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Abstract 

We live in an increasingly digitized world where technology can help solve many 

societal challenges. For example, the interest in advanced AI technology in 

healthcare is increasingly in demand. AI technology has great potential to support 

healthcare professionals as well as individuals, shorten queues and improve 

healthcare. The technology is based on the collection of large amounts of data to 

be programmed to mimic intelligent behaviour. A great number of sensitive 

personal data are processed when such data is collected. Within the framework 

of the ongoing debate on personal integrity, a potential conflict area arises at the 

same time, where trade secrets risk being disclosed while information is provided 

as individual data protection rights are exercised.  

The conflict area is raised, for instance, in cases where the register extract 

includes parts of the company’s business plans, work methodology and the 

structure of the technology. Another example concerns systematic disclosure of 

personal data upon request from a great number of registered persons, where the 

compilation itself can be regarded as trade secrets. What will the boundaries of 

these opposing interests be like? How does one relate to the balance between the 

protection of privacy and the protection of trade secrets?  

An adequate balance of interests enables companies to protect trade secrets 

while not compromising individual privacy. However, how this balance of 

interests should be framed is still unclear, which has given rise to this thesis. 

 



  

 

 

Sammanfattning 

Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklad teknik kan bidra till att lösa 

flertalet samhällsproblem. Till exempel är intresset av avancerad AI-teknik inom 

sjukvård alltmer efterfrågat. AI-teknik har stor potential att stödja 

sjukvårdspersonal och individer, förkorta köer och förbättra vården. Tekniken 

bygger på insamlandet av stora mängder data som ska programmeras till att 

härma intelligent beteende. Åtskilliga känsliga personuppgifter behandlas i och 

med insamlandet av denna data. Inom ramen för den pågående debatten om 

personlig integritet skapas samtidigt en potentiell konfliktyta där 

företagshemligheter riskerar att avslöjas när information lämnas ut vid utövandet 

av enskildas dataskyddsrättigheter.  

Konfliktytan aktualiseras till exempel om registerutdraget inkluderar delar av 

företags affärsplaner, arbetsmetodik och teknikens uppbyggnad. Ett annat 

exempel rör systematiskt utlämnande av personuppgifter efter begäran från en 

mängd registrerade, där sammanställningen i sig kan betraktas som 

företagshemligheter. Hur ser gränsdragningen ut för dessa motstående intressen? 

Hur förhåller man sig till balansgången mellan skydd av personlig integritet och 

skydd för företagshemligheter?  

En adekvat intresseavvägning möjliggör för företag att skydda 

företagshemligheter samtidigt som enskildas personliga integritet inte äventyras. 

Hur denna intresseavvägning ska se ut är dock fortfarande oklart, vilket ligger till 

grund för denna uppsats. 
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Förkortningar 

  

AD Arbetsdomstolen 

AI Artificiell intelligens 

Artikel 29-gruppen Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av 

personuppgifter, etablerad med stöd av artikel 29 i 

direktiv 95/46/EG 

CEPN Centrala etikprövningsnämnden 

Dataskyddsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av 

den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och 

om det fria flödet av sådana uppgifter 

Dataskyddsförordningen

/GDPR 

Europaparlamentet 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 94/46 EG 

(allmän dataskyddsförordning) 

DSL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) 

EKG Elektrokardiogram 

EPL Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor (etikprövningslagen) 

EU Europeiska unionen 

EU:s rättighetsstadga Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Företagshemlighetsdirekt

ivet 

Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 

2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke 

röjd know-how och företagsinformation 

(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas 

och röjs 

FHL Lag (1990:409) om företagshemligheter 

FOU-arbete Forskning- och utvecklingsarbete 

ICCPR Konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter 

ICO Information Commissioner’s Office 



  

 

 

IoT Internet of Things 

LFH Lag (2018:558) om skydd för företagshemligheter 

MRI Magnetisk resonanstomografi 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PdL Patientdatalag (2008:355) 

PuL Personuppgiftslag (1998:204) 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

TRIPS-avtalet Avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätt 

UCHR FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna 

WTO Världshandelsorganisationen 

YGL Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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1 Inledning 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens och e-hälsans 

möjligheter i syfte att underlätta för människor 

att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd 

samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 

självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

– Vision e-hälsa 20251  

1.1 Bakgrund  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på användning av möjligheterna med 

digitalisering och e-hälsa enligt en överenskommelse mellan regeringen och 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), s.k. vision e-hälsa 2025.2 Målsättningen 

sätter enskilda i centrum och syftar till att stödja verksamheternas utveckling för 

att uppnå jämlikhet, tillgänglighet, säkerhet och effektivitet inom socialtjänsten 

och hälso- och sjukvård. 

Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i jämlikhet där alla individer ska få 

likvärdigt vård och enskilda behov tas i beaktande. Effektivitet och hållbarhet 

eftersträvas för att hantera en snabbt föråldrande befolkning och växande 

förväntningar. Utöver jämlikhet och effektivitet ska arbetet bedrivas med 

beaktande i vissa fundamentala principer såsom tillgänglighet, användbarhet och 

digital delaktighet, samt integritetsskydd och informationssäkerhet. Detta innebär 

att tjänsten bör utformas på ett sätt som är tillgänglig och användbar för alla 

människor och principerna om integritetsskydd och informationssäkerhet bör 

beaktas.3 

 
1 Regeringen och SKL, Vision e-hälsa 2025, bilaga till regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2, s. 5, 

”https://www.regeringen.se/494607/contentassets/ 

5a2c8365d1b04d33a9bc7512d5d1c5aa/overenskommelse-om-vision-ehalsa-2025.pdf”, lydelse 

2019-04-14. 
2 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om Vision e-

hälsa 2025, 2016-03-10. 
3 Regeringen och SKL, Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och 

hälso- och sjukvård, 2016, s. 10, 

”https://www.regeringen.se/contentassets/79df147f5b194554bf401dd88e89b791/vision-e-

halsa-2025.pdf”, lydelse 2019-04-14. 
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Målsättningen och dessa grundläggande principer aktualiserar dels utveckling 

av lämplig teknik för att stödja verksamheterna och dels tillämpning av 

dataskyddslagstiftning för att uppnå adekvat integritetsskydd och 

informationssäkerhet vid utvecklingen. I sammanhanget aktualiseras även 

samverkan mellan det offentliga och privata sektorn där näringslivet, i synnerhet 

inom IT-sektorn, får medverka till effektivisering och utveckling av 

verksamheter.4 Cancervården är exempelvis ett område där behovet av avancerad 

AI-teknik är påtagligt. AI-teknik har stor potential att förbättra cancervården 

genom beslutsstöd, automatisering av rutinärenden såsom screening samt 

individanpassade lösningar. 

Socialstyrelsen och Cancerfonden konstaterar att drygt 60 000 människor i 

Sverige fick ett cancerbesked 2016 och mer än var tredje invånare i Sverige 

kommer att få en cancerdiagnos under sin livslängd.5 En vanlig dödsorsak hos 

medelålders kvinnor är bröstcancer, som är en av de vanligaste 

cancersjukdomarna i Sverige.6 Överlevnadssiffrorna har förbättrats under senaste 

decennier och ligger på cirka 86 procent i dag. Tidig upptäckt har stor betydelse 

för överlevnad och cirka 60 procent av bröstcancertumörer upptäcks vid s.k. 

screeningprogrammet där kvinnor mellan 40-74 år kallas till undersökning 

vartannat år.7  

Teknisk innovation allt får större betydelse när svensk sjukvård drabbas av 

långa vårdköer med anledning av brist på sjukvårdpersonal, i synnerhet 

specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom mammografi.8 I dag bedrivs 

olika forskningsprojekt för att förbättra bröstcancerscreening med hjälp av 

maskininlärning och djupinlärning i syfte att upptäcka bröstcancertumörer i tidigt 

skede och automatisera beslutsstöd för sjukvårdspersonal i form av förslag på 

diagnostik och behandling.9 En sådan teknik kan utvecklas genom inmatning av 

stora mängder röntgenbilder och annan medicinsk information från tidigare 

patienter. 

 
4 Regeringen och SKL, Vision e-hälsa 2025, bilaga till regeringsbeslut 2016-03-10 nr III:2, s. 7, 

”https://www.regeringen.se/494607/contentassets/5a2c8365d1b04d33a9bc7512d5d1c5aa/over

enskommelse-om-vision-ehalsa-2025.pdf” lydelse 2019-04-14. 
5 Socialstyrelsen och Cancerfonden, Cancer i siffror 2018: Populärvetenskapliga fakta om cancer, 

Socialstyrelsens artikelnummer 2018-6-10, 2018, s. 8. 
6 Socialstyrelsen och Cancerfonden, Cancer i siffror 2018: Populärvetenskapliga fakta om cancer, 

Socialstyrelsens artikelnummer 2018-6-10, 2018, s. 11 och 28. 
7 Socialstyrelsen och Cancerfonden, Cancer i siffror 2018: Populärvetenskapliga fakta om cancer, 

Socialstyrelsens artikelnummer 2018-6-10, 2018, s. 28-29. 
8 Skriftlig fråga 2007/08:53. Brist på mammografispecialister. Skriftlig fråga från Eva Johnsson (kd) 

till statsrådet Lars Leijonborg (fp), den 5 oktober 2007. Se även Wictorzon, Susanna, Få med 

bröstcancer får behandling i tid, Sveriges Radio, den 20 februari 2019, 

”https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7159457”, lydelse 2019-04-

02.  
9 Vinnova, Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – Analys av utveckling och potential, Vinnova 

Rapport 2018:08, 2018, s. 23. 
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Utöver en uppsjö av olika forskningsprojekt i offentlig sektor finns många 

privata ansatser inom digitalvård. Några exempel är Kry, Doktor24 och 

MinDoktor. I praktiken bedriver dessa företag vårdverksamhet och behandlar 

personuppgifter som vårdgivare i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

inom hälso- och sjukvård.10 Inte sällan finns ett internt eller externt samarbete 

mellan vårdgivaren och andra aktörer för att utveckla AI-teknik.11 

Personuppgifterna tas emot antingen genom forskningsdatabaser eller i 

samarbete med offentlig eller privat vårdgivare. Privata företag har kommersiellt 

syfte med att utveckla sjukvårdsapplikationer, vilket samtidigt ger upphov till 

intresset att skydda sina företagshemligheter.12 Känsliga personuppgifter 

behandlas huvudsakligen för att kunna tillhandahålla sjukvårdstjänster och för att 

kunna kvalitetssäkra och utveckla sjukvården enligt gällande lagstiftning. Övrig 

utveckling av tjänster sker ofta med stöd av anonymiserad data.13 

Behandling av personuppgifter för utveckling av medicinsk teknik aktualiserar 

ett antal motstående skyddsintressen, bland annat intresset för skydd av personlig 

integritet och intresset för skydd av företagshemligheter.14 En potentiell konflikt 

uppstår vid utövandet av rätt till tillgång och dataportabilitet där företag kan bli 

skyldiga att lämna ut detaljerad information om behandling till individer, där delar 

av informationen kan utgöra företagshemligheter. 

