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Sammandrag: 

I dagens ständigt alltmer digitaliserade och datadrivna samhälle växer även behovet 
att säkerställa den enskilda individens skydd och rättigheter. I EU har tidigare saknats 
specifika, klara och homogena krav för behandling av individernas data och 
personuppgifter. General Data Protection Regulation (GDPR), 
dataskyddsförordningen (2016/679),  introducerar dessa krav och regler för företag 
och skapar som resultat ett homogent och transparent spelfält, där både de som 
behandlar data, samt de vars data behandlas, vet var de står. Avhandlingens syfte är 
att analysera hur behandling av Internet Protocol adresser (IP-adresser) inom ramen 
av GDPR kan ske rättvist och lagligt. För att stöda analysen, studerar man sex olika 
tjänster inom internet och hur dessa tjänsters leverantörer bör agera för att efterfölja 
GDPR i behandlingen av IP-adresser. Avhandlingen avgränsas alltså att omfatta 
rättvis och laglig behandling och lämnar andra behandlingsskyldigheter och -
begränsningar obehandlade. 

Avhandlingen börjar analysen med att studera dataskyddsförordningens artiklar, 
samt uppbyggnaden av internet och IP-adressen. Då de sex olika tjänsterna analyseras 
mot den bakgrunden, får man som resultat att IP-adressen tolkas som personuppgift 
i alla sex fall; det vill säga samtliga tjänsteleverantörer bör vara noggranna med sin 
behandling och bör gå igenom sina processer för att efterfölja GDPR. Ytterligare ger 
resultatet, att fastän tjänsterna kunde erhålla en viss laglig rätt för behandling av IP-
adresser, så ger det inte automatiskt rättvishet för behandlingen. Tjänsterna, som rakt 
är till för möjliggöra användbar och säker funktion av internet, erhåller rätt för 
behandling av IP-adresser, både genom GDPR samt finsk kompletterande lagstiftning. 
Då man betraktar tjänster vars uppgifter är att hämta mervärde åt de registrerade, ger 
analysen som resultat, att leverantörerna har rätt att behandla IP-adresser, då de är 
nödvändiga för att utföra tjänsten för de registrerade, men rätt för behandling erhåller 
leverantörerna ej, då de kan utföra tjänsten utan att behandla IP-adresser.  

Ur avhandlingens resultat kan man alltså dra slutsatsen, att dataskyddsförordningens 
primära syfte, att skydda EU medlemsstaters medborgare, uppfylls, då förordningen 
avgränsar tjänsteleverantörernas rättigheter att behandla IP-adresser för syften, som 
inte är till förmån för de registrerade. 

Nyckelord: General Data Protection Regulation, GDPR, Internet Protocol, IP-adress, 

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation, Dataskyddsförordning 
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1 INTRODUKTION 

 

I dagens alltmer tekniskt avancerade och datadrivna samhälle, där digitalisering är 

vardag, utses mer och mer utmaningar för att trygga den fysiska personens rättigheter 

och skydd. Samtidigt, som det fria flödet av information och dess tillgänglighet ökar, 

krävs också nya tekniska och avtalsmässiga lösningar för att kunna lagligt behandla 

denna information och upprätthålla de registrerade personernas säkerhet. 

De rådande direktiven i EU för säkerhet och behandling av personuppgifter och 

information ger en riktlinje för medlemsstaterna att följa, men General Data Protection 

Regulation (GDPR), förordning (EU) nr 2016/679 eller dataskyddsförordningen på 

svenska, introducerar en striktare definition på vad som är laglig och rättvis behandling 

av personuppgifter och -data (’General Data Protection Regulation (GDPR) Series, Part 

#3: GDPR Consent and Fair Processing’, n.d.). Ytterligare ger GDPR också en smalare 

möjlighet för tolkning av samtycke, samt hur personen godtar behandling av hans eller 

hennes personuppgifter.  

GDPR kommer att påverka de flesta branscherna och företagen, där man överhuvudtaget 

bearbetar eller behandlar någon sorts personuppgifter; GDPR kan egentligen anses 

påverka alla företag, då personuppgifterna i arbetskontrakt även faller inom området i 

fråga (Jodka, 2018). Fastän GDPR inverkar på företag, så innebär det inte nödvändigtvis 

att företagen inte mera kunde fortsätta funktionera på samma vis, utan GDPR kan endast 

medföra ett litet farthinder, som man dock kan kringgå. Denna avhandling är en 

undersökning i hur internetföretag, inom de nya ramarna för laglig och rättvis 

behandling av personuppgifter, kan fortsätta funktionera som förr. 

 

1.1 Syfte och metod 

Avhandling har som syfte att studera hur Internet Protocol (IP) adressen tolkas inom 

GDPR och hur laglig och rättvis behandling av IP-adressen tolkas enligt GDPR. För att 

stödja undersökningen, analyseras sex olika leverantörers verksamhet; undersökningen 

har en fokus på hur företag, som idkar verksamhet i internet, kan fortsätta använda sina 

processer och tjänster, utan att riskera bryta mot förordningen. Forskningsfrågorna 

behandlar huruvida GDPR hindrar företag från att behandla IP-adresser lagligt och 

alltså under vilka förutsättningar IP-adressen tolkas, som personuppgift. 
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Avhandlingen bygger på Europeiska Unionens dataskyddsförordning GDPR, som i sin 

natur är bindande och rakt tillämplig i alla EU:s medlemsstater. Undersökningen görs 

med hjälp av en rättsdogmatisk metod och presenteras därför som en analys mot 

förordningens artiklar, där kompatibla lösningar forskas. Avhandlingens rättsdogmatik 

kommer även fram, då personuppgifternas behandling analyseras enligt hur det varit 

under tiden före GDPR gentemot vad det är, då GDPR trätt ikraft. Problemet hanteras 

enligt hur man bör ändra sina processer och sitt agerande av personuppgifter i framtiden 

för att inte riskera sanktioner och rättsliga problem. 

 

1.2 Avgränsningar 

GDPR är en bred förordning, som är motiverad av 173 skäl och består av 99 artiklar i 11 

kapitel. För att kunna undersöka förordningen djupare har denna avhandling gjort 

avgränsningar vad gäller artiklar och tillämpningsområden. Den största begränsningen 

man gjort är att fokusera på ett specifikt område av förordningen, nämligen laglig och 

rättvis behandling samt tolkning av personuppgift. I avhandlingen tas inte i beaktande 

vad som skulle hända ifall dataintrång inträffade gällande personuppgifter; den 

begränsningen bortskär en stor del av artiklarna i GDPR, då de hanterar informeringen 

av dataintrång, ansvar, dataombudsagerande, rättsmedel, ansvar samt sanktioner. 

Avhandlingen lämnar också obehandlat skillnaderna och ansvaren mellan 

personuppgiftsansvariga och -biträde, samt territoriella tillämpningsområdet 

specificerat i Artikel 3.  Likaså behandlas inte överföring av personuppgifter från ett 

företag till ett annat, eller internationellt efterföljande av GDPR. 

Avhandlingen har inte som syfte att analysera hela internetmarknaden och företasidkare 

där, utan avhandlingen gränsar analysen till företag, som erbjuder webbutiker, Virtual 

Private Network -tjänster, tjänster inom social media, Network Address Translation -

tjänster, internetleverantörer och informationssäkerhetsleverantörer. Dessa företags 

näringsidkande analyseras före och efter GDPR, från en synvinkel att behandla IP-

adresser. 
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1.3 Struktur 

Denna avhandling presenterar de centrala aspekterna och artiklarna av laglig och rättvis 

behandling av personuppgifter enligt GDPR, samt hur dessa bör beaktas då  IP-adressen 

tolkas som personuppgift enligt GDPR.  

Avhandlingen börjar med att presentera bakgrunden för hela diskussionen och 

undersökningen; vad är personuppgifter och vad innebär behandling, samt en inblick 

över definitionerna laglig och rättvis behandling. En naturlig följd i nästa kapitel är 

undersökningen av GDPR förordningen, samt hur företag uppmuntras till att 

implementera dataskydd som standard och inte bara som en extra process. Dessutom 

undersöks GDPRs relevanta artiklar i kapitlet, samt hur de tolkas och implementeras. 

Det tas även en blick på internationell lagstiftning och hur till exempel USA har reagerat 

på introduktionen av GDPR i Europa. 

Studien över IP-adressen börjar med en presentation av internet och hur det är möjligt 

att skicka data till rätt ställen över internet; närmare sagt presenteras Internet Protocol. 

Då introduktionen inom internet och internet routing är presenterad, går avhandlingen 

in på de existerande fallen inom området och hurdana slutsatser man kommit till inom 

lokal och EU rätt. Med hjälp av analysen studerar avhandlingen hur tolkningen av IP-

adressen inverkar på företag, som använder internet som en plattform för att erbjuda sin 

tjänst. 

I kapitel sex presenteras resultat och diskussion i vad GDPR praktiskt taget kräver av 

företagen; hur de bör se på sina processer, kontrakt och behandling och ändra de enligt 

kraven. I diskussionerna tas även den kompletterande lagen i Finland upp, samt hurdan 

fortsatt analys efter denna avhandling kunde göras av IP-adressens behandling. Slutligen 

presenteras en slutsats där avhandlingen sammanställs och fortsatta studier kring ämnet 

diskuteras. 
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2 PERSONUPPGIFT 

 

Personuppgifter ät ständigt av central natur i alla branscher och företag i dagens 

samhälle; företag behandlar dem allt från arbetskontrakt till kundrelationer och som del 

av företagets produkter. För att ha gemensamma spelregler gällande behandling av 

personuppgifter måste man klart definiera både vad personuppgift är och till vad de 

används. Likaså, krävs klara riktlinjer för laglig och rättvis behandling, för att ge den 

europeiska medborgaren tillräckligt personligt skydd. 

I detta kapitel presenteras personuppgifter som begrepp samt hurdan information kan 

klassas som det. Viss fokus ges också åt hur personuppgifter och mängden av dem i 

dagens ständigt förändrande samhälle, samt hur linjen mellan allmän och personlig 

information dras. 

 

2.1 Personuppgift 

Personuppgift kan allmänt ses som en uppgift om en person, med vilken man kan 

identifiera denna person; uppgiften kan sträcka sig från något konkret till abstrakt och 

från en ensam uppgift till en kombination av sådana. Med andra ord, behöver inte en 

uppgift av en person direkt kunna identifiera personen för att den skall kunna klassas 

som personuppgift, utan många till naturen oidentifierbara uppgifter kan som helhet 

identifiera en person, och alltså alla klassas som personuppgifter. Personuppgifter 

behöver inte direkt specificera en persons utseende eller egenskaper, utan kan även syfta 

på till exempel geografisk information. I vissa fall kan dock geografiska informationen 

inte anses vara personuppgift, likaså en viss tidpunkt; då man sedan slår ihop dem två, 

får man en kombinerad data, där båda informationerna är personuppgifter. För de 

kombinerade data gäller då givetvis, att den identifierar en person. (Korpisaari, 2018) 

I artikel 2 led a av EU:s dataskyddsdirektivet 95/46/EG (om skydd för enskilda personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter) definieras personuppgifter som; 

varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade). En 
identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom 
hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans 
fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,   
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Då vi betraktar samma för den betydligt mycket nyare och modernare GDPR får vi en 

tolkning, där även digitalisering och internet är tagen i beaktande. Artikel 4.1 av GDPR 

definierar personuppgifter på följande vis; 

 
personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller 
indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

 
Artikel 4.1 ger definitionen där själva personuppgiften inte bara inkluderar de direkt 

identifierbara uppgifterna i omfattningskretsen av GDPR, utan inkluderar även de 

indirekta, som till synes kanske inte rakt verkar som personuppgifter.  

Personuppgifter skiljs i dataskyddsförordningen rakt i två olika klasser, där den andra 

klassen innehåller uppgifter av mer sensitiv natur. Dessa känsliga personuppgifter är 

definierade i artikel 9.1 GDPR; 

1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av 
genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, 
uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska 
vara förbjuden. 

 

Ytterligare beskriver artikel 9.2 till 9.4 i vilka fall dessa personuppgifter får behandlas 

och hur i såna fall. Dataskyddsförordningen ger alltså ett ganska brett fält dit enligt 

tolkning en stor del av informationen, som behandlas på internet, faller. 

  

2.2 Sammanfattning 

I dagens digitala samhälle, ökar tillgängligheten av mängden information på individer 

ständigt. Detta leder fortsättningsvis till att en större mängd personuppgifter även är 

nåbara för en större mängd företag och instanser, då uppgifterna på individer också mer 

tolkas som personuppgifter, då det kopplas samman.  
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3 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

 

GDPR, eller General Data Protection Regulation, är dataskyddsförordningen 

introducerad och fastställd för att harmonisera och utöka skyddet över de fysiska 

personernas rättigheter, integritet och personuppgifter (‘GDPR Portal: Site Overview’, 

n.d.). GDPR ersätter det föråldrade direktivet, Data Protection Directive (95/46/EC). 

Trots att GDPR är en förordning och sammanträder i kraft i samtliga medlemsstater, 

kommer förordningen att kompletteras med nationella lagar, som specificerar bland 

annat barns möjligheter att själv lämna samtycke och tolkningar kring det ('EU:s nya 

dataskyddsförordning', n.d.).  

GDPR fokuserar på att förse konsumenter och fysiska personer (så kallade registrerade) 

med information om deras personuppgifter och hur de behandlas; i grund och botten 

handlar GDPR om säkerhet, integritet och människornas rättigheter (Gottlieb, 2017). 

Dessutom är GDPRs syfte att säkra att personuppgifter används lagligt och rättvist för 

ändamålet det specificerats. I detta kapitel betraktas dessa aspekter av GDPR och 

specifikt den tidigare nämnda lagliga och rättvisa behandling.  

 

3.1 Definitioner 

Som redan beskrivits ovan, handlar GDPR om personuppgifter och dess behandling. 

Dessa definieras i förordningens artikel 4 mer utförligt än hur de tidigare var framförda 

i det gamla direktivet. De ovan nämnda definitionerna ‘personuppgifter’ och 

‘registrerade’ är beskrivna i detalj i artikel 4.1 och den centrala delen av förordningen 

‘behandling’ beskriven i artikel 4.2. Behandling definieras i GDPRs artikel 4.2, som 

vilken som helst automatisk eller manuell “insamling, registrering, organisering, 

strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 

utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering 

eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring”. ‘Personuppgiftsansvarig’ 

syftar på organisationen eller personen, som behandlar personuppgifterna, då 

‘personuppgiftsbiträde’ å andra sidan syftar på institutionen eller personen, som 

behandlar personuppgifter på personuppgiftsansvarige begäran eller räkning: dessa 

definitioner beskrivs i artikel 4.7 och 4.8 i GDPR. 
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3.2 Syfte 

Dataskyddsförordningen, eller till hela namnet "Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)", har sitt syfte 

i att garantera EU:s medborgares skydd i den digitaliserade världen, men även för att 

kunna hänga med i de förändringar den moderna världen hämtar med sig. GDPR inför 

nya uppgifter för enheterna, som behandlar och är ansvariga för information med 

personuppgifter; de skyldigheterna medför även nya rättigheter för den registrerade. 

(Sulin, 2017) 

 

3.2.1 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

EU har genom forna direktiv gett riktlinje åt sina medlemsstater över hur datasäkerhet 

och personskydd bör tas i beaktande. Det har dock varit frågan om direktiv och alltså 

riktlinjer vilket har gett medlemsstaterna rum för tolkning . GDPR försöker gripa sig an 

med dessa, genom att specificera i förordningen hur man bör närma sig uppbyggnaden 

av dataekosystem med dataskydd som primär fokus (GDPR Artikel 25); 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

1.   Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, 
omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, 
för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige, både vid 
fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med och vid själva behandlingen, genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder – såsom pseudonymisering – vilka är utformade 
för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsminimering – och för 
integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen, så att kraven i denna förordning 
uppfylls och den registrerades rättigheter skyddas. 

2.   Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att, i standardfallet, säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje 
specifikt ändamål med behandlingen behandlas. Den skyldigheten gäller mängden insamlade 
personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras tillgänglighet. 
Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att personuppgifter i standardfallet inte utan den 
enskildes medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal fysiska personer. 

3.   En godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 får användas för att visa att kraven 
i punkterna 1 och 2 i den här artikeln följs. 

 

Det inbyggda dataskyddet ämnar alltså att företag och organisationer redan vid ett tidigt 

skede av behandlingen av personuppgifter tar integritet och dataskydd som primära 

byggstenar. Detta medför att till exempel tillämpa pseudonymisering av information, 
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samt att införa kryptering på behandlade personuppgifter. Därtill anger artikel 25 

riktlinjer för företag och organisationer att implementera högsta integritetsskydd på 

personuppgifter, det vill säga att endast behandla personuppgifter under specificerad tid, 

samt endast av bestämda personer. För övrigt kan dataskydd som standard innebära att 

plattformar för social media som standard tillämpar inställningar, som står i 

användarens favör.('Vad innebär ”inbyggt dataskydd” och ”dataskydd som standard”? ', 

n.d.) 

I Europa har ENISA, EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, ägnat sig åt att 

överkomma svårigheterna i tolkning av dataskyddsförordningen, genom att överbrygga 

skillnaderna mellan rättsliga tolkningar och tekniska tillämpningar. ENISA har med sin 

rapport “Privacy and Data Protection by Design” (Danezis et al. 2014) presenterat 

hjälpmedel för att skapa tekniska system, som efterföljer dataskyddsförordningen. 

Dessutom ger artikeln kraven i dataskyddsförordningen, men uttrycker i sig inte hur 

man bör genomföra kraven tekniskt, bortsett från de tidigare nämnda tekniska 

åtgärderna, pseudonymisering och uppgiftsminimering (Furberg & Ökvist, 2017). 

 

3.3 Uppbyggnad 

Dataskyddsförordningen är uppbyggd av definitioner på personuppgifter, samt 

behandlingen av dem på både rättvisa och lagliga sätt. För att ge grund på den rättvisa 

och lagliga behandlingen, specificerar GDPR även principerna för den nämnda 

behandlingen; på vilken grund bör behandlingen ligga.  Förordningen behandlar 

dessutom agerandeskyldighet för personuppgiftsansvarige och -biträde vid fallen av till 

exempel dataintrång eller missplacering av personuppgifter. Som tidigare nämndes, så 

behandlas dock inte de sistnämnda i denna avhandling. 

 

3.3.1 Behandling av information 

För att ge dataskyddsförordningen riktlinjer för behandlingen av personuppgifter, har 

artikel 4.2 specificerat behandlingsaktionen av personuppgifter (beskrivet i 

avhandlingens kapitel 2.2) detaljerat och specifikt: 

behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller 
uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, 
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framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande 
på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring, 

 

Därtill beskriver artikel 4.6 även hur själva registret av personuppgifter kan se ut; det är 

inte begränsat till ett register på ett specifikt ställe eller databas, utan ett register 

klassificeras som register för personuppgifter “oavsett om samlingen är centraliserad, 

decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden”. 

