillgänglig. Dessutom ska alla akter motiveras enligt artikel 296 FEUF, vilket 

görs i inledande skäl. Dessa skäl kan således ge värdefull information om hur 

tolkningen av själva akten bör göras.
14

 I enlighet med detta har jag därför valt att till stor 

del fokusera på Direktivets och Förordningens formuleringar snarare än de som 

förekommer i PuL. De gånger som PuL eller dess förarbeten diskuteras så görs det mot 

bakgrund av Direktivets skäl och den soft law som hör till Direktivet snarare än svensk 

rättspraxis och i syfte att förstå hur Direktivet eller Förordningen ska tillämpas.  

Med soft law avses de icke bindande dokument som utges av olika EU-organ, inte 

sällan i samarbete med nationella aktörer, såsom exempelvis riktlinjer, vägledningar och 

koder för att på så sätt underlätta EU-rättens genomslag på ett effektivt och uniformt 

sätt.
15

 I praktiken får dock dessa icke bindande dokument en påtaglig normerande 

                                                 
13

 Reichel s 124. 
14

 Reichel s 125. 
15

 Reichel s 127. 
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verkan,
16

 inte minst eftersom EU-domstolen kommit fram till att nationella myndigheter 

och domstolar kan vara skyldiga att använda soft law som tolkningsunderlag vid 

tolkningen av nationella bestämmelser eller vid utfyllnad av bindande EU-rättsliga 

bestämmelser.
17

 I denna uppsats har soft law en relativt stor betydelse eftersom det, 

såsom angavs inledningsvis, i stor utsträckning saknas källor som direkt behandlar det 

aktuella syftet samt för att det ännu saknas praxis från EU-domstolen som behandlar 

Förordningen. Användningen av sådana källor är inte helt i linje med den rätts-

dogmatiska metoden eftersom dessa normalt sett inte räknas till de traditionella rätts-

källorna och inte kan anses bära samma tyngd som exempelvis ett förarbete. Trots detta 

har jag alltså låtit sådana källor ta en större plats med anledning av avsaknaden av andra 

källor men då förhållit mig relativt kritisk till dem. Det handlar framförallt om Artikel 

29-gruppens uttalanden och rekommendationer. Gruppen, som tillsatts genom in-

förandet av Direktivet, är en rådgivande och oberoende arbetsgrupp på Direktivets 

område.
18

  Ytterligare ett sådant exempel är att jag vid ett fåtal tillfällen även använder 

mig av information från Datainspektionen liksom dess brittiska motsvarighet ICO. Här 

kan vara av intresse att poängtera att eftersom Direktivet implementerats olika inom de 

olika medlemsstaterna och att därmed även tillämpningen av det ser olika ut,
19

 är det 

också rimligt att anta att olika tillsynsmyndigheter har olika uppfattningar om vad som 

är tillåtet och inte. Hur pass restriktivt Direktivet ska tolkas kan således skilja sig mellan 

medlemsländerna. Detta är något jag tagit i beaktande där tillsynsmyndigheters ut-

talanden används som källa och därför behandlat uttalandena som ett alternativ till 

tolkning snarare än en presentation av det faktiska rättsläget.  

Avslutningsvis har fastslagits av EU-domstolen att i de fall nationella förarbeten 

innehåller upplysningar om hur nationell rätt ska tolkas, så är den nationella domstolen i 

den utsträckning det är möjligt, skyldig att tolka sin nationella rätt mot bakgrund av 

direktivets ordalydelse och syfte så att det avsedda resultatet i direktivet uppnås, även i 

                                                 
16

 Reichel s 128. 
17

 Mål C-322/88 Grimaldi mot Fonds Des Maladies Professionnelles, p 18. 
18

 Art. 29-30 Dataskyddsdirektivet. Även om gruppen ska vara oberoende så finns risk för att så inte är 

fallet då gruppen består av representanter från de olika medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (Art. 29.2) 

vilket gör att de kan ha en syn som i viss mån kan tänkas vara viktad till individens fördel. Även om så är 

fallet är uttalandena och rekommendationerna likväl av intresse och risken för att de inte är helt 

oberoende har även tagits i beaktande i den fortsatta framställningen genom att inte fästa alltför stor vikt 

vid uttalandena. 
19

 Skäl 9 Dataskyddsförordningen. 
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ett fall där dessa nationella förarbeten har motsatta upplysningar.
20

 Mot bakgrund av 

detta har jag, vid studerande av de svenska förarbetena, läst Direktivet respektive 

Förordningen parallellt för att undvika en missvisande tolkning. Likaså har jag läst den 

svenska översättningen av Förordningen parallellt med den engelskspråkiga för att se 

om jag anser att där finns en diskrepans och i ett sådant fall låtit den engelska versionen 

fått företräde. I de fall där jag funnit en motsättning eller diskrepans har det också 

påpekats. I övrigt utgår jag från den svenska översättningens termer eftersom det är 

dessa som troligen kommer att användas här i Sverige när Förordningen börjar gälla. 

  

1.4 Avgränsning 

Inledningsvis nämndes att antalet IoT-föremål förväntas öka. Av den anledningen tas 

några av de föremål som normalt klassas som IoT-föremål upp och problematiken kring 

dessa föremål berörs kort. Därefter avgränsas den fortsatta framställningen till att enbart 

behandla ett av dessa föremål, så kallade Quantified Self föremål, d.v.s. det som på 

svenska kallas för livsloggande föremål. Namnet avslöjar till stor del produktens 

användningsområde och det rör sig således som sådana föremål som bärs av en person 

regelbundet för att därmed registrera information om personens vanor och livsstil, 

exempelvis just ett aktivitetsarmband.
21

 Dessa produkter samlar således in ett stort antal 

uppgifter om dess användare, även känslig information kan komma att samlas in. 

Eftersom föremålen dessutom bärs av subjektet dygnet runt och samlar in information 

under en längre tid, så gör det att alltmer långtgående slutsatser kan dras av 

informationen. Sammantaget finner jag därför att just dessa typer av produkter är mest 

intressanta ur integritetssynpunkt. Med anledning av att det är just integritetsaspekter 

som är i fokus i den här uppsatsen så är dessa produkter mest lämpliga att ta hänsyn till 

för att uppnå syftet med uppsatsen.  

Vidare behandlar uppsatsen bara fallet där det livsloggande föremålet samlar in 

uppgifter om dess användare, således behandlas inte insamling av personuppgifter 

tillhörande en tredje part. Dessutom kommer jag bara att behandla fallet där användaren 

av föremålet är en vuxen person och därmed bortses från reglerna rörande barns person-

uppgiftshantering.  

                                                 
20

 Mål C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB, p 13. 
21

 WP 223 s 5. 
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I mitt syfte poängterades även avvägningen mellan det företagsekonomiska, och i viss 

mån även den enskildes, intresse av att ha en välfungerande och förfinad produkt och 

den enskildes integritet. I och med att det främst är privata aktörer som tillhandahåller 

produkter inom IoT och som har ett sådant kommersiellt och företagsekonomiskt 

intresse, så är det enbart företagens behandling av personuppgifter som behandlas. 

Således bortses från den personuppgiftsbehandling som sker från Statens eller offentliga 

myndigheters sida. Vidare avgränsas uppsatsen till att utreda vad som gäller för sådan 

personuppgiftsbehandling som stannar inom EU:s gränser. Därmed behandlas inte över-

föring av personuppgifter till tredjeland, d.v.s. ett land utanför EU. 

 Även hälsoapplikationer behandlas i uppsatsen. Detta görs dock i mindre ut-

sträckning och endast i de fall då hälsoapplikationen används tillsammans med det livs-

loggande föremålet. Det sker således ingen självständig diskussion eller analys av dessa 

applikationer. Anledningen till detta är att ett livsloggande föremål ofta saknar displayer 

eller har begränsade sådana. Det gör att en stor del av informationen som genereras av 

armbandet presenteras i applikationer. Ofta sker också kommunikationen mellan före-

taget och användaren genom applikationer vilket gör dessa centrala i en IoT-kontext där 

livsloggande föremål behandlas.   

 Uppsatsen är inte heller menad att vara en heltäckande framställning om nuvarande 

reglering eller Förordningen. Istället behandlas utvalda delar av Förordningen som dels 

kan förväntas ha en påverkan på de livsloggande produkternas utformning och 

insamling av information och som dels nära sammanhänger med de tre presenterade 

huvudproblemen. Det nuvarande regelverket, Dataskyddsdirektivet och viss mån den 

svenska implementeringen PuL, belyses endast i stora drag och används som verktyg 

för att analysera skillnader och likheter med de nyheter som introduceras i 

Förordningen. Därigenom skapas tydligt fokus på vad som komma skall istället för den 

nuvarande regleringen som alltså kommer att ersättas av Förordningen. Andra regel-

verk, såsom LEK, bortses från även om de är relevanta vid insamling av person-

uppgifter. Detta med anledning av att det endast är en begränsad del av lagen som 

aktualiseras och det är därför inte enligt min mening motiverat att beröra detta särskilt i 

uppsatsen.
22

 

                                                 
22

 Det finns argument för att 6 kap. 18 § LEK om inhämtade av samtycket för att få lagra eller hämta 

uppgifter från en användares terminalutrustning, kan tillämpas på ett livsloggande föremål då det med stor 

sannolikhet faller in under definitionen av terminalutrustning i 2 § i lagen om radio- och teleterminal-

utrustning (2000:121). Om samtycke krävs är det dock samma krav på samtycket som gäller i PuL (6 kap. 

1 § LEK) vilket gör att diskussionen som förs i uppsatsen kan appliceras även i en LEK-kontext.   
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1.5 Disposition  

I kapitel två inleds uppsatsen med ett grundläggande kapitel där skyddet för personlig 

integritet och rätten till privatliv diskuteras. Både det skydd som finns i RF såväl som i 

EKMR behandlas. Eftersom det i viss mån är oklart vad som avses med personlig 

integritet i svensk rätt, analyseras dessutom dess betydelse och en grund för vad som i 

den här uppsatsens benämns som personlig integritet, läggs. Kapitlet är på så vis menat 

att ge läsaren en ökad förståelse för integritetens skyddsvärde. En sådan förståelse är av 

vikt för den kommande diskussionen om de integritetskonflikter som teknikutveckling 

och användandet av livsloggande produkter kan ge upphov till. 

Kapitel tre är mer inriktat på själva personuppgiftsbehandlingen. Här diskuteras 

Dataskyddsdirektivets, och därmed gällande rätts, principer såväl som grunder för hur 

personuppgiftsbehandling får ske. Således ger kapitlet läsaren en överblick över vad 

som måste beaktas vid personuppgiftshanteringen. Eftersom det i senare kapitel 

framförallt är detaljer i Förordningen som diskuteras, så möjliggör denna överblick för 

läsaren att se detaljerna i en större kontext.  

Kapitel fyra handlar om mötet mellan juridik och teknik och redogör framförallt för 

vad IoT är och hur de livsloggande föremålen med tillhörande hälsoapplikationer 

fungerar. Därefter, i kapitel fem, behandlas de utmaningar och problem som 

användningen av IoT-föremål kan tänkas ge upphov till. I kapitlet definieras tre centrala 

problem, de så kallade huvudproblemen. Dessa huvudproblem har i sin tur diverse 

underproblem som även de presenteras i kapitel fem.  

I de följande tre kapitlen behandlas därefter de tre olika huvudproblemen och dess 

underproblem i varsitt kapitel utifrån Dataskyddsförordningen. I kapitel sex behandlas 

således informationsrelaterade problem vilket innebär att problematiken kring mängden 

information såväl som sättet informationen samlas in på behandlas. I kapitel sju 

behandlas det andra problemet och därmed de kartläggningsmöjligheter som uppstår i 

samband med användningen av livsloggande produkter såväl som problematiken kring 

spridningen av den enskildes information. I kapitel åtta behandlas avslutningsvis sam-

tycke som rättslig grund för behandling av personuppgifter och vilka komplikationer 

som kan uppstå när samtycke inhämtas i en IoT-kontext. 

Avslutningsvis ges i kapitel nio en kortare kommentar ägnad att sammanfatta den i 

uppsatsen beskrivna problematiken och ge en avslutande och reflekterande utblick. 
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2 Skyddet för den enskildes personliga integritet 

och rätten till privatliv 

2.1 Inledning 

Inledningsvis nämndes att vi lever i en värld där enskilda uttrycker skepsis mot IoT och 

upplever en viss oro över att övervakning från företagens sida förekommer, vilket gör 

skyddet för den enskildes personliga integritet centralt. Samtidigt är begreppet integritet 

ett mångfacetterat sådant och saknar en allmänt accepterad och enhetlig definition.
23

 Av 

den anledningen behandlar det här kapitlet det skydd som finns för den enskildes 

privatliv och integritet. Dessutom förklaras och problematiseras begreppet integritet för 

att tydliggöra vad som i det följande menas med integritet. Dels för att ge en breddad 

bild av vad som avses och kan läggas in i begreppet integritet samt på vilka sätt ett 

intrång i integriteten kan anses föreligga. Dels för att en sådan förståelse är viktig för 

den fortsatta framställningen när integritetskonflikter som IoT-föremål kan ge upphov 

till diskuteras.  

 

2.2 Skydd i RF och EKMR 

I RF finns till synes två bestämmelser som skyddar den enskildes personliga integritet. 

Dels 1 kap. 2 § 4 st, integriteten i så kallad ideell mening,
24

 som anger att det allmänna 

ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. Dels 2 kap. 6 § 2 st, som anger att ”var 

och en gentemot det allmänna [är] skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 

den enskildes personliga förhållanden”. Den förstnämnda regeln utgör ett så kallat 

målsättningsstadgande och markerar målen för det allmännas verksamhet.
25

 Däremot 

har regeln inte någon bindande verkan för det allmänna eller medför några individuella 

rättigheter för den enskilde.
26

 Den andra regeln ger visserligen den enskilde skydd mot 

intrång i dennes personliga integritet men dessa intrång ska vara betydande vilket 

innebär en viss tröskel för att rättigheten ska aktualiseras. Vidare gäller den uttryckligen 

endast mellan den enskilde och det allmänna vilket medför att de eventuella intrång som 

begås av privata aktörer, såsom företag, inte träffas av bestämmelsen. Därmed kommer 

                                                 
23

 Prop. 2005/06:173 s 14. 
24

 SOU 1984:54 s 42. 
25

 Prop. 1975/76:209 s 131. 
26

 Prop. 2009/10:80 s 173. 
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inte en enskild som använder ett IoT-föremål och anser att dennes integritet utsatts för 

intrång, att kunna grunda ett eventuellt skadeståndsanspråk gentemot företaget på 

bestämmelsen i RF. Likväl betonas skyddet för integriteten som en viktig rättighet och 

en viktig grund i svensk rätt.  

 Även i EKMR, som gäller som lag i svensk rätt genom lagen om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (1994:1219), finns i artikel 8 en rätt till skydd för privat- och familjeliv. 

Första delen av artikeln stadgar att ”Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. Rättigheten är dock inte absolut och den 

andra delen av artikeln anger hur rättigheten kan begränsas. Begränsning får emellertid 

endast ske med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för andra 

personers fri- och rättigheter. Artikeln riktar sig primärt till staten men innebär också en 

så kallad positiv förpliktelse för staten att se till att den enskilde också kommer i 

åtnjutande av rättigheten i relation även till andra enskilda rättssubjekt,
27

 vilket gör att 

det här finns en avgörande skillnad mellan EKMR och RF. Förpliktelsen innebär 

nämligen att det här finns ett utrymme till skadestånd för den enskilde om dennes 

rättighet kränks. Enligt NJA 2007 s 747 innebär det däremot inte att en enskild kan 

åläggas att betalas skadestånd till en annan enskild. Det är i sådana fall staten som blir 

skadeståndsskyldig gentemot den enskilde med anledning av misslyckandet att 

säkerställa ett tillräckligt skydd för den enskilde.  

 Rättigheten är svårdefinierad och innehåller många aspekter vilket gör att rättspraxis 

måste studeras för att artikeln ska få en tydlig avgränsning.
28

 I Europadomstolens praxis 

har vidare konstaterats att begreppet privatliv är ett brett begrepp och att det inte finns 

någon uttömmande definition samt att det varken ansetts nödvändigt eller möjligt att 

fastställa en sådan definition.
29

 Däremot har klarlagts att rättigheten innefattar rätt till 

fysisk och psykisk integritet,
30

 rätt till personlig utveckling och rätt till själv-

bestämmande och personlig autonomi.
31

 Dessutom har det klargjorts att registrering av 

                                                 
27

 Mål 1474/62; 1677/62;1691/62;1691/62;1769/63;1994/63;2126/64, ”Relating to certain aspects of the 

laws on the use of languages in education in Belgium” mot Belgien (Merits), se även Danelius s 58. 
28

 Danelius s 364. 
29

 Mål 2346/02, Pretty mot Storbritannien, p 61. 
30

 Harris m.fl. s 366f, se även mål 8978/80, X och Y mot Nederländerna, p 22. 
31

 Mål 2346/02, Pretty mot Storbritannien, p 61. 
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personuppgifter kan anses falla inom artikelns tillämpningsområde. Detta är fallet 

särskilt om det i registreringen ingår exempelvis information om den enskildes sjuk-

domar eller liknande förhållanden.
32

 Att enbart lagra information är också något som 

kan falla inom artikelns tillämpningsområde om informationen kan hänföras till den en-

skildes privatliv.
33

 För att avgöra huruvida informationen kan hänföras till den enskildes 

privatliv behöver domstolen ta hänsyn till kontexten som informationen samlats in i, 

informationens art och hur informationen används och behandlas.
34

 Att skyddet för 

personuppgifter är av fundamental vikt för artikeln har också poängterats i praxis. 

Således måste nationell rätt se till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra att 

personuppgifter behandlas på ett sätt som inte är i enlighet med artikeln, särskilt när 

behandlingen sker i automatiserad form.
35

 I linje med detta har domstolen uttalat att ny 

kommunikationsteknologi gör det möjligt att lagra och reproducera data vilket gör att 

det är nödvändigt att vaka över skyddet för den enskildes privatliv.
36

 

Mot bakgrund av ovan står det klart att rätten för privatliv, precis som integritet, är 

ett mångfacetterat begrepp. Vidare är det i Europadomstolens redovisade praxis tydligt 

att EKMR innehåller många aspekter som är viktiga för den enskildes personliga 

integritet. Aspekter som i sin tur utmanas av IoT-föremål då föremålet såväl samlar in 

som lagrar information relaterade till den enskildes privatliv. Även om de två sist-

nämnda avgörandena i viss mån behandlar teknikutveckling så finns en brist på 

avgöranden som handlar om hur EKMR ska tolkas och tillämpas i en digital miljö. 

Bristen skapar i sin tur viss osäkerhet i hur pass långt EKMR:s skydd sträcker sig i en 

sådan miljö. Troligt är dock att sådana fall kommer att vara föremål för behandling i 

större utsträckning framöver i och med att teknikutvecklingen går snabbt framåt.   

 

2.3 Närmare om begreppet integritet i svensk rätt 

Såsom redogjorts för i föregående kapitel finns ett gediget skydd för den personliga 

integriteten, främst genom EKMR. Frågan är då vad som avses med integritet. 

                                                 
32

 Danelius s 386. 
33

 Mål 9248/81, Leander mot Sverige, p 48 
34

 Mål 30562/04 och 30566/04, S. och Marper mot Storbritannien, p 67. 
35

 Mål 30562/04 och 30566/04, S. och Marper mot Storbritannien, p 103. 
36

 Mål 59320/00, Von Hannover mot Tyskland, p 70. 
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Ett alternativ är att bedöma de motstående legitima intressenas tyngd och omfattning 

och därigenom få fram vad som är en del av integriteten.
37

 I en IoT-kontext skulle ett 

motstående intresse exempelvis kunna utgöras av företagets ekonomiska intresse. Ett 

annat liknande sätt att utröna vad som utgör en del av den enskildes integritet kan vara 

att se till vilka konkreta åtgärder eller handlingar som uppfattas som en kränkning av 

integriteten. I ett sådant fall kan kränkningarna delas in i tre olika huvudgrupper. Den 

första gruppen utgörs av intrång, i fysisk eller annan mening, i en individs privata sfär. 