Anonymiserad data faller definitionsmässigt utanför ramen för 

dataskyddsförordningens materiella tillämpningsområde då uppgifterna inte 

längre utgör personuppgifter enligt förordningens mening. Om anonymisering 

inte görs på ett korrekt sätt räknas uppgifterna som personuppgifter, vilket 

medför att företag ska se till att enskilda kan utöva sina rättigheter till tillgång och 

dataportabilitet enligt gällande dataskyddslagstiftning. Utöver 

dataskyddsförordningen aktualiseras en rad kompletterande lagstiftningar som 

reglerar personuppgiftsbehandlingen i forskningssammanhang. Därtill 

förekommer begränsningar för både företag och enskilda. Den centrala 

skyddslagstiftningen för företagshemligheter blir inte tillämplig eftersom det inte 

föreligger något obehörigt angrepp.15 Företag har dock andra möjligheter att 

skydda företagshemligheter. För det första faller uppgifter utanför 

dataskyddsförordningens materiella tillämpningsområde vid lyckad 

 
10 Med gällande dataskyddslagstiftning menas dels nya dataskyddsförordningen som är direkt 

tillämplig i Sverige och dels kompletterande nationell lagstiftning såsom DSL och PdL.  
11 Se till exempel Krys integritetspolicy där det framgår att moderföretaget är vårdgivare medan 

dotterföretaget utvecklar applikationen Kry, ”https://www.kry.se/legal/integritetspolicy/”, 

lydelse 2019-05-02. 
12 Detta är ett av skälen till varför uppsatsen främst inriktar mot privata företags 

personuppgiftsbehandling, se avsnitt 1.3 Avgränsningar nedan. 
13 Se punkt 5.6 i Krys integritetspolicy, ”https://www.kry.se/legal/integritetspolicy/”, lydelse 

2019-05-02. 
14 Det aktualiseras även intresset för det fria flödet av personuppgifter i forskningssammanhang 

vilket ligger utanför denna uppsats syfte och frågeställningar, se avsnitt 1.2 och 1.3 nedan. 
15 Med skyddslagstiftning för företagshemligheter menas främst lagen (2018:558) om skydd för 

företagshemligheter, genom vilken nya företagshemlighetsdirektivet implementeras i svensk rätt. 
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anonymisering, eftersom uppgifterna inte längre kan hänföras en fysisk person. 

För det andra kan det finnas möjligheter att begränsa enskildas rättigheter med 

stöd av undantagsbestämmelser och intresseavvägningar inom 

dataskyddslagstiftning och skyddslagstiftning för företagshemligheter. För det 

tredje kan det finnas möjlighet för företag att urskilja nödvändig information och 

personuppgifter från företagshemligheter vid utlämnande av information genom 

s.k. dekontextualisering.  

Det föreligger synbara oklarheter och en potentiell rättslig konflikt kring hur 

företag ska tillgodose dataskyddslagstiftningens krav och samtidigt skydda 

företagshemligheter. AI-utveckling för beslutsstöd inom sjukvård innebär vidare 

behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål där det ställs ännu 

hårdare krav i dataskyddslagstiftning. Med tanke på att behandling av 

personuppgifter inom hälso- och sjukvård aktualiserar tillämpning av ett antal 

nationella bestämmelser blir det ännu svårare att få grepp om vad som gäller i 

angivet sammanhang. Uppgifter om enskildas hälsotillstånd aktualiseras här. 

Dessa personuppgifter samlas in från patienter eller genereras av 

vårdverksamheter eller andra aktörer när en individ söker vård. 

Personuppgifterna behandlas därefter för att forska och utveckla 

sjukvårdsrelaterad AI-teknik, som i sin tur åsyftar till att förbättra sjukvården. 

Väger det allmänna intresset att förbättra sjukvården tyngre än enskildas rätt till 

personlig integritet? En annan fråga avser hur intresseavvägningen ska se ut om 

den tekniska utvecklingen sker i rent kommersiellt syfte av privata 

forskningsutförare. Skyddsintressen för den personliga integriteten och 

forskning för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvård står i konflikt med 

varandra. Då behandling av hälsouppgifter innebär en större inskränkning av 

personlig integritet eftersom uppgifterna är extra känsliga, och att forskning i sin 

natur kan innebära avsteg från ett antal grundläggande dataskyddsprinciper, 

exempelvis uppgiftsminimering, torde intresseavvägningen göras med stor 

försiktighet. Vid en intresseavvägning mellan enskildas personliga integritet och 

forskning inom hälso- och sjukvård för allmän nytta, väger det sistnämnda 

intresset tungt. Svaret kan dock vara annorlunda vid en intresseavvägning mellan 

enskildas personliga integritet och forskning inom hälso- och sjukvård i rent 

kommersiellt syfte. För det första råder det oklarhet kring huruvida privata 

aktörers kommersiella utvecklingsinsatser kan anses vara forskning per 

definition. För det andra är det oklart hur intresseavvägningen mellan enskildas 

personliga integritet och forskning inom hälso- och sjukvård i rent kommersiellt 

syfte ska se ut.  

Vidare undersökning behövs beträffande gränsdragningen mellan enskildes 

rättigheter inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning och företags 

rättigheter till att hemlighålla företagshemligheter. Ena regelverket förutsätter 

exempelvis att uppgifter ska kunna flyttas från en aktör till en annan genom att 

utöva rätten till dataportabilitet, medan det andra regelverket förutsätter att 

uppgifter ska hemlighållas om de utgör företagshemligheter. Å ena sidan har 

individer rätt att få tillgång till sina personuppgifter i form av registerutdrag eller 
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dataportabilitet. Å andra sidan bör denna rätt inte påverka företags rättigheter till 

affärshemligheter negativt. Företag får dock inte vägra att lämna ut komplett 

information mot bakgrund av att information utgör affärshemligheter.16 Vidare 

framgår det av direktivet om skydd av företagshemligheter, som införlivats i 

svensk rätt genom lagen om företagshemligheter, att enskildes rättigheter inom 

ramen för dataskyddsförordningen inte bör påverkas negativt genom 

bestämmelserna i regelverket om företagshemligheter.17 EU-lagstiftningen verkar 

bestå av dubbla budskap. Ett sådant splittrat synsätt försvårar naturligtvis 

tillämpningen av bestämmelserna i båda rättsakter. Dessa beaktandesatser utgör 

ingen juridiskt bindande rättskälla, däremot har de betydelse för hur artiklarna i 

EU-direktiv och EU-förordningar ska tolkas.  

Huvudtemat i denna uppsats är således en potentiell konflikt mellan behovet 

av att tillgodose enskildas personliga integritet å ena sidan och strävan efter att 

skydda företags företagshemligheter å andra sidan. Det är viktigt att utreda 

huruvida det finns risk att företagshemligheter avslöjas när den enskilde individen 

begär ut information om behandling av dennes personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen. Särskilt fokus åläggs utveckling och forskning inom AI-

teknik för sjukvård, där rättsläget verkar tämligen komplicerat. Stora mängder 

hälsodata behandlas, bland annat röntgenbilder och kompletterande journaldata 

från tidigare patienter, s.k. känsliga personuppgifter. Behandling av dessa 

personuppgifter är som huvudregel förbjuden, men undantag finns till exempel 

inom hälso- och sjukvård och i forskningssammanhang. Rättsområdet styrs av 

en mängd olika lagar både på unionsrättslig nivå och på nationell nivå. Utöver 

dataskyddsförordningen kompletteras bestämmelserna i Sverige med lag 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning, s.k. 

dataskyddslagen (DSL), patientdatalagen (2008:355) (PdL), lagen (2001:454) om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, apoteksdatalagen (2009:367) 

och lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (s.k. 

etikprövningslagen, EPL).  Vidare finns en uppsjö av lagar som reglerar 

personuppgiftsbehandling inom ramen för vissa typer av register, exempelvis E-

hälsomyndighetens register över förskrivningar av läkemedel och Socialstyrelsens 

hälsodataregister.18 

Såsom det redogjorts ovan är det av yttersta vikt att utreda hur enskildas 

rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning förhåller sig till skyddet för 

företagshemligheter. För de fall där behandlingen faller innanför 

dataskyddslagstiftningens tillämpningsområde skulle olika typer av 

företagshemligheter riskera att avslöjas i samband med systematiskt utlämnande 

av information. Inom ramen för företagshemligheter finns bland annat 

 
16 Dataskyddsförordningen, skäl 63. 
17 Företagshemlighetsdirektivet, skäl 34 och 35. 
18 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 75-

77. 
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affärsplaner och sammanställning av personuppgifter med ett potentiellt 

kommersiellt värde. Utlämnande av information kan exempelvis ske i form av 

registerutdrag eller dataportabilitet.  

Intressemotsättning mellan företagshemligheter och behandling av 

personuppgifter kan bromsa utvecklingen inom digitalisering och e-hälsa, och i 

värsta fall sätta visionen om jämlik och effektiv vård ur spår. Det föreligger 

därmed vissa oklarheter kring tillvägagångssätt kopplat till eventuella risker inom 

området. Om behovet att skydda företagshemligheter prioriteras kan detta 

resultera i en inbromsning i utvecklandet av AI-teknik inom sjukvården. 