Definitionerna för den ansvariga för personuppgiftsbehandlingen, samt den som utför 

jobbet, är nedskrivna i artikel 4.7 och 4.8; 

personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat 
organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de 
särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas 
nationella rätt, 

personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat 
organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning 

 

I dataskyddsförordningen föreskrivs principerna för hur behandlingen av 

personuppgifter bör ske, för att den registrerades rättigheter och säkerhet skall 

upprätthållas. Dessa principer är i detalj beskrivna i artikel 5.1 och 5.2 nedan: 

1.   Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: 

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade 
(laglighet, korrekthet och öppenhet). 

 

Med definitionen över öppenhet avser man att informationen, samt kommunikationen 

över behandlingen av personuppgifter, bör vara tydligt och klart beskrivet för den 

registrerade, samt överlag lättillgänglig och -begriplig. 

b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare 
behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga 
ändamålen (ändamålsbegränsning). 

 

Insamlingen av personuppgifter bör ske för det ändamål man ursprungligen syftade på 

och till vilken man är berättigad. 
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c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka 
de behandlas (uppgiftsminimering). 

 

Personuppgifter bör behandlas endast om syftet med behandlingen inte rimligen kan 

uppnås genom andra medel. (Sulin, 2017) 

d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att 
säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas 
raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet). 

 

Personuppgiftsansvarige bör, till exempel med hjälp av fastställda tidsfrister, säkerställa 

att personuppgifter endast förvaras så länge det är nödvändigt för det ursprungliga 

syftet. (Sulin, 2017) 

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre 
tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. 
Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart 
behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den 
registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering). 

 

Liksom i artikel 5.1 led b om ändamålsbegränsning, definierar även 5.1 led e förvaringen 

över endast utsatt tid. Liksom i ändamålsbegränsningen ger förvaring i arkivändamål 

vissa friheter.  

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet 
skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom 
olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet 
och konfidentialitet). 

 

Artikel 5.1 led f ger definitionen för att upprätthålla integritet och konfidentialitet i 

behandling av personuppgifter. 

2.   Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs 
(ansvarsskyldighet). 
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Enligt GDPR bör den personuppgiftsansvarige se till och kunna visa att de ovannämnda 

kraven i artikel 5.1 efterföljs; man bör bedöma vad principerna och kraven i praktiken 

kräver, samt se till att de förverkligas under alla skeden av behandlingen. 

Artikel 5 definierar alltså i dataskyddsförordningen återkommande teman kring laglig, 

korrekt och öppen behandling av personuppgifter. Likväl begrepp, som 

ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och 

konfidentialitet fastställs i artikeln. Ett ständigt viktigt tema i GDPR är 

personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet, enligt vilken personuppgiftsansvarige bör 

kunna visa hur och varför valen för personuppgiftsbehandling gjorts, samt överlag kunna 

bevisa att man efterföljer dataskyddsförordningen. (Furberg & Ökvist, 2017) 

 

3.3.2 Uppgifter att samla då man behandlar personuppgifter 

Då personuppgifter behandlas bör den registrerade förses med information över 

behandlingen; det är i princip frågan om ett register, som dock är mer omfattande än det 

nuvarande kraven (Sulin, 2017). Artikel 13 presenterar denna information, som bör 

överlämnas den registrerade: 

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade 

1.   Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den 
personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna information 
om följande: 

a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes 
företrädare. 

b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall. 

c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga 
grunden för behandlingen. 

d) Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts 
berättigade intressen. 

e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i 
förekommande fall. 

f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om 
adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäller de överföringar som avses i artikel 
46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och 
hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga. 

 



12 
  

2.   Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid insamlingen 
av personuppgifterna lämna den registrerade följande ytterligare information, vilken krävs för att 
säkerställa rättvis och transparent behandling: 

a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, 
de kriterier som används för att fastställa denna period. 

b) Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller 
radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att 
invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. 

c) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rätt att när 
som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval 
av samtycket, innan detta återkallades. 

d) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

e) Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett 
krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att 
tillhandahålla personuppgifterna och de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas. 

f) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 
22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom 
samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade. 

 

3.   Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat 
syfte än det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare 
behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant 
information enligt punkt 2. 

 

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas om och i den mån den registrerade redan förfogar över 
informationen. 

 

Då artikel 13 behandlar den information man bör förse den registrerade med, då man 

erhåller personuppgifterna av den registrerade själv, så specificerar artikel 14 

motsvarande information, då man inte erhållit personuppgifterna av den registrerade 

själv: 

1. Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige 
förse den registrerade med följande information: 

a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes 
företrädare. 

b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall. 

c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga 
grunden för behandlingen. 

d) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. 

e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i 
förekommande fall. 
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f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till en 
mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av 
kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäller de överföringar 
som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga eller passande 
skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga. 

 

2. Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige lämna den 
registrerade följande information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent 
behandling när det gäller den registrerade: 

a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, 
de kriterier som används för att fastställa denna period. 

b) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts 
berättigade intressen. 

c) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller 
radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade och att 
invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. 

d) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rätten att när som helst återkalla 
sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan 
detta återkallades. 

e) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

f) Varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i 
allmänt tillgängliga källor. 

g) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 
22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom 
samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade. 

 

3. Den personuppgiftsansvarige ska lämna den information som anges i punkterna 1 och 2 

a) inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits, dock senast inom en månad, 
med beaktande av de särskilda omständigheter under vilka personuppgifterna behandlas, 

b) om personuppgifterna ska användas för kommunikation med den registrerade, senast vid 
tidpunkten för den första kommunikationen med den registrerade, eller 

c) om ett utlämnande till en annan mottagare förutses, senast när personuppgifterna lämnas ut 
för första gången. 

 

4. Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat 
syfte än det för vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare 
behandling ge den registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant 
information enligt punkt 2.  

=> Artikel: 6, 13 

=> Grundläggande: 61, 62 

 

5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån 
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a) den registrerade redan förfogar över informationen,  

=> Grundläggande: 62 

b) tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en 
oproportionell ansträngning, särskilt för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 
89.1, eller i den mån den skyldighet som avses i punkt 1 i den här artikeln sannolikt kommer att 
göra det omöjligt eller avsevärt försvårar uppfyllandet av målen med den behandlingen; i sådana 
fall ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades 
rättigheter och friheter och berättigade intressen, inbegripet göra uppgifterna tillgängliga för 
allmänheten, 

c) erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller 
genom en medlemsstats nationella rätt som den registrerade omfattas av och som fastställer 
lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades berättigade intressen, eller 

d) personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet andra lagstadgade sekretessförpliktelser 

 

Artikel 14 anger en mer diger ram den personuppgiftsansvarige måste följa i 

behandlande av personuppgifter. Det mer utförliga informationsöverlåtande till den 

registrerade kan anses ganska logisk, då den registrerade i artikel 13 är mer medveten 

om överlåtande av personuppgifter än den är i fallet av artikel 14. 

 

3.3.3 Materiellt tillämpningsområde 

Då man analyserar dataskyddsförordningen, för att avdöma skyldigheten att efterfölja 

den, är det bra att som utgångsläge undersöka, ifall förordningen bör tillämpas i det 

specifika fallet; det vill säga för var tjänst och produkt i företagen är det bra att kolla dem 

enskilt. 

I GDPR specificeras materiellt tillämpningsområde i artikel 2, som följande; 

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis 
företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår 
i eller kommer att ingå i ett register. 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som 

a) utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten, 

b) medlemsstaterna utför när de bedriver verksamhet som omfattas av avdelning V kapitel 2 i EU-
fördraget, 

c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med 
hans eller hennes hushåll, 

d) behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och 
förhindra hot mot den allmänna säkerheten. 
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I artikel 2.2 klarläggs alltså undantagen, där förordningens regler för behandling av 

personuppgifter kan kringgås. Huvudpunkterna i artikel 2 har att göra med verksamhet, 

som är utanför unionsrätten, att tillåta privat verksamhet inom eget hushåll, samt 

säkerhet inom EU medlemsstater samt säkerhet på EU nivå. 

Ifall det undersökta fallet, tjänsten eller produkten inte faller inom någon av artikel 2.2 

led a till d, bör dataskyddsförordningen tillämpas, förutsatt att det territoriellt inte 

uppstår några möjligheter att kringgå efterföljandet. 

 

3.3.4 Laglig behandling 

GDPR är uppbyggd och har trätt i kraft för att skydda EU medborgare och även höja på 

säkerhet och integritet generellt, men det innebär inte att personuppgifter inte kan 

behandlas inom EU överhuvudtaget. Laglig behandling av personuppgifter får ske enligt 

artikel 6: 

Laglig behandling av personuppgifter 

1.   Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: 

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål. 

b)Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att 
vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige. 

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den 
registrerade eller för en annan fysisk person. 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje 
parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett 
barn. 

 

Citatet i artikel 6.1 ur GDPR ovan ger reglerna för laglig behandling av personuppgifter; 

led b till f utser reglerna för behandling där det är nödvändigt, men i led a skaffar man 

laglig grund genom samtycke av den registrerade. Definitionen för samtycke är beskrivet 

i Artikel 4.11, där åtminstone ett av villkoren bör uppfyllas: 
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11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig 
viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig 
bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne,  

 

Genom introduktionen av GDPR har definitionen och beskrivningen för samtycke 

förstärkts; villkoren för samtycke bör enligt GDPR ges i en begriplig och lättillgänglig 

form, med klart och enkelt språk (‘An overview of the main changes under GPDR and 

how they differ from the previous directive’, n.d.). För övrigt krävs även en klar aktiv 

handling av den registrerad, till exempel att markera en checkbox ('GDPR: Laglig grund 

och samtycke', n.d.), det vill säga en färdigt markerad checkbox räcker inte mer, som 

bevis av samtycke (Wrigley, 2017).  

I artikel 6.2 specificeras dessutom hur medlemsstaterna kan komplettera punkterna 6.1 

led c och led e med specifika krav gällande laglig och rättvis behandling; 

2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa 
tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till behandling för att efterleva 
punkt 1 c och e genom att närmare fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra 
åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling, inbegripet för andra specifika 
situationer då uppgifter behandlas i enlighet med kapitel IX. 

 

Då det gäller behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, så som  enligt artikel 

9 “personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska 

uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter 

om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning", bör man 

som standard inte behandla dem alls. Ifall det krävs behandling av de ovannämnda, 

behöver man uttryckligt samtycke av den registrerade. Om särskilda personuppgifter 

behandlas, ansvarar den personuppgiftsansvarige för att uppgifterna behandlas i 

enlighet med undantagsbestämmelsen i förordningen (Sulin, 2017). 

 

3.3.5 Rättvis behandling 

Då organisationer ger sig in på att behandla personuppgifter måste det försäkra sig om 

att det finns en laglig och rättvis grund för behandlingen. Tidigare har den nämnda 

rättvisa behandling förstärkts av samtycke; missförståndet kring GDPR kan nu vara att 

de krävs samtycke för all behandling, men tvärtom bör samtycke i regel övervägas helst 

som sista option av de lagliga grunderna ('Pseudonymisering och anonymisering av 
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persondata - vad är skillnaden?', n.d.). Samtycke kräver av den registrerade en aktiv 

handling, vilket betyder att registeransvarige bör från sin sida också vara aktiv mot den 

enskilda registrerade. Dessutom kan denna handling även återkallas, vilket betyder att 

den rättsliga grunden försvinner.  

För övrigt medför även samtycke, som rättslig grund, en tolkningsfråga, ifall samtycke 

genuint var frivilligt; ifall negativa konsekvenser efterföljer av att den registrerade inte 

gett sitt samtycke, kan man inte anse samtycke heller vara frivilligt och är det alltså 

ogiltigt ('Samtycke', n.d.). Motsvarande gäller, ifall samtycke gjorts svårt att återkalla. 

Då man stöder rättvis behandling på samtycke, är det viktigt att det inte finns eller 

uppstår någon maktobalans mellan parterna i fråga. Exempelvis på HR-branschen 

mellan arbetsgivare och anställd kan arbetsgivaren i vissa situationer ses ha 

maktposition över arbetstagaren, vilket kan tolkas som att samtycke inte getts frivilligt. 

Dessa situationer kräver därför andra metoder för laglig och rättvis behandling av 

personuppgifter (Heywood, 2017).  

Likväl är samtycke en olämplig rättslig grund för relationen mellan myndighet och 

medborgare, eftersom samtycket måste vara frivilligt och jämlikt ('Samtycke', n.d.). En 

medborgare kan inte anses vara i maktbalans med staten då det gäller beslut; den 

registrerade bör alltid kunna ha en klar chans att säga nej. 

Då rättvisa behandlingen grundar sig på samtycke, gäller det för den ansvarige att inte 

ställa krav i samband med samtycket; i GDPR hänvisas detta till som paketering och 

leder till ogiltigt samtycke. Ytterligare kan konstateras, att det i dessa fall kan vara värt, 

att överväga användning av avtal istället. Paketering kan ske, till exempel då en mobil 

applikation för fotoredigering kräver samtycke för dess funktion för GPS-lokalisering, 

trots att applikationens funktion inte behöver GPS för att utföra sin huvudsakliga tjänst; 

samtycke är i detta fall inte frivilligt och alltså inte en lämplig rättslig grund. ('Samtycke', 

n.d.) 

GDPR ger, som redan konstaterat, strängar grund för användning av samtycke, och 

denna grund är även entydigare och striktare, då man tar i beaktande behandling av 

särskilda kategorier av personuppgifter eller känsliga personuppgifter; definierat i 

artikel 9 av GDPR, enligt personuppgift, såsom till exempel etnicitet, politisk åsikt, 

biometriska uppgifter eller sexuell läggning. För behandling av dessa uppgifter, krävs att 

den registrerade uttryckligen lämnat samtycke för specifikt dessa personuppgifter. 
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Samtycke bör även användas endast vid de fall, då man kan verifiera åldern på barn 

('Samtycke', n.d.). Vid behandling av yngre barn, krävs även processer och metoder att 

inhämta målsmannens samtycke. 

Dessutom, ger artikeln 'Samtycke' publicerad på datainpsektionen.se en checklista för 

företag, över vad det är bra att gå igenom och fundera på före man hämtar samtycke för 

behandling ('Samtycke', n.d.): 

Tänk på detta innan du börjar 

 Kontrollera att samtycke är den mest lämpliga lagliga grunden för behandling av 
personuppgifter. 

 Säkerställ att begäran om samtycke framgår tydligt och är åtskilda från övriga villkor. 

 Undvik att göra samtycke en förutsättning för en tjänst. 
 

Informera mottagaren 

 Namn på er organisation. 

 Namn på ert dataskyddsombud, om ni har ett. 

 Namn om någon tredje part kommer att förlita sig på samtycket. 

 Gör det lätt att dra tillbaka sitt samtycke och berätta hur det går till. 

 Klargör att man kan vägra att samtycka utan att drabbas av negativa konsekvenser. 
 

Kommunicera tydligt 

 Använd inte förvalt samtycke, exempelvis genom förmarkerade rutor – samtycke ska 
vara ett aktivt val. 

 Använd tydligt och enkelt språk som är lätt att förstå. 

 Förklara varför ni vill ha uppgifterna och vad ni ska göra med dem. 

 Var specifik och ge tydliga alternativ för olika ändamål, så att du får separata 
medgivanden för separata personuppgiftsbehandlingar. Vagt eller allmänt samtycke är 
inte tillräckligt. 
 

Ordning och reda i rutinerna 

 Dokumentera era bevis för samtycket: vem, när, hur och vilken information som gavs. 
 Granska kontinuerligt er metod för att inhämta samtycke och uppdatera om något 

ändras. 

 Håll era samtyckesförfrågningar separerade från era övriga villkor.´ 
 

Artikelns checklista fokuserar på förarbete, informering, kommunicering  och 

dokumentation; dessa punkter utgör en bra grund, även för övrig planering för 

efterföljande av GDPR. 

För att möjliggöra behandling av personuppgifter, kan man också överväga användning 

av tekniska metoder, såsom pseudonymisering, anonymisering och kryptering. 

Pseudonymisering innebär enligt artikel 4.5. att ”personuppgifterna inte längre kan 

tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används”. 

Pseudonymisering syftar alltså på processen, att åtskilja identifierbara uppgifter ur 

insamlade och behandlade data, så att man inte entydigt kan särskilja den registrerade 

ur denna information. Kryptering medför processen, att göra data oläsbart med en 

specifik nyckel och på motsvarande vis dekryptera data till läsbar form med samma 
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nyckel, och tolkas enligt GDPR lik pseudonymisering. De nämnda metoderna ger inte 

befrielse från att behandlingen skall efterfölja GDPR, men ger vissa lindringar, t.ex. i 

personuppgiftsincidenter specificerat i artikel 4.12. 

Pseudonymisering eller kryptering är inte ensamma lösningar för laglig behandling av 

personuppgifter, men i samband med samtycke möjliggör det behandlingen av 

personuppgifter för bredare ändamål (Maldoff, 2016). I motsats till pseudonymisering 

och kryptering, bjuder anonymisering på en lösning, som avlägsnar sådan information 

ur data, att det skulle vara möjligt att identifiera den registrerade ('Pseudonymisering 

och anonymisering av persondata - vad är skillnaden?', n.d.). I vissa fall medför 

anonymisering, att den insamlade data blir oanvändbar, men åtminstone för statistik 

eller forskningsändamål, kan anonymiserad data vara mycket väsentligt och användbart. 

Speciellt användbar metod är det givetvis för att det underlättar det byråkratiska 

processerna i stor del, då den behandlade data inte faller inom GDPR, då de 

identifierbara uppgifterna är borttagna. 

 

3.4 Harmoniserad spelplan 

GDPR kan ibland ses som en förhindrande förordning för att göra affär, men som 

Daniela Tramacere förevisar i Caribbean News Service (Tramacere, 2018), så kan den 

lika väl anses i sitt syfte, att gagna företag. Daniela syftar på, att företagen nu kan erbjuda 

sina varor och tjänster på ett harmoniserat och förenklat sätt i EU. I stället för att hantera 

28 EU-medlemsstaters olika dataskyddslagar och 28 olika tillsynsmyndigheter, tolkas 

samtliga stater på ett enhetligt sätt i hela EU. GDPR har anpassats mot framtiden och ett 

digitaliserat samhälle där den digitala ekonomins behov bör mötas, vilket i sin tur 

motsvarar ökad rättssäkerhet och en betydande minskning av efterföljningskostnader 

och byråkrati. Som Daniela Tramacere också konstaterar, ger dessa nya riktlinjer inom 

lagstiftningen ett modernt tillvägagångssätt för nya idéer, metoder och tekniker för att 

hantera integritet och datasäkerhet. Denna trend över ökad eller uppdaterad lagstiftning 

inom dataskydd gäller endast inte inom EU, utan man har även vaknat globalt för att öka 

datasäkerhet och integritetsskydd för att möta kravet från en ökad global digital 

ekonomi. (Tramacere, 2018) 

Av den ökade och harmoniserade säkerheten och skyddet, ökar även möjligheter för 

internationellt samarbete; spelreglerna är harmoniserade och spelfältet klart och 

rättvist. De klara gemensamma spelreglerna ger inte bara stora möjligheter för 
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internationell handel, utan även för de olika myndigheterna att samarbeta. (Tramacere, 

2018) 

 

3.4.1 Dataskyddsförordningens precisering i den finska lagstiftningen 

Trots att GDPR är en förordning och alltså direkt tillämplig i samtliga medlemsstater, 

kan de precisera och komplettera dataskyddsförordningen med egen lagstiftning. 