Den andra gruppen av insamling av uppgifter som rör en individs privata förhållanden. 

Slutligen innefattar den tredje gruppen offentliggörande eller annat utnyttjande av 

uppgifter om en persons privata förhållanden.
38

 Ett IoT-föremåls insamlande funktion 

skulle då kunna hänföras till grupp två medan ett beslut att vidare utnyttjande upp-

gifterna när de väl är insamlade skulle kunna hänföras till grupp tre. 

Utöver att definiera integritet utifrån handlingar och motstående intressen så kan 

ytterligare klargöranden göras. Exempelvis kan integriteten ses som en sfär indelad i 

olika skikt som omger individen. I de yttersta skikten finns de skikt som avser 

integriteten i fysisk mening, såsom den kroppsliga integriteten. Det är dock de innersta 

skikten, själva kärnområdet i sfären, som kan sägas förknippas med den personliga 

integriteten och kärnan sammanhänger då med den enskildes personlighet.
39

 En annan 

liknande idé är att det ingår en rätt för den enskilde att kunna avskärma sig från om-

givningen,
40

 d.v.s. en rätt att bli lämnad ifred och därmed en sorts respekt för den 

enskildes sfär. Vidare kan, i samband med informationshantering, personlig integritet 

dessutom innebära att en individ ska ha möjligheten att kunna kontrollera spridningen 

av sina egna personuppgifter eller ha rätt att på egen hand avgöra vilka uppgifter som 

han eller hon vill dela med sig av till andra.
41

 Således kan även en viss själv-

bestämmanderätt anses höra till begreppet.
42

 Den senare definitionen lämpar sig särskilt 

väl för att beskriva integritetsproblematiken i en IoT-kontext i och med att ett IoT-

föremål samlar in en stor mängd information under längre tid. Sammantaget kan det ge 

en heltäckande bild av den enskildes vardag. Det är då särskilt viktigt att den enskilde 

kan kontrollera spridningen av dessa uppgifter och avgöra om det är uppgifter som 

                                                 
37

 SOU 2007:22 s 52. 
38

 Strömholm SvJT 1976 s 698. 
39

 SOU 2007:22 s 65. 
40

 SOU 2008:3 s 245. 
41

 Prop. 2007/08:126 s 110. 
42

 Jmf Prop. 1997/98:108 s 27, SOU 2006:82 s 291. 
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denne person önskar dela med sig av. Såsom kommer att visas framöver är det nämligen 

inte alltid att så är fallet. 

En faktor som bidrar till att göra det svårt att fastställa en definition är att 

uppfattningen om vad en person anser ingår i sin personliga sfär är subjektiv på så vis 

att den varierar från person till person, vidare kan även uppfattningen förändras över 

tid.
43

 Tidsålder och samhället som sådant påverkar till stor del de värderingar som finns. 

Även sammanhanget som uppgifterna förekommer i kan ha betydelse för om en individ 

uppfattar det som en kränkning av integriteten. Värderingarna i samhället påverkas i sin 

tur av olika faktorer, bl.a. av hur informationstekniken används och uppfattas.
44

 Hur 

samhället ser på IoT är således viktigt och med anledning av den inledningsvis nämnda 

undersökningen verkar en stor del av befolkningen vara oroliga över just säkerheten hos 

föremålen. Att den enskildes uppgifter flödar fritt utom deras kontroll är något som 

upplevs obehagligt och detta oavsett om uppgifterna missbrukas eller om personerna 

råkat ut för något negativt på grund av att uppgifterna används. Troligt är därför att oron 

kan handla om mängden information samt teknikens möjligheter till samkörning av 

information.
45

 En förutsättning för att det ska finnas förtroende och acceptans för IoT är 

således att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda den enskildes uppgifter och 

eventuell felanvändning. Samtidigt kan det också vara möjligt att användningen av 

föremål inom IoT påverkar synen på integritet och gör oss mer toleranta för vad vi ser 

som ett ingrepp i vår personliga sfär.
46

  

Även om toleransen ökar och tröskeln för vad som anses utgöra ett intrång i den 

enskildes personliga integritet höjs, så finns det idag likväl en risk för att enskildas 

information behandlas på ett sätt så att deras integritet kan komma att ta skada. Av den 

anledningen finns Dataskyddsdirektivet som ställer diverse krav på hur personuppgifter 

får behandlas. Dessa regler behandlas översiktligt i nästkommande kapitel.  

 

    

                                                 
43

 Prop. 2005/06:173 s 14f. 
44

 Prop. 2005/06:173 s 15.  
45

 SOU 1997:39 s 181f. 
46

 KOM(2009) 278 s 6. 
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3 Dataskyddsdirektivet – en överblick av skyddet 

för personuppgifter 

3.1 Inledning 

Såsom redovisats i kapitlet ovan är rätten till integritet nära förbunden med skyddet för 

personuppgifter. Genom att reglera hur personuppgifter får användas skapas således ett 

visst skydd för den enskildes personliga integritet. Dataskyddsdirektivet är den rättsakt 

som på EU-nivå reglerar hur personuppgifter får behandlas. I det här kapitlet utreds och 

analyseras systematiken i hur personuppgifter får behandlas och ger läsaren en över-

siktsbild av det nuvarande regelverket. Kapitlet ger således en viss generell förståelse 

för hur nuvarande regelverk appliceras och vilka problem som kan uppkomma vid dess 

tolkning och tillämpning. Kapitlet är vidare koncentrerat till att behandla Direktivet och 

den svenska implementeringen, PuL, berörs endast i den mån Direktivet ger otillräcklig 

ledning för diskussion. 

 

3.2 Syftet med Direktivet och dess definitioner 

Syftet med Dataskyddsdirektivet är att medlemsstaterna ska skydda människors grund-

läggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med behandling av 

personuppgifter.
47

 Av syftet kan utläsas att Direktivet inte är tillämpligt när integriteten 

hos individer kan komma att kränkas i andra situationer än vid personuppgifts-

behandling. Det är då av intresse att se vad som utgör en behandling och vad som 

kvalificeras som personuppgift.   

I artikel 2 finns ett antal definitioner, däribland definitioner av vad som utgör en 

personuppgift respektive behandling. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av 

åtgärder som vidtas beträffande personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg 

eller inte. Exempel på sådan behandling är bl.a. insamling, registrering, organisering, 

lagring, bearbetning, användning, spridning eller förstöring av en personuppgift. Det är 

således en bred definition som omfattar i princip all hantering av en personuppgift, 

                                                 
47

 Art. 1.1 Dataskyddsdirektivet, jmf 1 § PuL som nämner skyddet för den personliga integriteten istället 

för rätten till privatliv. Här bör det dock inte vara fråga om någon materiell skillnad utan snarare om 

Sveriges nationella lagstil där svensk rätt talat om integritet snarare än privatliv, vidare ska PuL tolkas i 

enlighet med direktivet, se Prop. 1997/98:44 s 38. I det följande talas därför om rätten till integritet istället 

för privatliv. 
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något som också är syftet med definitionen.
48

 En personuppgift definieras i sin tur som 

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar person. En identifierbar 

person är, enligt artikel 2(a), en person som kan identifieras direkt eller indirekt genom 

hänvisning till identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för 

personens identitet. Även här är det alltså en bred definition som innefattar en stor 

mängd uppgifter, framförallt genom rekvisitet ”indirekt”. I skäl 26 till Dataskydds-

direktivet anges att alla de hjälpmedel som rimligen kan komma att användas i syfte att 

identifiera en person ska beaktas för att avgöra huruvida en person kan identifieras eller 

inte. Dessa hjälpmedel kan komma att användas antingen av den ansvarige eller av 

någon annan person. Exempel på sådana typer av uppgifter som utgör personuppgifter 

är således: namn, adress, uppgifter om utseende eller en produkts IP-adress.
49

  

Vidare finns, i artikel 8.1, ett förbud mot att behandla så kallade känsliga person-

uppgifter. Som känsliga personuppgifter avses sådana som avslöjar exempelvis etniskt 

ursprung, religiös övertygelse eller uppgifter som rör den enskildes hälsa. Vad som 

utgör en uppgift om hälsa har tolkats brett av EU-domstolen och begreppet omfattar 

uppgifter som rör alla aspekter av en persons hälsa, såväl fysiska som psykiska. 

Exempelvis är det en känslig uppgift att en person skadat foten.
50

  

Sammanfattningsvis är det en stor mängd information som faller in under Direktivets 

bestämmelser.  I den inledningsvis givna beskrivningen av hur IoT fungerar, så är det 

uppenbart att Direktivets definitioner av såväl personuppgift som behandling är till-

ämpliga på ett livsloggande IoT-föremåls funktioner och den information som de samlar 

in. Vidare torde även, i och med den vidsträckta tolkningen av känsliga personuppgifter, 

de uppgifter som samlas in i de allra flesta fall kvalificeras som just känsliga sådana. Så 

kan fallet vara där ett aktivitetsarmband samlar in uppgifter om exempelvis användarens 

puls, antal steg eller antal kalorier användaren äter per dag när dessa uppgifter samman-

taget ger en bild av den enskildes hälsotillstånd.  

 

                                                 
48

 WP 136 s 4.  
49

 Mål C-70/10, Scarlet Extended SA mot Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM) p 51. I skäl 30 i Dataskyddsförordningen anges uttryckligen att IP-adress utgör en 

nätidentifierare och således kan knytas till en fysisk person och lämna spår efter denne som kan användas 

för att skapa profiler av användaren. Att så är fallet kan enligt min mening innebära att livsloggande 

produkters möjlighet att identifiera en användare gör att alla dessa produkters samtliga insamlade 

information indirekt kan knytas till en individ och därmed utgöra personuppgifter.  Se mer om IoT-

föremål och dess funktioner i kapitel 4.2. 
50

 Mål C-101/10, Begäran om förhandsavgörande i målet mot Bodil Lindqvist, p 50-51. 
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3.3 Förutsättningar för behandling av personuppgifter 

3.3.1 Rättslig grund för behandling 

Kraven för att få behandla personuppgifter är olika för känsliga personuppgifter och 

”vanliga” personuppgifter. För de senare gäller att någon av de grunder som anges i 

artikel 7 är för handen. Relevant i en IoT-kontext bör exempelvis vara om den 

registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke, om behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra ett avtal där den enskilde är part, eller om behandlingen är nödvändig för ett 

ändamål som rör berättigade intressen hos den personuppgiftsansvarige om inte sådana 

intressen uppvägs av den enskildes intressen eller dennes grundläggande fri- och 

rättigheter. Någon av dessa grunder skulle alltså en aktör som tillhandahåller livs-

loggande produkter kunna stödja sig på för att få behandla den enskildes information. 

Diskussionen om valet av rättslig grund finns anledning att återkomma till i kapitel 5.4.  

När det gäller känsliga personuppgifter råder dock, som ovan presenterats, ett förbud 

mot behandling. Artikel 8.2(a) ger däremot medlemsstaterna möjlighet att lagstifta om 

att det är tillåtet att frångå förbudet om den enskilde gett sitt uttryckliga samtycke till 

personuppgiftsbehandlingen. I svensk rätt valde lagstiftaren att införa denna möjlighet 

till undantag och det är således tillåtet att behandla känsliga personuppgifter om den 

enskilde gett sitt uttryckliga samtycke därtill.
51

  

Argumentet vid införandet av undantaget var att den enskilde bör få bestämma själv 

och att personen ifråga själv vet bäst vad han eller hon uppfattar som en känslig 

uppgift.
52

 I en IoT-kontext där den enskilde använder en livsloggande produkt finner jag 

dessvärre argumentet vara av underordnad betydelse. I och med att ett aktivitetsarmband 

samlar in information om dess användare under en längre tid, så kan informationen över 

tid och vid sammanställning komma att ändra karaktär. Uppgifterna kan då gå från att 

vara vanliga personuppgifter till att ge omfattande information om den enskildes hälso-

tillstånd vilket i ett sådant fall kvalificerar uppgifterna till att utgöra känsliga person-

uppgifter.
53

 Den enskilde uppfattar eventuellt inte att de redan insamlade uppgifternas 

karaktär förändras och i ett sådant fall är det inte längre fråga om att den enskilde själv 

gör ett aktivt val att samtycka till att dela med sig av den känsliga informationen. Ett 

                                                 
51

 Undantaget återfinns i 15 § PuL. 
52

 SOU 1997:39 s 373. 
53

 Se kapitel 5.3 om profilering och möjligheten att dra långtgående slutsatser från till synes trivial 

information samt kapitel 5.4.3 om samtycke som lämplig grund. Se även WP 223 s 17. 



17 

 

sådant scenario innebär att den enskildes integritet i form av självbestämmanderätt för-

lorar sin betydelse. 

Dessa olika krav på samtycke, otvetydigt för vanliga uppgifter och dessutom ut-

tryckligt för de känsliga,
54

 antyder att det är fråga om olika kvalificeringar av sam-

tycket. Däremot har framhållits att det är oklart vilken materiell betydelse dessa för-

stärkningsord faktiskt har då en person antingen samtycker till behandlingen eller inte, 

därmed borde det inte finnas något mellanläge. Med en sådan argumentation är ett 

samtycke alltid otvetydigt och dessutom är samtycket också alltid i någon mån ut-

tryckligt eftersom det är fråga om en viljeyttring.
55

 I och med att det finns olika krav på 

samtycket, är det dock tydligt att en åtskillnad likväl varit åsyftad där kravet på sam-

tycke för att behandla känsliga uppgifter ställts högre, exakt hur är däremot oklart och 

kommer att diskuteras nedan i kapitel 8.2.3. 

 

3.3.2 Grundläggande principer och krav på information  

I artikel 6 i Direktivet listas olika principer som ska gälla för de insamlade person-

uppgifterna. Bland annat ska de samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och 

berättigade ändamål. Därefter får ingen behandling ske som är oförenlig med dessa 

ändamål. Personuppgifterna ska dessutom vara adekvata och relevanta varpå de inte får 

omfatta mer information än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som de 

samlats in för. Likaså ska uppgifterna som samlats in inte förvaras under en längre tid 

än vad som är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna samlades in för. De ska 

dessutom förvaras på ett sådant sätt som förhindrar identifiering av den person som 

personuppgifterna avser. Sammanfattningsvis får dessa grundläggande principer anses 

ha till syfte att stärka skyddet för personuppgifter och förhindra att insamlingen blir 

alltför långtgående vilket i sin tur stärker den enskildes integritet.  

 Vidare finns även krav på att den som samlar in personuppgifter ska se till att den 

enskilde förses med viss information, såsom ändamålen med personuppgifts-

behandlingen, vilka som mottar informationen samt att den enskilde har en rätt att få 

tillgång till de uppgifter som rör honom eller henne och få dem rättade i de fall det före-

kommer fel i uppgifterna.
56

 Att förse den enskilde med den här typen av information 

                                                 
54

 Art. 7(a) respektive 8.2(a) Dataskyddsdirektivet. Jmf engelska version av Direktivet ”unambiguously” 

respektive ”explicit”. 
55

 SOU 1997:39 s 343. 
56

 Art. 10(b) och 10(c) respektive art. 11(b) och 11(c) Dataskyddsdirektivet. Rätten till tillgång till 

information regleras vidare i art. 12. 
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visar återigen på Direktivets syfte att stärka den enskildes integritet. Genom att 

möjliggöra för den enskilde att ta ställning till huruvida han eller hon vill dela med sig 

av sina personuppgifter stärks integriteten, särskilt sett ur perspektivet där själv-

bestämmanderätt anses tillhöra en del av den enskildes integritet. Likaså förstärks den 

enskildes integritet genom en upplevd kontroll där personen ifråga vet vad den in-

samlade informationen kommer att användas till.  

 Dessvärre är det däremot inte alltid som dessa teoretiska principer får fullt genom-

slag i praktiken och den digitala världen. Detta visar sig bland annat i undersökningar 

som genomförts där endast 15 % av befolkningen inom EU uppger att de anser sig ha 

kontroll över sina personuppgifter.
57

 Att så är fallet kan tyda på att det finns en viss 

konflikt mellan juridik och teknik och diskrepans mellan den skrivna rätten och dess 

utfall i praktiken. Detta möte mellan juridik och teknik studeras i nästkommande kapitel 

tillsammans med en närmare beskrivning av IoT.  

 

 

 

 

  

                                                 
57
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4 Mötet mellan juridik och teknik 

4.1 Inledning  

Att det finns ett starkt skydd för den enskildes personliga integritet och personuppgifter 

framkom under kapitel två och tre. Att teknikutvecklingen går snabbt framåt och finner 

sin väg in i de flestas vardag gör det således problematiskt att människor till stor del inte 

vet hur de ska utöva sina rättigheter online.
58

 Detta innebär givetvis ett stort hot mot 

enskildas integritet, exakt vad dessa problem är analyseras och diskuteras närmare i 

nästkommande kapitel, kapitel fem.  

Nedan ska inledningsvis förklaras vad IoT är och vilka produkter som kan räknas dit 

och hur de fungerar. Inledningsvis bör dock konstateras att det informationssamhälle 

som skapas genom nya teknikmöjligheter medför utmaningar för skyddet för integritet. 

Att enskilda, såsom beskrevs inledningsvis, upplever en oro och brist på kontroll med-

för dessutom problem för utvecklingen av IoT. Därför är det viktigt, för teknikens 

fortsatta spridning, att individers förtroende för tekniken ökar genom att deras kontroll 

över sina personuppgifter förstärks. Kontrollen kan i sin tur skapas genom en ökad 

medvetenhet om vad som händer med deras information.
59

   

 

4.2 Internet of Things  

4.2.1 Bakgrund   

Med IoT avses den infrastruktur där vardagliga föremål förses med sensorer, antingen 

”saker” i sig eller saker som är länkade till andra objekt eller människor. Detta görs i 

syfte att samla in, behandla, lagra och överföra uppgifter och information i samband 

med att sakerna används eller vid dess interaktion och kommunikation med andra en-

heter och omvärld. Denna kommunikation möjliggörs genom att sakerna är kopplade till 

unika identifierare. Enheten kan då samverka med andra enheter eller system som 

använder nätverkskapacitet. De aktörer som tillverkar och tillhandahåller dessa objekt 

vill erbjuda nya applikationer och tjänster genom insamlandet av information och/eller 

genom att kombinera ytterligare information om enskilda individer – antingen för att 

mäta eller bedöma de uppgifter som finns om användarens miljö eller för att speciellt 

observera och analysera vanorna hos den som använder objektet.
60

 Således faller dessa 
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60
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aktiviteter inom det som i Direktivet utgör behandling av personuppgifter då den 

information som samlas in kan kopplas till en viss individ, direkt eller indirekt genom 

unika identifierare. Vidare är det allt fler och fler saker som kopplas upp och det 

förutspås därför att det inte kommer att dröja länge förrän frågan är vilka produkter som 

inte är uppkopplade snarare än de som är det.
61

 

 Med denna teknik finns många fördelar, inte minst den förväntade ökade 

användningen av produkter inom IoT och den därmed tydliga tillväxtmöjligheten för 

innovativa företag.
62

 Dessutom kan konsumenter få produkter som är anpassade till 

deras egna vanor och livsstil vilket skapar en bättre användarupplevelse. Även på EU-

nivå har den globala trenden i att behandla stora datamängder, så kallad big data, och 

dess potential inom olika områden såsom klimat, hälsa, intelligenta transportsystem och 

smarta städer uppmärksammats.
63

 Vidare kan ett aktivitetsarmband hjälpa den enskilde 

att förbättra, eller i vart fall få större kontroll över, sin hälsa. Dessa fördelar bör inte 

förbises och det går heller inte att bortse från att det finns stora möjligheter inom 

utvecklingen av IoT. Detta varken förnekas eller motsägs i den här framställningen. 