Alternativt att individer inte vågar lämna in uppgifter med rädslan att riskera 

integritetsskydd och dålig informationssäkerhet. Enligt Datainspektionens 

senaste nationella integritetsrapport är tre av fyra medborgare i någon 

utsträckning oroliga för hur deras personuppgifter behandlas i dag, medan bara 

hälften av företag bedömer att de arbetar med dataskydd på ett kontinuerligt och 

systematiskt sätt.19 Individers förtroende för personuppgiftsbehandling inom 

vården och myndigheter ligger högst medan övriga aktörer har inte vunnit lika 

stort förtroende.20    

Vidare forskning krävs för att utkristallisera hur teknisk utveckling inom 

medicinsk teknik ska ske i linje med gällande rätt. Tydliga processer och 

tillvägagångssätt bör införas för berörda aktörer för att främja utveckling och 

forskning av AI-teknik inom sjukvård för att inte riskera en oönskad inbromsning 

av den tekniska utvecklingen i området. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka balansgången mellan skydd av 

personlig integritet inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning och skydd för 

företagshemligheter med särskilt fokus på forskning om AI-teknik inom 

sjukvård. För att besvara uppsatsens syfte används följande frågeställningar: 

1. Vilket förhållande råder mellan gällande dataskyddslagstiftning och 

skydd för företagshemligheter vid AI-utveckling inom sjukvård?  

2. Vilka möjligheter och utmaningar har företag och enskilda vid AI-

utveckling inom sjukvård med fokus på respektive skyddsintresse? 

3. Vilka konsekvenser kan en potentiell konflikt mellan skydd av personlig 

integritet och skydd för företagshemligheter medföra?  

 
19 Datainspektionen, Nationell integritetsrapport 2019, Datainspektionens rapport 2019:2, s. 8 och 19, 

”https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-

integritetsrapport-2019.pdf”, lydelse 2019-05-20. 
20 Datainspektionen, Nationell integritetsrapport 2019, Datainspektionens rapport 2019:2, s. 29, 

”https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/rapporter/nationell-

integritetsrapport-2019.pdf”, lydelse 2019-05-20. 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen begränsas till informationsflödet mellan privata företag med 

kommersiellt syfte och därtill kopplat intresse för företagshemligheter. 

Utlämnande av personuppgifter till tillsynsmyndigheter, exempelvis i form av 

incidentrapportering, lämnas således utanför ramen för uppsatsen. Uppgifterna 

som framgår av incidentrapportering blir föremål för sedvanlig 

sekretessprövning där förvaltningsrättsliga bestämmelser i offentlighets- och 

sekretesslagen aktualiseras och uppsatsen behandlar inte denna fråga. 

Vidare begränsas uppsatsen till den potentiella konfliktytan mellan enskildas 

rättigheter och privata företags skydd för företagshemligheter vid utveckling och 

förbättring av AI-teknik inom sjukvård. Diskussion kring forskningsfrihet mot 

personlig integritet förekommer enbart som stödargument i delar av uppsatsen. 

Särskilt fokus åläggs i stället situationer där hälsouppgifter, som ursprungligen 

tillhandahålls av vårdgivaren, behandlats för utveckling av ny teknik inom hälso- 

och sjukvård i kommersiellt syfte. Uppsatsen begränsas således till 

företagshemligheter som tillkommer privata företag.  

Ytterligare avgränsning görs vad gäller omfattning av dataskyddsrättigheter 

som behandlas i uppsatsen. Eftersom fokus ligger på eventuellt avslöjande av 

företagshemligheter vid utlämnande av information begränsas uppsatsen till rätt 

till information, tillgång och dataportabilitet. Detta innebär att övriga rättigheter 

såsom rätt till radering och begränsning inte behandlas i denna uppsats.   

Näringsidkaren kan vara både privat och offentlig i LFH:s mening, men 

skyddet för företagshemligheter i offentlig sektor regleras främst i 19 kap. OSL, 

vilket inte inrymmer uppsatsens syfte och frågeställningar.21 Tillämpning av LFH 

i offentlig sektor sker i mycket begränsad omfattning.22 Det anses således rimligt 

att avgränsa uppsatsen till privata aktörer där det kommersiella syftet ofta väger 

tyngre än allmänna intresset, vilket potentiellt kan begränsa stödjandet av 

personuppgiftsbehandlingen på denna rättsliga grund i dataskyddsförordningens 

mening. Privata aktörer har samtidigt större incitament och intresse att skydda 

företagshemligheter där intressekonflikten i fråga uppstår. Visserligen kan 

behovet att skydda företagshemligheter uppstå både i offentlig och privat sektor, 

men incitamentet och därtill kopplat behovet att skydda sina företagshemligheter 

har mycket starkare band i privat sektor.  

Med tanke på att uppsatsen enbart utreder behandling av hälsodata för att 

utveckla och förbättra AI-teknik inom sjukvård, behandlar uppsatsen främst 

allmänna bestämmelser i dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell 

lagstiftning som reglerar behandling av hälsodata inom sjukvård samt i 

forskningssammanhang. Tillämplig dataskyddslagstiftning i sammanhanget blir 

 
21 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 43. 
22 SOU 2017:45, s. 171. 
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således dels dataskyddsförordningen och dels kompletterande nationell 

lagstiftning som i huvudsak innefattar DSL, PdL och EPL. 

Eftersom uppsatsen tar avstamp i regelverken som är kopplade till 

skyddsintressena personlig integritet och företagshemligheter, faller andra typer 

av immaterialrättsliga skydd utanför ramen för uppsatsen. Skyddet av 

immateriella tillgångar med hjälp av patent, varumärkesskydd och liknande 

metoder ligger således utanför ramen för uppsatsen.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsens frågeställningar besvaras med stöd av rättsvetenskaplig metod som 

kombinerar rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod (avsnitt 1.4.1), EU-rättslig 

metod (avsnitt 1.4.2) och rättsinformatisk metod (avsnitt 1.4.3). 

Första frågeställningen utreds med stöd av rättsdogmatisk metod, 

rättsanalytisk metod och EU-rättslig metod. Dataskyddsförordningen och 

företagshemlighetsdirektivet är rättsakter på EU-nivå och bör förstås och tolkas 

med hjälp av EU-rättslig metod. Kompletterande nationella bestämmelser, 

såsom DSL och PdL, tolkas och tillämpas med hjälp av rättsdogmatisk och 

rättsanalytisk metod där traditionella rättskälleläran följs och kompletteras med 

andra källor av utfyllnadsskäl. En del tekniska frågor kring anonymisering och 

pseudonymisering besvaras med hjälp av rättsinformatisk metod där uppsatsen 

fördjupar sig i de tekniska skillnaderna och dess rättsliga konsekvenser. 

Andra frågeställningen besvaras på samma sätt som första frågeställningen 

med undantag för rättsinformatisk metod. Rättsdogmatisk och rättsanalytisk 

metod används för att förstå och tolka nationella bestämmelser om skydd för 

företagshemligheter. Visst inslag av EU-rättslig metod kommer till användning 

för att närmre utreda bestämmelserna och intresseavvägningarna i 

företagshemlighetsdirektivet. 

Tredje frågeställningen utgör analysdelen av rättsläget och dess samhälleliga 

relevans. Frågan besvaras huvudsakligen genom en rättsanalytisk metod. 

1.4.1.1 Rättsvetenskaplig metod 

Med rättsvetenskaplig metod och med hjälp av olika källor utreds syftet och 

tillhörande frågeställningar. Metoden består av en blandning av rättsdogmatisk 

metod och rättsanalytisk metod där både traditionella rättskällor och annat 

material tas i beaktande för att uppfylla uppsatsens syfte.      

Enligt Sandgren består en rättsvetenskaplig undersökning av tre olika 

inriktningar. Första inriktningen tar sikte på rättsregler och benämnas en 

”materialorienterad” inriktning. Inledningsvis besvaras frågeställningarna om vad 

som utgör en företagshemlighet eller en personuppgift samt rättsakternas 

tillämpningsområden med hjälp av traditionella rättskällor. Vidare utreds dels den 

rättsliga innebörden av krav på informationssäkerhet och rätten till tillgång till 

information och dataportabilitet enligt gällande lagstiftning. Andra inriktningen 
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riktar sig mot en faktisk omständighet eller ett problem och utgör en 

”verklighetsorienterad” inriktning. I syfte att sätta rättsreglerna i sammanhang tar 

uppsatsen upp ett antal praktiska exempel inom utveckling av AI-teknik för 

svensk sjukvård där uppgifter om hälsa behandlas. Den sista inriktningen sätter 

fokus på en viss värdering, teori, referensram eller liknande, vilket innefattar en 

”teoriorienterad” inriktning. Frågorna om intressemotsättningar besvaras med 

hänsyn till olika värderingar som tagits i beaktande av olika lagstiftningsorgan på 

nationell och unionsrättslig nivå vid införandet och tillämpningen av regelverken. 

Samtliga inriktningar bör kombineras för att framställa ”fri argumentation och 

metodisk mångfald” enligt författaren.23 Den här uppsatsen använder sig av en 

kombination av dessa tre inriktningar för att möjliggöra en god rättsvetenskaplig 

undersökning.   

I syfte att fastställa gällande rätt används rättsdogmatisk metod där behandlat 

material består av auktoritativa rättskällor som bygger på traditionella 

rättskälleläran, det vill säga lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.24 Vidare 

används rättsanalytisk metod för att uppfylla uppsatsens syfte där hänsyn tas till 

andra källor såsom yttranden och riktlinjer från Artikel 29-arbetsgruppen, 

vägledningar och rekommendationer från Datainspektionen, rapporter, 

nyhetsartiklar och liknande icke-bindande källor.    

1.4.1.2 EU-rättslig metod 

Eftersom regelverken om dataskydd och företagshemligheter har sitt ursprung i 

EU:s rättsakter krävs även visst inslag av EU-rättslig metod där tolkningen av 

EU:s rättsakter bland annat innebär genomgång av de beaktandesatser som anges 

i respektive rättsakter.  