Finland har redan före ikraftträdande av GDPR anpassat en nationell lagstiftning 

gällande till exempel personuppgifter i personuppgiftslagen (22.4.1999/523) och 

förmedlingsuppgifter i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 

(7.11.2014/917). Både personuppgifterna och förmedlingsuppgifterna och behandlingen 

av dessa specificeras även i GDPR. 

Efter att GDPR trädde ikraft 24 maj 2016 och börjades tillämpas 25 maj 2018 

presenterade regeringen till riksdagen proposition RP 9/2018 rd; förslaget om att stifta 

en dataskyddslag och upphäva personuppgiftslagen och lagen om 

datasekretessnämnden och dataombudsmannen (Sipilä, 2018). Den resulterande 

dataskyddslagen (1050/2018) trädde ikraft 5 december 2018; lagen kompletterar och 

preciserar EU:s dataskyddsförordning och bör tillämpas parallellt med GDPR, eftersom 

den inte är en självständig lagstiftningshelhet. Dataskyddslagen ger i vissa situationer 

mer konkreta bestämmelser och riktlinjer för hur de i fråga lagenligt bör agera; till 

exempel gällande behandling av särskilda kategorier av personuppgifter specificeras i 6 

§ (1050/2018) hurdana åtgärder personuppgiftsansvarig och -biträde bör vidta: 

En personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter i en 
situation som avses i 1 mom. ska vidta lämpliga och särskilda åtgärder för att skydda den 
registrerades rättigheter. Sådana åtgärder är 

1) åtgärder för att det i efterhand ska kunna säkerställas och bevisas vem som har registrerat, 
ändrat eller överfört personuppgifter, 

2) åtgärder för att höja kompetensen hos den personal som behandlar personuppgifter, 

3) utnämning av ett dataskyddsombud, 

4) den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets interna åtgärder för att förhindra 
tillträde till personuppgifter, 

5) pseudonymisering av personuppgifter, 

6) kryptering av personuppgifter, 

7) åtgärder för att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och 
motståndskraft hos behandlingssystemen och tjänsterna i anknytning till behandlingen av 
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personuppgifterna, inbegripet förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
uppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident, 

8) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska 
och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet, 

9) särskilda förfaranderegler för att säkerställa att dataskyddsförordningen och denna lag iakttas 
när personuppgifter överförs eller behandlas för något annat ändamål, 

10) utförande av en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 i 
dataskyddsförordningen. 

11) andra tekniska, förfarandemässiga och organisatoriska åtgärder. 

 

Dessa metoder och processer för skyddande av den registrerades rättigheter är även 

beskrivna i GDPR, men 6 § i dataskyddslagen (1050/2018) sammanställer dessa åtgärder 

i en paragraf.  

Den finska lagstiftningen har även stödjande och i vissa fall med 

dataskyddsförordningen parallellt gällande lagar. Lag om behandling av personuppgifter 

i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) preciserar 

personuppgiftsbehandlingen, då det är frågan om brottmål eller nationell säkerhet, det 

vill säga specialfall av specifikationerna i dataskyddsförordningen. 1054/2018 kommer 

även, att gälla utanför dataskyddslagens (1050/2018) tillämpningsområde enligt 

bestämmelsen i 1050/2018 2 §; 

Denna lag tillämpas inte på sådan behandling av personuppgifter som regleras i lagen om 
behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 
(1054/2018). 

 

1050/2018 och 1054/2018 är alltså kompletterande lagstiftning till 

dataskyddsförordningen (2016/679), men inte överlappande. 

3.4.2 USAs adoption av GDPR  

20 januari 2020 trädde California Consumer Privacy Act (CCPA) i kraft i staten 

Kalifornien och ger nu befolkningen där ett sorts GDPR-skydd (Peterson, 2018). CCPA 

hämtar möjligheten för medborgaren i Kalifornien, att kräva personuppgiftsbiträden och 

-ansvariga, att radera personuppgifterna det samlat och behandlat. IP-adressen faller 

även under samma personuppgiftskategori i Kalifornien som i GDPR, men förbjuder inte 

rakt behandlingen av adressen trots det (Brand, van den, 2019). 
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 I New Yorks stat har man har tagit samma lärdomar av jobbet i EU inom 

integritetsskydd och presenterat New York Privacy Act (NYPA), som i sin natur är en 

strängare version än CCPA. NYPA lagförslaget presenterar företag som dataförtroende, 

där de är olagligt för dem, att gynna sig själv finansiellt genom att orsaka nackdelar åt 

medborgarna. NYPA presenterar även optionen för medborgare att rakt stämma företag, 

som kränker dem mot NYPA lagstiftning. Dessa aspekter skiljer sig från CCPA och är 

även strängare och rakare i natur än GDPR. (Sukhanova, 2019) 

 

3.5 Problem kring GDPR 

Dataskyddsförordningen är skapad för att hämta ett ökat skydd och ökad säkerhet för 

EU:s medlemsstaters medborgare, men som en följd kan även problem i vissa fall och 

situationer uppstå. GDPRs breda krav och skyldigheter för arbetsgivarna utsätter också 

stora krav på arbetstagarna, som jobbar för en personuppgiftsansvarig eller -biträde; de 

bör finnas klar dokumentation för arbetstagarna över hur de bör agera i olika situationer. 

I en undersökning gjord av Valtteri Sankari och Matti Wiberg 2019 fick man som 

resultat, att arbetstagare har haft det svårt att motta de omfattande nya riktlinjerna och 

kraven. Undersökningen hittade åtminstone vid kundgränssnittet brister i öppenhet, 

ändamålsbegränsning, uppgifts- och lagrningsminimering (Sankari v. och Wiberg M., 

2019). Det gäller alltså för företagen, att klart och kontinuerligt skola sina arbetstagare 

över kraven GDPR ger, samt hur man beaktat dem i sina processer.  

GDPR utsätter alltså en stor ny belastning på både arbetsgivare och -tagare, vilket i sin 

tur direkt även orsakar stora kostnader åt företag (Layton, 2019). Kostnaderna relaterat 

till GDPR är både raka kostnader av det extra arbetet, som krävs för att efterfölja 

förordningen, samt indirekta, som till exempel kan orsakas av olika förfrågningar från 

de registrerade; i vissa fall kan dessa förfrågningar orsaka, eller till och med ha som syfte 

att orsaka en förnekande av tjänst, Denial of Service (DoS), hos personuppgiftsansvariga 

eller -biträde; det vill säga orsaka så mycket förfrågningar att de överbelastar 

arbetskraften och eventuellt försämrar på kvalitén eller produktionen av företagets 

andra tjänster ('Could the Data Subject Access Request (DSAR) become the new Denial 

of Service attack for Businesses?', n.d.).   

En annan form av dataskydd som standard är att ta säkerhetskopior på datasystemen; 

ifall av att datasystem förstörs eller data går miste, kan man återställa systemen till ett 

tidigare läge, då integriteten av data var intakt. I fallet av säkerhetskopior uppstår dock 
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en intern motsägelse i GDPR, då systemen bör vara säkra, men en registrerad bör ha rätt 

att bli bortglömd enligt artikel 17 (Irwin, 2018). Problemet uppstår alltså, då 

personuppgiftsbiträde får en begäran av en registrerad, att radera dennes 

personuppgifter ur systemen, som även tagits säkerhetskopior på; ur databaserna kan 

man relativt lätt radera uppgifter, men programmen som tar säkerhetskopior inkluderar 

i regel inte möjligheten att radera explicit information från kopiorna (Posey, 2018). 

Frankrikes myndighet för dataskydd, Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés” (CNIL), har get riktlinjerna för Frankrike, där man efterföljer GDPR även utan 

att radera registrerades personuppgifter ur säkerhetskopior så länge man klart 

informerar den registrerade om detta, samt hur länge säkerhetskopiorna sparas ('Backup 

Administrators: The #1 Advice to Deal with GDPR and the Right of Erasure', 2018). I 

dessa fall är det givetvis viktigt, att man applicerar lagringsminimering även på 

säkerhetskopiorna, samt att man tillämpar säkerhetsåtgärder på kopiorna, så som till 

exempel kryptering (Posey, 2018). 

Dataskyddsförordningen specificerar i artikel 5, att personuppgifter bör användas för de 

särskilda och berättigade ändamålen man även informerat om åt den registrerade. I vissa 

fall kan detta ses som ett hot mot innovation och forskning, då historien visar, att 

innovation ofta kommer ur mångfaldig iteration, där användningen av data skiljer sig ur 

sitt ursprungliga syfte (Layton, 2019). Likaså ser man, att pengaflödet till startup företag 

i EU har minskat sedan introduktionen av GDPR; detta kan även ha indirekta orsaker 

utanför GDPR, men en poäng är striktare kraven som gjorts på datasystem (Layton, 

2019). Liksom för nya företag inom EU, kan man anse samma hinder för mindre företag 

utanför EU; GDPR skapar en sorts handelsbarriär, då kraven för internationella företag 

ligger på samma nivå, och alltså skapar mycket arbete för att vara kompatibel med GDPR 

(Layton, 2018). 

 

3.6 Sammanfattning 

General Data Protection Regulation (GDPR), eller dataskyddsförordningen, ger tydliga 

riktlinjer för hurdan information klassas som personuppgifter, samt hur man bör 

behandla dessa personuppgifter lagligt och rättvist. De klara riktlinjerna bör tillämpas i 

EU:s medborgarstater, på grund av GDPRs natur som en förordning. 
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Detta kapitel presenterade dataskyddsförordningens uppbyggnad med en central fokus 

på den lagliga och rättvisa behandlingen. Dessa definitioner kommer i senare kapitel 

utnyttjas för att göra analysen på avhandlingens egentliga ändamål. 
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4 INTERNET PROTOCOL 

 

En del av teknologin har alltid haft ett mål och syfte, att möjliggöra kommunikation 

mellan individer. Då telefonen etablerade sin status på marknaden, har dess utveckling 

gått mot att maximera folks anträffbarhet oberoende plats och tid. En naturlig 

fortsättning på den utvecklingen har varit, att människan inte bara möjliggör sin 

anträffbar till andra, utan gör all data kring sig anträffbar från alla ställen och under varje 

tidpunkt. För att tillfredsställa detta behov växte internet till ett världsomfattande 

nätverk, där allt och alla kan nås på millisekunder. Internet kan inte upprätthållas och 

funktionera utan riktlinjer och som mest markanta står Internet Protocol (IP) ut; den 

ger medverkare inom internet vägledning över hur de bör agera. 

Denna avhandlings största syfte är att gå in på frågan om hur Internet Protocol (IP) 

tolkas inom GDPR, och i vilka fall den faller från direkt och indirekt identifierbar 

personuppgift till oidentifierbar. För att stödja analysen, presenterar detta kapitel till 

början internet samt föreningen, som möjliggör dess funktion. Resten av kapitlet 

förklarar vad Internet Protocol är och vad dess olika adresser är, samt hur dessa adresser 

används.   

 

4.1 Internet Engineering Task Force 

Internet är en öppen plattform dit företag kan producera sina egna tjänster och 

produkter utan större krav eller fordringar av andra producenter.  Öppenheten kräver 

dock ändå gränser och riktlinjer, speciellt då en tjänst som internet hänger på samarbete 

för dess överlevnad ('About', n.d.). För att ta itu med den frågan om samarbete, har man 

grundat Internet Engineering Task Force (IETF), ett internationellt öppet organ, vars 

uppgift är att producerar olika standard för ett samverkande internet ('About the IETF', 

n.d.).  IETF bygger sin standard på Request for Comments (RFC) dokumentation, vars 

publikationer grundar sig på konsensus bland aktörerna i internet och vars 

bildningsprocess  även är standardiserat i en av RFC:erna, närmare sagt RFC3932 

(Alvestrand, 2004). RFC:erna standardiserar även de protokoll enligt vilka internet 

tekniskt fungerar; protokollen är en sorts recept, enligt vilka internetbolag och företag, 

som förser internet tjänster, producerar sina tjänster.  
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4.2 Internet Protocol protokollet 

 
Internet Protocol är kommunikationsprotokollet planerat för överföring av information 

i ett paketförmedlande nätverk och beskrivet i IETF Request for Comments (RFC) 

dokumentet 791 ('Internet Protocol', 1981). IP förser datanätverket internet med 

överföringen av datablock av information från avsändare till mottagare, där avsändare 

och mottagare är definierad av en fixad storleks adress ('Internet Protocol', 1981), som 

kallas IP-adress. IP-adresserna definierar varifrån datapaketen härstammar och vart de 

är på väg, och rutten för paketen definierar hur de kommer till sin destination. De olika 

oktetterna i IP-adressen ger en förutsättning för förmedlingen av datapaket till rätt 

adresser; de första delarna längst till vänster av adressen ger ett bredare område och 

desto längre man går i numren mot höger, desto närmare hittar man mottagaren 

(Rekhter, et al., 1996).  

 

4.3 IP-adress 

 
IP-adresserna är definierade med fyra oktetter, eller med andra ord 32 bitter, vilket 

betyder att det totalt teoretiskt finns lite på fyra miljarder adresser, då en bit antingen är 

ett eller noll. Som ett resultat av denna begränsning, räcker inte det teoretiska maximet 

för allt behov det moderna informationssamhället kräver. För att tackla detta problem 

skiljet man IP-adresserna i statiska och dynamiska, samt privata och offentliga. De 

statiska adresserna delas ut åt till exempel företag, data centers eller servers. Dynamiska 

adresserna tilldelas apparater, som ibland kan vara avstängda eller är mobila, det vill 

säga sådana, som inte behöver en fast adress under hela sin livstid. Dynamiska adressen 

tilldelas apparaten av nätverksadministratören eller internetleverantören (Internet 

Service Provider, ISP), då den startas och sparas i internetleverantörens register. 

('Websites can store IP Addresses, rules EU Court', n.d.)  

Offentliga adresser är sådana, som är allmänt kända och kan användas för direkt 

kommunikation. Det offentliga kan till exempel vara ett företags adress, men då 

kommunikationen inom företaget sker med privata adresser. Det vill säga, privata 

adresser är endast sådana, som är synliga inom företagets nätverk och kan inte nås från 

apparater utanför företaget. Det möjliggör i sin tur, att samma interna eller privata 

adresser kan användas innanför många företag. De privata adresserna kan vara både 

statiska och dynamiska i natur. 



27 
  

 

4.4 IP-adressens unikhet 

För att datorer, mobiltelefoner och servers skall kunna kommunicera med varann, bör 

alltså datapaketen ha en avsändar- och mottagaradress. Fastän de nämnda adresserna 

kan vara dynamiska till natur, och alltså ändra med tiden, så har all utbytt information 

under den tidpunkten paketen utbyts, två bestämda adresser. Dessutom betyder detta, 

att apparaterna med privata och dynamiska adresser, även kan identifieras; registren för 

privata adresser i till exempel ett företag, förvaras av företaget självt, och 

identifierbarheten av andra dynamiska adresser förvaras av internetleverantörerna. 

 

4.5 Sammanfattning 

För att möjliggöra kommunikation på internet behövs standard för hur de olika parterna 

bör agera. Internet Protocol (IP) definierar de regler enligt vilka användare och 

möjliggörare av internet agerar. IP ger också riktlinjerna enligt hur de olika användarna 

identifieras och definierar alltså hur IP-adresser allokeras. Dessa IP-adresser möjliggör 

kommunikationen med rätta parter. Detta kapitel innehöll ett tekniskt sammandrag av 

dessa definitioner, så att vi i följande kapitel kan studera hur dessa faktorer tolkas enligt 

dataskyddsförordningen. 



28 
  

5 INTERNET PROTOCOL SOM PERSONUPPGIFT 

 

Då diskussionen kring General Data Protection Regulation beträffar identifierbara 

personuppgifter, har de redan diskuterats i denna avhandling, att de kan delas i direkta 

och indirekta personuppgifter. Gränsen mellan direkt identifierbara personuppgifter och 

sådana personuppgifter, som inte faller inom ramen för GDPR, är relativt rätlinjigt att 

bestämma, men då man går till indirekta sådana, är gränsen dynamisk. De indirekta 

personuppgifterna kan ofta inte tolkas, som ensam data, utan bör betraktas som en 

kombination av flertal insamlade personuppgiftshelheter, vilket gör gränsdragningen 

ännu krångligare. Denna avhandlings största syfte är att gå in på frågan om hur Internet 

Protocol (IP) tolkas inom GDPR, och i vilka fall den faller från indirekt identifierbar 

personuppgift till sådan oidentifierbar. 

Detta kapitel börjar med att analysera hur IP, samt statiska och dynamiska IP-adresser 

tolkas inom GDPR. Sedan behandlas avhandlingens huvudforskningsfrågor och hur de 

faller inom tolkning i GDPR.   

 

5.1 IP-adress som personuppgift 

I GDPR artikel 4 definieras en person, vars personuppgifter kan behandlas, som en som, 

direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, 

 

Artikel 4 ger klar bas för personuppgift vilket är relativt enkelt att tillämpa i frågan om 

direkta identifierare, men då det kommer till att indirekt identifiera en person på basis 

av en onlineidentifikator, så blir det mer invecklat. Dock, på basis av ovannämnda artikel 

4, kan man i enlighet med skäl 30, ur GDPR, dra slutsatsen att IP-adresser lämnar spår 

efter sig och kan med unika identifierare behandlas som personuppgifter, 

Fysiska personer kan knytas till nätidentifierare som lämnas av deras utrustning, applikationer, 
verktyg och protokoll, t.ex. ip-adresser, kakor eller andra identifierare, som 
radiofrekvensetiketter. Detta kan efterlämna spår som, särskilt i kombination med unika 
identifierare och andra uppgifter som tas emot av servrarna, kan användas för att skapa profiler 
för fysiska personer och identifiera dem. 
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Artikel 4 och skäl 30 ger ramar för behandling, då det gäller unika identifierare, även då 

det är indirekta. GDPR diskuterar även personuppgifter använda för beteende analys, 

vilket medför specifikation i skäl 24 för hur registrerade spåras på internet; 

Den behandling av personuppgifter som avser registrerade som befinner sig i unionen som utförs 
av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i unionen bör 
också omfattas av denna förordning, om den hör samman med övervakningen av de registrerade 
personernas beteende när de befinner sig i unionen. För att avgöra huruvida en viss behandling 
kan anses övervaka beteendet hos registrerade, bör det fastställas om fysiska personer spåras på 
internet, och om personuppgifterna därefter behandlas med hjälp av teknik som profilerar fysiska 
personer, i synnerhet för att fatta beslut rörande honom eller henne eller för att analysera eller 
förutsäga hans eller hennes personliga preferenser, beteende och attityder. 