Däremot är det viktigt att se till de följder som utvecklingen kan få för andra rätts-

områden för att undvika integritetskonflikter som kan uppstå i och med den ansenliga 

mängd information som samlas in om den enskilde. Således bör utvecklingen av IoT 

övervakas och kontrolleras för att på så vis förhindra att det uppstår en övervakning av 

enskilda, något som vore oförenligt enligt gällande rätt.
64

  

 I och med att teknikutvecklingen går framåt och kapaciteten för just kommunikation 

och behandling ökar ser databehandlingen ut att gå mot att bli allomfattande. Tekniker 

som i sig är harmlösa kan leda till inte lika harmlösa effekter på grund av att uppgifter 

som behandlas för ett visst ändamål även kan användas för ett annat integritetskänsligt 

ändamål. I ett sådant fall finns risker för ändamålsglidningar, exempelvis där samman-

ställningar av data ger information eller upplysningar långt bortom uppgiftsbehandling-

ens ursprungliga syfte. När den enskildes olika aktiviteter registreras i en digital miljö 

sker det till stor del utanför dennes kontroll. Om alla dessa uppgifter läggs samman kan 

då en mycket detaljerad bild av en enskild individs vardagsliv skapas, något som kan 

ses som ett intrång i den privata sfären. Om detta sker på ett kvalificerat sätt och med ett 
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syfte att kartlägga den enskilde så kan det således leda till effekter för dennes 

integritet.
65

 Det är sålunda det sistnämnda som kan innebära problem och utmaningar 

för utvecklingen av IoT. Juridiken kan då vara ett av de verktyg som kan användas för 

att hantera dessa risker samt den oro och brist på kontroll som upplevs av den enskilde. 

Problematiskt är dock att lagstiftningen inte utvecklas i samma takt som tekniken vilket 

ger upphov till viss tillämpningsproblematik vid mötet mellan juridik och teknik. Denna 

problematik diskuteras särskilt i de fyra nästkommande kapitlen när Dataskydds-

förordningen tillämpas i en IoT-kontext. Dessförinnan är det däremot nödvändigt med 

en närmare förståelse för IoT och de föremål som ingår däri. 

 

4.2.2 Särskilt om föremålen inom Internet of Things 

Såsom angavs i det inledande kapitlet ges i det följande tre exempel på grupper av 

föremål som kan ingå i IoT. Till en början finns den grupp av föremål som avser 

vardagliga objekt och kläder vilket kallas för Wearable Computing, eller Bärbar teknik 

som det heter i den svenska översättningen. Här innefattas exempelvis klockor eller 

glasögon som försetts med sensorer för att på så sätt utöka produkternas funktioner.
66

 

Den andra gruppen är sådana produkter som faller inom Hemautomatisering vilket 

innebär att IoT-föremål installeras på användarens kontor eller i dennes hem. Exempel 

på sådana produkter är anslutna glödlampor, termostater, brandlarm, väderstationer, 

eller ugnar som kan kontrolleras och fjärrstyras via internet. Exempelvis kan saker eller 

enheter som innehåller rörelsesensorer identifiera och registrera när någon användare är 

hemma, hur hans eller hennes rörelsemönster ser ut, och eventuellt utlösa någon 

specifik förutbestämd åtgärd (t.ex. slå på lampan eller höja rumstemperaturen).
67

 

Eftersom dessa föremål analyserar användningsmönster i en sådan kontext som är trolig 

att avslöja detaljer om användarens livsstil, vanor eller dennes närvaro i hemmet, så är 

det tydligt att den här typen av föremål är en utmaning för den personliga integriteten. 

Särskilt innebär det en utmaning sett ur perspektivet på integriteten som en fredad sfär i 

och med att den enskilde i ett sådant fall, i och med övervakningen och registreringen av 

information, saknar en sådan sfär i sitt eget hem.  

 Den tredje och sista gruppen av föremål som behandlas framöver är Quantified Self 

föremål, eller livsloggande produkter. Här avses saker som är designade för att regel-
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bundet bäras av en användare som vill samla in och registrera information om sina egna 

vanor eller livsstil. Exempelvis kan det röra sig om en individ som vill ha en enhet som 

registrerar sömnen varje natt för att därigenom få en detaljerad bild över sitt sömn-

mönster. Andra enheter fokuserar istället på att registrera rörelser, såsom ett aktivitets-

armband, som kontinuerligt mäter och rapporterar mätbara och kvantitativa indikatorer 

relaterat till den enskildes fysiska aktiviteter såsom antalet förbrukade kalorier eller den 

distans som individen gått under dagen. Andra objekt mäter vikt, puls och andra hälso-

aspekter. Genom att observera trender och förändringar i den enskilde användarens 

beteende över tid, så kan de insamlade uppgifterna analyseras för att påvisa, eller så kan 

slutsatser dras utifrån informationen som i sin tur påvisar, kvalitativ hälsorelaterad 

information. Exempelvis kan nämnas utvärderingar och bedömningar av kvaliteten på 

och effekterna av den fysiska aktivitet som den enskilde ägnat sig åt baserat på för-

definierade tröskelvärden eller gränser och i viss mån även sannolikheten för före-

komsten av sjukdomssymtom.
68

  

 Dessa typer av livsloggande produkter är oftast till för att användas under speciella 

förhållanden för att extrahera rätt typ av information. Exempelvis kan en accelerations-

mätare placeras i skärpet på användaren och kan då, med de rätta algoritmerna, mäta 

magens rörelser (rådata), extrahera information om andningsrytm (aggregerade upp-

gifter och extraherad information) och visa användarens stressnivå i en display 

(visningsdata). På vissa enheter rapporteras och visas endast den sistnämnda 

informationen till subjektet samtidigt som den som tillverkat produkten eller den som 

tillhandahåller tjänsten kan få tillgång till mycket mer information som kan komma att 

analyseras i ett senare stadium.
69

 Därmed är just dessa föremål en särskild utmaning för 

den enskildes integritet med hänsyn till att den typ av information som samlas in kan 

sägas vara hälsorelaterad och därmed potentiellt utgöra känsliga personuppgifter. Likaså 

är det en extensiv insamling av personuppgifter vilket gör att en mer komplett bild kan 

ges av den enskildes livsstil och vanor. Dessutom föreligger en risk för att användaren 

kan få intrycket av att det är den enda informationen som samlas in om endast en 

begränsad del av informationen visas i displayen. När det är så pass mycket mer 

information som samlas in utan den enskildes vetskap kan detta, utifrån synen på 

integritet sett som självbestämmanderätt, vara problematiskt och medföra att den 

enskilde upplever en brist på kontroll.  
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Många gånger kombineras även ett aktivitetsarmband med en applikation som 

användaren laddar ner för att på så vis maximera upplevelsen av armbandet. Då 

displayen ofta är liten eller till och med saknas på vissa modeller kan användaren genom 

en applikation se mer av den information som armbandet samlar in. Detta medför att 

mer än endast visningsdata blir tillgänglig för den enskilde. Detta bidrar i viss mån till 

en lösning på integritetsproblematiken i och med att transparensen mellan företag och 

individ ökar. Dock kan även ytterligare information läggas till av den enskilde via 

applikationen vilket ger ytterligare information till det företag som tillhandahåller arm-

bandet eller applikationen.  

 En applikation, eller app som det normalt sett förkortas, är en programvara som är 

designad att uppfylla ett visst syfte och som vanligtvis används i mobiltelefoner. 

Designen och användningen av applikationen kan innebära utmaningar för person-

uppgiftsbehandlingen beroende på dess funktion. Även kvantiteten och variationen i den 

information som involveras och samlas in genom applikationens användning och antalet 

olika parter som kan ha tillgång till informationen kan innebära utmaningar. Det är 

många gånger olika parter som är involverade i utvecklingen av en applikation, såsom 

en designer, tjänstetillhandahållaren, tredje parter som marknadsför i applikationen, en 

affär där applikationen säljs etc. Informationen kan således komma att samlas in i olika 

steg. Beroende på applikationens art och funktion så samlas viss grunddata in när 

applikationen laddas ner för första gången av användaren. Då kan informationen in-

kludera exempelvis användarnamn, lösenord, betalningsinformation, unik information 

för att identifiera enheten och användarens ursprungsland. Även tillgång till an-

vändarens foton, kontakter eller annan information som finns på enheten eller i andra 

applikationer kan begäras. Ytterligare data, såsom platsdata eller användarloggar, kan 

samlas in därefter, exempelvis när applikationen används eller när uppdateringar eller 

ökad funktionalitet är tillgängliga alternativ köpts till av användaren.
70

 Samman-

fattningsvis kan således insamlingen av personuppgifter som sker via aktivitets-

armbandet vara extensiv. Dessutom kan, genom en kombination med hälsoapplikation, 

bilden av den enskilde kartläggas och bli näst intill komplett. En sådan kartläggning och 

informationsinsamling innebär en uppenbar risk för den enskildes personliga integritet 

och medför diverse utmaningar. Dessa utmaningar diskuteras nedan i kapitel fem.  
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5 Utmaningar med Internet of Things i relation till 

skyddet för personuppgifter  

5.1 Bakgrund 

Datainspektionen gjorde i början av år 2015 en granskning av hälsoapplikationer, där 

hälsoapplikationer innefattade sådana applikationer som samlar in mätvärden via 

sensorer i telefonen eller där användaren själv matar in uppgifter. Datainspektionen fann 

då ett flertal olika problem med hur applikationerna är konstruerade. Den allvarligaste 

kritiken riktade de mot lösenordsfunktionen där de menar att det inte är tillräckligt, i de 

fall som applikationen lagrar känsliga uppgifter, att enbart logga in genom att ange ett 

användar-ID och en PIN-kod. Istället krävs en stark autentisering genom exempelvis e-

legitimation eller engångslösenord. Dessutom underströks vikten av att utvecklaren 

måste bestämma hur länge personuppgifterna ska lagras. Det gäller i synnerhet i de fall 

som användaren raderat applikationen eller varit inaktiv under en längre period. Innan 

användarkontot betraktas som avslutat ska användaren informeras så att han eller hon 

kan spara sina uppgifter.
71

 Granskningen visar sammantaget på att de applikationer som 

således hör till aktivitetsarmband – eller måhända används separat – saknar tillräckliga 

säkerhetsåtgärder vilket utgör ett stort problem sett ut ett integritetsperspektiv eftersom 

informationen i sådana fall kan tänkas komma i fel händer. 

 Det finns utrymme att argumentera för att människor idag inte uppfattar den på-

gående utvecklingen (här avses teknikutveckling såväl som den sociala utvecklingen att 

dela med sig av information i exempelvis sociala medier) som ett hot mot integriteten. 

Inte minst eftersom många idag, i stor utsträckning, exponerar sitt privatliv på internet 

eller andra sociala medier vilket skulle kunna indikera att de inte bryr sig om en 

eventuell övervakning eller kontroll av staten alternativt privata företag. Till denna vilja 

att frivilligt ge andra insyn i sin privata sfär och därmed också självmant ge upp delar av 

sin personliga integritet kan det finnas olika anledningar, exempelvis för att uppnå något 

som värdesätts högre – såsom pengar, trygghet, hälsa, bekvämlighet, social acceptans 

etc.
72

 Det kan också vara så att de som använder ”gratis” nättjänster såsom e-post, 

söktjänster, sociala medier eller andra mobil- eller internetapplikationer många gånger 

inte är helt medvetna om i vilken utsträckning verksamheten registreras och analyseras. 

Således bryr de sig inte heller om, alternativt är inte medvetna om, de risker som är 
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förenade med detta.
73

  Frågan är dock om delningen av information skulle ske lika 

lättvindigt om de kände till dessa risker, i vilken omfattning de delar med sig av 

information samt hur informationen de delar med sig av kan komma att användas 

tillsammans med annan information eller hamna i andra händer. I och med den skepsis 

och oro som finns bland enskilda för just övervakning och IoT är det däremot klarlagt 

att det är långt ifrån alla som uppfattar det som att det inte föreligger någon integritets-

konflikt. De potentiella integritetskonflikterna kräver således en närmare analys.  

 I de följande tre delkapitlen, 5.2-5.4, presenteras därför de tre huvudproblem som jag 

finner vara de mest centrala vid användningen av IoT-föremål och tillhörande app-

likationer. Därefter kommer, i kapitlen 6-8, de nedan listade huvudproblemen att 

analyseras och diskuteras utifrån Dataskyddsförordningen.  

 

5.2 Informationsrelaterade problem 

Ett av huvudproblemen med IoT, i relation till den enskildes personliga integritet, är 

relaterat till sätten som informationsinsamlingen sker på samt den mängd information 

som samlas in om den enskilde. Här kan i sin tur två underproblem identifieras. Det 

första underproblemet är att det inte alltid står klart för den enskilde vilken information 

som denne delar med sig av. Det påtalades ovan i kapitel 4.2.2 att den information som 

visas i exempelvis ett aktivitetsarmband, sällan är den enda information som det 

livsloggande föremålet samlar in om dess användare.
74

 Likaså är klarlagt att den 

enskilde inte heller alltid vet vad som händer med dennes information eller till vilka den 

delas med och för vilka syften.
75

  Därmed är det, även om den enskilde vet att han eller 

hon delar med sig av information, fortfarande oklart vilken information som denne delar 

med sig av. Att det är oklart vilken information som samlas in gäller särskilt för just 

aktivitetsarmbanden eftersom dessa ofta saknar, eller har begränsade, displayer och 

fungerar autonomt där enskilda inte bidrar aktivt till själva informationsinsamlingen.
76

 

Sett ur ett integritetsperspektiv är detta särskilt problematiskt på tre sätt. För det första 

kan användaren inte utöva sin självbestämmanderätt i den mån att användaren inte kan 

avgöra vilken information som denne delar med sig av. För det andra är det inte heller 

troligt att dessa användare kan komma att utöva sina rättigheter enligt Dataskydds-
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direktivet då de inte är medvetna om att den extensiva insamlingen sker. Att enskilda 

inte heller ofta vet hur de utövar sina rättigheter online har också konstateras.
77

 Dess-

utom är det, för det tredje, i en situation där den enskilde inte är medveten om en 

pågående informationsinsamling, troligt att denne uppfattar detta som en brist på 

kontroll, något som i sig kan upplevas som obehagligt och ge upphov till oro. 

 Det andra underproblemet relaterat till informationsinsamlingen är mängden 

information som samlas in och lagras. Det är nämligen idag ett välkänt problem att före-

tag inte bara samlar in sådana personuppgifter som de behöver för att uppfylla det syfte 

som de angett just nu. Insamlingen och lagringen omfattar även sådan information som 

de kan komma att tänkas behöva i framtiden.
78

 Således skapas ett överskott på 

information om den enskilde som egentligen inte är nödvändig för den som tillhanda-

håller föremålet. Det är då fråga om en slags informationsasymmetri som föreligger 

mellan individen och den som tillhandahåller föremålet där den större mängden 

information finns hos den aktör som tillhandahåller föremålet. När detta dessutom sker 

utan den enskildes vetskap skapas en maktobalans mellan parterna där den enskilde inte 

kan påverka informationsmängden – individen är ju inte medveten om informations-

mängden ifråga. Såväl informationsasymmetri som maktobalans försvårar återigen för 

den enskilde att ha kontroll över sina uppgifter vilket således skapar problem från 

integritetssynpunkt och kan upplevas som kränkande för den enskilde  

När denna stora mängd information väl är insamlad finns det också utrymme för att 

den används till andra syften än det tilltänkta, således är risken för ändamålsglidningar 

överhängande vilket utgör ytterligare ett problem med den extensiva informations-

insamlingen. Att det dessutom många gånger saknas möjlighet att på ett effektivt sätt 

kontrollera hur de olika IoT-enheterna samspelar med varandra gör det svårt för den 

enskilde att kontrollera det genererade dataflödet samt den vidare användningen av upp-

gifterna och därmed förhindra potentiella ändamålsglidningar.
79

  

 

5.3 Möjligheten till kartläggning och informationsdelning 

Det andra huvudproblemet har att göra med ett företags möjligheter till att kartlägga och 

skapa profiler över enskilda individer. Detta möjliggörs i sin tur av mängden inform-
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ation som finns att tillgå, den idag ökade tillgängligheten av teknik samt möjligheten att 

sammanlänka uppgifter på internet. Produkter och andra tekniska enheter vars 

funktioner är baserade på personuppgiftsbehandling genomsyrar dessutom våra var-

dagliga liv.
80

 Att skapa sådana profiler, att profilera, gör det möjligt att en persons 

personlighet eller aspekter av deras personlighet – särskilt beteende, intressen och vanor 

– kan bestämmas, analyseras och förutses.
81

 Profileringen görs genom att använda olika 

algoritmer för att lokalisera oväntade korrelationer och mönster vilket i sin tur ger en 

möjlighet att, genom dessa matematiska tekniker, upptäcka mönster som inte hade 

kunnat upptäckas enbart med det mänskliga ögat.
82

 I och med detta har profilering 

potential att bli mycket mer tillförlitlig än traditionell psykologisk profilering utförd av 

människor.
83

 I ett sådant fall kan även information som är till synes oviktig eller trivial 

och som samlats in av en enhet, användas för att dra långtgående slutsatser eller extra-

hera annan information när den ursprungliga informationen kombineras med uppgifter 

från en annan enhet eller part.
84

  

 I många fall förekommer dessutom profilering utan att individen har vetskap om det, 

något som i sig kan utgöra ett problem utifrån integritetssynpunkt med samma 

argumentation som fördes i kapitel 5.2 ovan. Därför kan enskilda känna att de behandlas 

med otillräcklig transparens och därmed uppleva att de inte kan utöva effektiv kontroll 

över behandlingen av deras personuppgifter.
85

 Därutöver skapar såväl som förstärker 

profilering den i kapitlet ovan nämnda obalans i frågan vem som faktiskt har makten 

över den enskildes information och personuppgifter. Detta eftersom företaget har mer 

information än vad individen eventuellt har kännedom om och dessutom vet mer om 

individen än individen själv, en sådan situation kan i sin tur upplevas som en 

begränsning av den enskildes självständighet.
86

 Båda dessa aspekter innebär i sin tur att 

även profilering kan innebära ett hot mot den enskildes personliga integritet och 

självbestämmanderätt. Vidare kan ett företag använda sig av profilering för att urskönja 

olika kundgrupper, så kallade segment, för att på så vis rikta olika erbjudanden till de 

olika segmenten. Segmenten kan ha skapats genom profilering baserad på intressen, 

attribut, etnicitet, finansiell status och hälsotillstånd. I ett sådant fall kan profilering i 

                                                 
80

 WP om profilering, s 2. 
81

 WP om profilering, s 1. 
82

 Hildebrandt s 241. 
83

 Bernal s 149. 
84

 WP 223 s 7, Hildebrandt s 240, Bernal s 149. 
85

 WP om profilering, s 1. 
86

 WP 217 s 31. 



28 

 

förlängningen dessutom leda till diskriminerande effekter i marknadsföring och andra 

kommersiella sammanhang.
87

 Även om en diskriminerande effekt inte uppkommer så 

kan det fortfarande innebära att existerande fördomar och stereotyper vidmakthålls och 

därmed kan också problemen med social exkludering förvärras.
88

 

En annan del av problemet har att göra med delning av information, antingen delning 

från företag till företag eller från den enskilde till företag. Eftersom en stor mängd 

information ingår i en profil kan information insamlad från en annan part komma att 

ingå i profileringen.
89

 Som exempel kan nämnas att det vid en granskning av hälso-

applikationer framkom att det endast i dessa överfördes information till över 70 stycken 

olika tredje parter.
90

 Vidare är det ofta många olika parter inblandade vid tillhanda-

hållandet av en IoT-produkt.
91

 Exempelvis kan det finnas en som står för själva 

föremålet (hårdvaran), en annan för tjänsten (mjukvaran) och en tredje för lagring av 

den information som samlas in. I ett sådant fall kommer ett flertal olika parter att få 

tillgång till all information eller utvalda delar av den information som användaren delar 

med sig av. Vilken part som får vilken information är inte alltid självklart för 

användaren som eventuellt inte ens känner till att det finns flera olika parter bakom en 

produkt. Därför är det inte orimligt att den enskilde antar att det endast är en part som 

får ta del av informationen. Således kan det ses som ett problem utifrån ett integritets-

perspektiv att den enskilde saknar kontroll över dennes personuppgifter liksom att 

denne inte känner till vem som innehar information och hur den informationen kan 

komma att användas. Likaså påverkas den enskildes självbestämmanderätt eftersom den 

enskilde inte heller på egen hand väljer vem informationen delas med. 