Rättskälleläran inom unionsrätten bygger på en hierarkisk ordning som, i här 

nämnd ordning, består av primärrätten, sekundärrätten och icke-bindande 

normgivning.25  

Primärrätten omfattar huvudsakligen de grundläggande fördragen och icke-

kodifierade allmänna rättsprinciper. Dessa är direkt tillämpliga på alla EU-

medlemsstater utan vidare implementering. Uppsatsen utreder vissa 

skyddsintressen som behandlas dels i EU-fördragen och dels i EU:s 

rättighetsstadga (det sistnämnda har liknande status som fördragen).26  

 
23 Claes Sandgren i Festskrift för Peter Seipel 2006 s. 551. 
24 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.) Juridisk metodlära, 1.5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 

2015, s. 27-28. 
25 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka 

och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 65. För en mer detaljerad beskrivning, se även Hettne, Jörgen och Eriksson, 

Ida Otken (red.), EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2011, s. 40-132. 
26 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka 

och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 65. 



 18 

 

 

 

Uppsatsen bygger på undersökning av två skyddsintressen som aktualiseras i 

ett EU-direktiv (om företagshemligheter) å ena sidan, och en EU-förordning (om 

dataskydd för enskilda) å andra sidan. Dessa rättsakter utgör en del av 

sekundärrätten inom EU. Sekundärrätten omfattar i huvudsak lagstiftningstexter 

i form av förordningar, direktiv och beslut. Den är underordnad och måste alltid 

bygga på någon rättsgrund i primärrätten.27  

Enligt artikel 288 FEUF har förordningar allmän giltighet och alla delar är 

direkt tillämpliga i varje EU-medlemsstat, medan direktiv ska implementeras av 

EU-medlemsstater som själva bestämmer form och tillvägagångssätt för 

genomförandet. Förordningar ger ibland upphov till viss kompletterande 

nationell lagstiftning inom ramen för förordningen, t.ex. DSL, men de får inte 

göras om till nationell lagstiftning i sin helhet.28 Däremot saknas det en tydlig 

normhierarki inom sekundärrätten, i synnerhet mellan förordning och direktiv.29 

Tolkning av EU-lagstiftning skiljer sig från hur svensk rätt tolkas och 

grundläggande rättsprinciper spelar större roll vid EU-domstolens tolkning av 

EU-lagstiftning. Fyra centrala tolkningsprinciper utmärker sig i detta hänseende, 

det vill säga lingvistisk tolkning, systematisk tolkning, syftestolkning och 

teleologisk tolkning (i denna ordning).30 Unionsrätten som tas upp i uppsatsen 

tolkas enligt dessa centrala tolkningsprinciper. 

En annan viktig skillnad mellan unionsrätten och svensk rätt är att 

lagförarbeten inte har samma betydelse inom unionsrätten. Däremot inleds 

förordningar och direktiv med en s.k. ingress, som består av beaktandesatser vid 

tolkning av efterföljande artiklar. Dessa beaktandesatser klargör skälen till varje 

enskild rättsakt och utgör en viktig tolkningshjälp även om de inte är juridiskt 

 
27 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka 

och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 66. 
28 Se artikel 288.2 FEUF om förordning, artikel 288.3 FEUF om direktiv och artikel 288.4 om 

beslut. För ytterligare information om rättskälleläran och grundläggande principer inom 

unionsrätten, se vidare Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel, Peter, 

Warnling-Nerep, Wiweka och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 

13 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 65-73. 
29 Inom sekundärrättens normhierarki gäller dock en distinktion mellan ”lagstiftning” och ”icke-

lagstiftning” som infördes inom ramen för Lissabonfördraget. Se Hettne, Jörgen och Eriksson, Ida 

Otken (red.), EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2011, s. 45-46. 
30 Skillnaden mellan syftestolkning och teleologisk tolkning är inte stor. Syftestolkning innebär 

tolkning mot bakgrund av bestämmelsernas syfte och historisk bakgrund, medan teleologisk 

tolkning syftar till en ändamålsinriktad tolkning mot bakgrund av bestämmelsernas grundläggande 

funktion och inverkan inom unionsrätten. För en mer detaljerad beskrivning, se Bernitz, Ulf, 

Heuman, Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och Vogel, Hans-

Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, 

s. 74-75. Se även Hettne, Jörgen och Eriksson, Ida Otken (red.), EU-rättslig metod: Teori och genomslag 

i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 158-170. 
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bindande i formell mening.31 Om beaktandesatserna i olika lagstiftningsakter 

verkar motstridiga kan tolkningsstöd även fås med hjälp av unionens 

övergripande målsättningar och systematik.32 Tolkningen av beaktandesatser har 

särskild betydelse inom ramen för denna uppsats då skälen till 

företagshemlighetsdirektivet och dataskyddsförordningen behandlar 

skyddsintressen avseende företagshemligheter och personlig integritet på ett 

ambivalent sätt. 

Vidare tas stöd av yttranden som publicerats av olika organ och myndigheter, 

både nationellt och på EU-nivå, såsom Datainspektionen, Europeiska 

kommissionen, Europaparlamentet, artikel 29-arbetsgruppen samt Europeiska 

dataskyddsstyrelsen. Dessa yttranden betraktas som ”soft law” och är inte heller 

juridiskt bindande i formell mening, men kan däremot bli bindande i praktiken 

om det saknas annat material för tolkning.33     

1.4.1.3 Rättsinformatisk metod 

Uppsatsen har inslag av rättsinformatisk metod då ämnet har en stark anknytning 

till rättsinformatik. Metoden präglas av ett tvärvetenskapligt forskningsområde 

där rättsvetenskapen ansluter sig till data- och systemvetenskap.34  

Här används annat material såsom rapporter och nyhetsartiklar för att 

analysera systemdokumentation och teknisk data som tillhör olika system. Vidare 

används Artikel 29-gruppens yttranden angående teknisk tillämpning av 

bestämmelserna i dataskyddsförordningen.  

Visst förbehåll görs med tanke på att ett flertal yttranden kommit till stånd 

innan dataskyddsförordningen trätt i kraft, men vid avsaknad av annat material 

används dessa material för vidare tolkning.  

Rättsinformatisk metod används i uppsatsen för att klargöra skillnaden mellan 

pseudonymisering och anonymisering, i synnerhet gränsdragningen däremellan.  

Vidare genomsyrar metoden avsnitt 2 för att utreda ny teknik och 

exemplifiera i detalj på hur innovation inom vård och digital vårdmiljö utvecklas 

och vilka uppgifter används vid utvecklingen.  

 
31 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka 

och Vogel, Hans-Heinrich, Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2014, s. 73. 
32 Ramberg, Christina, Besher, Alexander, Carlson, Laura, Croon, Adam, Granmar, Claes, Kleist, 

David, Leviner, Pernilla och Norée, Annika, Rättskällor: En introduktion i kritiskt tänkande, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2018, s. 31. 
33 Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.) Juridisk metodlära, 1.5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 

2015, s. 127 f. 
34 Andersson, Helena, Edvardsson, Tobias, Johnssén, Gustaf, Klamberg, Mark, Magnusson 

Sjöberg, Cecilia (red.), Malmgren, Staffan, Nordbeck, Peter, Nordén, Anna, B. Svantesson, Dan 

Jerker & Öman, Sören, Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället, 3 u., 

Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 23. 



 20 

 

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition syftar till att främja en pedagogisk framställning av en 

potentiell konflikt mellan skyddet av personlig integritet och skyddet för 

företagshemligheter. Av detta skäl behandlas uppsatsens frågeställningar i samma 

ordning som anges i avsnitt 1.2. 

Inledningsavsnittet framställer bakgrund och problemformulering, syfte och 

frågeställningar, metod och material, avgränsningar och disposition. Andra 

avsnittet redogör för AI-teknik inom sjukvård och den potentiella 

intressekonflikten mellan personlig integritet och företagshemligheter som 

aktualiseras i detta sammanhang. Redogörelsen syftar till att sprida ljus över det 

aktuella sammanhanget och dess potentiella konfliktyta beträffande skydd av 

personlig integritet och skydd för företagshemligheter. 

Tredje avsnittet besvarar första frågeställningen som fokuserar på gällande 

dataskyddslagstiftning inom ramen för utveckling av AI-teknik inom sjukvården. 

Avsnittet inleds med en allmän redogörelse av begreppet personlig integritet. 

Därefter sker en kort genomgång av olika delar av dataskyddslagstiftning som 

potentiellt blir tillämpliga i sammanhanget. Fokus ligger sedan på 

dataskyddsförordningens materiella tillämpningsområde, grundläggande syften 

och principer, rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling samt enskildas 

rättigheter med särskilt fokus på rätt till information, tillgång och dataportabilitet. 

Vidare utreds liknande frågor med stöd av kompletterande nationell lagstiftning. 

Avsnittet avslutas med sammanfattande synpunkter.  

Fjärde avsnittet besvarar andra frågeställningen med fokus på 

företagshemligheter som kan aktualiseras vid utlämnande av information med 

utgångspunkt i gällande dataskyddslagstiftning i angivet sammanhang. Avsnittet 

inleds med en allmän redogörelse av skyddslagstiftning för företagshemligheter. 

Vidare undersöks eventuell tillämpning av lagen om företagshemligheter i 

sammanhanget. Fokus åläggs sedan möjligheter och utmaningar som knyts an till 

gällande dataskyddslagstiftning. Skyddsintressen för personlig integritet och för 

företagshemligheter vägs mot varandra för att undersöka hur intressekonflikten 

och gränsdragningen ser ut. Därefter diskuteras hur omfattningen av enskildas 

rättigheter förhåller sig till skydd för företagshemligheter.  

Femte avsnittet består av analysdelen och behandlar sista frågeställningen om 

en inneboende intressemotsättning skydd av personlig integritet och skydd för 

företagshemligheter vid sjukvårdsrelaterad AI-forskning. Avsnittet analyserar 

vidare på vilket sätt denna potentiella konfliktyta kan medföra konsekvenser för 

företag och enskilda. Särskilt fokus läggs på möjligheter och risker för enskild 

och företag samt eventuellt behov att ta fram ett mer konkret tillvägagångssätt 

för företag vad gäller anonymiseringsmetoder och tillämpliga undantag vid 

forskningsincitament, behovet att utreda dekontextualiseringsmetoder vidare 

samt lösningarnas inverkan på enskildas personliga integritet.  