 

Skäl 24 medför även behandling av andra identifierare än IP-adresser, då även 

datorernas MAC adresser används för behandling och analys ('Personal data', n.d.). MAC 

adress, eller Media Access Control adress, identifierar ett interface på en teknisk apparat 

med IP-adress, och är alltså unikt. MAC adressen används inte rakt för 

kommunikationen utåt mot internet, men till exempel för att få en IP-adress bland annat 

via trådlös internet router (WiFi, eller Wireless Fidelity router) börjar diskussionen med 

MAC adresser. Detta i sin tur innebär, att man kan identifiera en registrerad apparat på 

basen av MAC adressen och göra analys av till exempel dess beteende på ett internet café, 

där cafét bjuder på internet, eller rättade sagt på IP-adressen.  

 

5.1.1 Statisk data 

I avhandlingens kapitel 3.2 har internet routingen presenterats i korthet, med andra ord 

datapaketens vägval i internet nätverket; bas för routingen är IP-adressen, och både dess 

statiska och varierande eller dynamiska natur. Då man ser på den statiska IP-adressen, 

kan den tolkas, som en egendom; en sorts bevis av ursprung, det vill säga nästan som en 

motsvarighet till den fysiska adressen, det vill säga hemadresser eller gatuadresser.  

I EU har statisk data och framför allt statiska IP-adresser behandlats i ECJ (EU court of 

Jutice) i fallet C-70/10, Scarlet Extended SA v. Societe Belge des auteurs, compositeurs 

et editeurs (SABAM). Fallet byggde upp på kravet, att internetleverantörerna borde 

implementera ett filteringssystem, som registrera vilka av sina kunder nerladdar musik 

olagligt, samt även blocka internetanvändningen för dessa (Chee, 2011). ECJ bestämde, 

att ett sådant system skulle bryta mot kundernas grundläggande rättigheter, då 

behandlingen av personuppgifter skulle ske utan laglig och rättvis grund. Fallet ger 
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grunden för IP-adressers tolkning som personuppgifter, då det är statiska av natur och 

alltså direkt kan förknippas till en person. (C-70/10, 2011) 

 

5.1.2 Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland’ 

Ovan behandlades fallet C-70/10, Scarlet Extended SA v. Societe Belge des auteurs, 

compositeurs et editeurs (SABAM) och dess beslut beträffande främst statisk data, men 

då man även betraktar dynamisk och förändrande data, är fallet, som mest format 

ramarna för IP-adressens tolkning inom GDPR, Case C-582/14 Patrick Breyer v 

Bundesrepublik Deutschland. Breyers fall grundar sig på (C-582/14, 2016); 

1) Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 2 a och artikel 7 f i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (EGT L 281, 1995, s. 31). 

2) Begäran har framställts i ett mål mellan Patrick Breyer och Bundesrepublik Deutschland 
(Förbundsrepubliken Tyskland) angående den registrering och lagring av Patrick Breyers IP-
adress som den medlemsstaten genomförde i samband med att Patrick Breyer besökte ett 
flertal webbplatser som drivs av tyska federala myndigheter. 

 

Breyer själv kommenterade fallet i PC worlds artikel (Essers, 2014), att webbplatserna 

även kan vara säkra utan att de spårar alla användare på de olika webbsidorna. Breyer 

kommenterar: “Vi behöver säkra IT-system, inte en allmän misstanke mot Tysklands 50 

miljoner internetanvändare." Breyers motiv var att den tyska staten endast förvarar IP-

adresser under den stund användaren aktivt är på webbsidan, då IP-adressen enligt 

honom går att länka till användaren och därför bör tolkas som personuppgift. Breyer 

fortsätter att poängtera, att ifall hans klagomål godkänns kommer internet användare 

att vara skyddade, då det kan surfa utan att deras internetbeteende blir inspelat. (Essers, 

2014) 

Frågan, gällande behandling av IP-adress som personuppgift, blev svårare i Breyers fall, 

då även han blev given en dynamisk IP-adress, och alltså inte samma adress varje gång 

(Dr. Munz et al, 2016). Enligt en undersökning av Fraunhofer Institute for Secure 

Information Technology gällande spårning på internet, har 72 procent av 

internetanvändare samma IP-adress i två veckors tid. På basis av den information, samt 

det att man även kan uppnå annan information på basis av IP-adress, ansåg forskarna 

att den data alltså inte kan anses vara anonym. (Essers, 2014) 
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European Court of Justice tar i sitt beslut främst i beaktan GDPRs företrädares, direktiv 

95/46/EG; fokus ligger på artikel 7, där berättigande till att behandla personuppgifter 

fastställs. Trots resultaten i undersökningen, ansågs Breyers IP-adress inte rakt som en 

personuppgift på grund av dess dynamiska natur, samt att man inte utan ytterligare 

möjlig information direkt kan identifiera Breyer. I Breyers fall kan ytterligare 

information betraktas vara inloggnings information på webbplatsen eller annan 

motsvarande information, som Breyer matar in på sidan (Dr. Munz et al, 2016). Med 

andra ord var den slutliga tolkning, som tas i beaktande, ifall webbplatsen ägare kan 

identifiera Breyer, då en annan part har möjlighet och tillräcklig information att 

identifiera Breyer; den andra parten var i detta fall internetleverantören (Parkkamäki, 

2018). Motsvarande situationer analyseras i ECJ, som en fråga ifall något är direkt eller 

indirekt identifierbart; för samma fråga används även definitioner ifall data är 

personuppgift enligt relativ eller objektiv bemärkelse (Dr. Munz et al, 2016). I fallet av 

IP-adresser syftade relativ tolkning på att IP-adressen är personuppgift i till exempel 

internetleverantörens händer, men inte i någons annan, ifall de andra inte har rättsliga 

skäl att skaffa den. Objektiv tolkning, å andra sidan, är den att IP-adressen är 

personuppgift i allas händer, då internetleverantören kan identifiera personen på basis 

av adressen.  

Skäl 26 i GDPR ger grunderna för indirekt och direkt tolkning av identifierbarhet: 

Principerna för dataskyddet bör gälla all information som rör en identifierad eller identifierbar 
fysisk person. Personuppgifter som har pseudonymiserats och som skulle kunna tillskrivas en 
fysisk person genom att kompletterande uppgifter används bör anses som uppgifter om en 
identifierbar fysisk person. För att avgöra om en fysisk person är identifierbar bör man beakta alla 
hjälpmedel, som t.ex. utgallring, som, antingen av den personuppgiftsansvarige eller av en annan 
person, rimligen kan komma att användas för att direkt eller indirekt identifiera den fysiska 
personen. För att fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet kan komma att användas för 
att identifiera den fysiska personen bör man beakta samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader 
och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tidpunkten för 
behandlingen som den tekniska utvecklingen. Principerna för dataskyddet bör därför inte gälla för 
anonym information, nämligen information som inte hänför sig till en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, eller för personuppgifter som anonymiserats på ett sådant sätt att den 
registrerade inte eller inte längre är identifierbar. Denna förordning berör därför inte behandling 
av sådan anonym information, vilket inbegriper information för statistiska ändamål eller 
forskningsändamål. 

 

För övrigt, specificerar skäl 26, att inte alla uppgifter behöver vara tillhands vid varje 

tidpunkt vid samma aktör, för att de skall kunna tolkas, som personuppgift. Breyer 

hävdade på nämnda punkter ovan, att hans IP-adress i händerna av den Tyska staten bör 

tolkas som personuppgift, på grunden att staten har rättvis grund, att erhålla data från 
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internetleverantören och denna information kan vidare användas för att identifiera 

individer. (Dr. Munz et al, 2016) 

 

5.1.3 Beslut i fall Case C-582/14 

Då European Court of Justice tog sitt beslut i fallet Case C-582/14 Patrick Breyer v 

Bundesrepublik Deutschland lutar de sin dom på faktumen presenterade ovan, där den 

största frågan är ifall internetleverantören har rättsliga grunder för att med rimlig 

ansträngning och bekostnad erhålla information på basen av den dynamiska IP-

adressen, så att denna kan tolkas som personuppgift. Före fallet kom till ECJ 

behandlades det i den tyska domstolen; där togs ett beslut i fallet enligt en relativ 

tolkning, det vill säga IP-adressen är endast personuppgift i händerna av en part, som 

kan identifiera personen med hjälp av IP-adressen. Då fallet åter togs upp i ECJ använde 

man en absolut tolkning, där IP-adressen är personuppgift ifall någon någonstans i 

världen har information med vilken man kan identifiera en person med hjälp av IP-

adressen (Felz, 2016).  

ECJ börjar med att analysera ifall den tyska regeringen direkt har möjlighet att 

identifiera besökare på webbplatsen med hjälp av IP-adressen. Webbplatsen har dock 

inte direkt möjlighet, att koppla IP-adressen till en person och kan alltså inte på den 

basen tolkas som personuppgift. Då ECJ sedan vände sig mot att analysera fallet från det 

indirekta antagandet, blev den slutliga frågan ifall regeringen har rättsliga grunder, att 

med rimlig ansträngning och bekostnad erhålla identifieringsinformation av 

internetleverantören på basis av IP-adressen. 

Baserat på antaganden ovan, tog ECJ beslutet att IP-adressen i Breyers fall bör betraktas 

som personuppgift, då den tyska staten med sin statliga status har rättslig grund att 

erhålla information från internetleverantören för att identifiera Breyer indirekt. Med det 

nämnda beslutet kan man tolka att ECJ i sitt beslut även använde sig av relativ tolkning 

vid sidan om den absoluta; beslutet är en sorts hybrid där IP-adressen tolkas som 

personuppgift, ifall någon indirekt kan identifiera en person med den, men bara ifall 

vissa rättsliga och rimliga villkor uppfylls. 
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5.2 Metoder för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

Dataskyddsförordningen presenterar IP-adressen som en personuppgift i vissa fall, men 

detta medför dock inte att IP-adressen inte kunde behandlas lagligt och rättvist 

överhuvudtaget. Före man börjar analysera grunder för att lagligt få behandla IP-

adresser, är det bra att analysera noggrant varför och i vilken mån man faktiskt behöver 

behandla dem. I fallen där företagets business grundar sig på produkter, som till exempel 

analyserar internet trafik eller funktionerar som brandväggar, är det klart att man bör 

behandla IP-adresser; i fall företaget erbjuder en webbplats är det sedan kanske inte helt 

klart varför IP-adresser bör behandlas.  

Nedan presenteras möjligheter för behandling av personuppgifter, samt i vilka fall de 

olika möjligheterna kunde tillämpas. 

 

5.2.1 Samtycke 

GDPR introducerade en strängare grund för samtycke, samt mer detaljerad metod för 

att samla samtycke av den registrerade. Då man analyserar behandling av IP-adresser, 

som tolkas som personuppgifter, kan samtycke ge en förstärkning till legitim och rättvis 

behandlingen, men bör inte ensam stå som grund för behandlingen, så som även 

presenterades i kapitel “3.2.4 Rättvis behandling”.  

Ifall man utgår ifrån att erhålla rätt för behandling via samtycke, är det ändå bäst att utgå 

ifrån att det är en laglighetsgrund att tillämpa som sista metod ('GDPR: Laglig grund och 

samtycke', n.d.). Samtycke kan i sig vara lätt att erhålla av den registrerade, men det 

ingår nästan alltid en tolkningsfråga i erhållande; samtycke kan kanske inte anses vara 

frivilligt, då vägran att ge samtycke leder till att en tjänst inte erbjuder full funktion 

(hänvisas i avhandlingen även som paketering), eller en arbetsgivare frågar efter 

samtycke att övervaka en arbetstagares internethistoria.  Liksom frågan om tolkning av 

samtycke orsakar även tillbakadragande av samtycke ett problem, då det inte 

nödvändigtvis är helt entydigt hur det görs, samt ifall det faktiskt gjorts.  

Sociala nätverk har i det förflutna ofta grundat sina aktioner på samtycke gentemot 

användare; användare har accepterat tjänstens villkor och användarinformationen och 

personuppgifter har sparats för diverse behov, och i vissa fall även vidarebefordrats till 

andra tjänsteleverantörer, som i fallet av Cambridge Analytica (Lapowsky, 2019). 

Dataskyddsförordningen gör dock detta agerande krångligare, då tjänsterna explicit bör 
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specificera till vad personuppgifter av användare används, samt samtycke bör även 

explicit vara given för detta. Som en följd, är det mycket svårt för till exempel sociala 

nätverk att rättvist behandla IP-adresser, då det inte behöver använda dem för att 

upprätthålla och förse användare med tjänsten.  

 

5.2.2 Avtal 

Då företag legitimt har behov att behandla IP-adresser, kan man i vissa fall stöda den 

rättvisa och lagliga behandlingen på avtal, som även kan anses som en form av samtycke. 

Ett sådant fall är till exempel internetleverantörerna; de grundar sitt företags 

verksamhet på att erbjuda användare en tjänst, där IP-adressen är av huvudsaklig natur. 

Det finns, med andar ord, inte ett behov för IP-adressen utan denna tjänst. 

Internetleverantörer behöver alltså behandla IP-adressen, som i detta fall även varje 

gång är personuppgift, för att kunna idka sin tjänst och skapar ett kontrakt med den 

registrerade, då denne köper tjänsten av internetleverantören. Internetleverantörernas 

behandling av IP-adresser analyseras närmare ännu i kapitel 5.3.5. 

En annan bransch där avtal kan användas är den av VPN-leverantörer, som erbjuder 

VPN-tjänster vilken de registrerade köper. I detta fall, skapar den registrerade och VPN-

leverantören ett kontrakt, där behovet och behandlingen av IP-adresser specificeras och 

den registrerade ger alltså sitt samtycke för detta. Då användaren inte mer behöver 

tjänsten och avslutar kontraktet upphör även den lagliga behandlingen av IP-adresserna 

för användaren; detta bör även vara specificerat för klarhetens skull i kontraktet. Även 

VPN-tjänsten analyseras mer utförligt i kapitel 5.3.2. 

 

5.2.3 Anonymisering 

Anonymisering innebär liksom pseudonymisering, att man separerar IP-adressen från 

andra informationen av den registrerade. Till skillnad från pseudonymisering, så 

innebär anonymisering, att frånskiljningen görs så, att informationen är omöjlig att 

återkopplas. Med andra ord, kan dataskyddsansvarige och -biträde lagligt använda sig 

av statistisk analys eller motsvarande åtgärder av IP-adresser, med hjälp av 

anonymisering. ('Pseudonymisering och anonymisering av persondata - vad är 

skillnaden?', n.d.) 
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Anonymisering kan till exempel erbjuda webbplatserna möjligheten att analysera sina 

användare och besökare som en helhet. Webbplatserna kan försöka optimera sina sidor 

exempelvis då de analyserar hurdana sorters produkter besökare köper med varann; till 

exempel kan många köpare, som köper en mössa, även köpa vantar, så de kan löna sig 

för webbplatsen att placera dem nära varann på sidan. För att göra en sådan analys krävs 

inte andra personuppgifter eller IP-adresser, vilket även då möjliggör webbplatsen att 

behandla data. Webbplatsers och -butikers behandling av IP-adresser forskas i detalj i 

kapitel 5.3.1. 

 

5.2.4 Pseudonymisering 

Pseudonymisering specificeras i dataskyddsförordningen i Artikel 4.5 och 4.12, samt 

kapitel 3.1.1 i denna avhandling. Pseudonymisering medför alltså en åtskillnad av 

personuppgifter och andra insamlade informationen på den registrerade, så att det två 

delarna inte rakt, för en utomstående, går att ihopkopplas. Trots separering ger 

pseudonymisering inte ensamt tillåtelse, legitimt eller rättsligt, att behandla IP-adresser, 

då metoden ändå innefattar behandling av IP-adresser, samt för personuppgiftsbiträde 

eller -ansvarige en möjlighet att med liten ansträngning återkoppla IP-adressen med 

personidentifierbar information. (Maldoff, 2016) 

Fastän pseudonymisering inte i sig ensam är en lösning för legitimt och rättvist sätt att 

behandla IP-adresser, kan metoden dock användas för att förstärka säkerheten och 

integriteten av datasystemen, samt förse vissa lindringar i fall av 

personuppgiftsincidenter (artikel 4.12). (Maldoff, 2016) 

 

5.2.5 Kryptering 

Kryptering är en metod, som diskuteras i dagens informationsteknologiska samhälle 

ofta, då det gäller sensitiv data, samt data i molnet; i avhandlingen har redan kryptering 

också nämnts i avhandlingen kapitel 3.1.1 om inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard, samt stycket 3.2.5 där rättvis behandling diskuterats. Liksom ovannämnda 

pseudonymiseringen, kommer kryptering inte att skydda företag från att efterfölja 

GDPR, då det gäller behandling av IP-adresser och personuppgifter. I stället ger 

kryptering ett sorts skydd i fallet av dataintrång och kan fungera som en lindrande faktor 

ifall det uppstår krav för ersättning eller rättegångar. Kryptering av personuppgifter är 
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alltså ett sätt, att upprätthålla dataskydd och skydda de registrerades personuppgifter; 

det som kryptering inte är, är en orsak för laglig och rättvis behandling av 

personuppgifter, men bör alltså trots det implementeras, som ett extra skydd av data 

man behandlar. 

Kryptering definieras också, som erfordrad åtgärd för minskning av risk, i skäl 83 i 

dataskyddsförordningen; 

För att upprätthålla säkerheten och förhindra behandling som bryter mot denna förordning bör 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utvärdera riskerna med behandlingen och 
vidta åtgärder, såsom kryptering, för att minska dem. Åtgärderna bör säkerställa en lämplig 
säkerhetsnivå, inbegripet konfidentialitet, med beaktande av den senaste utvecklingen och 
genomförandekostnader i förhållande till riskerna och vilken typ av personuppgifter som ska 
skyddas. Vid bedömningen av datasäkerhetsrisken bör man även beakta de risker som 
personuppgiftsbehandling medför, såsom förstöring, förlust eller ändringar genom 
olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats, framför allt när denna kan 
medföra fysisk, materiell eller immateriell skada. 

 

Skäl 83 för alltså fram aspekten över ökad säkerhet, då även graden av sensitiv data och 

personuppgifter ökar. Med andra ord, är det skäl att använda mer ansträngning åt att 

använda åtgärder att skydda data och personuppgifter, då risken av att förlora dem ökar. 