 Vidare kan försäljning av information eller utbyte av information från den som 

tillhandahåller en IoT-produkt till tredje part förekomma med anledning av ett 

samarbete eller dylikt. Sådan försäljning eller utbyte av information kan leda till 

konsekvenser där ett företag som inledningsvis inte medverkade till insamlingen av 

personuppgifter får tillgång till uppgifterna och drar egna slutsatser. Exempelvis skulle 

jobbansökningar kunna ske automatiskt där grovsortering görs utifrån algoritmer som 

undersöker hur sanningsenligt personen ifråga beskriver sig själv utifrån den bild som 
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tidigare kommit företaget till handa genom information från tredje parter. Vidare skulle 

försäkringsbolag kunna få tillgång till aktivitetsdata från ett aktivitetsarmband och där-

igenom anpassa försäkringspremier utifrån användarens livsstil och vanor.
92

 Det senare 

är redan verklighet i Finland idag där ett försäkringsbolag lanserat en ”smart liv-

försäkring”. Syftet är att se hur pass villiga försäkringstagare är att dela med sig av sin 

information. Försäkringsbolaget låter försäkringstagare dela sina resultat och hälsodata 

med bolaget i utbyte mot att de erbjuds aktivitetsarmband och hälsovägledning.
93

 

Utvecklingen visar sammantaget att information har ett monetärt värde idag, d.v.s. att 

privatpersoner handlar med sin information på så vis att de får tjänsten eller varan gratis 

i utbyte mot sina personuppgifter. Det värde som finns i information kan också öka 

incitamenten för andra inom företaget att sälja informationen vidare, något som i sin tur 

kan innebära en risk för informationsläckage. Att allt fler parter får tillgång till 

information utan att inledningsvis ha ett ändamål med informationen kan dessutom 

medföra en ökad risk för de ändamålsglidningar som beskrevs ovan. Utvecklingen visar 

också på en slags symbios som uppkommit mellan företag och den enskilde där 

företagens tjänster och produkter är i behov av den enskildes personuppgifter och 

enskilda i behov av gratistjänster. Denna symbios kan i sin tur leda till en tendens där 

uppgifter samlas in i allt större utsträckning för att anpassa produkter eller tjänster till 

slutanvändare.
94

  

 För att tydliggöra för den enskilde i en situation där denne använder en tjänst som är 

”gratis” såsom sociala medier eller mail, kan poängteras för den enskilde att tjänsten de 

facto inte är gratis utan att det istället är fråga om att den enskilde betalar genom att 

använda och dela med sig av sina personuppgifter.
95

 En sådan upplysning kan eventuellt 

göra att enskilda reflekterar ytterligare en gång extra innan de väljer att använda sig av 

en sådan tjänst eller i vart fall innan de delar informationen (såsom den information som 

genereras ur en hälsoapplikation) i sådana sociala medier. Det rör sig således inte bara 

om att företagen delar den enskildes information, även den enskilde delar sin egen 

information. Vid en delning i sådana medier bör gemene man vara medveten om att det 

medför att informationen blir tillgänglig för hela världen, eller i vart fall alla som har 
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internet,
96

 något som givetvis förenklar för företag att få tag i ytterligare information om 

individen. 

Avslutningsvis bör nämnas att denna försäljning och spridning av den enskildes 

information, liksom resultatet av att livsloggande föremål ständigt samlar in information 

och detta på ett diskret sätt, kan innebära att användaren upplever en avsaknad 

kontroll.
97

 Dessutom kan det, precis som poängterats ovan, vara svårt för en användare 

att kontrollera och veta vad han eller hon faktiskt delar med sig av när denne inte känner 

till all den informationsinsamling och spridning av information som sker.  

 

5.4 Svårigheten i att finna en lämplig rättslig grund för behandling  

5.4.1 Ett berättigat intresse hos den som ansvarar för personuppgifterna  

Såsom nämndes ovan i kapitel tre om Dataskyddsdirektivet så finns diverse rättsliga 

grunder som kan möjliggöra behandling av såväl vanliga som känsliga personuppgifter i 

en IoT-kontext. En av dessa grunder är om behandlingen är nödvändig för ett ändamål 

som rör berättigade intressen hos den personuppgiftsansvarige, om inte sådana intressen 

uppvägs av den enskildes intressen eller dennes grundläggande fri- och rättigheter.
98

 Till 

en början kan då konstaterats att vad som är ett berättigat intresse har kommit att tolkas 

olika inom de olika medlemsstaterna. I exempelvis Storbritannien har en relativt stor 

bredd av behandlingar tillåtits under punkten medan andra har en mer restriktiv in-

ställning. I exempelvis Italien och Finland krävs tillåtelse från tillsynsmyndigheterna 

innan grunden används. Att det saknas en definition av vad som faktiskt är ett berättigat 

intresse kan således sägas medföra rättsosäkerhet och är därför i behov av för-

tydligande.
99

 Artikel 29-gruppen har därför lämnat en trestegsbedömning som kan 

användas vid bedömningen av vad som kan anses vara ett berättigat intresse. 

I det första steget ska det berättigade intressets källa och art beaktas. Intresset måste 

då vara tydligt i sådan mån att det kan vägas mot subjektets. Intresset måste också vara 

verkligt och faktiskt på så vis att det återspeglar och motsvarar nuvarande verksamhet 

och alltså inte vara spekulativt eller ett intresse som den ansvarige kan komma att 

utveckla.
100

 Redan här kan tydligheten i intresset hos ett företag som tillhandahåller en 
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IoT-produkt ifrågasättas i och med att det angavs ovan att det ofta förekommer breda 

ändamålsformuleringar. Att ändamålet formulerats brett kan indikera att även intresset i 

viss mån kan vara spekulativt liksom att det tar höjd för kommande verksamhet eller 

behandling. 

I det andra steget tas hänsyn till konsekvenserna för subjektet. Där är då relevant att 

se till uppgifternas art, t.ex. om det är fråga om känsliga personuppgifter. Hur upp-

gifterna behandlas ingår också i bedömningen, t.ex. om det är stora mängder uppgifter 

eller om de kombineras med andra såsom vid profilering. Även den enskildes rimliga 

förväntningar är av intresse, särskilt med avseende på hur uppgifterna används och 

utlämnas i det aktuella sammanhanget.
101

 Även i det här steget kan det uppstå problem 

för föremål inom IoT som i sin natur samlar in stora mängder uppgifter om användare, 

uppgifter som därutöver kan komma att genomgå profilering. Dessutom är det en stor 

risk för att känslig information samlas in eller extraheras, särskilt om ett aktivitets-

armband används i kombination med hälsoapplikationer, vilket är ytterligare en faktor 

som talar emot att grunden kan användas.  

Vid bedömning av behandlingens konsekvenser ska såväl positiva som negativa 

konsekvenser tas i beaktning, likaså kan konsekvenserna omfatta möjliga framtida 

beslut eller åtgärder som företas av tredje man. Vidare måste också känslomässiga 

konsekvenser tas i beaktning, exempelvis rädsla, irritation eller stress som kan vara 

reaktioner på en förlorad kontroll av personuppgifter, eller insikten om att uppgifterna 

ha missbrukats eller kan komma att missbrukas eller äventyras såsom vid exempelvis 

exponering på internet. Här poängterar Artikel 29-gruppen att begreppet konsekvenser 

är omfattande och således innefattar mer än den skada som ett subjekt lider. Därmed 

avses således alla möjliga konsekvenser, d.v.s. både potentiella eller faktiska konse-

kvenser, som kan uppstå till följd av personuppgiftsbehandlingen.
102

 Även sanno-

likheten för att riskerna realiseras måste tas i beaktning. Sannolikheten ökar exempelvis 

vid sammanlänkning mellan olika system eftersom det är ett exempel på en om-

ständighet som kan utgöra sårbarhet och därmed utnyttjas av exempelvis hackare.
103

 I 

och med att IoT-föremål kan kopplas samman och kommunicera med varandra så 

innebär det i den här bedömningen att det finns en ökad sannolikhet för att riskerna 

realiseras. Vidare kan konsekvenserna vid användningen av ett livsloggande IoT-
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föremål vara såväl positiva som negativa. Positivt är att den enskilde får insikter om och 

därmed även kontroll över sin egen hälsa vilket i sin tur kan leda till personlig ut-

veckling. Samtidigt finns också, såsom diskuterats ovan, en oro bland enskilda om vad 

som faktiskt händer med deras information, vilket får ses som en negativ konsekvens 

och därmed vägas mot de positiva konsekvenserna i trestegsbedömningen.  

Det tredje och avslutande steget i bedömningen tar hänsyn till de skyddsåtgärder som 

finns, såsom dataminimering, och som kan användas för att förhindra otillbörliga 

konsekvenser.
104

 Här kan exempelvis mekanismer tillhandahållas som möjliggör för 

enskilda att få tillgång till, ändra, radera eller på annat sätt behandla sina egna upp-

gifter.
105

 Att den enskilde sällan är medveten om mängden personuppgifter som samlas 

in en IoT-kontext är dock något som troligen innebär att de nu beskrivna mekanismerna 

saknas. 

Vid en sammanfattning av det nu företagna trestegstestet kan konstateras att det finns 

många aspekter som gör det svårt för företag att åberopa ett berättigat intresse som 

grund för behandling, främst utifrån de aspekter som ska beaktas i steg två. Dessutom 

ska det, vid kommersiella intressen, vara tydligt att dessa ska överväga den enskildes 

intresse av att få ha sina uppgifter ifred för att en behandling ska anses vara tillåten.
106

 

Då företag primärt har ett kommersiellt intresse i att tillhandahålla en produkt kan det 

vara svårt att argumentera för att företagets intresse, på ett tydligt sätt, överväger den 

enskildes i en IoT-kontext. Att som företag stödja sig på ett berättigat intresse som 

laglig grund för behandling är därför inte optimalt. 

 

5.4.2 Fullgörande eller ingående av avtal 

En annan rättslig grund som kan vara aktuell i en IoT-kontext är om behandlingen är 

nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal.
107

 Rekvisitet ”nödvändigt” innebär att det 

måste finnas en direkt och objektiv koppling mellan å ena sidan behandlingen i sig och 

å andra sidan hur användaren förväntas genomföra sin del av avtalet.
108

 Kravet på 

koppling innebär i sig en stor begränsning för att tillämpa den rättsliga grunden. Vidare 

har anförts att om det går att utföra en uppgift på ett nästan lika enkelt och billigt sätt 
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utan att personuppgifter behöver behandlas, så kan inte personuppgiftsbehandlingen 

anses vara nödvändig.
109

 Vid tillämpningen av denna grund är det rekvisitet nödvändig 

som orsakar problem. Även om det är fråga om ett köpeavtal när den enskilde köper en 

livsloggande produkt från ett företag, så är inte behandlingen av personuppgifter 

nödvändig för att fullgöra köpeavtalet. En annan sak är att personuppgiftsbehandling är 

nödvändigt för att företaget ska kunna tillhandahålla de utlovade funktionerna i 

produkten men frågan är då om det sker inom ramen för ett avtal. Vidare ska 

användaren förväntas genomföra sin del av avtalet genom att dela med sig av 

information vilket vållar problem om användaren inte är medveten om i vilken 

utsträckning information delas. I ett sådant fall kan ifrågasättas om gemensam partsvilja 

föreligger vilket torde vara en förutsättning för ett giltigt avtal. Med anledning av den 

bristande klarheten i rekvisitet nödvändig och att de uppgifter som samlas in tenderar att 

kvalificeras som känsliga sådana är inte heller denna grund optimal för ett företag som 

tillhandahåller en livsloggande IoT-produkt att stödja sig på.  

 

5.4.3 Samtycke som lämplig grund 

Av de tre inledningsvis potentiella rättsliga grunderna återstår efter ovanstående 

beskrivna problematik enbart samtycke. Vidare kan det vara så att det som från början 

utgör insamling av vanliga personuppgifter, över tid och vid sammanställning, kan ge 

information om den enskildes hälsotillstånd vilket i ett sådant fall kvalificerar 

uppgifterna till att utgöra känsliga personuppgifter.
110

 I ett sådant fall innebär det att 

enbart ett uttryckligt samtycke kommer att göra behandlingen laglig, de två grunderna 

ovan kan därmed inte användas för att legitimera behandlingen.
111

 Detta innebär att 

samtycke torde vara den allra lämpligaste grunden för ett företag som tillhandahåller 

aktivitetsarmband med en tillhörande hälsoapplikation. Företaget bör dock se till att 

inhämta användarens uttryckliga samtycke redan från början för att undvika att 

behandlingen senare anses vara otillåten. Om ett vanligt samtycke inhämtas och de 

insamlade uppgifterna därefter kvalificeras som känsliga sådana, antingen fristående 

eller i kombination med andra uppgifter, så innebär det att behandlingen är otillåten. Att 
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 Se kapitel 3.3.1, se även WP 223 s 17. 
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 Se art. 8.2(a) i Direktivet och art. 9.2(a) i Förordningen om att känsliga uppgifter får behandlas om det 

föreligger ett uttryckligt samtycke från den enskilde. 
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erhålla ett uttryckligt samtycke i en IoT-kontext kan däremot vara problematiskt, något 

som behandlas utförligare nedan i kapitel 8.   

 

5.5 Dataskyddsförordningen som eventuell problemlösare 

Att skyddet för personuppgifter behövde uppdateras var något som adresserades redan i 

slutet av 2010 då Kommissionen i ett pressmeddelande publicerade en strategi för att 

modernisera och stärka skyddet för personuppgifter och försäkra ett sådant skydd i 

dagens digitala samhälle.
112

 Strategin följdes upp av Kommissionen då de i början av 

2012 presenterade en omfattande dataskyddsreform, ett initiativ tänkt att stärka och 

återställa konsumenters förtroende för tjänster som erbjuds online liksom ökad tillväxt 

och innovation i Europa. Reformen innefattar förutom Dataskyddsförordningen ett 

direktiv som ska gälla för polis och andra brottsbekämpande myndigheter.
113

  

I skälen till Förordningen tas olika faktorer upp som delvis kan ses som förklaringar 

till varför Förordningen läggs fram. Exempelvis har EU:s inre marknad och dess 

integration lett till att personuppgifter idag utbyts mellan olika aktörer, både privata och 

offentliga. Det i kombination med en snabb teknikutveckling och globalisering har lett 

till nya utmaningar för skyddet av personuppgifter där omfattningen av insamlingen 

liksom delningen av personuppgifter ökat signifikant. Teknologin har således möjlig-

gjort för privata företag att använda personuppgifter i en helt ny omfattning och skala än 

tidigare samtidigt som privatpersoner i allt större utsträckning tillgängliggör sina 

personuppgifter både publikt och globalt. Tekniken har därmed ändrat både det 

ekonomiska och sociala livet och det poängteras att den även fortsättningsvis bör 

underlätta det fria flödet av personuppgifter inom EU och internationella organisationer, 

samtidigt som en hög skyddsnivå för personuppgifterna måste kunna säkerställas. Givet 

vikten av att skapa ett förtroende som kan tillåta den digitala ekonomin att växa inom 

den inre marknaden och givet dessa förändringar och utveckling, så krävs således en 

stark och mer sammanhängande reglering för dataskydd, uppbackat av stark tillsyn.
114

 

Vidare poängteras att Dataskyddsdirektivet inte har fått en enhetlig tillämpning och 

genomförande i samtliga medlemsstater inom unionen. Därför finns en rättsosäkerhet 

och en uppfattning om att det föreligger betydande risker för privatpersoner. Dessa 
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skillnader i hur skyddet för personuppgifter har genomförts kan innebära att det fria 

flödet av personuppgifter inom unionen förhindras. Det skulle i sin tur kunna komma att 

medföra hinder mot bl.a. ekonomisk verksamhet och en snedvriden konkurrens. Därför 

betonas att det är viktigt att skyddet för personuppgifter har en likvärdig nivå i samtliga 

medlemsstater för att på så sätt säkra en hög skyddsnivå där en konsekvent och enhetlig 

tillämpning säkerställs.
115

  

Här är viktigt att poängtera att valet av rättsakt – att gå från Dataskyddsdirektiv till 

Dataskyddsförordning – kommer att skapa en enhetlig tillämpning. Ett direktiv innebär 

nämligen att resultatet som ska uppnås är bindande för medlemsstaterna men att staterna 

själva får bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. En förordning har 

däremot allmän giltighet och är bindande i alla delar liksom direkt tillämplig i varje 

medlemsstat.
116

 Detta medför att den frihet som medlemsstaterna har att själva 

bestämma form under Dataskyddsdirektivet inte kommer att finnas under Dataskydds-

förordningen. Det gör att de skillnader som föreligger idag till stor del kommer att ut-

jämnas i och med att Förordningen börjar gälla.   

Sammanfattningsvis är således syftet med Dataskyddsförordningen att skärpa 

reglerna, förstärka enskildas rättigheter och skapa ett mer harmoniserat dataskydd. 

Frågan är då om Förordningen är en lösning på de integritetsproblem som identifierats 

ovan? Detta samt hur de tre presenterade huvudproblemen kan hanteras inom ramen för 

Förordningen diskuteras i de nästkommande tre kapitlen där respektive huvudproblem 

och dess underproblem behandlas separat.  
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6 Informationsrelaterade problem  

6.1. Informationskrav som försök till ökad medvetenhet 

6.1.1 Kort om de nya informationskraven 

I föregående kapitel, 5.2, framkom att insamling av personuppgifter sker utan att den 

enskilde är medveten om det, vilket är ett stort problem. Likaså beskrevs att det är ett 

stort problem att det råder osäkerhet kring vilken information som samlas in, vad den 

används till och vilka tredje parter den kan tänkas lämnas ut till. Därför är det av 

intresse att se vilka krav som Dataskyddsförordningen ställer på den information som 

ska ges till den enskilde och jämföra dessa med Dataskyddsdirektivets motsvarande 

bestämmelser.  

Vid en jämförelse av Direktivets artikel 10 (om personuppgifterna samlas in från den 

enskilde) respektive 11 (om personuppgifterna samlas in från annan än den enskilde) å 

ena sidan och Förordningens motsvarande artiklar 13 och 14 å andra sidan, är det tydligt 

att Förordningen innehåller fler och mer detaljerade krav än Direktivet. De båda 

artiklarna är indelade i två delar; första delen (13.1 respektive 14.1) listar sådan 

information som måste ges till den enskilde och den anda delen (13.2 respektive 14.2) 

listar sådan information som är nödvändig för att säkerställa en transparent och rättvis 

behandling. Även om kraven har utökats och blivit alltmer detaljerade, så bör det 

noteras att det idag är många företag som i praktiken lämnar information som är i 

enlighet med dem i Förordningen.
117

  

Materiellt innebär de nya kraven, utöver de tidigare kraven som behållits även i 

Förordningen, bl.a. att den enskilde numer även ska bli informerad om vilken rättslig 

grund som behandlingen baseras på. Om denna grund är den ansvariges berättigade 

intresse så ska detta intresse anges.
118

 Dessutom ska, för att säkerställa en rättvis och 

transparent personuppgiftsbehandling, bl.a. perioden som uppgifterna lagras anges. Om 

denna lagringsperiod inte kan anges ska istället de kriterier som används för att 

fastställa lagringsperioden anges.
119

 De nu nämnda kraven stärker framförallt den 

enskildes insyn i omständigheterna kring personuppgiftsbehandlingen, och syftar till att 

skapa ett transparent förhållande mellan i vårt fall användaren av ett aktivitetsarmband 
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och den som tillhandahåller det.
120

 Dessa krav åtgärdar däremot inte problemet med att 

individer inte känner till vilken information som samlas in, vad den används till och till 

vem den lämnas ut. Att informera den enskilde om detta är ett krav även i Direktivet. 

Problematiken kring att den enskilde inte känner till omständigheter som företaget har 

skyldighet att informera om diskuteras nedan i kapitel, 6.1.2. 