Avslutningsvis följer några avslutande kommentarer och reflektioner. 
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2 Artificiell intelligens inom sjukvård 

2.1 Inledande anmärkningar och centrala begrepp 

Sakernas internet (”Internet of Things”, hereinafter IoT) är ett samlat begrepp 

som inbegriper den tekniska utvecklingen där maskiner, prylar, fordon och andra 

produkter blir ännu smartare och innefattar inbyggda sensorer och datorer. 

Genom IoT kombineras olika former av teknik såsom mindre inbyggda sensorer, 

molntjänster och mobilteknik för att exempelvis samla in olika typer av data i 

realtid, hur maskinen används på ett optimalt sätt eller om maskinen behöver 

underhåll. Användning av IoT med avancerade algoritmer för att sammankoppla 

data från olika produkter möjliggör bättre optimering av processer och, inte 

minst, ger företag möjlighet att erbjuda individbaserade, effektivare, smartare och 

mer lockande produkter och tjänster för sina kunder.35 Denna teknikföreteelse 

blir alltmer åtråvärd i vårt samhälle där data innebär makt och individuella 

anpassningar utgör grunder för bättre service.  

Inom vården utvecklas idag en mängd olika hälsoappar genom vilka 

individuellt anpassade råd till egen vård och medicinering direkt i mobilen 

eftersträvas. Tanken är att utveckla smartare teknik för att koppla samman 

sjukvårdens och apotekens databaser beträffande olika sjukdomar, symtom och 

diagnos samt läkemedel anpassat efter individens hälsouppgifter, exempelvis 

hjärtrytm och blodtryck.36 De enorma mängder data, s.k. big data, som genereras 

av patienter och vårdgivaren kan gynna den medicinska tekniken och forskningen 

i stor utsträckning. Med hjälp av avancerad digitalisering möjliggörs dels enkel 

vård i form av nätläkare, kommunikation och SMS-påminnelser och dels mer 

avancerad vård för att hantera mental ohälsa, kroniska sjukdomar och stöd till 

äldre i Sverige.37 Hälsouppgifter som samlas i dessa appar och används för att 

utveckla ny teknik kan dels utgöra personuppgifter som skyddas inom ramen för 

nya dataskyddsförordningen och dels företagshemligheter i den mån företagen 

behandlar ny data för att utveckla smartare teknik. 

 
35 Westergren, Ulrika H., Saarikko, Ted, Blomquist, Tomas, The IoT Guide: A Business Guide to the 

Internet of Things, Umeå universitet, 2017. 
36 Stigzelius, Ursula, Hälsoapp ska guida till egen vård, KTH&Co 2, 2015, 

”https://www.kthmagazine.se/artiklar/halsoapp-ska-guida-till-egen-vard”, lydelse 2019-03-16. 
37 Blix, Mårten och Levay, Charlotta, Operation digitalisering – en ESO-rapport och hälso- och sjukvården, 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 

Regeringskansliet, 2018:6, s. 3-6 . 
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AI är ett digitalt teknikområde som innefattar flertalet tekniker såsom 

maskininlärning och djupinlärning.38 AI har ingen allmänt vedertagen definition, 

men det används för att utveckla intelligent teknik som efterliknar mänskligt 

tänkande och beteende, som lär sig och förutspår kommande händelser, inte 

minst genom att anpassa sig till nya premisser utan att behöva mänsklig styrning.39 

Vidare används begreppet för att definiera det vetenskapsområde som innebär 

analys och utveckling av teknik med intelligent beteende.40  

Det finns stora utvecklingsmöjligheter och användningsområden inom AI 

som kan vara särskilt användbart inom sjukvård. Några exempel är analys av 

EKG och röntgenbilder, beslutsstöd för läkare, bättre kommunikation med och 

kontinuerlig monitorering av patienter samt automatiserat larm vid försämrat 

hälsostatus. Samtliga utvecklingsmöjligheter innebär inte bara inmatning av 

vetenskapliga artiklar och medicinska studier, utan även behandling av stora 

mängder patientdata.41 Utveckling av AI-teknik som ligger i framkant är något 

som har stort värde för utvecklande företa och i samband med detta aktualiseras 

intresset angående skydd för företagshemligheter. Behandling av hälsouppgifter 

som kan hänföras till en fysisk person tillhör dock särskilda kategorier av 

personuppgifter som omfattas av särskilt skydd inom ramen för 

dataskyddsförordningen.42 

Maskininlärning används som en nyckelkomponent för att designa AI-

baserade lösningar vid urval och beslut. Med hjälp av maskininlärning opererar 

datorer med träningsdata utan att i förväg behöva särskild programmering.43 Det 

innebär att maskininlärning grundar sin teknik i självlärande genom löpande 

insamling av data från olika databaser och sensorer för att själv utveckla förmågan 

att utföra uppgifter.44 

Inom sjukvården används i dag maskininlärning för att göra medicinska tester 

online, genom vilka patienten matar in symtom för systemen att generera 

individanpassade råd för egenvård eller vilket nästa steg patienten bör ta inom 

 
38 Näringsdepartementet, Nationell inriktning för artificiell intelligens, Regeringskansliet, N2018:14, s. 4. 
39 Ahlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science , 

Stockholm Science City Foundation, 2017, s. 5. 
40 Vinnova, Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – Analys av utveckling och potential, Vinnova 

Rapport 2018:08, 2018, s. 28. 
41 Ahlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science , 

Stockholm Science City Foundation, 2017, s. 5. 
42 Dataskyddsförordningen, artikel 9. 
43 Andersson, Helena, Edvardsson, Tobias, Johnssén, Gustaf, Klamberg, Mark, Magnusson 

Sjöberg, Cecilia (red.), Malmgren, Staffan, Nordbeck, Peter, Nordén, Anna, B. Svantesson, Dan 

Jerker & Öman, Sören, Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället, 3 u., 

Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 252. Ahlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell Intelligens och machine 

learning för sjukvård och life science, Stockholm Science City Foundation, 2017, s. 6. 
44 Ahlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science , 

Stockholm Science City Foundation, 2017, s. 6. 
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sjukvården. Det handlar om användning av en sjukvårdsdatabas med ”IF-

THEN” regler för att koppla symtom till olika sjukdomar och råd.45  

Djupinlärning är en utvecklad form av maskininlärning där tekniken själv 

utvecklar sig för att lösa svåra abstraktionsproblem.46 Flera forskningsprojekt 

bedrivs i Sverige i dag för att träna djupinlärning för att exempelvis förbättra 

bröstcancersscreening (Karolinska universitetet tillsammans med Regionalt 

Cancercentrum Stockholm-Gotland och Sectra AB) och medicinsk bildanalys i 

övrigt (Linköpings Universitet i samarbete med ett stort antal aktörer, både från 

offentlig och privat sektor). Inom ramen för dessa projekt används stora 

mängder data såsom en miljon mammografibilder i kombination med klinisk data 

från bröstcancerregistret och patientens aktiviteter på realtid.47 

Stora mängder patientdata inhämtad med bärbara sensorer, sensorer i 

hemmet, vårdgivaren eller andra platser kan användas för att upptäcka 

riskgrupper- och individer, diagnostisera patienter samt utforma scheman för 

behandling.48   

2.2 Särskilt om AI och sjukvård 

Digitalisering inom hälso- och sjukvård ökar i stor utsträckning och den tekniska 

utvecklingen ger upphov till flera forskningsprojekt. Förbättring av svensk hälso- 

och sjukvård är föremål för en ständigt pågående debatt. Vårdköerna och 

personalbristen har ökat väsentligt under de senaste åren49 och omfattande 

satsningar krävs för att hantera dagens utmaningar att skapa en mer jämlik vård 

och omsorg. Debattämnen berör inte bara insatserna genom statligt ansvar och 

motverkande av privat sjukvård samt förkorta vårdköer genom att anställa flera 

 
45 Ahlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science , 

Stockholm Science City Foundation, 2017, s. 6. 
46 Ahlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science , 

Stockholm Science City Foundation, 2017, s. 6. 
47 Vinnova, Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – Analys av utveckling och potential, Vinnova 

Rapport 2018:08, 2018, s. 19-23. 
48 Sommarlund, Petra (red.), En personlig och digital vårdupplevelse – Framtidens primärvård, Rapport från 

projektet Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering, SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, 2016, s. 8. 
49 Regeringen, Tre miljarder för ökad specialistkompetens och fler anställda i vården (pressmeddelande 

publicerat på regeringens hemsida, 27 januari 2018) 

”https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/tre-miljarder-for-okad-

specialistkompetens-och-fler-anstallda-i-varden/”, lydelse 2019-05-03. Se även Regeringen, 

Regeringen tar krafttag för att korta vårdköerna (pressmeddelande publicerat på regeringens hemsida, 10 

april 2019) ”https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/regeringen-tar-krafttag-for-att-korta-

vardkoerna/” lydelse 2019-05-03. 
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sjukvårdspersonal, utan också digitaliseringsinsatser för innovation inom vården 

och digital vårdmiljö.50  

Data som används som ”indata” varierar i stor utsträckning beroende på 

syftet med behandlingen och eftersträvat slutresultat. Information ur 

patientjournaler såsom datum och tid på vårdbesök eller distanskontakt, förnamn 

och efternamn, personnummer, eventuella symtom, diagnos, föreskriva 

läkemedel, väntetid mellan diagnos och operation, allmän hälsodata kan användas 

för att utveckla ny AI-teknik inom medicinsk diagnostik genom digitalisering och 

automatisering. En sådan AI-teknik kan möjliggöra automatiserade 

bedömningar. 

Sveriges befolkning växer ständigt och det krävs nya arbetssätt och bättre 

lösningar för att fortsatt erbjuda bra hälso- och sjukvård. Digitalisering kan 

fungera som stöd till egen vård genom nätläkare, kommunikation och SMS-

påminnelser samt genom mer avancerad vård för att hantera mental ohälsa och 

kroniska sjukdomar bland annat. Det finns utvecklingspotential både vad gäller 

förebyggande och sedvanlig vård.51 

Digitalisering är därmed oerhört viktigt för att kunna möta dagens utmaningar 

inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av interna insatser och i samarbete med 

utomstående privata aktörer kan utveckling av ny AI-teknik förbättra sjukvårdens 

situation. Eftersom behandling av big data har avgörande betydelse vid 

utveckling av ny teknik borde den förstärkta personliga integriteten tas i 

beaktande vid behandlingen. För att AI-teknik ska kunna utvecklas på ett adekvat 

och tillförlitligt sätt krävs mängder av data i form av personuppgifter. Denna typ 

av utveckling kan rädda liv och bidra till en mer lättillgänglig och effektiv vård. 