Trots det, kommer kryptering inte att ge laglig eller rättvis rätt att behandla 

personuppgifter, oberoende hur komplicerade krypteringsalgoritmerna är. 

 

5.3 Efterföljd av beslutet i Case C-582/14 

Genom dynamiska IP-adressens tolkning som personuppgift, lägger ECJ grunden för 

hur data i någon annans än personuppgiftsansvariges eller -biträdes händer tolkas; de 

mesta anses rimligt, förutom det som är olagligt och alltså inte har rättslig grund (Dr. 

Munz et al, 2016). Som Lasse Parkkamäki för fram i sin progradu, är det i fall som 

cyberattacker viktigt att utforska data utförligt och med hjälp av specifik myndighet; 

detta lutar mot grunden att det är rättsligt möjligt att nå uppgifter för att identifiera 

individer, trots att det kanske inte kan anses fås fram med rimlig ansträngning och 

bekostnad (Parkkamäki, 2018). 

Det, som även stöder tolkning om att det bara är den rättsliga aspekten som hindrar 

erhållande av data, är att de digitala data- och informationsmängderna ökar dag för dag, 

vilket leder till att man även kan skaffa åt sig data med mindre ansträngning för var 

stund. Ytterligare, kan man då se att rimligheten uppfylls för vart fall, då ökad 
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telekommunikationskapacitet, samt snabbare och större dataförvar möjliggör rimlig 

ansträngning för tillgång till identifierbara uppgifter. Vid dessa fall kan man dock se 

ännu större tonvikt ges åt den legitima frågan om vem som egentligen har rättslig rätt 

till den identifierbara informationen. (Felz, 2016) 

Som även ovan presenterats, kan datahantering i dagens läge orsaka oväntade problem 

för den personuppgiftsansvarige. Informations- och datamängden gör det svårt att i den 

moderna digitaliserade världen se vilken data, som kan klassas som identifierbar, då de 

indirekt identifierbara datamängderna ökar. Dessa faktorer är även giltiga vad gäller 

behandling av IP-adresser, som Gabe Maldoff från Bird & Bird även påpekade i 

Bloomberg BNA 19 oktober 2017 ('Are IP Addresses Protected', 2017). Maldoff 

poängterade att organisationer kan ställas för europeiska krav gällande dataskydd, 

fastän de inte själv kan utnyttja IP-adresser för identifikation och fortsätter, att de ställer 

krav även på till exempel organisationer i USA. Maldoff konstaterade även att fokusen 

även för organisationer inom USA i första hand bör vara på att säkra sig om, att den 

lagliga grunden för att lagra IP-adresser uppfylls. (Felz, 2016) 

Det som är viktigt i alla fallen och för alla företag är att man efterföljer GDPR och som 

resultat även uppfyller ansvarsskyldigheten (artikel 2.2). Det gäller inte endast att gå 

igenom sina processer, utan även dokumentera de val man gjort med hänsyn till 

dataskyddsförordningen; detta är ett exempel på ansvarsskyldigheten. Med andra ord, 

är ansvarsskyldigheten den dokumentation med vilken man kan visa att man efterföljer 

GDPR. Tietosuojavaltuutetun toimisto har i sin artikel 'Osoita noudattavasi 

tietosuojasäännöksiä' listat vilken dokumentation är nödvändig för att uppfylla 

ansvarsskyldigheten och fungerar alltså bra som en påminnelse för företag över vad de 

bör dokumentera och till vilken artikel denna dokumentation hänvisar ('Osoita 

noudattavasi tietosuojasäännöksiä', n.d). I analysen nedan nämns inte 

ansvarsskyldigheten specifikt, utan antagandet är, att alla leverantörer uppfyller dessa 

krav. 

 

5.3.1 Beslutets inverkan på webbutiker 

Webbutiker erbjuder möjligheten att köpa produkter eller tjänster på internet. De flesta 

butikerna har i dagens läge en webbutik, för att stöda sin försäljning i fysiska butiker, 

men vissa försäljare använder sig även enbart av försäljning via nätet. Enligt en 
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undersökning 2016 (Saleh, 2016) gjordes av all handel 8,8% på nätet; för Finland är 

samma siffra till och med 11,5 %, vilket är femte högst i världen. 

Tidigare läge GDPR 

Webbutikerna har tidigare kunnat göra en kvalificerad gissning över sina kunders 

preferenser, på basis av deras IP-adresser; specifika adressen kan ha sparats i systemet i 

samband med beteende av användare. Webbutikerna har på det viset kunnat optimera 

erbjudande för besökarna på sina hemsidor. 

De registrerade 

Webbutikers kundkrets är till natur av två olika slag; returnerande och nya kunder. I 

bägge fallen av kundkrets, kan kunderna ha skapat en användarprofil på nätsidan eller å 

andra sidan uträtta sina ärenden utan registrering. Av registrering på webshopen 

innebär, att den registrerade ingått i ett kontrakt och godkänt villkoren med webshopen 

och har exempelvis sina uppgifter sparade i webshopens databas. I sig finns inga 

restriktioner för den registrerade i webbutiker; oftast är enda kravet ett kreditkort, men 

även det kan kringgås genom, att göra köpen på faktura. 

IP-adressens personuppgiftsklassificering 

Webbutikers verksamhet grundar sig inte på att förmedla IP-adresser, vilket betyder att 

webbutiken inte kan behandla IP-adresser på grunden att de är förmedlingsuppgifter. 

Lik till exempel social media, baserar webbutiker sin verksamhet på användar- eller 

kundprofiler, men även på besökare, som eventuellt endast surfar på butiken utan att 

registrera sig. Användarprofilerna innebär, att eventuellt insamlade IP-adresser 

tillhörande registrerade användare direkt kan klassas som personuppgifter; IP-adressen 

kopplas med rakt identifierbara uppgifter som namn, epost-adress, telefonnummer och 

adress. O andra sidan, IP-adresser av besökare är inte direkt kopplade till nån registrerad 

användarprofil; trots det, kan adresserna indirekt identifieras via internetleverantörerna 

med måttligt besvär, och alltså även de IP-adresser definieras som personuppgifter.  

Tillämpningsområde 

I behandling av personuppgifter faller webbutikernas företagsverksamhet inte utanför 

GDPRs tillämpningsområde, enligt artikel 2.2. Med andra ord, bör alltså webbutikerna 

efterfölja dataskyddsförordningen i sin verksamhet. 
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Metoder och principer för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

Då man betraktar metoder för webbutiker, för att lagligt och rättvist behandla IP-

adresser, gäller det att värdera ifall något av villkoren i artikel 6.1 uppfylls. Webbutiker 

och kunder ingår ett sorts avtal, då kunderna registrerar sig på nätsidorna för att slutföra 

sina köp eller utnyttja webbutikens tjänster. Med detta avtal godkänner kunder de villkor 

webbutiken ger för sin tjänst; inbakad i villkoren kan även vara samtycke för behandling 

av personuppgifter och IP-adresser. Användande av samtycke kräver dock, att man 

explicit bör fråga efter den, som även kommit fram i kapitel  3.2.4, och samtycke kan 

alltså inte vara fullt inbakad i en lång juridisk text.  

Utöver samtycke kan, som laglig grund, till exempel enligt GDPR inte anses, att 

behandling av IP-adresser vid samband av webbutikens verksamhet är för ett allmänt 

intresse (artikel 6.1 led 3), för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 led c) eller 

skydda intressen av den registrerade (artikel 6.1 led d). Fastän det finns en laglig grund 

i form av avtal och samtycke, är de inte givet att behandlingen är både laglig och rättvis; 

för det första bör samtycke vara givet enligt specifikationerna i kapitel 3.2.4 och 

dessutom bör principerna för behandling följa riktlinjerna givna i artikel 5 i 

dataskyddsförordningen. För webbutiken kan man inte se, att principen given i artikel 

5.1 led b skulle följas: 

De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare 
behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. 

 

Det vill säga, webbutiker kan inte klargöra för angivna och berättigade ändamål, där man 

behöver behandling av IP-adresser, då IP-adressen är rakt kopplad till användarprofiler 

eller med specifika köp. Webbutiker och webbplatser kan alltså med andra ord, driva sin 

verksamhet utan att behandla IP-adresser; mervärdet behandlingen skulle medföra, är 

inte något rättvist mot den registrerade.  

Inverkan på webbutikers verksamhet 

Förändringarna, som Breyer fallets beslut inför i behandling av IP-adresser, är kritiska 

för webbplatser och deras processer. Det är viktigt för webbplatserna att gå igenom sina 

processer över behandlingen av besökares data och information, samt hur de kopplar 

ihop de olika källorna. Som Gabe Maldoff från Bird & Bird nämner i Bloomberg BNA 19 

Oktober 2017 ('Are IP Addresses Protected', 2017), är det denna genomgång av processer 

viktig, på grund av att även data, som verkar obetydlig, tillsammans med annan 
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information kan användas för att identifiera personer. Han fortsätter även poängtera, att 

samma sak gäller IP-adresser. Webbutiker kan tänkas med avtal tvinga besökare att inte 

ge information på sidan, som kan tolkas som personuppgifter. Trots villkoren i 

"Allmänna villkoren" av webbsidan, bör webbplatsen dock räkna med att de bör 

behandla information inmatad, som personuppgift tillsammans med IP-adressen, fastän 

de matas in gentemot vad som underskrivits i kontraktet (Dr. Munz et al, 2016). Den 

stora slutsatsen för webbplatser och -butiker är dock som även i föregående paragraf 

analyserades, att webbplatser och -butiker inte får använda IP-adresser för 

marknadsföring (Eichorn, 2018), det vill säga behandla användares IP-adresser, så att 

de på basen av besök på sidan från specifik tidigare använd IP-adress, rakt kan koppla 

användarprofil och modifiera utbudet och marknadsföringen enligt det. Den 

ovannämnda genomgången av processer borde alltså åtminstone riktas åt att radera 

möjlig behandling av IP-adresser i loggar eller andra ställen. 

Företagsidkande utan behandling av IP-adresser 

Omvänt kan man se att beslutet i Breyers fall ger möjligheten för webbplatser eller 

webbservice, som inte har möjlighet inom rimlig ansträngning eller rättslig grund erhålla 

identifierbar information på basen av IP-adress, att spara IP-adressen av användaren, 

då den alltså inte kan tolkas som personuppgift. Behandling av IP-adresser kan i detta 

fall vara legitimt korrekt, men hämtar i sig inget mervärde för webbplatsen; 

informationen kan eventuellt användas för att analysera besökares IP-adresser som en 

grupp, eller t.ex. besökares internetleverantörer. I dessa fall bör webbplatsen dock, som 

ovan nämndes, verifiera sig om att man inte sparar till exempel login information 

tillsammans med en kombination av IP-adress och identifierbar information; i detta fall 

är IP-adressen även personuppgift, då det är ihopkopplat med personuppgifter. IP-

adresserna bör i detta användningsfall anonymiseras från annan insamlad information, 

så att de omöjligen kan återkopplas till insamlad identifierbar data. (Dr. Munz et al, 

2016) 

Ytterligare hämtade Van der Eijk fram i Bloomberg BNAs artikel 19 Oktober 2017, att en 

personuppgiftsansvarig eller -biträde lagligt får behandla personuppgifter, då det görs 

för att säkerställa funktionen av en webbplats ('Are IP Addresses Protected', 2017). Man 

kan dock argumentera, att säkerställande av funktionen sällan, om alls någonsin, kräver 

behandling av en besökares IP-adress; identifiering och koppling av användaren till 

möjliga köp på en webbplats, kan även skötas på annat vis, än genom att behandla IP-

adressen. 
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5.3.2 Beslutets inverkan på VPN tjänster 

Virtuellt privat nätverk (VPN), eller Virtual Private Network på engelska, är en sätt att 

skapa en säker förbindelse mellan två nätverk, eller två punkter över ett icke-säkert 

nätverk, som till exempel internet. Ursprungligen användes VPN för att skapa säkra 

förbindelser för företag, det vill säga främst för att möjliggöra fjärråtkomst till företagets 

nätresurser. Nuförtiden används dock VPN ofta för att dölja nätverkstrafiken samt 

anslutningens ursprung, då man ansluter sig till internet via allmänt trådlöst nätverk; 

ifall VPN inte används har nätverksleverantören eller leverantören av det trådlösa 

nätverket möjlighet, att följa trafiken av de kopplade apparaterna. (Hoffman, 2019) 

VPN skapas alltså på ett sätt, där användarens information är dolt och den enda 

informationen, som syns utåt mot internet, är VPN servern, till vilken användaren 

ansluter sig. Med andra ord, VPN servern förvränger eller pseudonymiserar användarens 

IP-adress så, att dess ursprung inte kan härledas ur data paketen, utan paketen skickas i 

två omgångar; en gång mellan mottagaren och VPN serverns och sedan vidare mellan 

VPN servern och användaren. VPN servern fungerar alltså som en hubb, via vilken all 

information löper; användaren är på sätt och vis osynlig utåt och möjliggör alltså internet 

bläddring utan att vara rädd för att lämna ett fotspår. (Baig, 2017) 

 

 

Bild 1. VPN lösning, där Perimeter Network syftar på företagets yttre nätverk ("VPN: Virtual Private Network", 2017) 

 
I Bild 1 presenteras en lösning av en VPN tjänst, där användare av tjänsten, 'VPN Client' 

i bilden, tar kontakt med ett internt nätverk; användaren tar kontaktar VPN servern via 

web servern, där autentiseringen sker. Efter att användaren bekräftats, kommunicerar 

https://www.globalsign.com/en/blog/top-10-virtual-private-networks-or-vpns/
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användaren rakt med VPN servern genom en tunnel där kommunikationen är krypterad; 

det vill säga endast företagets interna nätverk och användaren kan läsa 

kommunikationen. (Tyson et al., n.d)  

För privata användare, ser lösningen ut som på Bild 1 och som beskrivet ovan, men då 

tar man inte kontakt med ett företags interna nätverk, utan då tar man en krypterad 

kontakt ut i öppna internet; det vill säga, krypteringen sker från användaren till VPN 

servern, efter vilken kommunikationen ser ut att komma från VPN server och inte 

slutanvändaren. (Tyson et al., n.d) 

Läge före GDPR 

För att VPN tjänsteleverantören skall kunna erbjuda sin tjänst krävs givetvis ett 

informationsutbyte med leverantören och användaren. Detta utbyte leder till att 

leverantören bör behandla personuppgifter av användaren för att kunna funktionera 

korrekt, samt kunna erbjuda tjänster av olika kategori. Denna sortens informations 

sparas i anslutningsloggar, men VPN leverantören behandlar även information i så 

kallade aktivitetsloggar; leverantören sparar en användares aktivitet, då den ansluter sig 

via tjänsten. Dessa loggar innehåller alltså IP-adress information, så att data paketen kan 

skickas vidare till rätt användare. (Baig, 2018) 

VPN leverantörens erhållande och behandlande av en användares information och IP-

adress strider till en viss mån mot principen av VPN tjänsten; en tjänst där en användare 

kan koppla sig till internet utan att lämna spår efter sig. Trots nämnda kontroversen är 

informationen ett krav, för att kunna erbjuda tjänsten i först hand. Nämnda 

informationskravet sträcker sig gällande anslutningsloggar till längden av en 

prenumeration, men beträffande aktivitetsloggar, så rör de sig främst om en användares 

aktiviteter under internetsessioner; I USA kan även myndigheterna kräva VPN 

leverantörer att förvara aktivitetsloggarna för upp till 90 dagar ('Data retention and VPN 

logging in the United States', 2016). 

De registrerade 

VPN tjänsteleverantörer erbjuder i allmänhet sina tjänster åt både privata kunder, samt 

företag, beroende på hur de specificerar sin serviceportfolio; ifall leverantören endast 

har kapacitet för en mindre mängd, kanske man endast erbjuder tjänsten åt privata 

personer. De registrerade ingår oftast med leverantören ett avtal, där tjänstens spelregler 

är definierade. Ifall VPN tjänsteleverantören erbjuder sin tjänst åt ett företag, är 
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företagets arbetstagare eller företagets kunder, som använder VPN tjänsten, de 

registrerade. 

IP-adressens personuppgiftsklassificering 

Det kan argumenteras, att VPN tjänsten endast är till för att förmedla paket och alltså 

kan agera utan att ha kontroll på paketen desto mer (Cormack, 2018). Denna 

klassificering skulle innebära, att VPN servern endast fungerar som en vanlig router i 

internet; det vill säga, IP paketen och adresserna vore klassade som 

förmedlingsuppgifter, vilka även är personuppgifter, men behandlas på ett annat sätt 

inför lagen. Det som strider emot denna tolkning och medför 

personuppgiftsklassificeringen för IP-adresserna, är att IP-adresserna även förknippas 

med en prenumeration och alltså rakt är personuppgifter och behandlas även utanför 

förmedling av paket.  

Tillämpningsområde 

VPN tjänsteleverantörers verksamhet faller i kretsen av GDPR och har alltså inte 

befrielse ifrån att efterfölja GDPR enligt artikel 2.2. 

Metoder och principer för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

För att använda en VPN tjänst, bör den registrerade uppta tjänsten, det vill säga både 

använda sig av utgiven mjukvara samt ge sitt samtycke åt leverantören, att 

vidarebefordra den genererade internettrafiken och förmedlingsuppgifterna. Den 

registrerade och leverantören ingår ett avtal, där tjänsten specificeras och behandling får 

som en följd utföras. Vidare är en förutsättning för tjänsten, vilket i sig även medför ett 

krav från leverantörens sida, att kunna erbjuda tjänsten kunden införskaffat.  

För att VPN tjänsten kan anses laglig och rättvis, gäller det för tjänsteleverantören, att 

enligt artikel 5.1 led b samla in IP-adresser endast "in för särskilda, uttryckligt angivna 

och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 

dessa ändamål". Artikel 5 medför även behandling, som endast sker under nödvändig tid 

och inte drar ut på behandlingen i onödan; VPN leverantören behandlar IP-adressen för 

dess syfte under användarens internetsession och raderar uppsamlad information efter 

sessionens avslutning. 
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Inverkan på VPN tjänsters verksamhet 

Användare av VPN leverantörernas tjänster prefererar oftast tjänster, där deras aktivitet 

inte loggas och tills vidare har man inte kunnat ha full klarhet, ifall löften om 

loggningsfrihet efterföljs eller ifall leverantörerna bara gett tomma löften (Baig, 2018). I 

och med beslutet i Breyers fall och IP-adressens tolkning som personuppgift, får VPN 

leverantörerna en skyldighet att inte spara aktivitetsloggar; detta ger slutanvändare en 

mer transparent tjänst, som är säkrare att använda. VPN leverantörerna bör i 

fortsättningen också kunna hantera anslutningsloggar för att möjliggöra VPN tjänsten, 

men behandlingen av anslutningsloggarna och -informationen bör vara i 

överensstämmelse med GDPR och specifikt metoderna och principerna i föregående 

kapitel (Baig, 2018). Förövrigt kan vissa överensstämmelsen skötas med att kryptera 

loggarna, samt erbjuda möjlighet för användarna att erhålla informationen leverantören 

har på denna enligt artikel 15 i GDPR eller rätt att bli bortglömd enligt artikel 17. 