 Förutom utökade informationskrav så har det förtydligats i Förordningen hur 

informationen ska ges, en instruktion som saknades i Direktivet. Det stadgas då i artikel 

12.1 att informationen ska ges i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lättillgänglig 

form. Vidare ska även språket vara klart och tydligt och tillhandahållas skriftligt och i 

elektronisk form om så är lämpligt. Informationen får även kombineras med 

standardiserade symboler för att på så sätt ge en överskådlig, begriplig, lättläst och 

meningsfull överblick över den behandling som förekommer. Kommissionen har getts 

befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa vilken information som ska visas 

med dessa symboler liksom förfaranden för att tillhanda sådana symboler.
121

 

 

6.1.2 Svårigheterna i att förse en användare med information 

De nya kraven på information ger alltså upphov till ökad transparens men tillför enligt 

min mening inte något materiellt nytt för att bidra till en lösning av den integritets-

problematik som beskrevs ovan i kapitel 4.3.2. De krav som finns i Direktivet, d.v.s. att 

de som samlar in personuppgifter ska se till att den enskilde förses med information om 

vad informationen ska användas till (d.v.s. själva ändamålet med behandlingen) samt 

vilka parter den lämnas ut till,
122

 gör däremot det. Dessa regler gäller redan nu och har 

så gjort sedan Direktivet trädde i kraft. Om denna information ska ges och det i sin tur 

är samma information som det som enskilde uppges sakna kännedom om, så uppstår 

frågan hur det kan komma sig att det finns en brist på medvetenhet från individens sida? 

Här kan tänkas att det finns många olika svar.  

 Eventuellt är det ett frivilligt val att hålla sig oinformerad – d.v.s. att den enskilde 

faktiskt inte bryr sig om vad för information som samlas in liksom vad den används till. 

Om så är fallet är det troligt att de utökade informationskraven inte kommer att spela 

någon roll i och med att en sådan person troligen inte skulle läsa den nya och mer 
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extensiva informationen. Ett annat svar kan vara att det handlar om att informationen är 

svårtillgänglig och att individen därför inte tar sig tiden att leta reda på information om 

vad som händer med dennes personuppgifter. En annan idé är att den enskilde får 

informationen men att den är alltför svårläslig när den väl ges. I de två senare fallen kan 

det vara så att företagen som samlar in informationen inte tillhandahåller den 

information de ska eller så görs det på ett oklart och diffust sätt, enligt Artikel 29-

gruppen verkar det senare ofta vara fallet.
123

 Det torde vara vanligt att information om 

personuppgiftsbehandlingen många gånger anges i en, ofta omfattande, privacy policy 

på ett företags hemsida. Om detta är vad gruppen anser vara diffust eller oklart 

redovisas inte men många gånger kan en sådan policy vara utformad på ett alltför 

juridiskt eller tekniskt språk, något som givetvis försvårar för den enskilde att 

tillgodogöra sig informationen.
124

  

 Rör det sig om dessa två senare förklaringar, d.v.s. att den enskilde inte förstår 

informationen eller att företaget tillhandahåller information på ett oklart sätt, så kan 

situationen komma att lösas genom Förordningen i och med dess krav på att information 

ska ges på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Detta ger dock upphov till tre nya frågor. 

Att information ska ges på ett enkelt sätt borde vara fallet även under Direktivet, vilket 

ger anledning att ifrågasätta varför regeln skulle få ett genomslag nu. En andra fråga är 

hur informationen ges på ett enkelt och lättillgängligt sätt i en IoT-kontext. Den tredje 

frågan är vem som avgör vad som är ett enkelt och lättillgänglig sätt. Den första frågan 

kan i viss mån lösas genom Förordningens sanktioner som borde ha en avskräckande 

effekt och göra företagen mer än angelägna att leva upp till Förordningens krav.
125

 Den 

andra och tredje frågan är däremot desto mer problematiska. I och med att ett 

aktivitetsarmband saknar display eller har en begränsad sådan så är det svårt att ge 

information i själva armbandet. Alternativet är då att ge informationen i samband med 

köpet, d.v.s. såsom en folder i själva produktförpackningen, eller i samband med ned-

laddning av en tillhörande hälsoapplikation. Båda dessa alternativ lär uppfylla För-

ordningens krav på lättillgänglighet men innebär inte per automatik att det görs med ett 

enkelt och lättläst språk. Troligt är då att individen inte tar till sig och läser igenom 
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informationen. Detta eftersom informationen, i de flesta fall, kommer att ges i en telefon 

som har en begränsad display vilket gör det mest sannolikt att individen bara bläddrar 

igenom informationen och accepterar villkoren utan att läsa den eftersom det är svårt att 

läsa långa texter i en mobiltelefon. Dessutom är det är så mycket information som ska 

ges till den som laddar ner applikationen vilket också ökar risken för att den enskilde 

inte tar till sig av informationen.
126

 Således kan själva utformningen IoT-produkterna, 

d.v.s. dess design och funktion, försvåra tillhandahållandet av information. Likaså finns 

fortfarande en risk för att själva utformningen av texterna är alltför komplicerad eller 

juridisk för att gemene man ska kunna tillgodogöra sig informationen. Detta i och med 

att det ställs vissa krav på vilken information som ska ges, som exempelvis rättslig 

grund. Sådan information tenderar att bli juridisk och därmed svårtillgänglig trots att det 

enligt Förordningen finns ett krav på lättläst information. Således kan Förordningen i 

viss mån vara motsägelsefull i det här avseendet när informationskraven ökar men att 

det samtidigt införs ett krav på att det måste göras på ett enkelt sätt. Denna motsägelse 

försvårar för företag och leder i viss mån även till rättsosäkerhet. 

 En nyhet som däremot kan ha en påtaglig inverkan på hur en individ tar till sig 

information är de symboler som ska utformas av Kommissionen. Om dessa symboler 

utformas som varningssymboler, så skulle det medföra att en person som oroar sig för 

vissa saker, exempelvis att information delas av tredje part, kan leta efter den symbol 

som utmärker just delning med tredje part i samband med att personen ifråga läser 

igenom en lång avtalstext. Det gör att den enskilde kommer att kunna hålla sig 

underrättad om sådan behandling som denne finner mest oroväckande. Däremot utgör 

det fortfarande ett problem om den enskilde inte läser igenom och tar till sig all 

information utan endast letar efter, för denne, relevanta symboler. Samtidigt kan det 

vara en väg att få användare mer intresserade av frågor kring vad som händer med deras 

information då informationen, vid användning av symboler, ges på ett användar-

vänligare sätt än vad som görs idag. Vidare bör dock konstateras att det kan ta tid innan 

dessa symboler är inarbetade och gemene man vet vad de innebär. Genomslagskraften 

kan på så vis komma att bli fördröjd vilket gör att det kan ta tid innan artikeln, i 

praktiken, resulterar i ett förstärkt skydd för den personliga integriteten.  
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Tillsvidare kan ett alternativ vara att ett företag som tillhandahåller ett aktivitets-

armband lämnar kortfattad information i antingen produktförpackningen eller, om 

armbandet har en tillhörande applikation, i applikationen. Denna kortfattade information 

bör endast flagga för sådana saker som är troliga att den enskilde skulle vilja veta, 

exempelvis syftet med behandlingen, vilken information som samlas in och om den 

delas med någon tredje part. Sådan information kan märkas tydligare med någon typ av 

”varningssymbol” eller i avvikande färg för att sedan hänvisa användaren till en hem-

sida där denne kan läsa mer. På hemsidan kan utförlig information lämnas och den 

enskilde kan välja vad den vill läsa mer om. En sådan lösning skulle vara bra för den 

enskilde men i viss mån begränsa företagets näringsfrihet liksom skapa en situation där 

företaget tvingas lyfta fram ”baksidorna” av sin produkt snarare än de fördelar som kan 

finnas med den, något som givetvis kan komma att upplevas som frustrerande för 

företagen. Lösningen skulle dock vara tydligt användarvänlig eftersom den inte 

påverkar användandet av produkten och tynger ner användandet med en stor mängd 

information i samband med att en applikation laddas ner. Samtidigt skulle en sådan 

lösning också ge den enskilde möjligheten att på ett enkelt sätt få information om 

personuppgiftsbehandlingen, något som torde påverka känslan av kontroll och därmed 

individens självbestämmanderätt och integritet.  

 

6.2 Begränsning av informationsmängd  

6.2.1 Minimering av information 

I artikel 5.1(c) i Förordningen anges att de personuppgifter som samlas in ska vara 

adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de 

behandlas. Motsvarande artikel i Direktivet, artikel 6.1(c), anger istället att insamlingen 

inte får omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de 

samlats in och senare behandlas. Vid en jämförelse av de engelska versionerna anger 

Direktivet att uppgifterna inte ska vara ”excessive” i relation till ändamålet med 

behandlingen och Förordningen att de ska vara ”limited to what is necessary” i relation 

till ändamålet. Här menar jag att översättningen i den svenska versionen till För-

ordningen blivit något olycklig och i viss mån även missvisande samt att den 

översättning som finns i Direktivet är mer i linje med Förordningen. Att uppgifterna ska 

vara nödvändiga borde nämligen vara mer begränsande än att uppgifterna inte är för 

omfattande. Skrivningen öppnar således upp för att uppgifterna skulle kunna omfatta 
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något mer än vad som är nödvändigt så länge uppgifterna inte är för omfattande, något 

som alltså är direkt felaktigt enligt Förordningen. Hur artikeln kan komma att tolkas i 

praktiken återstår att se. Om en ordalydelsetolkning görs utan att se till den engelska 

officiella versionen så kan det innebära att den harmoniserande effekt som För-

ordningen var menad att få i viss mån äventyras om olika medlemsstater har gjort egna 

tolkningar i det här avseendet. I ett sådant fall kommer de skillnader som Förordningen 

var menade att utjämna inte utjämnas fullt ut och försvåra harmoniseringen mellan EU:s 

medlemsstater.   

Återigen är det däremot inte fråga om en helt ny princip och alltså något som varje 

företag redan borde tillämpa, något som dock konstaterats inte är fallet. Därmed 

aktualiseras ännu en gång frågan om vad som gör att regeln skulle komma att efterlevas 

den här gången. Även här kan sanktionerna komma att spela en stor roll och skapa ett 

starkt incitament att följa reglerna, ett incitament som i viss mån saknades i det tidigare 

gällande Direktivet.
127

 Att efterleva principen kommer däremot att kräva att de flesta 

organisationer som samlar in och behandlar personuppgifter behöver förändra deras 

rutiner, något som kan komma att bli dyrt att implementera.
128

 Om principen får 

genomslag innebär det dock att den praxis som råder idag där företag samlar in onödigt 

mycket information inte längre kommer att kunna vara rådande. Det är något som skulle 

påverka den tidigare nämnda maktobalansen liksom informationsasymmetrin mellan 

enskilda och företag. 

 Samtidigt bör poängteras att det föreligger en grundkonflikt mellan minimerings-

principen och utvecklingen av IoT och särskilt livsloggande produkter. Då dessa 

produkter har till syfte att samla in så mycket information som möjligt av sin användare 

för att utläsa trender och vanor över tid, så kommer principen att bli svår att 

implementera och tillämpa för företag som tillhandahåller armbanden och därmed kan 

också regelns genomslag för just IoT-produkter ifrågasättas.   

 

6.2.2 Ändamålsbegränsning 

Principen om ändamålsbegränsning är ytterligare en princip som, korrekt tillämpad, kan 

bidra till att minska mängden information som samlas in om den enskilde. Likaså är det 

en av de principer som ser likadan ut i Förordningen och i Direktivet, se artikel 5.1(b) 

respektive 6.1(b). Principen innebär att uppgifter bara får samlas in för särskilda, 
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uttryckligt angivna och berättigade ändamål och därefter inte får behandlas på ett sätt 

som är oförenligt med ändamålet. När ett företag avgör vilket ändamål som en 

behandling har, så avgörs således indirekt många andra villkor för behandlingen och 

ändamålet skapar förutsättningarna för hur de andra villkoren kan tillämpas.
129

 Med 

anledning av regelns betydelse samt den inverkan som ett tillräckligt specifikt ändamål 

har för den rättsliga förutsebarheten i behandlingen och därmed också den enskildes 

kontroll och integritet, så är det av intresse att se närmare på de krav som ingår i 

principen.  

 Att ändamålet ska vara särskilt innebär att det inte kan utgöras av en alltför generell 

eller en allmänt hållen beskrivning, såsom att exempelvis ”förbättra användarupp-

levelsen” eller ”marknadsföringssyfte”.
130

 Det får därmed inte vara så opreciserat att det 

täcker situationer som inte är avsedda med behandlingen. Ett företag kan således inte 

formulera sitt ändamål brett för att komma runt kravet och få ändamålet att omfatta en 

mängd olika behandlingar, både planerade och oplanerade sådana. Samtidigt är det 

viktigt att ändamålet beskrivs på ett heltäckande sätt i och med dess betydelse för 

kommande behandlingar.
131

 Det här är något motsägelsefullt och skapar osäkerhet såväl 

som en svår balans för företagen. I och med att det är oklart exakt vad som utgör ett 

tillräckligt avgränsat ändamål, så finns det uppenbara risker för företagen att antingen 

väljer ett alltför brett ändamål, eller ett alltför avgränsat. Likaså är utvecklingen av 

livsloggande produkter och andra typer av IoT-föremål en relativt ny marknad och dess 

potential och vad de smarta produkterna kan göra utvecklas hela tiden. Således är det 

inte alltid säkert att ett företag på förhand vet vilken information som de är intresserade 

av att samla in eller exakt vad de ska göra med den, något som definitivt kan försvåra 

uppgiften att utforma ett tydligt ändamål. Eventuellt är detta dessutom en förklaring till 

att ändamål formuleras på ett vagt och generellt sätt. En annan förklaring kan vara att 

företagen, genom att ha ett brett och garderat ändamål, undgår att behöva kontakta 

användaren och begära ett nytt samtycke (eller annan rättslig grund för behandling) om 

ändamålet skulle komma att ändras. Att skicka sådan information till användaren skulle 

troligen inte bara påverka användarvänligheten i produkten utan även företagets 

goodwill och renommé om de får ett rykte där de hela tiden vill utöka informations-
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extensiv i förhållande till ändamålet. 
130

 WP 203 s 16. Se även Öman & Lindblom s 162. 
131

 Petersson & Reinholdsson s 98f. 



43 

 

mängden och samla in ytterligare information om deras kunder och därmed användare 

av produkterna. Även om breddade ändamål givetvis kan ifrågasättas ur rättslig såväl 

som integritetssynpunkt så är det samtidigt förståeligt ur ett kommersiellt perspektiv. 

 Att ändamålet ska vara uttryckligt innebär vidare att ändamålet ska redovisas tydligt 

där det förklaras eller uttrycks i begriplig form. Syftet är att försäkra sig om att det 

specificeras utan vaghet eller tvetydighet så att det därmed inte råder några tvivel om 

ändamålets innebörd.
132

 Att informationen om ändamålet ska förklaras och uttryckas i 

begriplig form är något som kan vara problematiskt i ett IoT-föremål, likaså kan det 

vara problematiskt att hålla ändamålet kortfattat och koncist om det rör sig om flera 

parallella behandlingar.
133

 För att förklara ändamålet i begriplig form har Artikel 29-

gruppen rekommenderat att företag använder sig av notiser. Detta innebär att viss 

nyckelinformation ges till användaren på koncisa och användarvänliga sätt medan 

ytterligare information (exempelvis genom en länk till en mer detaljerad beskrivning av 

behandlingen på en annan hemsida) ges till dem som önskar mer information.
134

 

 Principen har även en andra del som säger att den efterföljande behandlingen inte får 

vara oförenlig med ändamålet. I artikel 6.4 i Förordningen finns numera ett antal 

faktorer som kan beaktas för att avgöra om behandlingen är förenlig med ändamålet. 

Sådana faktorer finns inte i Direktivet och togs in Förordningen efter att det efterfrågats 

av Artikel 29-gruppen.
135

 Exempelvis ska sammanhanget som uppgifterna samlats in i 

beaktas. Här finns utrymme att se till tjänstens art och om den kan ge upphov till en 

förväntan att tro att det ska finnas striktare begränsningar i fortsatt användning. 

Livsloggande applikationer nämns uttryckligen som exempel på där enskilda kan ha en 

sådan förväntan i och med att ytterst personlig information behandlas.
136

 Likaså kan 

personuppgifternas art beaktas där det generellt kan sägas att ju mer känsliga 

personuppgifter som är involverade, desto snävare blir också utrymmet för fortsatt 

användning. Relevant kan också vara att se till hur informationen behandlas, exempelvis 

om det är stora mängder uppgifter som behandlas eller om dessa kombineras med annan 

information, såsom vid exempelvis profilering.
137

 Om dessa faktorer tillämpas på ett 

                                                 
132

 WP 203 s 17. 
133

 Se ovan kapitel 6.1.2 där problematiken med att tillhandahålla information i ett IoT-föremål behandlas. 
134

 WP 203 s 16. Se även kapitel 6.1.2 om symboler som kan användas för att förstärka notiserna och göra 

de ännu mer lättillgängliga. 
135

 WP 203 s 23ff. I uttalandet går gruppen igenom dessa olika krav och ger en förklaring till hur de kan 

användas i praktiken. 
136

 WP 203 s 24f, särskilt not 61 på s 24. 
137

 WP 203 s 25f. 



44 

 

aktivitetsarmband med tillhörande hälsoapplikation förefaller det tydligt att utrymmet 

för vad som kan anses utgöra en förenlig efterföljande behandling är förhållandevis litet. 

Detta eftersom det rör sig om personlig information, ibland känslig sådan, som samlas 

in en stor omfattning och som dessutom kan komma att användas för profilering. 

 Formuleringen i artikel 6.4 är däremot något oklar. Det framgår inte tydligt om 

bedömningskriterierna ska tillämpas när den enskilde inte samtyckt till behandlingen för 

det andra ändamålet eller om kriterierna ska tillämpas i andra fall än där de ursprungliga 

insamlade personuppgifterna grundar sig på samtycke. Det kan då, i ett fall där den 

ursprungliga insamlingen grundar sig på samtycke, tolkas som att det ska finnas några 

andra kriterier som avgör vad som är en förenlig användning, några sådana kriterier 

finns däremot inte. Inte heller i Artikel 29-gruppens uttalande sägs något om att 

samtyckesgrunden skulle ge upphov till några särskilda och egna bedömningskriterier. 

En annan tolkning kan vara att samtycket bara gäller för ett visst ändamål och att all 

annan behandling per automatik således är oförenlig. En sådan tolkning är inte heller 

trolig då den grundläggande principen är tänkt att bidra med balans mellan den som 

behandlar personuppgifter och denne vars uppgifter är insamlade. Sammanfattningsvis 

bör därför den första tolkningen vara den korrekta, d.v.s. när en enskild inte givit sitt 

samtycke till en efterföljande behandling som är oförenlig till det angivna ändamålet, så 

ska bedömningskriterierna i artikeln tillämpas. Denna tolkning görs särskilt mot skäl 50 

i Förordningen som anger att om den enskilde givit sitt medgivande så bör den som är 

ansvarig för personuppgifterna tillåtas att behandla dem ytterligare oavsett om det är 

förenligt med ändamålen eller inte. För de livsloggande produkternas del innebär det då 

att ett samtycke för ytterligare behandling torde vara nödvändigt eftersom bedömningen 

ovan resulterade i ett litet utrymme för behandling som inte omfattades av det 

ursprungliga ändamålet. 