Det är dock av största vikt att personuppgifterna som används vid utvecklandet 

av den nya tekniken skyddas i enlighet med dataskyddsförordningen för att 

enskildes rättigheter inte ska äventyras. 

En farhåga som förs fram i pågående debatt inom hälso- och sjukvård gäller 

förtroendet för samhället i stort och vad digitaliseringen innebär vad gäller skydd 

av s.k. känsliga personuppgifter. En rapport visar några exempel, bland annat på 

Nya Karolinska, där känsliga personuppgifter läckts från en myndighet, vilket 

resulterat i en skeptisk syn hos befolkningen i detta hänseende.52 Om 

personuppgifter läcks från myndigheter eller privata företag kan detta å ena sidan 

innebära stor skada för berörda individer och detta är givetvis inte önskvärt, å 

 
50 Regeringen och SKL, Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och 

hälso- och sjukvård, 2016, 

”https://www.regeringen.se/contentassets/79df147f5b194554bf401dd88e89b791/vision-e-

halsa-2025.pdf”, lydelse 2019-04-14. 
51 Blix, Mårten och Levay, Charlotta, Operation digitalisering – en ESO-rapport och hälso- och sjukvården, 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 

Regeringskansliet, 2018:6, s. 3-6. 
52 Blix, Mårten och Levay, Charlotta, Operation digitalisering – en ESO-rapport och hälso- och sjukvården, 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 

Regeringskansliet, 2018:6, s. 35-36. 
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andra sidan är det inte möjligt att gå vidare med digitaliseringen och innovation 

inom hälso- och sjukvård om uppgifterna inte kan användas överhuvudtaget. En 

intresseavvägning bör därför göras mellan innovation och personlig integritet. 53 

2.3 En potentiell intressekonflikt  

Inledningsvis kan konstateras att det inte råder något tvivel om att 

personuppgifter numera har stort kommersiellt värde för de flesta företag. 

Samtidigt föreligger stort intresse, i synnerhet på EU-nivå, att skydda enskildes 

personliga integritet från kommersialiserad användning av personuppgifter. År 

2016 antogs två rättsakter på EU-nivå – EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(GDPR)54 och ett direktiv om skydd för företagshemligheter55. Den allmänna 

dataskyddsförordningen reglerar skyddet för fysiska personer vid behandling av 

personuppgifter och är direkt tillämplig i Sverige och andra EU-medlemsstater 

sedan den 25 maj 2018. Företagshemlighetsdirektivet har till syfte att utöka 

skyddet för företagshemligheter och har implementerats i svenska rättssystem 

genom en ny lag (2018:558) om företagshemligheter som trätt i kraft den 1 juli 

2018.  

I kölvattnet av progressiv digitalisering inom hälso- och sjukvård, tekniska 

framsteg inom AI, maskininlärning och djupinlärning genom användning av 

personuppgifter, har frågan om skyddet av personuppgifter och dess koppling 

till skyddet av företagshemligheter för privata utvecklaren blivit alltmer relevant.  

System som bygger på maskininlärning och djupinlärning, i kombination med 

AI, använder komplexa algoritmer och stora mängder data för att prognostisera 

resultat, upptäcka trender och mönster och liknande behandling. Dessa system 

lär sig med hjälp av data utan att programmeras för en särskild uppgift. 

Utvecklingen inom AI påminner i viss mån om den fysiska människohjärnan och 

dess medvetenhet. Man eftersträvar en teknik som ska efterlikna den mänskliga 

hjärnans neuroner där inmatning av data skapar den artificiella intelligensen. 

Detta kan i sin tur leda till en självständig medvetenhet i syfte att härma intelligent 

beteende. Hur vet vi då hur denna medvetenhet kommer agera utefter vårt 

önskemål och inte tenderar att återskapa icke önskvärd information? Ytterligare 

forskning bör hantera denna risk. 

 
53 Blix, Mårten och Levay, Charlotta, Operation digitalisering – en ESO-rapport och hälso- och sjukvården, 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 

Regeringskansliet, 2018:6, s. 80. 
54 Europaparlamentet 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 94/46 EG. Hädanefter dataskyddsförordningen eller 

GDPR. 
55 Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att 

icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas 

och röjs. Hädanefter företagshemlighetsdirektivet. 
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Exempel där mängder av personuppgifter används för att utveckla system 

inom hälso- och sjukvård med stöd av AI är system som möjliggör digital vård 

och förbättrad medicinsk diagnostik. Uppgifter om hälsa som framkommer i 

patientjournaler, röntgenbilder, medicinska tester, bärbara sensorer och liknande 

källor kan användas för att utveckla hälsoapplikationer i syfte att förbättra 

individuellt anpassade råd till egen vård och medicinering, både enklare och 

avancerad vård i form av nätläkare, förbättrad teknik för cancerscreening och 

övrig medicinsk bildanalys av exempelvis EKG.56  

Hälsodata samlas ofta inom ramen för hälso- och sjukvårdsverksamheter, 

både inom offentlig och privat sektor, men behöver även behandlas av andra 

privata aktörer inom exempelvis IT-sektorn för att bygga ny teknik inom 

sjukvård. Privata företag utvecklar system i kommersiellt syfte, inte sällan i 

kombination med att systemet leder till allmän nytta. Visserligen kan utvecklingen 

innebära faktisk allmän nytta, men det kommersiella syftet vid utvecklingen kan 

aldrig uteslutas vad gäller privata företag. Affärsplaner, teknikens uppbyggnad 

och algoritmerna kan också ha stort kommersiellt värde för dessa företag och 

utgöra företagshemligheter, vilka bör skyddas vid situationer där företaget måste 

lämna ut personuppgifter vars ändamål och behandling delvis är kopplat till 

företagshemligheter. Skyddet för företagshemligheter inom ramen för lag 

(2018:558) om företagshemligheter, aktualiseras inte om det inte föreligger ett 

obehörigt angrepp. Att företaget lämnar ut information till den registrerade inom 

ramen för gällande dataskyddslagstiftning är knappast ett obehörigt angrepp. Om 

inte regelverket möjliggör lämpligt skydd för företagshemligheter kan detta 

resultera i försämrade incitament från företagens sida att investera i den typen av 

näringsverksamhet, vilket i sin tur leder till hinder för innovation och 

långsammare utveckling inom sjukvård.  

Samtidigt kan utvecklingen inte äventyra enskildas rättigheter och personlig 

integritet, vilka i dagsläget skyddas genom tillämpning av dataskyddslagstiftning. 

Personuppgifterna i sammanhanget kan bland annat vara uppgifter om hälsa som 

förs i patientjournaler, som utgör big data och behövs för att utveckla ny AI-

teknik, och det föreligger stora begränsningar för privata aktörer vad gäller 

behandling av patientdata.  

Informationssäkerhet är grunden för det integritetsskydd som eftersträvas vid 

tillämpning av dataskyddsförordningen.57 Data av sådan art utgör en del av 

särskilda kategorier av personuppgifter i förordningens mening, s.k. känsliga 

personuppgifter, där dataskyddsförordningen ställt ännu högre krav på 

informationssäkerhet från dem som behandlar känsliga uppgifter.58 Huvudregeln 

 
56 Flertal praktiska exempel för sjukvård återfinns i Åhlén, Henrik och Bravo, Alfa, Artificiell 

Intelligens och machine learning för sjukvård och life science, Stockholm Science City Foundation (SSCi), 

2017. 
57 Se avsnitt 3.3.4 nedan. Se även Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, 

Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2018, s. 258-277.  
58 Dataskyddsförordningen, artikel 9. 
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är att insamling av känsliga personuppgifter är förbjudet, men flertal undantag 

finns, i synnerhet inom hälso- och sjukvård.59 Vidare ska särskilda skyddsåtgärder 

vidtas för personuppgifter som används för forskning och statistik.60 Om 

behandlingen faller inom förordningens tillämpningsområde aktualiseras även 

enskildas rättigheter för att få information (art. 13-14), få tillgång till information 

(art. 15) och flytta med sig sin data till en ny aktör, s.k. dataportabilitet (art. 20).61 

Om personuppgifterna pseudonymiseras i förordningens mening räknas de 

fortfarande som personuppgifter där krav på utökad informationssäkerhet ställs. 

En lyckad anonymisering är nödvändig för att uppgifterna ska falla utanför 

förordningens tillämpningsområde.  

Balansgången mellan näringslivets intresse att skydda företagshemligheter vid 

utveckling av ny teknik och enskildas rättigheter enligt dataskyddsförordningen 

bör uppnås för ökat förtroende i digitalisering och e-hälsa. Målsättningen rör dels 

informationssäkerhet vid överföring av personuppgifter mellan olika aktörer och 

dels enskildas personliga integritet där dennes uppgifter ska användas i detta 

ändamål. 

Vid tillämpning av dataskyddsförordningen på privata aktörer som utvecklar 

ny teknik (även om det skulle vara tillåtet), skulle detta kunna innebära stora 

utmaningar för näringslivet vad gäller skyddet av företagshemligheter. Med 

hänsyn till det materiella tillämpningsområdet, som framgår av artikel 2.1 GDPR 

tillämpas förordningen vid behandling av personuppgifter. Detta innebär att om 

uppgifterna inte anses vara personuppgifter, blir förordningen inte tillämplig. 62 

Vid misslyckad anonymisering blir förordningen tillämplig och då kan regelverket 

om företagshemligheter och dataskydd aktualiseras samtidigt och tillämpas på 

samma skyddsobjekt, dvs. personuppgifter. Vid lyckad anonymisering faller 

dessa personuppgifter utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde, 

vilket äventyrar eftersträvat skydd för personlig integritet. 

I sammanhanget kan det vara av nytta att först och främst utreda hur 

intresseavvägningen ser ut mellan de olika skyddsintressen som aktualiseras vid 

utveckling av medicinsk AI-teknik inom sjukvård. Dessa är; intresset att skydda 

enskildas personliga integritet, bedriva forskning och skydda företagens 

företagshemligheter. 