VPN leverantörerna bör gå igenom sina databehandlingsprocesser samt avtalsprocesser, 

där samvete och avtalsvillkor specificeras. Vidare är det viktigt, att, som ovan nämnts, 

man inte sparar på användarloggarna utanför aktiva sessioner; artikel 5.1 led b bör 

efterföljas, då man levererat tjänsten färdigt och för att upprätthålla tjänsten inte mer 

behöver behandla personuppgifterna, eller rättare sagt IP-adresserna. 

GDPR kommer alltså erbjuda en klarhet åt användare och VPN leverantörer över hur 

användardata och mer specifikt personuppgifter bör behandlas. Användare kan nu lita 

på att VPN leverantörer, som erbjuder tjänster åt EU medlemsstaters medborgare, inte 

sparar deras aktivitetsloggar. VPN leverantörer har dock ännu möjlighet, att efterfölja 

GDPR, men även erbjuda en tjänst, som sparar aktivitetsloggar: det vill säga, VPN 

leverantör i USA kan erbjuda, med GDPR fullt kompatibel, tjänst åt EU medborgare eller 

sådana som kommunicerar inom EU, men även erbjuda sådan tjänst, som inte efterföljer 

GDPR, åt kommunikation utanför EU. Vidare måste dock VPN leverantören klart 

specificera, definiera och informera de tjänster de erbjuder åt sina användare.  (Baig, 

2018) 

Företagsverksamhetens idkande utan behandling av IP-adresser 

Ovan har redan diskuterats VPN tjänstens funktion och hur det för dess tjänsts 

fullgörande  är nödvändigt, att behandla IP-adresser. Med andra ord, VPN 

https://www.infosecurity-magazine.com/opinions/vpns-gdpr-compliant/
https://www.infosecurity-magazine.com/opinions/vpns-gdpr-compliant/
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tjänsteleverantörerna är tvungna att behandla de registrerades IP-adresser, men kan 

dock inte kringgå GDPRs krav för laglig och rättvis behandling. 

 

5.3.3 Beslutets inverkan på social media 

Enligt en studie i Our World in Data (Ortiz-Ospina, 2019) av Esteban Ortiz-Ospina 2019, 

används social media av en tredje del av jordens 7,7 miljarder människor av vilka 2,4 

miljarder människor använder den största plattformen, Facebook. Detta medför, att en 

stor del av internettrafiken i dagens läge härstammar från social media, vilket i sin tur 

korrelerar med hur mycket IP-adresser behandlas, på ett vis eller annat, i samband med 

detta.  

Läge före GDPR 

Från början av 2000-talet, då adoptionen av social media ordentligt kom igång (Ortiz-

Ospina, 2019), har social media -företag kunnat använda sig av IP-adresser för att 

erbjuda preciserade reklamer och optimera användares profiler, då man kunnat 

sammankoppla en IP-adress med en användares eller besökares beteende med hjälp av 

relativt enkla samvetsförfrågningar. 

De registrerade 

Ovan nämndes redan hur stor adoption social media har över jorden och samma studie 

framför även, att användningen är spridd över alla åldersgrupper, dock med den största 

användargruppen i åldern mellan 18-29 år. Då studien specificerar sig på åldersgruppen 

16-24 år, märker man att 93,7% av gruppen är engagerade i nån av plattformarna inom 

social media; samma siffra för de övriga nordiska länderna är över 94%. (Ortiz-Ospina, 

2019) 

De registrerade, inom social media, är alltså av en bred demografi och till användarsätt 

även varierande; vissa har skapat egna användarprofiler åt sig, då andra endast är 

returnerande användare utan profiler. Användare inom social media är dock inte endast 

privata personer, utan allt fler företag använder social media för marknadsföring, att 

stärka sitt varumärke, samt för att ge information för sin existerande kundkrets. 
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IP-adressens personuppgiftsklassificering 

Social media baserar sig på registrerade användarprofiler samt besökare, då profilerna 

är öppna och visningsbara utan registrering. IP-adresser, hörande användarprofilers 

ägare, är rakt kopplade till användarprofilen, vilket betyder att de direkt är 

personuppgifter. Då man betraktar IP-adresser av besökare, är de inte direkt kopplade 

till nån användarprofil; trots det, kan adresserna indirekt via internetleverantörerna 

identifieras med liten ansträngning. I vissa fall kan besökares IP-adresser även direkt 

klassas som personuppgifter, då de kopplas ihop med besökta social media -profiler; 

detta kan vara svårt att visa eller argumentera, men inte omöjligt.  

Tillämpningsområde 

I behandling av personuppgifter faller tjänster inom social media inte utanför GDPRs 

tillämpningsområde, enligt en artikel 2.2. Med andra ord, bör alltså företag, som 

erbjuder tjänster inom social media, även efterfölja dataskyddsförordningen i sin 

verksamhet. 

Metoder och principer för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

För att analyser social media och behandling av IP-adresser inom dess verksamhet, 

studerar man, liksom i andra fallen, artikel 6 i GDPR. I artikeln kan man hitta samvete, 

som en laglig grund för behandling av IP-adresser inom social media eller avtal, som 

ingås mellan tjänsteleverantören och den registrerade. Trots de möjliga villkoren för 

behandling, ställer artikel 5 sig mot behandlingen; artikel 5.1 led b specificerar, att 

behandlingen måst ske för 'särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 

inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål´. Man kan heller 

inte argumentera, att IP-adressernas behandling är nödvändigt för att kunna erbjuda 

tjänsten ifråga, det vill säga rättvis och laglig grund hittas inte för behandling. 

Inverkan på social media -företags verksamhet 

Dataskyddsförordningen kommer att ha stor inverkan på företag, som bjuder tjänster 

inom social media. Tidigare har företagen haft bättre möjlighet att utnyttja användardata 

för olika ändamål, men sätts nu inför strängare övervakning ('Are IP Addresses 

Protected', 2017). Företag har tidigare behandlat användardata och personuppgifter 

utan komplett genomskinlighet mot användare, för bland annat 

marknadsföringsändamål (Rahman, 2018). 
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En stor del av företag, som erbjuder gratis tjänster inom social media, använder 

reklamintäkter, som inkomstkälla. För att maximera marknadsföringen, litar företagen 

på att använda personifierade reklamer; man har använt sig av användarens 

personuppgifter för att kunna rikta passande reklamer åt rätt målgrupp. Dessa 

personuppgifter har tidigare erhållits genom, att samla personuppgifter av människor på 

basen av deras beteende på internet eller information de matar i på sociala medier i sina 

profiler. En källa för personifierade reklamer är även IP-adressen, då man på basis av 

den kan identifiera internetleverantör; man kan erbjuda internetprenumeration av 

andra bolag baserat på nuvarande leverantör samt leverantörens erbjudande och 

användarens internet hastighet. Denna verksamhet kommer inte att vara laglig efter 

introduktionen av GDPR, eftersom dataskyddsförordningen inte kommer att tillåta 

reklam på basis av IP-adressen, då IP-adressen rakt kopplas med en profil på social 

media samt en internetleverantör.  

Överlag bör företag, som erbjuder tjänster inom social media, vara försiktiga, då de 

sparar och behandlar information över användare; mycket till synes obetydlig data, kan 

tillsammans tolkas som personuppgifter, trots att de inte direkt är identifierbara. Detta 

faktum gäller även IP-adresser, speciellt inom social media, då IP-adressen lätt kan 

kopplas ihop med användare och till och med agera som identifierbar data trots att inte 

ens internetleverantörens information används. ('Are IP Addresses Protected', 2017) 

Detta medför att företagen bör granska sina egna processer och datainsamling, för att 

undvika behandling och insamling av IP-adresser för enskilda användare. 

Företagsverksamhetens idkande utan behandling IP-adresser 

Analysen kring behandling av IP-adresser i tjänster inom social media, gav redan 

resultatet, att det trots en orsak i förordningens artikel 6 inte finns en princip bakom 

behandlingen, som ger möjligheten för rättvis behandling av IP-adresser; man kunde 

behandla IP-adresser och koppla dem ihop med profiler, för till exempel bättre 

marknadsföring, men det finns ingen legitim orsak att driva den verksamheten. 

På grund av resultatet ovan, får man även slutsatsen, att för verksamheten av social 

media behöver man heller inte IP-adresser för dess funktion; dataskyddsförordningen 

har alltså ingen restriktion i detta fall. Omvänt, ger det ett större ansvar för 

tjänsteleverantörerna, att försäkra att IP-adresser inte behandlas, åtminstone inte i 

samband med användarprofiler. 
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5.3.4 Beslutets inverkar på NAT tjänsteleverantörer och -användare 

Network Address Translation (NAT) är en annan metod, vid sidan om VPN, som kan 

användas för att dölja ursprunget av en kommunikation eller utbyte av information över 

internet. NATs användning började, då IP-adressers antal behövdes maximeras för 

företag; företag allokerades en viss mängd IP-adresser och för att maximera denna 

mängd, började man dölja fler adresser bakom en och samma adress.  

NAT betyder, att det vid utsidan av ett nätverk finns en adress, som tar emot 

kommunikation och vidarebefordra trafiken från denna adress till korrekt mottagare. 

Med hjälp av denna metod, kan man alltså dölja ursprunget av datatrafiken bakom en 

utgångspunkt, och i såna fall kan mottagaren inte direkt identifiera sändaren på basen 

av IP-adressen.  

Läge före GDPR 

NAT, liksom VPN, ämnar dölja användarens IP-adress och datatrafiken från 

mellanhänder, men liksom med trafik utan NAT och VPN, behöver ändå användarens 

information sparas någonstans, för att vidarebefordringen och behandlingen av trafiken 

skall vara möjlig. Det, som dock VPN och NAT erbjöd användaren tidigare, var 

möjligheten att välja vem det var som behandlade ens IP-adress; det vill säga, VPN och 

NAT gav alltså användaren valet, att välja vem de litade på. (Cormack, 2018) 

De registrerade 

Då VPN erbjuder ett sätt för företag eller privata användare, att skapa en krypterad 

session med en ändstation, så är NATs användning i sin tur mer riktat åt användare av 

en tjänst hos ett företag; det vill säga besökaren eller kommuniceraren vet inte att den 

kommunicerar via en NAT tjänst, utan tror den skapar en kommunikationskanal direkt 

till den andra parten, då den egentligen primärt kommunicerar med en sorts hubb, som 

vidarebefordrar kommunikationen. 

Användningen av NAT är oftast hos företag, som har ett behov att gömma fler 

ändstationer eller tjänster bakom en och samma adress. Behovet kan då, som tidigare 

diskuterats, vara att minska kravet på offentliga IP-adresser eller en som mer har fokus 

på informationssäkerhet. Då företaget, eller hubben, i detta fall är den, som erbjuder 

tjänsten, så är de registrerade de, som kommunicerar utåt från företaget. Med detta följer 
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även, att ett företag, som köpt en NAT produkt och använder den inom sin verksamhet, 

agerar i detta fall som NAT tjänsteleverantör. 

IP-adressens personuppgiftsklassificering 

NAT tjänsten har sin huvudsakliga uppgift i att vidarebefordra nätverkstrafik, där 

tjänsten fungerar som en sorts hubb. Man kan argumentera att IP-adressen i detta fall 

är förmedlingsuppgift och inte rakt personuppgift. Som i fallet med VPN, är situationen 

dock lite mer komplex, då tjänsten även bör insamla och behandla IP-adressen under 

samtliga sessioner av uppgifts- och trafikförmedling; NAT tjänsten bör ha den 

registrerades IP-adress tillgänglig vid varje tidpunkt. (Cormack, 2018) 

Tillämpningsområde 

NAT följer samma krav och tillämpning, som tidigare analyserad tjänst, VPN, gjorde; det 

vill säga NAT faller inte utanför GDPRs tillämpningsområde, enligt en artikel 2.2. Med 

andra ord, bör alltså företag, som använder sig av NAT, även efterfölja 

dataskyddsförordningen i sin verksamhet. 

Metoder och principer för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

NAT följer samma principer för laglighet och rättvishet som VPN, det vill säga det är en 

tjänst, som kräver behandling av IP-adresser för att kunna utföra sin designerade 

uppgift. Med andra ord betyder detta, att då ett företag köper en NAT tjänst eller produkt 

av en NAT tjänsteleverantör, bör leverantören klargöra vad tjänsten behöver för att 

kunna fungera. Då företaget sedan använder sig av NAT tjänst, gäller det för den att 

erhålla laglighet och rättvis behandling.  

Laglig behandling grundar sig på avtal med kunden och leverantören; man köper en 

tjänst, som medför nödvändig behandling av IP-adresser (Cormack, 2018). Med andra 

ord, ges NAT leverantörerna tillåtelse att förmedla internettrafik, så länge som de inte 

behandlar IP-adresserna för ett annat syfte (Rasch, 2018). NAT leverantören erhåller 

alltså rättvishet för behandling, då behandlingen bör ske för att utföra tjänsten och alltså 

behandlingen sker till godo av den registrerade, samt utan att kränka dennes rättigheter 

(Rasch, 2018).  

 

 

https://community.jisc.ac.uk/blogs/regulatory-developments/article/ip-addresses-privacy-and-gdpr
https://securityboulevard.com/2018/09/is-it-unlawful-to-collect-or-store-tcp-ip-log-data-for-security-purposes/
https://securityboulevard.com/2018/09/is-it-unlawful-to-collect-or-store-tcp-ip-log-data-for-security-purposes/
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Inverkan på NAT tjänsteleverantörers verksamhet 

Network Address Translation betyder, som även ovan diskuterats, att det finns en server 

vid utsidan av ett nätverk (oftast företagsnätverk) och att den servern måste ha koll på 

alla nätverkets IP-adresser. Detta leder till, eftersom servern bör kunna direkt identifiera 

adresser i interna nätverket och indirekt alltså även identifiera användare baserat på IP-

adresserna, att i händerna av NAT servern är IP-adresserna personuppgifter (Baig, 

2018). Det som följer av den tolkningen är, att företagen bör tillämpa nån av metoderna 

för laglig och rättvis behandling av IP-adresser.  

Till skillnad från VPN, kommer NAT inte att sträcka behandlingen av IP-adresser utanför 

företagets interna nätverk. NAT skiljer sig även från normalt internt företagsnätverk 

genom att de bör specifikt kunna identifiera användarna, då i normala företagsnätverk 

man kan anpassa behandling av hela nätverk och inte enskilda användare. Därför bör 

företaget alltså kunna identifiera sina arbetare och deras IP-adresser, för att kunna 

erbjuda dem ett fungerande nätverk.  

I avhandlingen har redan några gånger diskuterats uppgiftsminimering och 

datasäkerhet som standard, och liksom i föregående behandlade fall, gäller även samma 

riktlinjer i fallet av NAT och behandling av IP-adresser. Det gäller alltså för företag, att 

inte förvara information längre än det behövs och endast överhuvudtaget behandla 

endast nödvändig information. Då man betraktar IP-adresser ur den synvinkeln, bör 

företag inte spara anslutnings- och användningsloggar längre än det är nödvändigt.  

För att NAT skall kunna implementeras på företag, behövs alltså behandling av IP-

adresser för användare inom interna nätverket; föregående stycke analyserade bakgrund 

för laglig och rättvis behandling av dessa IP-adresser. Då företag bjuder på trådlöst 

nätverk, tar även ofta besökande kunder eller konsulter kontakt till internet via detta 

trådlösa nätverk; för att undvika tillämpning av GDPR, är det alltså bäst att för externa 

personer erbjuda ett offentligt trådlöst nätverk, som inte är innanför NAT-nätverket. 

Vidare, erbjuder ett offentligt trådlöst nätverk möjligheten att kringgå GDPRs krav med 

tanke på NAT och samtidigt även ett ökat skydd inom cyber säkerheten; obehöriga 

personer har inte rakt tillgång till, ett internt företagsnätverk. Det som dock trådlösa 

nätverket inte kringgår, är uppgiftsminimeringen för trafiken genom trådlösa nätverket; 

man bör inte behandla de IP-adresserna olagligt. 
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Företagsverksamhetens idkande utan behandling av IP-adresser 

Ovan har redan analyserat kravet för behandling av IP-adressers, då NAT används; IP-

adresser bör behandlas i NAT och de klassificeras som personuppgifter, samt kan NAT 

alltså inte användas utan att efterfölja GDPR och behovet för laglig och rättvis 

behandling. Det som även diskuterades ovan var möjligheten, att kringgå GDPRs krav i 

viss mån; företag kan till exempel erbjuda skilt nätverk åt externa personer, men företag 

kan även endast tillämpa NAT för specifik del av sitt nätverk. Vidare kan tillämpning av 

NAT för endast en del av företagets nätverk, medföra möjligheten att de registrerades 

nätverkssegment inte tillämpar NAT, utan NAT endast används för servertrafik; det vill 

säga ingen registrerad person är förknippad med en specifik server, utan trafiken 

genererad är generell och till synes utan personuppgifter. Trots det, kan det löna sig för 

företaget, att efterfölja GDPR, då man kanske inför lagen kan tänka sig kunna spåra 

trafiken genererad av en server tillbaka till en viss person. 

 

5.3.5 Beslutets inverkar på internetleverantörer 

Internetleverantörer, Internet Service Providers (ISPs) på engelska, är företag, som 

erbjuder internetaccesstjänster åt användare, det vill säga möjliggör användare 

användning av internet. Till tjänsten ingår oftast både konfiguration av tjänsten, samt 

fysiska installation av både ändstationer hos kunderna samt nätverksförbindelsen 

(Sadaat och Soltanifar, 2014).  

Läge före GDPR 

Internetleverantörens skyldigheter har även före GDPR grundat sig på samma 

lagstiftning som efter introduktionen av GDPR; Lag om tjänster inom elektronisk 

kommunikation (7.11.2014/917). Leverantörerna erbjöd slutanvändare tjänsten, att 

ansluta sina apparater till internet och upprätthöll samtidigt informationen om 

användarna och deras IP-adresser enligt ovannämnd lag, som begränsar behandlingen 

av förmedlingsuppgifter till kommunikationsöverföring, fakturering och tekniska 

ändamål ('Tietosuoja- ja viestinnän sääntelyn soveltaminen', 2019). 

Internetleverantörernas skyldigheter och rättigheter är klargjorda i lagen enligt lagens 

syfte § 1: 

Syftet med denna lag är att främja utbudet och användningen av elektroniska 
kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet. Syftet är också att 



52 
  

trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser samt att främja konkurrensen 
och säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är tekniskt utvecklade, 
håller god kvalitet, är driftsäkra och trygga samt har förmånliga priser. Lagen syftar också till att 
trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och att värna om integritetsskyddet. 