 Inhämtade av samtycke behandlas närmare i kapitel 8, dock kan sägas att om det de 

facto är så att ett nytt och ytterligare samtycke inhämtas så är det bra ur integritets-

synpunkt. Det kan däremot ifrågasättas om så verkligen görs i praktiken i och med de 

allmänt hållna ändamålen kombinerat med möjligheten för företag att göra en egen 

förenlighetsbedömning. Dessa bedömningar torde allt som oftast falla ut till företagets 

fördel och rätt att företa ytterligare behandling utan att inhämta samtycke. Förenlighets-

bedömningarna kan dock i praktiken komma att stramas upp genom de utökade 

sanktionerna i Förordningen. Dessutom kan även den nu inskrivna vägledningen för hur 

bedömningen ska göras skapa en enhetlighet och mer förutsebarhet för den enskilde och 
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i förlängningen en upplevd känsla av kontroll. Att särskilt stärka den enskildes kontroll 

får ses som en nödvändighet för att teknikutvecklingen ska kunna fortgå och för att IoT 

ska kunna fortsätta växa. Genom att göra människor mer medvetna om vad som händer 

med deras information kan också deras kontroll förstärkas vilket i sin tur kan öka deras 

förtroende för tekniken, något som bör vara avgörande för den fortsatta teknik-

spridningen.
138

   

 En sådan medvetenhet kan skapas genom de olika faktorer som diskuterats i det här 

kapitlet: ökad transparens, mer information som ges på ett enkelt och lättillgängligt sätt 

samt en tydlig begränsning av den information som samlas in om den enskilde. Dock 

har i kapitlet konstaterats att IoT-föremåls syfte och design försvårar genomslaget för 

dessa nyss nämnda faktorer. Vidare skulle en begränsning av den information som 

samlas in om den enskilde förfela syftet med föremålet. Begränsning av information är i 

sig nära förbundet med möjligheterna till kartläggning och profilering av den enskilde, 

vilket berörs närmare i nästa kapitel.   
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7 Möjligheten till kartläggning och delning av 

information  

7.1 Profilering  

7.1.1 Inledning  

Att den informationsmängd som samlas in kan utgöra ett problem för den personliga 

integriteten togs upp i föregående kapitel. Ett aktivitetsarmband som samlar in 

information om hur dess användare rör sig, om dennes puls eller andra hälsorelaterade 

uppgifter som kombineras med en applikation där den enskilde anger ytterligare 

uppgifter om sig själv skapar således ett enormt informationsflöde. Om den här 

informationen kopplas samman med annan information, antingen sådan som hämtas on- 

eller offline och med eller utan den enskildes medverkan, så finns således en potential 

att skapa mer eller mindre omfattande profiler via dessa stora informationsresurser.
139

 

Mot bakgrund av de problem som kan tänkas uppstå med profilering och den 

påverkan som profilering kan ha på skyddet för personuppgifter och integritet finns nu, 

till skillnad från i Direktivet, således särskilda regler i Förordningen som reglerar 

förekomsten av profilering. Dels finns i artikel 4.4 en definition av profilering. Dels ska 

den enskilde, enligt artikel 13.2(f) och 14.2(g), informeras om att profilering före-

kommer. Avslutningsvis finns, i artikel 22.2(c), ett generellt förbud mot vissa typer av 

beslut som föregås av profilering om den enskilde inte lämnat sitt samtycke.
140

 De två 

förstnämnda artiklarna diskuteras nedan i kapitel 7.1.2 medan den tredje behandlas i 

kapitel 7.1.3.  

 

7.1.2 Att delge användaren information om profilering 

I artikel 4.4 i Förordningen definieras profilering som ”varje form av automatisk 

behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att 

bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera 

eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, 

personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.” 

Definitionen stämmer bra överens med hur profilering beskrivits tidigare i tidigare 

kapitel förutom att det inte specificeras närmare hur profileringen sker, något som kan 
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anses positivt då lagstiftningen på så viss blir teknikneutral och inte riskerar att bli 

inaktuell om nya metoder för att utföra profilering tillkommer eller ändras över tid.  

Vidare ska den person som är föremål för profilering informeras om att detta sker. 

Oavsett om personuppgifterna erhållits från den registrerade eller inte så ska den som är 

ansvarig för uppgifterna, enligt artikel 13.2(f) och 14.2(g), ge den enskilde viss 

information om profileringen för att säkerställa en transparent och rättvis behandling. 

Närmare innebär det att information ska ges om att profilering förekommer, meningsfull 

information om logiken som är involverad och dessutom betydelsen av och de förut-

sedda konsekvenserna av en sådan behandling. Informationskravet får anses vara 

relativt långtgående och kan till synes krocka med företagets näringsfrihet genom att 

informationen kan klassas som företagshemligheter. Informationskravet är dock inte 

menat att gå så långt så att det inkräktar på affärshemligheter eller immateriella 

rättigheter.
141

 Kravet kan ändock i praktiken tänkas innebära problem för den som 

behandlar personuppgifter. Vad är det exempelvis som avgör vad som är meningsfull 

information om logiken? Att beskriva de matematiska algoritmerna och den 

komplicerade logiken och tekniken som ligger bakom profileringen på ett enkelt sätt är 

troligen inte särskilt enkelt i praktiken. Detta inte minst med anledning av att kunskapen 

om teknik hos gemene man varierar och den generella kunskapsnivån om tekniken är 

svår att fastslå. Det är inte heller klarlagt hur mycket information som ska ges om 

tekniken, eventuellt räcker det att förklara att det är matematiska algoritmer som ligger 

bakom. För att regeln ska få genomslag och fylla sin funktion borde det dock ställas 

högre krav på informationen än så för att den ska vara meningsfull.  

Likaså kan tänkas att konsekvenserna av profilering beskrivs i positiva ordalag, 

något som dessutom torde vara vanligt idag, d.v.s. att de konsekvenser som framhålls är 

att en kund kan få specialrabatter eller få personligt anpassade tips om diverse varor 

eller tjänster. Att ändamålsglidningar, kartläggningsmöjligheter eller möjligheten att 

extrahera känslig information ur okänslig sådan tas upp är däremot inte särskilt 

sannolikt. En sådan beskrivning skulle troligen avskräcka många konsumenter och inte 

vara särskilt säljande för företaget som tillhandahåller livsloggande produkter. Därmed 

finns en risk att det kommersiella intresset hos företagen kommer att förhindra regelns 
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genomslagskraft i avsaknaden av närmare specifikationer av vilken information som ska 

ges till den enskilde. Ytterligare ett problem med det kommande informationskravet är 

att samtliga konsekvenser omöjligen kan förutses. Det är inte heller säkert att den som 

kommer att behandla personuppgifterna är på det klara med exakt vilka konsekvenser 

som just deras profilering kan komma att leda till. Dessa konsekvenser framkommer 

troligen tydligare när det redan finns en tillgänglig profil.  

Ytterligare en del av problematiken är den som redovisades ovan i kapitel 6.1.2, 

d.v.s. att det finns ett antal aspekter som försvårar för företagen att ge information till 

användaren av ett IoT-föremål på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Att då lägga till 

ytterligare en punkt i listan som företag måste informera den enskilde om och därmed 

ge ännu mer information är därför eventuellt inte rätt väg att gå. Samtidigt kan ett 

informationskrav öka transparensen och dessutom ge konsumenten en känsla av 

individuell kontroll, så länge den enskilde läser igenom och tillgodogör sig 

informationen. Profilering är således en av de behandlingar som bör märkas med en 

tydlig symbol så att enskilda uppmärksammas på problematiken och kan läsa mer om 

det på företagets hemsida. 

 

7.1.3 Den praktiska tillämpningen och bedömningen av signifikant påverkan 

I det följande studeras under vilka förutsättningar som profilering får ske. Inledningsvis 

bör noteras att profilering är personuppgiftsbehandling och därmed kräver stöd i 

Förordningen precis som vilken annan behandling som helst. Därutöver finns ytterligare 

regler i artikel 22.1 som anger att en individ har rätt till att inte bli föremål för ett beslut 

som enbart fattas på grundval av profilering och som ger rättsliga följder för subjektet 

eller annars på ett liknande sätt signifikant påverkar individen.
142

 Till denna artikel finns 

däremot några undantag, exempelvis om den enskilde givit sitt uttryckliga samtycke.
143

 

Däremot krävs, enligt artikel 22.4, alltid ett uttryckligt samtycke om beslutet grundar sig 

på känsliga personuppgifter, i ett sådant fall kan de övriga undantagen således inte 

tillämpas. Här är det alltså, till skillnad från vad som gäller vid vanlig personuppgifts-

behandling, inte någon åtskillnad i det samtycke som ska lämnas av den enskilde. I 
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skälen anges dock att profilering som baseras på känsliga personuppgifter endast får 

tillåtas om det föreligger särskilda skäl/omständigheter,
144

 vilket borde tyda på att det 

likväl finns en åtskillnad och att det skulle vara strängare om beslut togs utifrån 

profilering grundad på känsliga uppgifter. Vad dessa särskilda omständigheter skulle 

kunna tänkas vara anges däremot inte vilket skapar viss oklarhet. Eventuellt har 

”särskilda skäl” i det här fallet kommit till uttryck genom att beslut baserade på 

profilering som har sin grund i vanliga uppgifter tillåts i fler situationer än vad som är 

fallet om det rör sig om känsliga uppgifter.  

Ytterligare kritik som kan riktas mot artikeln är hur den blivit utformad i För-

ordningen då den snarare ger uttryck för, och fokuserar på, själva beslutet som utfallet 

av profileringen än profileringen som sådan.
145

 Det innebär därmed att själva skapandet 

och användandet av profiler är tillåtet så länge ett beslut som signifikant påverkar den 

enskilde inte tas utifrån profilen. Visserligen faller profilering likväl under För-

ordningen eftersom det är fråga om behandling av personuppgifter men själva skapandet 

av profiler skiljer sig således inte från den vanliga hanteringen av personuppgifter. Detta 

trots de risker som profilering kan innebära för den enskildes integritet. Formuleringen 

innebär vidare att beslutet som tas enbart ska tas utifrån profilen, likaså ska beslutet vara 

av viss dignitet; det ska antingen ge rättsliga följder eller i betydande grad påverka 

personen som beslutet rör. Denna formulering gör sammantaget att möjligheten för 

profilering som leder till beslut öppnas upp och tillåts i många fall och det är oklart om 

detta verkligen kan ha varit intentionen när Förordningen skapades.  

Själva kvalificeringen av beslutet som sådant, att det ska påverka personen i 

betydande grad, ger således ett utrymme för att alla övriga beslut som saknar sådan 

påverkan kan tas utifrån en profilering. Detta kan givetvis vara en lättnad för företag 

som behandlar personuppgifter genom profilering och tar automatiska beslut utifrån 

profileringen. Samtidigt är själva avvägningen som ska göras ytterst diffus, d.v.s. hur 

avgörs vad som har ”en liknande signifikant effekt” på den enskilde eller ”på liknande 

sätt i betydande grad påverkar” den enskilde? Enligt skälen kan detta vara exempelvis 

fall där en enskild automatiskt får avslag på en kreditansökan som gjorts online eller 

avslag på en rekrytering som skett online helt utan mänsklig inblandning.
146

 Det torde 

vara svårt att göra en fullständig förteckning över vilka typer av beslut som kan tänkas 
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falla inom regelns tillämpningsområde men utifrån skälens, visserligen knapphändiga, 

exempel, rör det sig om nekande beslut. Det bör däremot vara självklart att även ett 

positivt beslut kan innebära rättslig effekt och märkbart påverka en individ, såsom för 

den person som faktiskt får en beviljad kreditansökan eller erbjudande om anställning. 

Här bör en objektiv standard sättas som kan agera vägledning för myndigheter och 

rättstillämpning så att själva artikeln kan tolkas, specificeras och tillämpas enhetligt. I 

Artikel 29-gruppens uttalande anges att en sådan mekanism skulle kunna innefatta inte 

bara individens intresse av personuppgiftsskydd utan dessutom väga in den person-

uppgiftsansvariges intresse och analysera möjlig och faktisk påverkan av olika 

profileringstekniker på individens rättigheter och friheter.
147

    

ICO har gett ytterligare två exempel på beslut som föregåtts av profilering, vilka kan 

tjäna till en utökad förståelse för bedömningen av vad som kan utgöra ett beslut som i 

betydande grad påverkar den enskilde. Det ena avser ett exempel där en arbetare i en 

fabrik får lön utifrån produktivitet vilket mäts på automatisk väg, vilket är ett exempel 

på ett beslut som märkbart påverkar honom. Det andra exemplet är ett fall där en individ 

gör ett personlighetstest online. Där svarar hon på olika frågor om henne själv på en 

hemsida som sedan använder hennes svar för att automatiskt generera en personlighets-

profil till henne. Informationen som anges lagras inte och profilen skickas inte heller till 

någon annan. Ett sådant beslut, d.v.s. beslutet som profilen baseras på, har inte en 

signifikant påverkan på individen.
148

 Även här är exemplen relativt tydliga så frågan är 

framförallt vad som i praktiken kommer att ske i gråzonerna. I en applikation sparas 

profilen och den kan också komma att skickas till andra – två väsentliga skillnader från 

ICO:s senare exempel. Vidare kan de exempel som hittills getts och som har signifikant 

påverkan sägas ha gemensamt att de kopplas till monetära eller materiella värden, 

antingen direkt genom ett lån eller indirekt genom en inkomst. Hur ska exempelvis ett 

fall där det istället är fråga om mjuka eller ideella värden hanteras? Eller kan ett beslut 

endast kvalificeras till att ha signifikant påverkan liknande ett rättsligt beslut i ett fall 

där det rör sig om pengar?   

Vidare borde det vara en stor skillnad från profil till profil vid en bedömning av 

huruvida profilen innebär en risk för att den enskildes integritet kan komma att kränkas 

eller att den enskildes personuppgifter behandlas icke-transparent. Exempelvis borde det 

ha inverkan på bedömningen om informationen i profilen kommer från den enskilde 
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jämfört med om det kommer från tredje part. Eftersom den enskilde, i det senare fallet, 

saknar kännedom om informationen som beslutet är baserat på torde en sådan profil ha 

en större påverkan på den enskildes integritet jämfört med en profil som görs inom ett 

transparent förhållande. Med ett sådant förhållande avses då att den enskilde själv har 

tillhandahållit all information på egen hand till profilen alternativt har kännedom om 

vilken information som ingår i profilen. Likaså kan informationen som ingår i profilen 

vara av olika typ och mängden information kan spela roll för profilens detaljnivå. 

Sammanfattningsvis finns det därför enligt min mening olika typer av profiler och 

regeln har fått en olycklig utformning i det avseendet eftersom den bara träffar beslut 

som tas utifrån profilen och inte profilen som sådan. Det kan även diskuteras vad som 

faktiskt är ett beslut: marknadsföring eller erbjudande till en individ baserat på dennes 

profil, är det ett beslut? Enligt ICO bör så vara fallet eftersom det ansågs vara beslut att 

visa en personlighetsprofil, med ett sådant resonemang bör det även vara ett beslut att 

skicka marknadsföring till den enskilde. Frågan är om det däremot kan anses ha en 

sådan effekt som avses i förordningen? I vissa medlemsstater har det dock tolkats som 

att det täcker marknadsföring och om innebörden ska vara så pass vid innebär det också 

att de flesta företag idag kommer att träffas av regeln och därmed behöva samtycke.
149

 

Förutom att artikeln ska vara tillämplig så ska beslutet dessutom vara grundat enbart 

på automatiserad behandling, inbegripet profilering. Det innebär således att det inte får 

förekomma någon mänsklig interaktion, ett krav som därmed ytterligare höjer tröskeln 

för när regeln kan tillämpas. Det är däremot oklart om den mänskliga interaktionen inte 

får vara inblandad i beslutet eller om det även gäller själva profileringsaktiviteten. I och 

med att artikeln tar sikte på automatiskt beslutsfattande torde det vara själva beslutet 

som avses och inte profileringen som sådan. Även om profilering är en automatisk 

behandling så väljer en analytiker ut vilka aspekter som ska analyseras, profileringen 

kan därmed ses som en interaktiv process och inte helt undantagen mänsklig in-

blandning.
150

 Det kan därför ifrågasättas när den mänskliga inblandningen är så pass 

närvarande i profileringsprocessen så att beslutet inte längre kan klassificeras som ett 

automatiskt sådant. Denna problematik behandlas inte i Förordningen och artikeln 

skyddar, om en ordalydelsetolkning görs, endast automatiska beslut vilket innebär att 

minsta inblandning av en person i beslutsprocessen medför att skyddet mot att utsättas 
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 Canhoto & Backhouse s 53, se däri särskilt kapitel 3.2 för en närmare beskrivning av profileringens 
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för beslut tagna utifrån en profil inte längre gäller. Detta trots att profilen kan komma att 

vara det enda beslutsunderlaget när beslut tas. 

Eftersom det, såsom framkommit, uppkommer problem med tolkningen av artikeln 

och uppstår svårigheter vid bedömningen av huruvida ett beslut kan anses ha en 

signifikant påverkan eller inte, så vore det önskvärt med ytterligare vägledning. 

Avslutningsvis kan också ifrågasättas hur samtycket ska hanteras i samband med 

profilering. Mer om samtycke och dess applicering i en IoT-kontext behandlas nedan i 

kapitel 8.  

 

7.2 Spridning av information och privacy by design 

7.2.1 Spridning av den enskildes information 

Många företag får tillgång till de insamlade uppgifterna genom att vara inblandade i 

applikations- eller produkttillverkning, genom köp av information eller genom delning 

med tredje parter inom ramen för diverse samarbeten.
151

 Därutöver har många företag 

som standardinställning på sina produkter att informationen som samlas in automatiskt 

offentliggörs, d.v.s. ett förhållningssätt som bygger på public by default.
152

 Detta är 

problematiskt på så vis att många användare accepterar den på förhand valda lösningen 

och andra vet inte ens att det finns en möjlighet att använda en annan inställning.
153

  En 

default-inställning innebär i sin tur att den enskilde kan dela sin information över nätet 

utan att själv vara medveten om detta. Likaså är det vanligt att användaren av ett IoT-

föremål inte heller kan granska informationen noggrant före dess publicering, vilket i 

sin tur skapar överdriven självexponering såväl som en upplevd känsla av bristande 

kontroll. Dessutom är det ofta så att kommunikationen mellan olika IoT-föremål kan 

utlösas automatiskt och standardmässigt, något som i sådana fall innebär att individen 

inte alltid är medveten om kommunikationen.
154

 Här bör dock noteras att många 

enskilda också frivilligt delar sin information i sociala medier, något som behandlades 

ytterligare i kapitel 4.3.1 och 4.3.3. Det rör sig således inte enbart om informations-

delning som sker utan individens kännedom. 
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 Se ovan i kapitel 5.3. 
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Sammantaget innebär den totala delningen av information att företag har tillgång till en 

oerhört stor mängd information och att denna informationsmängd omfattar mer 

information än den som delas enbart mellan företaget och användaren. Att det förhåller 

sig på det viset kan vara problematiskt och det är därför av intresse att se vilka regler 

som finns i Förordningen till skydd för spridning av den enskildes information.   

 Till en början bör erinras om att i och med att definitionen av behandling i artikel 4.1 

i Förordningen omfattar utlämning genom överföring och spridning, så faller enbart 

själva spridningen av en individs information inom ramen för Förordningen. Därmed 

krävs att samtycke eller annan rättslig grund är för handen. Således finns, så länge en 

rättslig grund finns, inte heller något direkt förbud mot att sprida personuppgifter i och 

med att det inte finns något direkt förbud mot behandling av personuppgifter. Däremot 

finns ett flertal regler som handlar om att öka individens kännedom om att spridning 

sker och därmed verkar integritetsfrämjande, i vart fall så länge den enskilde läser och 

kan tillgodogöra sig informationen.  

 Enligt artikel 13.1(f) och 14.1(e) ska information ges till användaren vid 

informationsinsamlingen där den ansvarige ska ange mottagare eller kategorier av mot-

tagare som ska få ta del av uppgifterna. I det här skedet ska den enskilde också få 

information om dennes rättighet att få begränsa behandlingen.
155

 I och med att spridning 

är en behandling av personuppgifter är det rimligt att anta att den enskilde i ett sådant 

fall skulle ha en rätt att få begära att behandlingen begränsas, d.v.s. att spridningen 

begränsas till ett visst antal kategorier av mottagare. Så är däremot inte fallet då det bara 

går att begränsa behandlingen om någon av de förutsättningar som listas i artikeln är 

uppfyllda.
156

 Det är således ingen generell grund som kan åberopas av den enskilde, 

något som möjligtvis kan kritiseras ut integritetssynpunkt. Regeln kan också vara 

resultatet av en balansavvägning mellan företagets näringsfrihet och förutsebarhet; d.v.s. 

har ett företag samlat in uppgifterna med stöd av samtycke eller annan rättslig grund så 

ska de också kunna få behandla uppgifterna i enlighet med det särskilda ändamålet, 

även om det ändamålet består i att dela informationen med tredje parter.  
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 Art. 13.2(b) och 14.2(c) Dataskyddsförordningen. Observera att en ansvarig kan få undantag från 

kravet i 14.2 om det skulle vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning att tillhandahålla 

informationen (se art. 14.5(b)). Utlämnandet av informationen till vilka kategorier av mottagare som den 

ansvarige planerar att lämna ut uppgifterna till torde inte omfattas av undantaget, framförallt efter en av-

vägning mellan företagets ansträngning och den enskildes integritet och rätten att få veta vad som händer 

med dennes information.  
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 Art. 18.1(a)-(d) Dataskyddsförordningen, t.ex. om uppgifternas korrekthet bestrids, om behandlingen 

är olaglig eller om uppgifterna inte behövs för ändamålen. 
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 Utöver den information som inledningsvis ska ges till den enskilde så ska den som är 

ansvarig för personuppgifterna dessutom, enligt artikel 30.1(d), föra ett register över 

vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna antingen har lämnats eller ska 

lämnas ut till. Dessutom ska den enskilde, enligt artikel 15.1(c), ha rätt att kontakta den 

ansvarige att få bekräftelse om, och information om, vilka mottagare eller kategorier av 

mottagare som informationen har lämnats, eller ska lämnas, ut till. Här är återigen ett 

tydligt exempel på regler som har ett syfte att öka transparensen i förhållande mellan 

näringsidkare och individ och därmed också ökar den enskildes känsla av kontroll vilket 

i sin tur stärker dennes integritet.  