 
59 Se avsnitt 3.3.1.2 nedan. 
60 Se avsnitt 3.3.4 nedan.  
61 Se nedan avsnitt 3.3.5.2 om rätt till information, avsnitt 3.3.5.3 och tillgång samt avsnitt avsnitt 

3.3.5.4 om rätt till dataportabilitet. 
62 Skillnaden mellan pseudonymisering och anonymisering är av stor betydelse i sammanhanget, 

vilket diskuteras i avsnitt 3.3.1.3 nedan. 
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3 Dataskyddslagstiftning 

3.1 Personlig integritet och forskningsfrihet 

Begreppet personlig integritet har ökat i betydelse i takt med den tekniska 

utvecklingen och den digitala tidsåldern. Personlig integritet anses vara en del av 

rätt till privatliv som är ett erkänt skyddsintresse på internationell, regional och 

nationell nivå.  

På internationell nivå framkommer rätt till privatliv som en grundläggande 

mänsklig rättighet dels i artikel 12 av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (UCHR) och dels i artikel 17 i Konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheter (ICCPR).  

På regional nivå kommer denna rättighet till uttryck i artikel 8 Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR)63 och i artikel 7 Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga). Artikel 3 i EU:s 

rättighetsstadga fastställer också att var och en har rätt till fysisk och mental 

integritet.  

Inom unionsrätten förekommer en specifik mänsklig rättighet för skydd av 

personuppgifter, vilket uttryckligen framgår av artikel 16.1 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget, FEUF) och artikel 8 EU:s 

rättighetsstadga. Artikel 8 EU:s rättighetsstadga fastställer att ”var och en har rätt 

till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne”. Vidare stadgas att 

personuppgifter ”ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval 

av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. 

Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller 

henne och att få rättelse av dem.”64 Inskränkningar får ske enbart med stöd av 

lag och om inskränkningen är förenlig med rättigheterna i EU:s rättighetsstadga. 

Ingen inskränkning får göras om den inte är nödvändig, proportionerlig och 

faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller 

behovet av skydd för mänskliga rättigheter och friheter.65 Artikel 8 i EU:s 

 
63 EKMR fastställer vidare att inskränkning av denna rättighet enbart får ske med stöd av lag samt 

om det är nödvändigt med hänsyn till specifika ändamål i ett demokratiskt samhälle. Det stadgas i 

2 kap. 19 § regeringsformen att ingen lag eller föreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden i 

EKMR.  
64 EU:s rättighetsstadga är tillämplig för samtliga medlemsstater där unionsrätten tillämpas enligt 

artikel 51.1.  
65 EU:s rättighetsstadga, artikel 52.1. 
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rättighetsstadga erkänns som en grundläggande rättighet och utgör grund för nya 

dataskyddsförordningen, vilket betonas i skäl 1 och artikel 1 GDPR.  

Genom en förändring i regeringsformen år 2010 införde Sverige förstärkt 

skydd för personlig integritet på grundlagsnivå.66 Lagrummet fastställer att var 

och en får allmänt skydd mot betydande intrång i sin personliga integritet för det 

fall intrånget sker utan samtycke och utgör en kartläggning eller övervakning av 

den enskildes personliga förhållanden.67 Denna rättighet får enbart begränsas 

genom lag för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle.68 

Vidare skyddas personlig integritet med stöd av andra nationella 

bestämmelser, såsom sekretessbestämmelser inom hälso- och sjukvården och 

övrig lagstiftning inom dataskydd. Nationella integritetsskyddet syftar till att 

förbjuda aktiviteter som inte är försvarbara i ljuset av en intresseavvägning mellan 

integritetsintrång och nyttan i aktiviteter som orsakat intrånget.69 Rätten till skydd 

av personuppgifter, likt rätten till privatliv, är ingen absolut rättighet, utan en 

intresseavvägning bör göras med utgångspunkt i proportionalitetsprincipen. 70  

Det fortsatta arbetet fokuserar på den del av personlig integritet som kopplas 

till uppgifter om individer och deras personliga förhållanden, i synnerhet 

uppgifter om hälsa. Det råder inget tvivel om att utvecklingen av medicinsk AI-

teknik är beroende av tillgång till stora mängder patientdata. Data bör hålla hög 

kvalitet och vara varierad för att inte riskera ensidig, eller rentav felaktig, 

algoritm.71 Inom sjukvård kan till exempel bättre mammografiscreeningssystem 

utvecklas med hjälp av tidigare patienters röntgenbilder och journaldata. I dag 

samlas enskildas hälsodata i samband med vårdbesök och sparas i olika 

hälsodataregister och biobanker.72 Den data som samlas i dessa register får 

användas i olika forskningssammanhang, bland annat för att förbättra 

cancerscreeningssystem för att lättare upptäcka, diagnostisera och behandla olika 

cancersjukdomar. Intresset för förbättringar inom svensk hälso- och sjukvård 

genom forskning har stor betydelse och rätt till att bedriva forskning är också en 

lagstadgad grundläggande rättighet.73 

I sammanhanget aktualiseras uppgifter som rör enskildas hälsotillstånd, som 

lämnas in av patienter eller genereras av sjukvårdsverksamheter eller andra 

 
66 2 kap. 6 § 2 st. regeringsformen. 
67 Prop. 2009/10:80. 
68 2 kap. 20-21 §§ regeringsformen. 
69 SOU 2007:22 s. 52. 
70 Dataskyddsförordningen, skäl 4. 
71 Ford, Roger Allan, Price II, W. Nicholson, Privacy and Accountability in Black-Box Medicine, 

Michigan Telecommunications and Technology Law Review,  vol.23, 2016, s. 3. 
72 Hälsodata får samlas in i vissa fall utan patientens samtycke och kunskap, SOU 2016:41 s. 246. 
73 Se till exempel artikel 18 i EU:s rättighetsstadga som stadgar att den vetenskapliga forskningen 

ska vara fri, och 2 kap. 18 § andra stycket regeringsformen som fastställer att forskningens frihet är 

skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. Enligt 1 kap. 6 § högskolelagen (1992:1435) 

föreskrivs vidare att det är fritt att välja forskningsproblem, utveckla metoder och publicera resultat.  
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aktörer.  Dessa personuppgifter behandlas därefter för att utveckla ny teknik 

inom e-hälsa, som i sin tur har syftet att förbättra sjukvården. Frågan uppstår då 

om det allmänna intresset att förbättra sjukvården väger tyngre än enskildas rätt 

till skydd av hälsouppgifter. En följdfråga uppstår även angående hur 

intresseavvägningen bör se ut om utvecklingen sker i rent kommersiellt syfte av 

privata forskningsutförare. Dessa två intressen, det vill säga enskildas personliga 

integritet och forskning för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården, står 

i konflikt med varandra. Eftersom behandling av hälsodata i sin natur innebär en 

större inskränkning av personlig integritet, med tanke på att uppgifterna är extra 

känsliga och att forskning i sig kan innebära avsteg från en rad grundläggande 

dataskydds-principer såsom uppgiftsminimering, bör intresseavvägningen göras 

med stor försiktighet. Syftet med forskning inom hälso- och sjukvård för allmän 

nytta väger tungt vid en intresseavvägning mellan enskildas personliga integritet 

och inskränkning i fråga. Däremot kan svaret vara annorlunda vad gäller 

intresseavvägningen mellan enskildas personliga integritet och inskränkning i 

syfte att utveckla medicinsk AI-teknik i rent kommersiellt syfte. Dels råder 

oklarhet kring huruvida dessa utvecklingsinsatser kan anses vara forskning per 

definition, och dels aktivitetens tyngd mot enskildas rätt till skydd av personlig 

integritet. 

3.2 Allmänt om tillämplig dataskyddslagstiftning 

Dataskyddsförordningen utgör den primära regleringen av 

personuppgiftsbehandling inom hela EU sedan den 25 maj 2018 och är direkt 

tillämplig som svensk lagstiftning. Vidare kan kompletterande nationell 

lagstiftning förekomma under förutsättning att kompletterande lagstiftningen 

faller inom ramen för bestämmelserna i dataskyddsförordningen och i den 

omfattning som medges av dataskyddsförordningen. Personuppgiftsbehandling 

vid utveckling och forskning i AI-teknik inom hälso- och sjukvård regleras i ett 

stort antal nationella bestämmelser som gäller vid sidan om 

dataskyddsförordningen.  

Personuppgifter som behövs för att utveckla eller forska inom AI-teknik för 

sjukvård består bland annat av röntgenbilder och kompletterande journaldata 

som tillhör tidigare patienter. Dessa personuppgifter är en del av särskilda 

kategorier av personuppgifter, s.k. känsliga personuppgifter, som kommer att 

närmare diskuteras nedan i avsnitt 3.3.1.2. Av artikel 9.1 GDPR framgår 

huvudregeln om att det inte är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter. Det 

finns dock ett flertal undantag från denna huvudregel, exempelvis inom hälso- 

och sjukvård och i forskningssammanhang. Artikel 9.3 GDPR stadgar att 

känsliga personuppgifter i punkt 1 får behandlas för de ändamål som avses i 

punkt 2 h) GDPR, vilket utgör undantag från generella förbudet mot behandling 

av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvård. Av samma lagrum 

föreskrivs att undantaget gäller i de fall personuppgifterna behandlas av eller 
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under ansvar av en yrkesutövare eller annan person som omfattas av lagstadgad 

tystnadsplikt. Det ställs således krav på tystnadsplikt som föreligger med stöd av 

lag, och inte avtalsrättsliga förpliktelser.  

I Sverige kompletteras dataskyddsförordningens bestämmelser med s.k. DSL, 

PdL, lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 

apoteksdatalagen och EPL.  Vidare finns en uppsjö av lagar som reglerar 

personuppgiftsbehandling inom ramen för vissa typer av register, exempelvis E-

hälsomyndighetens register över förskrivningar av läkemedel och Socialstyrelsens 

hälsodataregister.74 Eftersom uppsatsen avgränsas till behandling av hälsodata för 

att utveckla och förbättra AI-teknik inom sjukvård behandlar detta avsnitt främst 

allmänna bestämmelser i dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell 

lagstiftning som reglerar behandling av hälsodata inom sjukvård samt i 

forskningssammanhang. Tillämplig dataskyddslagstiftning blir således dels 

dataskyddsförordningen och dels kompletterande nationell lagstiftning som 

huvudsakligen innefattar DSL, PdL och EPL. 