 

För att uppfylla syftet, specificerar 7.11.2024/917 hur behandlingen av 

förmedlingsuppgifter, det vill säga även IP-adresser, får och bör ske. Lagen ger grund för 

att säkerställa funktionen av kommunikationsnät och -tjänster, vilket gett legitim orsak, 

att förmedla IP-adresser och datapaket i internetleverantörens nätverk. I lagen 

behandlar kapitel 17 närmare legitimiteten bakom den behandlingen, och specifikt 138 § 

definierar hur funktionen av internetleverantörers nätverk är möjlig; 

Behandling för att förmedla kommunikation, producera tjänster och sörja för 
informationssäkerheten 

Elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter får behandlas i den utsträckning som det 
behövs för att förmedla kommunikation, för att producera avtalade tjänster och för att sörja för 
informationssäkerheten i enlighet med 272 §. 

En kommunikationsförmedlare och leverantör av mervärdestjänster ska vid tillhandahållandet av 
tjänster som avses i 1 mom. meddela abonnenten eller användaren vilken typ av 
förmedlingsuppgifter som behandlas och hur länge uppgifterna behandlas. 

 

138 § definierar en sorts behandlings- eller uppsamlingsminimering genom att 

specificera, att behandling är tillåtet "i den utsträckning som det behövs". Kapitel 17 

definierar även tillåten behandling för syftet av fakturering, marknadsföring, teknisk 

utveckling och statistisk analys. 

De registrerade 

Ovan nämndes redan, att internetleverantörer möjliggör användning av internet; med 

andra ord ansvarar internetleverantörerna för samtliga internetanslutningar. Detta 

medför, att de registrerade i detta fall är alla användare av internet. 

IP-adressens personuppgiftsklassificering 

Då vi betraktar internettrafik och internetleverantörernas tjänster, spelar IP-adressen en 

central roll. Varje kund av internetleverantörer har vid varje session en IP-adress 

kopplad till sitt konto och denna IP-adress behandlas således även av leverantören. Lag 

om tjänster inom elektronisk kommunikation (7.11.2014/917) bör efterföljas, även efter 

GDPRs introduktion, som sådan och ger mer detaljerade definitioner för förmedling av 

meddelanden; Ur  3 § 40 mom: 
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förmedlingsuppgifter information som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person och som 
behandlas för att överföra meddelanden, samt uppgifter om en radiostations identifieringssignal 
och radiosändarens användare samt om radiosändningens starttid, varaktighet och 

utsändningsplats, (17.6.2016/456) 
 

3 § i 7.11.2014/917 ger IP-adresser en definition som förmedlingsuppgifter, ifall IP-

adressen används för att överföra meddelanden. IP-adresserna i internetleverantörens 

händer är alltså förmedlingsuppgifter och dessutom, kommer IP-adressen att direkt vara 

personuppgift, då den tillhör internetleverantören i fråga, och indirekt, då den tillhör en 

tävlande internetleverantör. Klassifikationen, som förmedlingsuppgifter, ger IP-

adressen en annan behandling inför lagen, än ifall IP-adressen endast vore 

personuppgift. 

 

Tillämpningsområde 

Internetleverantörers verksamhet grundar sig på behandling av IP-adresser och 

verksamheten faller i kretsen av GDPR; de har alltså inte befrielse ifrån att efterfölja 

GDPR enligt Artikel 2.2. 

Metoder och principer för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

Internetleverantörer har en speciell ställning, då man betraktar dataskyddsförordningen 

och behandlingen av IP-adresser. Internetleverantörer agerar i dessa fall, som en vanlig 

tjänsteleverantör, men även på befallning av staten och rättsväsende, ifall det handlar 

om att identifiera nån person på basis av en IP-adress. Denna dubbelsidiga tolkning 

medför också, att internetleverantörer uppnår laglig och rättvis behandling av IP-

adresser enligt olika paragrafer i dataskyddsförordningens artikel 6.1.  

Behandling av sina egna kunders IP-adress med syftet att fullgöra såld tjänst, erhåller 

internetleverantörerna laglighet genom avtal (artikel 6.1 led b), samt genom faktumet att 

IP-adressen bör kunna behandlas för att tjänsten kan fungera. Detta villkor ger dock 

endast grund, genom uppgiftsminimering, för att spara IP-adresserna endast över tiden 

av egentlig användning; det vill säga internetleverantören borde radera IP-adressen, då 

den ej längre behövs, alltså då var anslutningssession avslutats. Liksom artikel 6.1 led b 

i GDPR, så ger fortsättningsvis § 138 i lagen om tjänster inom elektronisk 

kommunikation legitimitet, då den specificerar tillåtelse för behandling av 

förmedlingsuppgifter, för att förmedla kommunikation och producera tjänster. 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140917#a17.6.2016-456


54 
  

För att kunna utföra kravet, att identifiera användare på basis av statisk eller dynamisk 

IP-adress, bör internetleverantörerna försäkra sig på att de även litar på nåt annat villkor 

än 6.1 led b. I lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation definieras de riktlinjer 

enligt vilka internetleverantörer bör operera, då de behandlar IP-adresser (Lag om 

tjänster inom elektronisk kommunikation, 7.11.2014/917). I lagen specificeras bland 

annat internetleverantörernas skyldighet att lagra information för myndigheternas 

behov (157 § (23.11.2018/1003)) och vilken denna information är; 

…gäller uppgifter om abonnentens och den registrerade användarens namn och adress, 
abonnemangets identifieringsuppgifter och installeringsadress och uppgifter med vilkas hjälp en 
användare av kommunikationstjänster och den utrustning som använts kan identifieras samt 
tidpunkt och varaktighet för tjänsternas användning kan fastställas. 

Utöver det föregående, beskrivs i dataskyddsförordningens skäl 49, att 

internetleverantören bör kunna förmedla internettrafik samt säkerställa 

kommunikationsnätverkens funktion; 

Behandling av personuppgifter utgör ett berättigat intresse för berörd personuppgiftsansvarig i 
den mån den är absolut nödvändig och proportionell för att säkerställa nät- och 
informationssäkerhet, dvs. förmågan hos ett nät eller ett informationssystem att vid en viss 
tillförlitlighetsnivå tåla olyckshändelser, olagliga handlingar eller illvilligt uppträdande som 
äventyrar tillgängligheten, autenticiteten, integriteten och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda personuppgifter och säkerheten hos besläktade tjänster som tillhandahålls av – eller är 
tillgängliga via – dessa nät och system, av myndigheter, incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
enheter för hantering av datasäkerhetsincidenter, tillhandahållare av elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster och tillhandahållare av säkerhetsteknik och 
säkerhetstjänster. Detta skulle t.ex. kunna innefatta att förhindra obehörigt tillträde till 
elektroniska kommunikationsnät och felaktig kodfördelning och att sätta stopp för 
överbelastningsattacker och skador på datasystem och elektroniska kommunikationssystem. 

 

Legitimiteten för behandlingen fås alltså via legitim behandling av förmedlingsuppgifter, 

samt enligt GDPRs uppmaning till säkerställande av kommunikationsnätverk. 

Inverkan på internetleveratörers verksamhet  

Internetleverantörer har redan tidigare haft ett behov, att kunna koppla ihop användare 

med korrekt användarinformation, för att kunna förse sina kunder med tjänsten det 

köpt. Detta behov är ännu i dagens läge närvarande och kanske till och med större för 

var stund, då de flesta internetprenumerationerna utgår ifrån dynamiska IP-adresser 

och identifiering på basis av den kräver internetleverantörens insats: det vill säga, 

internetleverantörerna har en legitim orsak, att behandla IP-adresser. Denna legitima 

behandling täcker dock inte behandling utan anledning; leverantörerna bör alltså vara 

strikta, så att de inte överskrider behovet för behandlingen. 
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Internetleverantörernas betydelse i IP-adressens tolkning är av central natur, då 

användaren av en dynamisk IP-adress, sällan kan spåras och lokaliseras utan att 

konsultera den specifika användarens internetleverantör. Med andra ord har 

internetleverantören alltså en skyldighet, att spara användares information från 

internetsessioner och förse denna information vid legitimt behov. Legitimiteten fås från 

lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, som då ger internetleverantörerna 

skyldigheten för lagrande av personuppgifter inklusive IP-adresser. 157 § 

(23.11.2018/1003) specificerar även tiden, som uppgifterna behöver sparas; i fallet av 

internetaccesstjänster vara lagringsskyldigheten i nio månader. I högsta domstolens 

beslut HD 2017:85 har det därtill specificerats, att informationen endast kan överges för 

sådana ändamål och sådana myndigheter, som definierats i lagen. ('Tietosuoja- ja 

viestinnän sääntelyn soveltaminen', 2019) 

På grund av att leverantörerna är skyldiga att spara denna information, som rakt i deras 

händer är personuppgifter, gäller det för dem att ta god vara på informationen. Kapitel 

3.1.1, Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, presenterar goda optioner som 

hjälp i förvaringen av personuppgifter. Det lönar sig för internetleverantörerna, att till 

exempel använda sig av kryptering eller pseudonymisering eller i bästa fall av båda, för 

att åstadkomma ett säkrare system, där inkräktare, i fallet av intrång, inte rakt kan 

utnyttja personuppgifterna i systemet.  

Företagsverksamhetens idkande utan behandling IP-adresser 

Internets funktion och på samma gång internetleverantörers verksamhet grundar sig på 

att behandla IP-adresser; ta emot, spara och förmedla. Som en följd av detta, är det inte 

möjligt för internetleverantörer, att idka sin verksamhet utan behandling av IP-adresser. 

Trots att verksamheten inte kunde upprätthållas utan IP-adresser, lönar det sig, som 

även diskuterats i tidigare fall, tillämpa andra slags metoder för att säkra 

personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. 

 

5.3.6 Beslutets inverkar på  informationssäkerhetsleverantörer 

Informationssäkerhet är något, som data- och informationssystem använder sig av för 

att skydda sig mot olika datavirus och oönskade intrång i systemen. I detta kapitel menas 

med informationssäkerhetsleverantören den instansen, som erbjuder tjänsten hos en 

kund, det vill säga det kan vara företaget själv eller en outsourcad tjänst. 
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Brandmurar är konfigurerbara eller fysiska servrar, som möjliggör reglering av 

nätverkstrafiken, genom att endast tillåta trafik från kända destinationer till specifika 

interna destinationer; brandmurar kan alltså rakt ses, som 

informationssäkerhetstjänster eftersom de aktivt hindrar tillgänglighet för obehöriga 

aktörer (Rouse, n.d). En annan form av informationssäkerhetstjänster är så kallade 

intrångsdetekteringssystem (på engelska Intrusion Detection System, IDS), som passivt 

analyserar nätverkstrafiken i kommunikationsnät ('What is IDS ans IPS?', n.d). En form 

av IDS är ett inbrottsskyddssystem (Intrusion Prevention System, IPS), som på samma 

basis alarmerar, men även hindrar obehörig trafik; en IPS är en sorts smartare form av 

brandmur ('What is IDS ans IPS?', n.d).  

I analysen nedan, tolkar man ovannämnda tre tjänster som en helhet, då de i sin funktion 

är uppställda lik varandra och behandlar trafiken på näst intill identiskt vis; samlar 

datatrafiken i loggar och gör nödvändig analys och behandling av den. 

Läge innan GDPR 

Då informationssäkerhet, produkter och tjänster, till stor del är riktade åt att blockera 

intrång från specifika IP-adresser, så kommer dessa adressers behandling till fråga. 

Tiden före GDPR gav friare händer för informationssäkerhetsprodukter och -tjänster, 

vilket betydde, att man kunde utföra utsatt uppgift utan att behöva överväga IP-

adressens klassificering  som personuppgifter och hur den bör och kan behandlas. 

De registrerade 

För att kunna säkra informationssystems och nätverks säkerhet, bör man behandla både 

i nätverken inkommande och utgående datapaket, samt designerade och härstammande 

IP-adresser. Detta betyder, att de registrerade är både de personer man försöker skydda 

och de man försöker skydda dem från.  

IP-adressens personuppgiftsklassificering 

I fallet av informationssäkerhet kan man se informationssystem som tudelade helheter; 

ena sidan av systemet är det man försöker skydda och den andra delen är en så kallad 

smutsig sida, vars trafik och data vi inte kan kontrollera eller veta desto mer om. På 

insidan av nätverket och alltså sidan vi försöker skydda, kommer IP-adresserna i 

nätverkstrafiken att vara kända och direkt identifierbara personuppgifter; vare sig de 

direkt är privata personer eller personer inom ett företag. På den förorenade 
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okontrollerbara sidan, därifrån hoten härstammar, har man direkt inte kännedom över 

IP-adresser, ifall av intrång eller hot. Det finns dock fall, då IP-adresser från den okända 

sidan av nätverket kan direkt vara personuppgifter; ifall nätverkstrafiken filtreras vid 

brandmuren och alltså behandlas där, men man kan härleda behandlade IP-adressen till 

ett specifikt land, och tidpunkten av behandlingen vid brandmuren stämmer till med en 

hackergrupps kända attacker från det landet (Rasch, 2018). Detta konstituerar inte ännu 

direkt IP-adressen som personuppgift, men ifall man ännu erhåller informationen, att 

det var en person, som var ansvarig för hackergruppens attacker, så börjar situation 

närma sig tolkningen av identifierbar personuppgift. Nämnda situation är dock ytterst 

sällsynt, då man oftast försöker hålla specifik teknisk information om hackergrupperna 

utanför allmän info, så att man har större chans, att stoppa dem i framtida situationer 

även. 

I de flesta fallen, av IP-adresser i brandmuren, är IP-adresserna dock inte direkt 

identifierbara; det kan dock med hjälp av internetleverantörer identifieras och är alltså 

indirekt identifierbara personuppgifter. I fallen där hotet är planerat av 

intrångsexperter, kommer IP-adressen vara svårare identifierbar, då attackeraren högst 

antagligen maskerar sin egen adress, för att skydda ursprunget av attacken; då räcker 

det inte med identifiering av internetleverantören och personuppgiftsklassificeringen 

blir vag ('What is IP spoofing?', n.d). 

Tillämpningsområde 

Informationssäkerhetsleverantörers verksamhet grundar sig på behandling av IP-

adresser och verksamheten faller i kretsen av GDPR; liksom de andra analyserade 

verksamheter, har heller de inte befrielse ifrån att efterfölja GDPR enligt Artikel 2.2. 

Metoder och principer för laglig och rättvis behandling av IP-adresser 

I dataskyddförordningen ger skäl 49 laglig grund för behandlingen av loggar i bland 

annat brandmurar: 

Behandling av personuppgifter utgör ett berättigat intresse för berörd personuppgiftsansvarig i 
den mån den är absolut nödvändig och proportionell för att säkerställa nät- och 
informationssäkerhet, dvs. förmågan hos ett nät eller ett informationssystem att vid en viss 
tillförlitlighetsnivå tåla olyckshändelser, olagliga handlingar eller illvilligt uppträdande som 
äventyrar tillgängligheten, autenticiteten, integriteten och konfidentialiteten hos lagrade eller 
överförda personuppgifter och säkerheten hos besläktade tjänster som tillhandahålls av – eller är 
tillgängliga via – dessa nät och system, av myndigheter, incidenthanteringsorganisationer (Cert), 
enheter för hantering av datasäkerhetsincidenter, tillhandahållare av elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster och tillhandahållare av säkerhetsteknik och 
säkerhetstjänster. Detta skulle t.ex. kunna innefatta att förhindra obehörigt tillträde till 
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elektroniska kommunikationsnät och felaktig kodfördelning och att sätta stopp för 
överbelastningsattacker och skador på datasystem och elektroniska kommunikationssystem. 

 

I skäl 49 nämns säkerställande av nät- och informationssäkerhet, som berättigad 

agerande, då det är absolut nödvändigt och proportionellt. I lag om tjänster inom 

elektronisk kommunikation (7.11.2014/917), som kompletterar GDPR, specificerar 272 

§ laglig grund, för att trygga kommunikation, både från störningar och också 

säkerhetshot; 

Kommunikationsförmedlare och leverantörer av mervärdestjänster samt aktörer som handlar för 
deras räkning har rätt att vidta nödvändiga åtgärder enligt 2 mom. för att sörja för 

informationssäkerheten i syfte att (18.1.2019/52) 

1) upptäcka, förhindra och utreda störningar som kan inverka menligt på informationssäkerheten 
i kommunikationsnäten eller tjänster som anslutits till dem samt i informationssystemen och göra 
störningarna föremål för förundersökning, 

2) trygga kommunikationsmöjligheterna för den som sänder eller tar emot meddelanden, eller 

3) förhindra i 37 kap. 11 § i strafflagen avsedd förberedelse till sådana 
betalningsmedelsbedrägerier som planeras bli genomförda i omfattande utsträckning via 
kommunikationstjänsterna. 

Åtgärder som avses i 1 mom. kan omfatta 

1) automatisk analys av innehållet i meddelanden, 

2) automatiskt förhindrande eller automatisk begränsning av förmedling och mottagande av 
meddelanden, 

3) automatiskt avlägsnande av sådana skadliga datorprogram ur meddelandena som kan äventyra 
informationssäkerheten, 

4) andra åtgärder av teknisk natur som är jämförbara med dem som avses i 1–3 punkten. 

Om det utifrån typen av meddelande, meddelandets form eller någon annan motsvarande 
omständighet är uppenbart att ett meddelande innehåller ett skadligt datorprogram eller ett 
skadligt kommando och uppnåendet av målen enligt 1 mom. inte kan säkerställas genom åtgärder 
som avses i 2 mom. 1 punkten, får innehållet i ett enskilt meddelande behandlas manuellt. 
Avsändaren och mottagaren av meddelandet ska underrättas om den manuella behandlingen av 
innehållet, om det inte är så att underrättelsen sannolikt äventyrar uppnåendet av målen enligt 1 
mom. 

Åtgärder enligt denna paragraf ska utföras omsorgsfullt och de ska stå i proportion till den 
störning som avvärjs. Åtgärderna ska utföras utan att yttrandefriheten, skyddet av konfidentiella 
meddelanden eller integritetsskyddet begränsas mer än vad som är nödvändigt med tanke på 
säkerställandet av möjligheterna att uppnå målen enligt 1 mom. Åtgärderna ska avslutas, om det 
inte längre finns förutsättningar enligt denna paragraf för att vidta dem. 

 

272 § ger inte allmän legitimitet för behandling, utan beskriver både automatisk och 

manuell behandling separat med egna förutsättningar. Vidare, specificeras även till 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140917#a18.1.2019-52
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vilken mån man får fortsätta behandlingen; bör avsluta då de inte mer finns 

förutsättningar enligt paragraf 272, att fortsätta med dem. 