Här bör en grundkonflikt belysas likt den konflikt och problem som presenterades 

ovan i kapitel 6.1.2 och 6.2.1, d.v.s. att själva strukturen, funktionen och syftet bakom 

IoT-föremål förhindrar appliceringen av vissa regler. I och med att IoT-kontexten i 

allmänhet, och aktivitetsarmband i synnerhet, bygger på att en stor mängd information 

samlas in som i sin tur kan användas för diverse användarprofiler och analyseras för att 

se trender i den enskildes beteende i särskilt aktivitetsarmbandets fall, så är delning och 

spridning av information en förutsättning för att tillhandahålla fullständiga profiler till 

användaren. Likaså rör det sig om en avancerad teknik och ett flertal inblandade parter 

som alla vill ha sin del av kakan – den enskildes information. Att i ett sådant fall 

förhindra en spridning eller delning skulle troligen komma att förfela syftet med att 

använda produkten eftersom dess funktioner skulle bli ytterst begränsade. Vidare bör 

också poängteras att det faktum att ett flertal olika parter är inblandade kan försvåra för 

den enskilde att veta vem som har skyldigheten att informera om rättigheter och 

behandlingar. Detta är ytterligare en aspekt som är problematisk ur integritetssynpunkt.    

 

7.2.2 Privacy by Design 

En princip som till skillnad från informationskraven ovan är, i förhållande till 

Direktivet, en nyhet i Förordningen är begreppet Privacy by Design (PBD) och Privacy 

by Default, eller i den svenska översättningen inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard.
157

 Principen innebär att skyddet för personuppgifter ska beaktas redan när den 

som behandlar personuppgifterna utvecklar och utformar sina produkter, tjänster eller 
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personuppgifterna ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 
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applikationer och att det då ska vidtas åtgärder och interna strategier för att skydda 

uppgifterna. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att minimera personuppgifts-

behandlingen, att vara öppen med syftet bakom behandlingen eller att den enskilde ges 

möjlighet att övervaka behandlingen.
158

 Likaså ska åtgärder vidtas för att i standardfallet 

säkerställa att det endast är personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt 

ändamål som behandlas. Detta gäller såväl mängden insamlade uppgifter som om-

fattningen av behandlingen som lagringsperioden. Särskilt ska dessa åtgärder säkerställa 

att det i standardfallet inte förekommer att personuppgifter görs tillgängliga för ett 

obegränsat antal individer utan att personen ifråga är medveten om detta.
159

 Det 

sistnämnda är något som, teoretiskt, skulle kunna lösa problemet som beskrivits ovan 

med att många produkter idag har en standardinställning att dela den enskildes 

information offentligt. I praktiken finns däremot en risk för att det inte kommer att 

innebära någon skillnad i ett fall där öppenheten och därmed medvetenheten hos den 

enskilde skapas genom att informationen om att IoT-föremålet delar information ges i 

en lång policy. Detta med anledning av de informationsproblem som tidigare beskrivits 

återigen aktualiseras. Här kan det eventuellt vara aktuellt att, istället för att ge 

informationen i en lång privacy policy, ge en notis i samband med delandet i exempel-

vis sociala medier som varnar den enskilde att informationen nu offentliggörs. Detta 

påverkar i viss mån användarvänligheten men här skulle det också kunna vara möjligt 

att låta individen göra ett val att inte visa notisen igen när denne väl har godkänt 

delningen.  

 Det är ännu oklart exakt vad PBD i praktiken kommer att innebära vilket medför 

rättsosäkerhet för de företag som tillhandahåller IoT-föremål i och med att de åtgärder 

som ska vidtas får avgöras i det enskilda fallet. I förslaget till Förordningen föreslogs att 

Kommissionen skulle ha befogenhet att anta delegerade akter för att därigenom 

precisera kriterier, åtgärder och mekanismer för att vara i enlighet med PBD-

principen.
160

 Det här hade i viss mån kunnat förtydliga innebörden av principen men då 

detta inte tillstyrktes av Rådet eller Parlamentet så saknar Kommissionen en sådan 

befogenhet.
161

 Dessutom finns det, i artikel 25.1 i Förordningen, en viss typ av ventil 
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där den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, om-

fattning, sammanhang och ändamål ska beaktas när det avgörs vilka tekniska och 

organisatoriska åtgärder som ska vidtas. Att det finns en sådan ventil innebär också att 

kravet inte kommer att innebära att alla möjliga åtgärder för att skydda den enskildes 

personuppgifter måste vidtas, utan endast sådana som efter en lämplighetsavvägning bör 

införas, något som återigen bidrar till att det ännu är oklart hur PBD kommer att 

implementeras i praktiken. Däremot kan tänkas att företagen inte är alltför tillåtande i 

sin bedömning i och med de förstärkta sanktionerna i Förordningen.
162

  

 Om principen får ett starkt genomslag kan det ses ett stort lyft för den enskildes 

integritet och skyddet för personuppgifter i och med att andra tekniken används för att 

säkerställa att Förordningens övriga principer får genomslag direkt genom produkternas 

design. Således läggs inte funktioner på i efterhand såsom ett slags filter tänkt att 

skydda integriteten. Om filtret istället kan implementeras redan från start skulle det 

säkerligen medföra att produkterna blir mer användarvänliga och dessutom skyddar 

personuppgifterna på ett mer effektivt sätt. Samtidigt finns återigen problematiken med 

att funktionen bakom ett IoT-föremål, såsom ett aktivitetsarmband, till stor del förfelas 

om det inte går att samla in stora mängder information.  

  

                                                                                                                                               
skulle det dock ha inneburit att regelverket blivit alltmer enhetligt inom unionen vilket, sett ur den såväl 

företagens som den enskildes behov av rättssäkerhet och förutsebarhet, varit positivt. 
162

 Art. 83.4(a) Dataskyddsförordningen, anger att det vid överträdelse av den personuppgiftsansvariges 

skyldigheter (såsom bl.a. PBD) påförs sanktionsavgifter på upp till 10 miljoner euro eller upp till 2 % av 

total global årsomsättning, beroende på vilket värde som är högst. Jmf not 125 och art. 83.5(a) och (b) 

som är kopplade till strängare sanktioner. 
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8 Samtycke som rättslig grund för behandling 

8.1 Inledning 

I artikel 4.11 i Dataskyddsförordningen definieras samtycke som ”Varje slag av 

frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, 

antingen genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling, godtar behandling 

av personuppgifter som rör honom eller henne”. Detta kan jämföras med artikel 2(h) i 

Dataskyddsdirektivet där samtycke definieras som ”varje slag av frivillig, särskild och 

informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av person-

uppgifter som rör honom”. De rekvisit som är tillagt är således att samtycket ska ske 

genom en entydig bekräftande handling samt att det ska vara en otvetydig vilje-

yttring.
163

 Dessutom bör poängteras att det fortfarande, enligt artikel 9.2(a), krävs ett ut-

tryckligt samtycke för att för att få behandla känsliga personuppgifter enligt För-

ordningen, i denna del är läget således oförändrat. 

Utöver detta skärps även kraven på förutsättningarna och omständigheterna runt-

omkring samtycket. För det första har den som är ansvarig för personuppgifterna, enligt 

artikel 7.1, bevisbördan för att samtycke har lämnats. Vidare ska samtyckesdelen, enligt 

artikel 7.2, vara klart och tydligt avskild från andra frågor om samtycket lämnas i en 

skriftlig förklaring som också rör andra angelägenheter. Det ska dessutom göras i en 

begriplig och lättillgänglig form med ett språk som är klart och tydligt. Vidare är sam-

tycket inte giltigt om det råder en tydlig obalans mellan den som efterfrågar samtycket 

och den som lämnar det.
164

 Sammantaget kan dessa förändringar troligen komma att be-

gränsa omfattningen av hur företag förlitar sig på samtycket i praktiken,
165

  eftersom de 

utökade kraven på samtycket kan bli en utmaning.  

I detta kapitel behandlas således rekvisiten för ett giltigt samtycke och problematiken 

med att erhålla ett sådant samtycke i en IoT-kontext. 
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 Att samtycket ska vara otvetydigt är dock något som i Direktivet framgått i art. 7 då det anges att det 

krävs ett otvetydigt samtycke från den enskilde för att få kunna behandla personuppgifterna. Således är 

inte rekvisitet nytt i dataskyddssammanhanget, dock är det en nyhet att det skrivs in i definitionen istället 

för att användas för att kvalificera samtycket i ett fall då samtycke används som rättslig grund för 

behandling. I den svenska implementeringen är däremot värt att notera att otvetydigt alltid varit en del av 

definitionen, se 3 § PuL. 
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 Skäl 43 Dataskyddsförordningen. 
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8.2 Förutsättningar för ett giltigt samtycke  

8.2.1 Ett frivilligt, specifikt och informerat samtycke 

Att samtycket ska vara frivilligt innebär att det måste finnas en reell möjlighet att avstå 

från att lämna samtycke. Därmed är det inte ett frivilligt samtycke om den enskilde i 

praktiken inte kan avstå från att lämna det,
166

 annat än med undantag för att personen 

skulle lämnat samtycket ändå även om det inte skulle förelegat något tvång.
167

 Huruvida 

samtycket är frivilligt i en IoT-kontext kan diskuteras. I dagsläget föreligger visserligen 

inte något tvång att använda IoT-produkter. Såsom angivits ovan i kapitel 4.2.1 behöver 

däremot inte så alltid vara fallet när utvecklingen tyder på att allt fler produkter kopplas 

upp och att utbudet av ouppkopplade produkter därmed kommer att minska. Vidare är 

det, för de som likväl införskaffar en IoT-produkt, en förutsättning att den enskilde delar 

med sig av sina uppgifter för att föremålet ska kunna fungera. Det har därför, av Artikel 

29-gruppen, framhållits att möjligheten att avstå från att använda vissa tjänster eller 

funktioner i ett IoT-föremål således är mer ett teoretiskt koncept än ett alternativ som 

faktiskt finns i verkligheten.
168 I de fall där en applikation laddas ner för att komplettera 

det livsloggande föremålets uppgifter bör samtycket däremot anses vara frivilligt 

eftersom det i sådana fall görs för att komplettera IoT-föremålet. Samtidigt finns dock 

de produkter som kräver att en applikation laddas ner,
169

 exempelvis för att föremålet 

saknar display. I sådana fall saknas ett frivilligt samtycke om individen inte känner till 

detta innan armbandet köps. Här kan ett alternativ vara att den som tillhandahåller app-

likationen, eller i förekommande fall föremålet, erbjuder en alternativ version eftersom 

avsaknaden av alternativa tjänster innebär att det också saknas en verklig valfrihet. 

Detta gör det också svårare att hävda att ett frivilligt, och därmed giltigt, samtycke har 

getts genom att stödja sig på att själva gratistjänsten har använts.
170 

Vidare ska samtycket vara särskilt vilket innebär att det ska vara specifikt och avse 

en viss behandling av en viss ansvarig för vissa ändamål,
171

 det inte kan således inte 

vara generellt och därmed täcka en mängd olika behandlingar.
172

 I och med att 

ändamålen, såsom påpekats tidigare, inte alltid är tydligt formulerade så innebär det att 
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den enskilde inte alltid, i praktiken, samtycker till ett visst ändamål utan snarare ett 

generellt ändamål eller flera sådana.  

 Att samtycket ska vara informerat innebär avslutningsvis att det ska vara så pass 

informerat att den enskilde kan utvärdera personuppgiftsbehandlingens för- och nack-

delar.
173

 Informationen ska också omfatta de mest väsentliga aspekterna av person-

uppgiftsbehandlingen, i synnerhet de som tas upp i artikel 13 och 14, eftersom det är de 

aspekter som samtycket avser att legitimera.
174

 Även här uppstår vissa problem i 

relation till IoT i och med att den enskilde inte alltid är medvetna om den extensiva 

personuppgiftsinsamlingen. Likaså har problemen med att användare eventuellt inte 

läser, eller tillgodogör sig, informationen som tillhandahålls av företaget berörts. I ett 

sådant fall riskerar samtycket att bli fullkomligt värdelöst eftersom den enskilde måste 

kunna tillgodogöra sig informationen för att kunna lämna ett giltigt samtycke.
175

 

Dessutom kan, om någon som läser informationen inte förstår den, bli rädd för vad det 

faktiskt innebär att dela med sig av sin information, något som i sin tur är troligt sker 

idag med anledning av den visade misstro som finns bland enskilda mot såväl teknik-

möjligheter som insamlingen av personuppgifter. I ett sådant fall riskerar samtycket att 

få en hämmande effekt för företagens försäljning och den kontroll som informationen är 

tänkt att ge enskilda går om intet.  

 Sammanfattningsvis torde dessa grundläggande krav på samtycke vara bland de 

svårare för de företag som tillhandahåller IoT-föremål att uppfylla. Detta i och med den 

tekniska utmaningen att ge den information som krävs för att få samtycket att klass-

ificeras som ett informerat sådant i ett litet format på ett sätt som inte drabbar 

produktens användarvänlighet. Att dessa krav ställs på företag som tillhandahåller 

produkter eller tjänster kan i sin tur innebära att många inte kan leva upp till dem, eller 

att de inte vågar tillhandahålla IoT-produkter med anledning av de stränga sanktioner 

som de i sådant fall riskerar att drabbas av. Om så vore fallet skulle det skapas ett fåtal 

aktörer vilket skapar en koncentration av informationen där den är fördelad på ett fåtal 

parter, något som kan anses oroväckande ur ett integritetsperspektiv i form av att den 

enskilde saknar kontroll över sina uppgifter och dessutom förstärks såväl informations-

asymmetri som maktobalans.  
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8.2.2  Genom entydigt bekräftande handling 

Vidare ska samtycket ges genom en entydigt bekräftande handling. I skäl 32 ges viss 

ledning i vad som avses med detta. Exempelvis kan det ske genom muntlig eller 

skriftlig förklaring, där den senare även kan ges elektroniskt. Det innebär i sin tur att ett 

godkänt samtycke är att kryssa i en ruta vid ett besök på en hemsida, att göra vissa val 

av inställningsalternativ för tjänster på informationssamhällets område eller genom en 

annan förklaring eller beteende som tydligt visar att den enskilde godtar den aktuella 

behandlingen. Tystnad, inaktivitet eller på förhand ikryssade rutor utgör däremot inte ett 

giltigt samtycke. Vad som här konstituerar ett beteende är ännu oklart men det är 

relevant att fråga sig om det skulle anses vara ett beteende att enbart köpa och därefter 

använda en produkt. Om så vore fallet skulle det innebära att just den här delen i 

samtyckesdefinitionen blir förhållandevis enkel för de som tillhandahåller IoT-föremål 

att uppfylla i och med att den enskilde i ett sådant fall uppfyller ett av rekvisiten enbart 

genom köpet. Att notera är då att vid utformningen av Förordningen så var ett förslag 

att skriva in i skälen att det inte anses vara en entydig bekräftande handling att enbart 

använda sig av en viss tjänst.
176

 Om detta inte togs med för att det ska tolkas som att 

användandet av en viss tjänst eller produkt utgör en entydigt bekräftande handling eller 

inte, är oklart. Noteras ska dock att det under Direktivet har konstaterats att konkludent 

handlande kan utgöra ett giltigt samtycke.
177

 

 Det kan däremot finnas problem förenade med att argumentera för och förlita sig på 

en sådan typ av samtycke där enbart användningen av en vara eller tjänst utgör en 

entydigt bekräftande handling. Exempelvis utifrån den bevisbörda som åligger företaget 

så kan det enligt min mening bli problematiskt att visa på att samtycke föreligger. 

Likaså ska det vara lika lätt att återkalla sitt samtycke som att ge det,
178

 något som kan 

blir problematiskt ifall behandlingen exempelvis består i att sprida uppgifter till tredje 

part och dessa uppgifter fortsätter spridas trots att den enskilde har slutat använda 

tjänsten eller produkten. Detta gör att det kan bli svårt att förlita sig på ett konkludent 

samtycke i praktiken. Teoretiskt bör det däremot inte finnas några hinder mot detta så 

länge som beteendet eller handlingen är tillräckligt tydlig.  

 Vidare finns det en risk för att den ökade komplexiteten i de godkännanden och 

samtycken, eller i vart fall den aktivitet som krävs från den enskilde, genom att fylla i 
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diverse rutor eller trycka på knappar kan ha en negativ påverkan på den enskildes 

användarupplevelse av tjänsten eller produkten. I praktiken har det också visat sig att 

om man ger individer ett val så tenderar de flesta att inte läsa den till rutan tillhörande 

texten även i fall där det frågas om de har gjort det. Därmed kan de nya kraven på 

samtycket i praktiken ha en liten inverkan på skyddet för individen.
179

 Denna del av 

problematiken är dock nära sammanhängande med den i kapitel 6.1.2 om svårigheten att 

tillhandahålla och se till att användare tar till sig av information. 

 

8.2.3 Otvetydig och uttrycklig viljeyttring  

Då det vid användandet av en livsloggande produkt, samlas in information om den 

enskilde under längre tid, kan sådan information som från början utgjorde vanliga 

personuppgifter komma att anses vara känsliga sådana. En känslig personuppgift är 

exempelvis, enligt artikel 9.1, uppgift om den enskildes hälsa. Enligt definitionen i 

artikel 4.15 är det i sin tur uppgifter som ger information om dennes hälsostatus. Vidare 

har uppgift om den enskildes hälsa kommit att tolkats brett i praxis.
180

 Exakt vad som 

kvalificeras som hälsostatus är inte klarlagt men med ett aktivitetsarmband som mäter 

antal steg per dag i kombination med en applikation som mäter antal kalorier som 

användaren äter om dagen skulle troligen en relativt bra indikation på den enskildes 

hälsostatus kunna ges. Såsom framgått tidigare gäller då att samtycket, utöver att vara 

otvetydigt dessutom måste vara uttryckligt.  

 När en indelning av samtycket har gjorts i sådana som är ”otvetydiga” och sådana 

som är ”otvetydiga och uttryckliga”, så kan den språkliga betydelsen och innebörden 

diskuteras. Det står dock klart att det senare går utöver kravet på otvetydighet men exakt 

vad som skiljer dem åt är oklart. I förslaget till Förordningen föreslogs däremot att 

samtycket alltid skulle vara uttryckligt, d.v.s. att uttrycklighetskravet skulle skrivas in i 

själva definitionen av samtycke liksom otvetydighetskravet.
181

 Så blev emellertid inte 

fallet och kvar är indelningen av samtycket. Eftersom det inte är helt klarlagt vad 

skillnaden mellan dessa två samtycken är skulle en enhetlig definition har underlättat 

och skapat klarhet i en IoT-kontext då klassificering av den information som insamlats 

inte längre skulle vara nödvändigt, något som eventuellt också hade kunnat öppna upp 

för att använda någon av de grunder som behandlades ovan i kapitel 5.3. 
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Att samtycket ska vara uttryckligt innebär att det ska vara tydligt att den enskilde sam-

tycker, därför lämnas samtycket ofta skriftligt för att kunna bevisa att uttryckligt sam-

tycke föreligger. Det är däremot inte ett krav på skriftlighet och ett klick på en ikon kan, 

beroende på sammanhanget, utgöra ett giltigt uttryckligt samtycke.
182

 Sammanfattnings-

vis måste det uttryckliga samtycket således manifesteras på ett tydligt sätt. Det borde 

därmed inte vara tillräckligt att en person endast besvarar några frågor.
183

 Huruvida 

konkludent handlade kan anses vara ett uttryckligt samtycke är en omdiskuterad och 

därmed inte helt klarlagd fråga.
184

 I normalfallet har dock konkludent handlande inte 

ansetts vara godtagbart som uttryckligt samtycke.
185

 Det här är således en viktig skillnad 

som, om konkludent handlade inte är giltigt, innebär att det inte skulle anses tillräckligt 

att enbart använda en viss tjänst eller produkt.   