Inverkan på informationssäkerhetsleverantörer verksamhet  

Som ovan presenterats, ges på basen av skäl 49 i GDPR grund för behandling av IP-

adresser för informationssäkerhetsprodukter och -tjänster, och paragraf 272 i lag om 

tjänster inom elektronisk kommunikation kompletterar dem. Vad dock behandlaren bör 

ta i beaktan är, att man dock inte får överbehandla eller spara IP-adresser i onödan eller 

i för långa tider. För att efterfölja GDPR är det också viktigt, att man tar väl förvar på 

personuppgifter; det gäller att implementera säkerhet som standard, det vill säga 

implementera kryptering, pseudonymisering eller dylikt, på personuppgifterna man 

behandlar, samt radera dem, då man inte mer nödvändigtvis behöver dem. 

Företagsverksamhetens idkande utan behandling IP-adresser 

För att ha en möjlighet, att kunna erbjuda full nätverks och informationssystems 

säkerhet, och specifikt sådan i real tid, bör informationssäkerhetstjänsterna kunna samla 

och behandla IP-adresser. Ifall man inte hade en laglig och rättslig rätt för behandlingen, 

kunde man utnyttja sig av anonymiserad data; man kunde få en helhetsbild över hur till 

exempel internet- eller  kommunikationsnätstrafikens mängder förändras eller hurdan 

sort trafiken är. Vidare, kunde anonymiserade data inte direkt berätta om specifik attack, 

men kunde peka ut tidpunkter då trafiken ökar eller förändras  och det kan utnyttjas till 

att härleda intrångsförsök av en oönskad aktör (Rasch, 2018). Med andra ord, kan man 

även åstadkomma en sorts helhetsbild över säkerhetsstatusen av företaget, utan att 

behandla IP-adresser, men för att få en komplett tjänst, krävs även behandling. 

 

5.4 Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen har gjort det lättare för medborgare i EU, att kunna lita på vad 

som händer med deras personliga information och personuppgifter; detta har skett med 

striktare riktlinjer för behandlingen av information, samt ökade krav på informeringen 

för medborgarna. Det större skyddet GDPR ger åt individer har också skett via en utökad 

tolkning av personuppgifter, där det i vissa fall har medfört att information av 

oidentifierbar natur, även tolkas som personuppgifter.  
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I fallet av IP-adresser och speciellt dynamiska adresser, hämtade GDPR, och resultatet i 

Breyers fall, ett ökat skydd för individer och internetanvändare, då IP-adressen fick en 

tolkning som personuppgift, fastän adressen inte direkt är identifierbar. Denna tolkning 

medför genomgång av  processer för förtag, speciellt för såna som erbjuder tjänster på 

internet. Även andra företag med infrastruktur för elektronisk kommunikation, bör 

genomgå sina processer och utreda vilken data de behandlar och varför. GDPR har även 

medfört för företag ansvarsskyldighet, vilket innebär att företagen bör kunna klargöra i 

efterhand över de val de gjort i behandlingen av IP-adresser, eller till vilken mån man 

avstått från behandling. Det vill säga, företag bör gå igenom sina processer och 

dokumentera dem. 

Detta kapitel gick igenom Internet Protocol och IP-adressens tolkning som 

personuppgift från GDPRs synvinkel. Analysen kompletterades med att analysera sex 

olika tjänster och hur de kan behandla IP-adresser lagligt och rättvist. 
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6 RESULTAT 

 

Världen omkring oss är i dagens läge under en konstant turbulens, där människor kräver 

mer och snabbare tillgång till information var än de rör sig. Detta behov och denna 

efterfrågan ställer allt mer ökade krav även på de rättsliga riktlinjerna, som kontrollerar 

de tjänster som skapats för att tillfredsställa medborgares krav. General Data Protection 

Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen, är presenterad för att skapa just 

denna riktlinje, som är till för att skydda medborgarna i EU:s medlemsstater.  

Denna avhandling forskade GDPR och mer specifikt hur Internet Protocol (IP) adressen 

tolkas inom GDPR; ifall och i vilka situationer den är en personuppgift. Avhandlingen 

började med en presentation av personuppgift som koncept och betydelse, sedan dök 

man in i vad GDPR och IP är. Som en följd av resultaten från dessa kapitel, forskades IP-

adressen från dataskyddsförordningens synvinkel och vad följderna av introduktionen 

av GDPR har på internet och behandlingen av IP-adresser. 

I detta kapitel presenteras avhandlingens forskningsresultat, samt hur GDPR tillämpas 

i Finsk lagstiftning. 

 

6.1 Forskningens resultat 

För att kunna dra samman denna avhandlings resultat, började man alltså med en 

teoretisk analys av vad som är känt ur en rättsdogmatisk synvinkel. Denna analys följdes 

av en teknisk presentation av internets funktion, det vill säga Internet Protocol och hur 

den möjliggör en digital kommunikation. Dessa två kombinerades sedan för att 

presentera det egentliga syftet av avhandlingen; IP-adressens lagliga och rättvisa 

behandling ur GDPRs synvinkel. Nedan hittar man resultatet av syftet, det vill säga 

avhandlingens resultat. 

 

6.1.1 Dataskyddsförordningens inverkan på IP-adressens behandling 

Användare av internet har tidigare inte kunnat vara fullständigt medvetna om hurdan 

information sparas under användning av internet och till vilket syfte; IP-adressen har 

varit en del av denna information. Tjänsteleverantörer har tidigare kunnat baka in 
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samtyckesförfrågan i sina allmänna villkor och alltså kunnat behandla IP-adressen av 

användare för olika ändamål. Detta har medfört att användare kunnat bli utsatta för att 

deras information använts och sålts vidare för marknadsföringsändamål eller andra 

personifierande ändamål, som till exempel politiskt inverkande. 

Introduktionen av GDPR har hämtat med sig en tryggare möjlighet att använda internet 

och andra digitala medier. Denna trygghet har möjliggjorts på grund av att GDPR känner 

igen IP-adressen som en personuppgift, enligt riktlinjerna som diskuterades i kapitel 5.1. 

Användare av internet kan nu lita på, att tjänsteleverantörer tillämpar en procedur, där 

de endast samlar och behandlar de personuppgifter de nödvändigtvis behöver för 

möjliggörande av sin tjänst och bara för den tid de använder dem. GDPR har även 

medfört skyldigheter för företag att dokumentera behandlingen av personuppgifter, 

vilket i sin tur dessutom gett klarhet över företagens agerande. Man kan argumentera att 

företag faktiskt efterföljer GDPR, eftersom dessa företag enligt GDPR utsätts för stora 

böter, ifall de misslyckas efterfölja förordningen. 

 

6.1.2 Svar på forskningsfrågor 

GDPR kommer att ha sin inverkan på den största delen av företag, vare sig de erbjuder 

tjänster via elektroniska kommunikationsmedel eller säljer fysiska produkter rakt till 

konsumenter. Ytterligare, kan man också dra slutsatsen vad gäller IP-adressens tolkning 

som personuppgift, att GDPR även kommer att inverka största delen av företagen, som 

överhuvudtaget erbjuder nån tjänst på internet. Det gäller alltså för företag och 

tjänsteleverantörer att noggrant gå igenom sina processer; vilken information behövs 

behandlas, varför och hur länge, samt dokumentera processerna och besluten som gjorts 

i dem. 

En stor del av företagen kommer kunna kringgå restriktionerna GDPR utsätter, genom 

att undvika behandlingen av IP-adressen helt och hållet. Webbplatser är till exempel 

områden där den sortens procedur kommer att kunna tillämpas; de kan bra idka sin 

verksamhet utan att behandla IP-adresser. Till en viss mån kan kanske IP-adressen 

hjälpa webbplatsers verksamhet, då man kan tillämpa mer specifik marknadsföring, men 

det i sig är inte tillräcklig orsak för att falla inom laglig och rättvis behandling. Samma 

gäller företag, som erbjuder tjänster inom social media; rättvis behandling av IP-

adresser är inte möjlig att uppnå, då IP-adressen i flesta fallen direkt är identifierbar och 

åstadkommer alltså status, som personuppgift. 
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Virtual Private Network (VPN) leverantörer grundar sin verksamhet i att behandla IP-

adresser, som även i detta fall klassas som personuppgifter. Leverantörerna bör klart i 

framtiden definiera sin produkt och konfigurera produktens verksamhet, så att den dock 

inte i onödan sparar IP-adresser, som den mer inte behöver för sin funktion. Lika 

situation gäller Network Address Translation (NAT), vars behandling av IP-adresser, 

liksom VPN, grundar sig på personuppgifter och alltså har strikta ramar för hur det bör 

ske. Med andra ord, bör VPN och NAT leverantörens kunders IP-adresser inte behandlas 

utanför de skapade internetsessionerna, samt raderas då internetsessionerna upphör. 

GDPR ger i detta fall en klar ram för VPN och NAT leverantörens och dess tjänsts 

verksamhet; kunden vet vad den får.  

Tjänster, som trots GDPR ännu kan och bör fungera som förr och alltså inte drabbas av 

restriktioner, är sådana som har med internets primära funktion att göra. Med andra ord 

bör företag, som bjuder på en tjänst att vidarebefordra internet paket, ännu kunna bjuda 

på denna tjänst utan att till exempel hamna be samtycke av var och en användare av 

internet. Det vill säga, dessa företag har legitim orsak att behandla IP-adresser, men det 

betyder dock inte, att de får överstiga sina rättigheter, utan legitimiteten täcker endast 

behandlingen för den specifika orsaken. I Finland kommer denna legitimitet dock inte 

endast  ur GDPR, utan lag om tjänster inom elektronisk kommunikation ger legitimitet 

och riktlinjer för hur internetleverantörer bör agera; internetleverantörer har bland 

annat lagringsskyldighet av förmedlingsuppgifterna i nio månader, för möjliga 

myndighetsbegäran. Det, som sedan även gäller internetleverantörer, är att kontrollera 

processerna, så att man inte samlar och behandlar IP-adresser i onödan och för fel syfte.  

Informationssäkerhetsleverantörerna behandlar i sina tjänster IP-adresser, som i de 

flesta fallen klassas som personuppgifter. Liksom med internetleverantörerna, erhåller 

informationssäkerhetsleverantörerna legitimitet både via GDPR och via lagen om 

tjänster inom elektronisk kommunikation; till skillnad bör 

informationssäkerhetsleverantörerna dock vara noggranna med att inte överprocessera 

och överbehandla IP-adresserna, utan se till att de raderas, då de inte mer behövs för det 

ursprungliga syftet.  

Ovan och i kapitel fem preciseras hur behandling är tillåtet och inom vilken ram, men de 

som dock alla företag bör göra, vare sig de legitimt får behandla IP-adresser eller ej, är 

att gå igenom sina processer, procedurer och hur och vilken data, som sparas och 

behandlas. Företagen har även en ansvarsskyldighet att dokumentera dessa processer 

och procedurer, för att kunna visa de val man gjort gällande behandling av 
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personuppgifter. Alla företag bör även tillämpa inbyggt dataskydd och dataskydd som 

standard, det vill säga utgå ifrån dataskydd i sin verksamhet, och inte se det som ett 

onödigt ont; då företag redan i utgångsläge implementerar dataskydd, så kommer den 

behandlade information och personuppgifter vara mest säkert förvarade och 

behandlade. 

 

6.2 Nationell tillämpning 

Tidigare tillämpades EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EC i den finska lagen, men i och 

med introduktionen av GDPR, är denna tillämpning föråldrad. Som en förordning, 

träder GDPR automatiskt i kraft i medlemsstaterna, men den kan även därtill 

specificeras i den nationella adoptionen. I Finland, till exempel, preciseras och 

kompletteras GDPR i en ny Dataskyddslagen 1050/2018 lag, medan de äldre lagarna 

(personuppgiftslagen och lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen) 

upphävs (Dataskyddslag 1050/2018). Dataskyddslagen utgör alltså ingen självständig 

lag, utan kompletterar förordningen och bör tolkas parallellt med den.  

  
 

6.3 Sammanfattning 

Detta kapitel presenterade resultaten av studien; både på allmän nivå, samt från 

synvinkeln av de sex olika tjänsteleverantörerna, som avhandlingsstudien baserade sig 

på. De olika studierna visade, att samtliga leverantörer bör ta åtgärder för att efterfölja 

dataskyddsförordningen, men trots åtgärderna erhåller inte alla leverantörer legitimitet 

och rättvishet för behandling av IP-adresser. Dessutom presenterade kapitlet hurdan 

lagstiftning introducerats kring GDPR i Finland. 
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7 SLUTSATS 

 

General Data Protection Regulation skapades för att säkerställa individers rättigheter 

och göra klara krav för företagen för behandling av personuppgifter. Avhandlingen hade 

som syfte, att analysera hur GDPR uppfyller den målsättningen för leverantörer av 

tjänster på internet. 

I detta kapitel presenteras en slutsats över avhandlingen, samt hur man kunde fortsätta 

forskningen för att utöka slutsatsens och resultatens anpassningsmöjligheter. 

 

7.1 Avhandlingens slutsats 

Dataskyddsförordningen har en klar fokus mot ett homogent spelfält för behandling av 

personuppgifter och genom det även förbättrad säkerhet och ökat skydd för EU 

medlemsstaternas medborgare. Avhandlingens syfte var att analysera, ifall dessa 

antaganden och mål stämmer överens, då man utforskar den lagliga och rättvisa 

behandlingen av personuppgifter och specifikt IP-adressen som personuppgift. 

Avhandlingen var ämnad att undersöka hur olika sorters tjänsteleverantörer, som 

tidigare eventuellt behandlat IP-adresser, påverkas av GDPR.  

Enligt avhandlingens forskning, kommer tjänsteleverantörernas rättigheter att behandla 

IP-adresser att begränsas, så att endast behandling som är till förmån för de registrerade 

är tillåtet. Detta ger medlemsstaternas medborgare en ökad trygghet, då deras IP-

adresser inte får missbrukas. Med andra ord betyder alltså detta, att tjänster inom social 

media och webbutiker inte får behandla IP adresser i erbjudande av sin tjänst. Å andra 

sidan kommer företag, som erbjuder förmedling av datapaket via sin egen tjänst, det vill 

säga Virtual Private Network (VPN) och Network Address Translation (NAT), att erhålla 

rättvis och laglig behandling med förutsättningen att behandlingen av IP-adresser inte 

utsträcker sig utanför det givna legitima syftet, som leverantörerna klart utrett och 

dokumenterat enligt ansvarsskyldigheten. Företag, som erbjuder internettjänsten, det 

vill säga internetleverantörer, kommer att erhålla legitimitet och rättvishet för 

behandling av IP-adresser både via finsk lagstiftning, Lag om tjänster inom elektronisk 

kommunikation, samt dataskyddsförordningen; funktionen av och kommunikationen 

över internet kräver behandlingen, vilket även är klargjort i lagen, samt förordningen. 

Informationssäkerhetsleverantör har som syfte att säkra sina kunders nätverk och 
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behandling av IP-adresser är av central natur vad gäller det; leverantörerna erhåller 

alltså legitimitet och rättvishet, men liksom med de VPN och NAT, är det oerhört viktigt, 

att inte överskrida sina rättigheter. Det kan alltså sammanfattas, att EU 

medlemsstaternas medborgare kommer ha en klarare översikt över var, hur och när 

deras IP-adresser behandlas, samt vara överlag försäkrade över att IP-adresserna inte 

missbrukas.  

Slutsatsen ger riktlinjer för hur finska företag bör närma sig GDPR i frågor gällande 

behandling av IP-adresser. Det är först och främst viktigt att alla företag, oberoende 

branschen, går igenom sina processer och sina system för att identifiera ifall, hur, var 

och hur länge de behandlar personuppgifter och i detta fall speciellt IP-adresser. Då man 

identifierat behandlingen, bör man precisera för vilket syfte behandlingen sker; speglat 

mot avhandlingens analys och slutsats ovan, kan behandlingen ske under förmedling av 

datapaket, försäkrande av kommunikationsnätverks säkerhet, för att förvekliga en tjänst 

eller för att optimera marknadsföring. Då behandlingen rakt är förmedling av datapaket, 

kan företagen grunda sin lagliga och rättvisa behandling på GDPR och Lag om tjänster 

inom elektronisk kommunikation. Samma förordning och lag gäller även för tjänster 

inom informationssäkerhet, men vissa krav och rättigheter, som preciserats för 

internetleverantörer, gäller inte informationssäkerhetsleverantörer; till exempel kraven 

och rättigheten, att förvara IP-adresserna i 90 dagar gäller inte. Då behandlingen sker 

för att förverkliga den legitima tjänsten, gäller det för företaget, att inte behandla IP-

adresser utanför dess syfte, det vill säga då tjänsten uppfylld.  

För de finska företagen gäller, att klart dokumentera stegen man tagit för att identifiera 

behandlingen av personuppgifter och i detta fall IP-adresser, samt speciellt besluten över 

behandlingen och hur den nämnda behandlingen görs. Denna dokumentation är en del 

av ansvarsskyldigheten, som gäller samtliga företag. Som en del av dokumentationen, 

bör de finska arbetsgivarna även skola sina arbetstagare över GDPR och hur den inverkar 

på processerna gällande IP-adresser i företaget. Överlag är det viktigt att vara 

transparent med informeringen, både inom företaget samt med kunderna. Ytterligare 

har dataskyddsförordningen även som syfte, att främja tillämpning av inbyggt dataskydd 

och dataskydd som standard, vilket fungerar som grund för att skydda medborgare, samt 

bygga säkra datasystem; det är även önskvärt, att finska företag grundar sin verksamhet 

med denna tankegång och riktlinje som grund. 
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7.2 Fortsatt forskning 

En naturlig följd till analysen av IP-adressens tolkning inom ramen för GDPR kunde vara 

att forska internet webbläsares webbkaka, cookie på engelska, och hur man tolkar dem 

ur GDPRs synvinkel ('Definition av webbkakor', n.d.). Webbkakor används nuförtiden 

av de flesta webbsidor samt tjänsteleverantörer och utgör därför ett intressant 

forskningsområde. För att analysera webbkakorna, är den nya ePrivacy Regulation (ePR) 

i central roll; ePR, eller också kallad endast ePrivacy, är på EU nivå en förordning 

gällande elektronisk kommunikation, som upphäver föregående ePrivacy direktiv 

('ePrivacy - mikä se on?', 2019). Denna forskning kunde utmärkt stöda avhandlingen. 

 

7.3 Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen ger en ökad säkerhet för EU medlemsstaternas medborgare, då 

man betraktar behandlingen av IP-adresser. Legitim och rättvis behandling utsträcker 

sig till att omfatta tjänster, som gynnar individens samt samhällets nytta; 

funktionerande och säkra nätverk gagnar alla. Även tjänster, som möjliggör säker 

förmedling av datapaket mellan nätverk efterföljer GDPR, så länge som man följer 

kraven för behandling även gällande andra artiklar i förordningen. 

I kapitlet drogs avhandlingen samman genom att presentera vad syftet med forskningen 

var och vad man fick som resultat. I kapitlet togs även upp hurdana fortsättningsstudier 

kunde göras kring samma ämne. 
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