 Datainspektionen har däremot accepterat konkludent handlande i undantagsfall, 

exempelvis när en enskild frivilligt lämnat känsliga personuppgifter i enkätsvar om 

detta föregåtts av tydlig information om personuppgiftsbehandlingen.
186

 I ett sådant fall 

kan alltså det uttryckliga samtycket ges konkludent och frågan här är då om ett 

enkätsvar i någon mån kan jämföras med att en person lägger in känsliga uppgifter i en 

applikation? Omständigheten att det sällan ges tydlig information till den enskilde bör 

ha inverkan på bedömningen av huruvida applikationsfallet kan jämföras med 

enkätfallet. Bristen på information torde göra det mer problematiskt att hävda att ett 

konkludent samtycke bör vara gällande även vid användning av en applikation. 

Avslutningsvis är det dessutom fråga om känsliga personuppgifter som ska vara extra 

skyddade. Således är det tveksamt huruvida det skulle vara tillåtet med att ge ett 

uttryckligt samtycke konkludent.  

 

8.3 Återkallelse av samtycke och rätten att bli glömd 

8.3.1 Möjligheten och följderna av att återkalla ett samtycke 

Dataskyddsdirektivet möjliggör för medlemsstaterna att, i relativt stor utsträckning, 

bestämma i vilken omfattning den enskilde ska ha rätt att göra invändningar mot 
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personuppgiftsbehandlingen.
187

 Det saknas däremot regler som tillåter den enskilde att 

återkalla sitt samtycke varpå lagstiftaren valde att införa egna regler kring detta i svensk 

rätt. Vid införandet övervägdes tre lösningar: att samtycket skulle vara oåterkalleligt, 

fritt kunna återkallas där insamlade uppgifter raderades eller fritt kunna återkallas med 

följden att inga nya uppgifter får samlas in men där insamlade uppgifter får fortsätta 

behandlas. Den sistnämnda lösningen valdes med motiveringen att den utgjorde en av-

vägning mellan den ansvariges och den enskildes intresse.
188

 I artikel 7.3 i Förordningen 

finns nu en stadgad möjlighet att återkalla sitt samtycke, också där utan att det ska 

påverka lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycke. En sådan lösning 

kan sägas möjliggöra för företag att fortsätta behandla den information som redan 

samlats in och därmed beaktas näringsfriheten. Eventuellt kan företag också komma att 

lära sig av den redan insamlade informationen vilket kan möjliggöra skapandet av 

exempelvis attraktiva marknadsföringserbjudanden. Dock kan det ifrågasättas ur ett 

integritetsperspektiv eftersom den enskilde inte kan motsätta sig laglig behandling av 

sin information när den väl är insamlad, något som i viss mån innebär att den enskilde 

fråntas kontrollen över sina egna personuppgifter. Därför bör den som lämnar ifrån sig 

sina uppgifter tänka igenom valet att dela med sig av sin information.
189

 Detta kan i sig 

vara problematiskt i en IoT-kontext eftersom den enskilde, såsom tidigare påpekats, ofta 

saknar full kännedom om behandlingen och inte heller tillgodogör sig informationen i 

en privacy policy. 

 Vidare så innebär ett förbud mot fortsatt insamling av personuppgifter att syftet med 

IoT-föremål förfelas i och med att föremålen inte längre kan användas på det sätt som är 

tänkt. Här bör företag, enligt Artikel 29-gruppen, kunna möjliggöra för individen att 

välja att använda föremålet ouppkopplat så att det i vart fall går att använda de 

basfunktioner som kommer med produkten.
190

 Trots de svårigheter som finns med att 

avgöra huruvida ett giltigt samtycke och därmed rättslig grund för behandling 

föreligger, så är ett uttryckligt samtycke mot bakgrund av kapitel 5.4.3 den mest 

lämpade grunden för behandling av personuppgifter i en livsloggande applikation. Det 

medför i sin tur stora risker för företagen som förlitar sig på ett samtycke om den 

enskilde när som helst kan komma att återkalla sitt samtycke. Likaså kan möjligheten 
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att återkalla sitt samtycke komma att stå i konflikt med rätten att bli bortglömd. En 

konflikt som behandlas i kapitel 8.3.2 nedan. 

 

8.3.2 Rätten att bli glömd i relation till återkallelse av samtycke  

Rätten att bli glömd är en av nyheterna i Förordningen, en av de mest kontroversiella 

sådana, och verkar till stor del vara inriktad på att lösa problemen kring att person-

uppgifter hålls kvar online.
191

 Rätten att bli bortglömd säger att den registrerade ska ha 

rätt att, under vissa förutsättningar, få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjs-

mål; en sådan förutsättning är att den enskilde har återkallat sitt samtycke.
192

 Vidare ska 

den personuppgiftsansvarige, om denne har offentliggjort uppgifterna, underrätta andra 

personuppgiftsansvariga som behandlar uppgifterna om att den registrerade har begärt 

att eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dennes personuppgifter ska 

raderas. Vid en sådan underrättelse ska även tillgänglig teknik och kostnaden för 

genomförandet att vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, beaktas.
193

 

Artikeln torde tolkas som att den enskilde inte specifikt måste begära att länkar etc. tas 

bort utan det anses istället följa av en begäran om att bli bortglömd. 

 Detta innebär, teoretiskt, att skyddet för den enskildes integritet förstärks. Även om 

det tidigare varit möjligt att återkalla samtycke så har det nämligen, såsom framkommit 

ovan, inte påverkat de uppgifter som samlats in, dessa har ju fortfarande fått behandlas 

av den som samlat in uppgifterna. För att få radera uppgifter har istället krävts att 

behandlingen inte skett i enlighet med lag.
194

 I skäl 65 till Förordningen anges dock att 

den enskilde har rätt att få sina uppgifter raderade om lagringen strider mot För-

ordningen vilket skulle kunna indikera att det en oförenlighet med Förordningen skulle 

vara en förutsättning för radering. Något sådant krav har dock inte kommit till uttryck i 

artikeln. Det får därmed stå klart att det räcker med att den enskilde återkallar sitt 

samtycke och begär radering av uppgifterna och att det inte krävs att behandlingen 

därutöver är oförenlig med Förordningen. I detta avseende sker alltså en stor förändring 

och den enskildes kontroll över sina personuppgifter stärks. Däremot står dock 

fortfarande i Förordningen, såsom nämndes i föregående kapitel, att ett återkallande av 

                                                 
191

 Se skäl 66 Dataskyddsförordningen, se även Carey & Treacy s 200. 
192

 Art. 17.1(b) Dataskyddsförordningen. Om den rättsliga grunden istället skulle utgöra ett berättigat 

intresse hos den personuppgiftsansvarige, så skulle det finnas en möjlighet att invända till behandlingen 

enligt art. 21.1. Om det i ett sådant fall saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, så 

gäller rätten att bli glömd även i ett sådant fall, se art. 17.1(c). 
193

 Art. 17.2 Dataskyddsförordningen. 
194

 Art. 12(b) Dataskyddsdirektivet och 28 § PuL. 



65 

 

samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke. Här 

finns således utrymme för en potentiell konflikt om den enskilde återkallar sitt samtycke 

men samtidigt inte åberopar sin rättighet att bli glömd i och med att uppgifterna i sådana 

fall troligen kommer att kunna fortsätta att behandlas med stöd i Förordningen. Det 

skapar i sin tur osäkerhet för företag som behandlar personuppgifter varpå ett tydlig-

görande egentligen borde ha gjorts i Förordningen där sambandet mellan artiklarna 

tydliggörs. 

Med regeln som sådan finns dock ett antal olika problem och undantag. För det första 

finns där exempelvis ett antal undantag i artikel 17.3 där rätten att bli glömd inte gäller, 

något som också riskerar att regeln inte får det genomslag som den enskilde kanske 

hade hoppats på. Det andra problemet avser de tekniska begränsningarna i att kunna bli 

”glömd”. Det har i förarbeten påståtts att det är oklart vilka åtgärder som kan komma att 

krävas för att en personuppgift ska anses raderad i och med att det finns metoder som 

kan användas för att återskapa information. Eftersom dessa metoder och tekniker 

förfinas och utvecklas för varje dag som går så finns det också en risk för att det som 

kan anses vara raderat idag är återskapat imorgon. Att det förhåller sig på det viset 

innebär att bedömningen av vad som anses raderat eller inte får avgöras från fall till fall 

och i den svenska lagstiftningen överläts detta problem till att lösas i praxis.
195

 Även om 

det här sades för ungefär 20 år sedan är det minst lika aktuellt idag då teknik-

utvecklingen går oerhört fort vilket gör att bedömningen av när något kan anses raderat 

fortfarande är högaktuell och dessvärre saknar ett tydligt svar. Att så är fallet skapar inte 

bara problem för den enskilde och dennes integritet men även för företagen som måste 

efterleva regeln, detta utan att eventuellt ha kännedom om hur detta ska gå till i 

praktiken. Likaså finns andra lagar som inte möjliggör full radering. Som exempel kan 

nämnas bokföringslagen och att visst material måste sparas i ett visst antal år, i ett 

sådant fall måste sådana detaljer som krävs för bokföringen hållas kvar av den 

ansvarige. Dessa undantag faller dock troligen in under artikel 17.3 där rättigheten inte 

gäller i de fall det är nödvändigt med behandling enligt medlemsstatens nationella rätt 

men problematiserar likväl för företag att agera i enlighet med Förordningen. Dessutom 

kan rättigheten ge enskilda en falsk känsla av trygghet om de tror att det sker en full 

radering av informationen när så faktiskt inte är fallet i praktiken.  
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Om den enskilde begär en radering av sina personuppgifter och den ansvarige 

offentliggjort uppgifterna ska, såsom nämndes ovan, tekniken beaktas i samband med 

att den ansvarige underrättar de som behandlar den offentliggjorda informationen. Här 

bör det noteras att det inte är klarlagt vad som menas med att offentliggöra 

informationen eftersom det inte beskrivs i skälen. Dessutom kommer, i många fall, den 

personuppgiftsansvarige inte att vara i position att kunna underrätta tredje parter som 

informationen har getts ut till.
196

 Vidare, om en underrättelse sker, så är det fortfarande 

bara fråga om att information om att den enskilde begärt att bli bortglömd ges till en 

annan personuppgiftsansvarige. Den ansvarige som informerar den andre kan således 

inte kontrollera att informationen de facto tas bort. Dessutom kan det ifrågasättas vilken 

roll beaktandet av tillgänglig teknik har. Artikeln indikerar att det skulle finnas en 

lättnad i de fall tekniken inte möjliggör för den ansvarige att kontakta alla som använder 

sig av informationen. I vilken utsträckning tekniken ska beaktas och därmed hur pass 

långtgående kravet på underrättelse är förefaller därför oklart. Att så är fallet kan vidare 

anses förstärka den enskildes falska känsla av trygghet i ett fall där den enskilde förlitat 

sig på att rätten att bli bortglömd får fullt genomslag.  

Återigen måste en avvägning mellan företagets näringsfrihet och den enskildes rätt 

att bli bortglömd göras för att se hur pass stor börda som ska läggas på företagen i att 

radera information. Här kan erinras om den balans som den svenska lagstiftaren ansett 

sig åstadkomma i samband med att ett samtycke skulle kunna återkallas och de 

insamlade uppgifterna fortsätta behandlas. En sådan balans ter sig om den nu de facto 

förelåg i praktiken, efter att rätten att bli glömd införts i Förordningen, i obalans i och 

med att de tidigare insamlade uppgifterna inte längre kan användas. Att så är fallet kan i 

sin tur innebära problem för de företag som tillhandahåller IoT-föremål eftersom 

informationen i en sådan kontext är central. I förlängningen kan det inverka på IoT-

föremålens fortsatta utveckling och framväxt i samhället. 

Förutsatt att rättigheten, trots de komplikationer som redovisats ovan, får genomslag 

i praktiken så innebär det däremot att den enskildes integritet stärks genom en ökad 

kontroll över sina personuppgifter.  
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9 Avslutande kommentar 

Inledningsvis nämndes att utvecklingen av IoT-föremål går snabbt framåt och aktivitets-

armbandet nämndes särskilt som ett exempel på en populär livsloggande produkt inom 

IoT. Användningen av dessa produkter ger dock upphov till diverse problem i relation 

till den enskildes integritet och genomgående har poängterats att enskilda upplever att 

de har bristande kontroll över sina personuppgifter. Även om integritet anses vara ett 

mångfacetterat begrepp är synen på integritet utifrån den enskildes rätt att själv 

bestämma över sina egna personuppgifter central i en IoT-kontext. IoT-föremålens 

informationsinsamlande funktion har då visats vara särskilt problematisk och ett av de 

beskrivna huvudproblemen. Detta på grund av att den enskilde inte alltid känner till att 

information samlas in, vilken information som samlas in, vad som händer med infor-

mationen, vem den delas med och för vilka syften. Problematiken förstärks också 

ytterligare eftersom det visats att företag ofta samlar in mer information än vad som är 

nödvändigt. Här har särskilt påpekats den maktobalans och informationsasymmetri som 

skapas mellan företaget som tillhandahåller IoT-föremålet och den enskilde, likaså har 

risken för ändamålsglidningar poängterats.  

När en stor mängd information finns tillgänglig för företag och delas företag emellan 

skapas också möjligheter till kartläggning och profilering, vilket diskuterats som ett 

andra huvudproblem i en IoT-kontext. Profileringsprocessen möjliggör för företag att, 

genom matematiska algoritmer, upptäcka mönster i den enskildes beteende, extrahera 

ytterligare information och dra långtgående slutsatser om den enskilde. Även denna 

process sker, som visats många gånger, utan den enskildes vetskap och förstärker såväl 

informationsasymmetri som maktobalans, vilket resulterar i att den enskilde saknar 

kontroll över sina personuppgifter. På grund av detta och det första huvudproblemet 

ovan, kan därför IoT-föremålens informationsinsamlande funktion sammanfattningsvis 

resultera i en påtaglig inverkan på den enskildes personliga integritet. 

Förordningens svar på ovanstående integritetsproblematik är framförallt krav på 

information där en aktör som behandlar personuppgifter är skyldig att ge viss 

information till den enskilde om bl.a. vem personuppgifterna delas med, i vilket syfte de 

används och om profilering förekommer. Såsom visats är dock många av de krav som 

tar sikte på att lösa de beskrivna integritetsproblemen tagna från Direktivet vilket gör att 

kravens genomslagskraft kan ifrågasättas. Här framhålls framförallt Förordningens 

sanktioner som väsentligen skiljer sig från Direktivets och som troligen kan få företag 
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att beakta kraven i större utsträckning än vad som för närvarande är fallet under 

Direktivet. Problematiskt är dock att IoT-föremålens funktion, syfte och struktur för-

svårar att ge lättillgänglig och begriplig information till den enskilde då föremålen har 

till syfte att lagra en stor mängd information, agera i det tysta och ofta designas på ett 

diskret sätt utan tydliga displayer. Detta har lyfts fram som en grundkonflikt mellan ett 

IoT-föremåls särskilda egenskaper och Förordningens dataskyddsregler.  

I dagsläget ges information såsom visats allt som oftast i en omfattande privacy 

policy som den enskilde sällan tar till sig, vilket gör att informationen som är menad att 

skapa ett transparent förhållande mellan företag och enskild inte fyller sitt syfte. Om den 

enskilde inte kan ta till sig av informationen riskerar således riskerar de nya 

informationskraven att bli tandlösa. Här har Förordningen däremot kommit med 

konkreta regler som anger att information ska ges på ett enkelt och lättillgängligt sätt, 

exempelvis har användandet av symboler berörts särskilt. Det återstår dock att se om 

dessa symboler kan komma att påverka den enskildes möjlighet att vilja och kunna 

tillgodogöra sig information. 

Svårigheten med att tillhandahålla information i en IoT-kontext gör det också svårt 

att hävda att ett giltigt samtycke, och därmed rättslig grund, för behandlingen föreligger. 

Att ha en policy menad att göra samtycket informerat och därefter en ruta som den 

enskilde markerar för att göra sitt samtycke uttryckligt tyder på att samtycket många 

gånger från företagens sida uppfattas som rättslig formalia snarare än en kommunikativ 

process mellan företaget och den enskilde.
197

 Detta gör också att det finns en tydlig 

skillnad mellan vad som uppfattas som ett giltigt samtycke i den verkliga världen 

jämfört med det samtycke som inhämtas i en digital kontext, vilket kan uppfattas som 

problematiskt ur integritetssynpunkt. Av den anledningen har svårigheten med att 

använda samtycke som rättslig grund i en IoT-kontext, liksom svårigheten att finna en 

lämplig grund över huvud taget i en IoT-kontext, behandlats som det tredje huvud-

problemet vid tillhandahållandet av ett IoT-föremål. 

Vidare är, såsom påpekats, många av Förordningens regler (exempelvis principen om 

ändamålsbegränsning, rätten att bli glömd och reglerna kring profilering) i viss mån 

motsägelsefulla och oklart formulerade vilket kommer att kräva vidare utveckling av 

EU-domstolen. Denna osäkerhet kring reglerna kan i sin tur äventyra Förordningens 

övergripande harmoniserande syfte vilket gör det angeläget med ytterligare vägledning i 
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reglernas tolkning och tillämpning. Oklarheten innebär också att ett stort ansvar placeras 

på de företag som faktiskt tillhandahåller IoT-föremål, då företagen självständigt och 

tillsvidare behöver göra sina egna tolkningar av Förordningen. Likaså har kraven på ut-

ökad information, nya rättigheter såsom rätten att bli glömd och krav på hur produkt-

ernas utformning genom nyetablerade principer såsom privacy by design, genom-

gående påpekats utgöra ett eventuellt ingrepp i företagens näringsfrihet. Näringsfriheten 

utmanas särskilt i och med att det, såsom visats, inte är klarlagt hur dessa rättigheter ska 

säkerställas i praktiken men också genom Förordningens detaljer och sanktioner. 

Eventuellt kan de oklara reglerna kombinerat med de stränga sanktionerna utgöra ett 

potentiellt hinder för innovation och fortsatt teknikutveckling om företag inte är beredda 

att ta det ansvaret som Förordningen kräver med rädsla för de nu skärpta sanktionerna.  

Frågan om kraven kan anses alltför stränga och långtgående i relation till företagens 

näringsfrihet får dock avgöras genom en avvägning mot den enskildes integritet. 

Synen på integritet är dock, som visats, föränderlig och det kan vara så att vi är på 

väg in i en ny tid där synen på innovation i relation till skyddet för personuppgifter 

revideras. I en värld där enskilda är uppkopplade allt mer och livet online blir alltmer 

integrerat med livet offline, så kan det således vara fråga om att vår syn på integritet 

förändras i takt med att IoT får ett starkare genomslag. För närvarande har fram-

ställningen däremot visat på att enskilda upplever en oro och bristande kontroll över 

deras personuppgifter, vilket talar för att ett skifte i synen på integritet ännu inte har 

inträffat. Vidare bekräftar Förordningen dessa värderingar genom dess syfte att skapa ett 

starkt skydd för den enskildes integritet. Hur pass väl Förordningens regler och 

principer kan komma att tillämpas i praktiken och implementeras i en IoT-kontext 

återstår dock att se. Såsom visats verkar det dessvärre som att det föreligger betydande 

svårigheter att låta reglerna få ett effektivt genomslag, dels på grund av IoT-föremålens 

nuvarande utformning, dels på grund av Förordningens stundtals oklara formuleringar. 

Ytterligare vägledning för hur den enskildes personliga integritet ska säkerställas i 

praktiken är därför önskvärt och enligt min mening även en förutsättning för att 

teknikens och IoT-föremålens alla fördelar ska kunna fortsätta utvecklas och komma 

samhället och den enskilde tillgodo.  
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