I sammanhanget är det viktigt att notera att patientuppgifter exempelvis i 

form av röntgenbilder och journaldata i första hand samlas in och behandlas av 

vårdgivaren. Vårdgivarens skyldigheter och möjligheter att behandla 

hälsouppgifter framgår uttryckligen av dataskyddsförordningen, DSL och PdL. 

PdL är den mest centrala lagen beträffande personuppgiftsbehandling inom 

vården. PdL föreskriver att personuppgifter får behandlas även om enskilda 

invänder mot behandlingen och att personuppgiftsbehandling är tillåten även om 

den inte är tillåten enligt lag, men att enskilda lämnat sitt samtycke för 

behandlingen. Vidare regleras i PdL viktiga bestämmelser om skyldighet att föra 

patientjournal, inre sekretess och olika kvalitetsregister, vilka ändamål och 

uppgifter får behandlas, personuppgiftsansvar, sökbegrepp och utlämnande av 

personuppgifter samt enskildas rättigheter. Bestämmelserna i PdL gäller dock 

enbart vårdgivaren, och inte forskningsutföraren om denne inte samtidigt är 

vårdgivare. 

Samma hälsouppgifter, i exempelfallet röntgenbilder och journaldata, 

behandlas sedan för att bedriva forskning och/eller utveckla och förbättra 

medicinsk AI-teknik. I forskningssammanhang sker behandlingen oftast med 

pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter. I början av året trädde 

lagförändringar beträffande personuppgiftsbehandling i forskningssammanhang 

i kraft för att möjliggöra fortsatt behandling av personuppgifter för 

forskningsändamål samtidigt som enskildas fri- och rättigheter skyddas.75 

Bestämmelserna utgör en nationell reglering med beaktande i undantaget från 

 
74 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 75-

77. 
75 Lagförslaget som framtagits av s.k. Forskningsdatautredningen innebar i första hand en ny s.k. 

forskningsdatabaslagen. Lagförslaget ledde dock till ett antal mindre justeringar i befintlig nationell 

lagstiftning i stället. Se SOU 2017:50, prop. 2017/18:298 och utbildningsutskottets betänkande 

2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål. 
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förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter med anledning av 

vetenskapliga forskningsändamål i artikel 9.2 j) GDPR. Det som inte går att utläsa 

av propositionen är dock huruvida begreppet forskning inbegriper 

privatforskning i rent kommersiellt syfte.76  

Vid behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål 

aktualiseras även EPL som skyddslagstiftning. Enligt 1 § EPL reglerar lagen 

forskning som avser människor och biologiskt material från människor, samt 

samtyckesregler inom ramen för sådan forskning. Enligt 3 § p. 1 EPL blir lagen 

tillämplig i situationer där forskning innefattar behandling av känsliga 

personuppgifter. Det innebär att forskningen som innefattar 

personuppgiftsbehandling som rör hälsa, genetiska uppgifter och biometriska 

uppgifter är tillståndspliktig och bör etikprövas innan den påbörjas. Vidare 

stadgas i 6 § EPL att samtycke bör inhämtas innan forskningen påbörjas. EPL 

utgör således en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för 

forskningsändamål där det ställts krav på samtycke och tydlig information, 

möjligheter för opt-out samt förhöjd informationssäkerhet.77  

Med tanke på att tillämplig dataskyddslagstiftning i sammanhanget kan bestå 

av dels dataskyddsförordningen på unionsrättslig nivå och dels en mängd 

kompletterande nationell lagstiftning, försvåras bedömningen av vilka 

bestämmelser som gäller i vilket sammanhang samt hur bestämmelserna i olika 

författningar förhåller sig till varandra.  

3.3 Gällande rätt 

3.3.1 Materiellt tillämpningsområde 

Dataskyddsförordningens tillämpningsområde kan undersökas ur tre olika 

perspektiv – det materiella tillämpningsområdet, territoriella 

tillämpningsområdet och temporala tillämpningsområdet.78 Avsnittet fokuserar 

på det materiella tillämpningsområdet med hänsyn till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Av artikel 2.1 GDPR framgår att det materiella tillämpningsområdet omfattar 

”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.” Detta innebär dels att det ska ske en behandling 

av personuppgifter och dels att behandlingen helt eller delvis ska ske 

automatiserat.  

 
76 Se vidare diskussion om rättsliga grunder nedan i avsnitt 3.3.3. 
77 SOU 2017:50 s. 328. 
78 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 63-

66. 
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Om uppgifterna i fråga inte utgör någon personuppgift i förordningens 

mening blir dataskyddsförordningen inte tillämplig på behandlingen. 

Anonymiserade uppgifter faller således utanför förordningens materiella 

tillämpningsområde. 

3.3.1.1 Personuppgifter 

Begreppet personuppgifter har en vidsträckt innebörd och definieras i artikel 4 

punkt 1 GDPR som ”varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person […], 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 onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den 

fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, 

kulturella eller sociala identitet.” Definitionen har central betydelse vid den 

materiella tillämpningen av GDPR. 

Personuppgifter innebär i korthet all slags information som direkt eller 

indirekt kan kopplas till en levande fysisk person, som även kallas för ”en 

registrerad”.79 Personuppgifterna kan existera enskilt eller i kombination med 

andra uppgifter, och exempelvis innefatta personnummer, namn, 

ljudupptagningar och bilder på individer, IP-adress, positioneringsuppgifter och 

dylikt. Avlidna personer ligger utanför förordningens tillämpningsområde.80  

Begreppet behandling definieras i artikel 4 punkt 2 GDPR som ”en åtgärd 

eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 

personuppgifter, oberoende av om de utförts automatiserat eller ej, såsom 

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.” Detta innebär i korthet att allt som görs 

med en personuppgift, vare sig i liten eller stor omfattning och oavsett antal 

syften med åtgärden, kan falla innanför definitionen av behandling. Skillnaden på 

strukturerade och ostrukturerade personuppgifter, med stöd av s.k. 

missbruksregeln i 5 a § PUL, har således försvunnit i och med den nya 

dataskyddsförordningen.81  

Uppsatsen fokuserar på databehandling vid utveckling och förbättring av AI-

teknik inom sjukvård. De personuppgifter som aktualiseras i sammanhanget är 

exempelvis uppgifter om tidigare symtom, diagnos och behandling, namn på 

föreskrivet läkemedel, uppgifter om hjärtrytm och blodtryck, uppgifter från 

 
79 Dataskyddsförordningen, artikel 4.1. 
80 Dataskyddsförordningen, artikel 4.1 och skäl 26-30. Se även Frydlinger, David, Edvardsson, 

Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: Juridik, organisation och säkerhet enligt 

dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 44-46. 
81 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 46-

50. 
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EKG och röntgen samt övrig information ur patientjournaler. Sådana 

personuppgifter som kan anses vara genetiska uppgifter, biometriska uppgifter 

och uppgifter om hälsa utgör särskilda kategorier av personuppgifter, s.k. känsliga 

personuppgifter, som åtnjuter utökat skydd enligt artikel 9 GDPR, vilket 

behandlas nedan. 

3.3.1.2 Särskilda kategorier av personuppgifter 

Skyddsobjektet som uppsatsen behandlar är enskildes uppgifter om hälsa samt 

genetiska och biometriska uppgifter beroende på typ av AI-teknik som utvecklas, 

såsom det exemplifierats ovan. Begreppen genetiska uppgifter, biometriska 

uppgifter och uppgifter om hälsa definieras i artikel 4 punkt 13-15 GDPR som 

följande. 

 

13. genetiska uppgifter: alla personuppgifter som rör nedärvda eller förvärvade 

genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om denna 

fysiska persons fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys 

av ett biologiskt prov från den fysiska personen i fråga 

14. biometriska uppgifter: personuppgifter som erhållits genom en särskild 

teknisk behandling som rör en fysisk persons fysiska, fysiologiska eller 

beteendemässiga kännetecken som möjliggör eller bekräftar identifieringen av 

denna fysiska person, såsom ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter 

15. uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller 

psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, 

vilka ger information om dennes hälsostatus 

 

Personuppgifter som inrymmer ovan definitioner har särdrag och utgör 

särskilda kategorier av personuppgifter, vilket innebär att de åtnjuter utökat skydd 

i GDPR. Artikel 9.1. GDPR fastslår att ”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.”  

Huvudregeln är således att behandling av känsliga personuppgifter är 

förbjuden enligt artikel 9.1. Motiveringen till denna huvudregel framgår av skäl 

51 GDPR som följer att ”personuppgifterna som till sin natur är särskilt känsliga 

med hänsyn till grundläggande rättigheterna och friheterna bör åtnjuta särskilt 

skydd, eftersom behandling av sådana uppgifter kan innebära betydande risker 

för de grundläggande rättigheterna och friheterna.” 

Behandling av känsliga personuppgifter är tillåten under vissa förutsättningar 

som dels framgår av artikel 9.2. GDPR och dels i kompletterande nationell 

lagstiftning som medlemsstaterna får införa för att anpassa förordningens 
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tillämpning.82 Känsliga personuppgifter får exempelvis behandlas om det finns 

ett uttryckligt samtycke, för att bevaka rättsliga anspråk, om den registrerade själv 

har offentliggjort uppgifterna eller om det finns stöd i lag eller kollektivavtal.83  

Känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvård och social omsorg 

och/eller för forskningsändamål får behandlas under förutsättning att det finns 

stöd för behandlingen i unionsrätten eller nationell rätt. Viss nationell reglering 

finns exempelvis i 3 kap. DSL och PdL.84 DSL beskriver de undantagsfall där det 

är tillåtet att behandla personuppgifter inom bland annat sjukvård och i 

forskningssammanhang. 

I sammanhanget aktualiseras två olika typer av undantagsfall enligt artikel 9.2 

GDPR. Stöd för behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och 

sjukvårdssammanhang följer av artikel 9.2 h). Enligt DSL kan känsliga 

personuppgifter behandlas i sjukvårdssammanhang för förebyggande hälso- och 

sjukvård samt yrkesmedicin, bedömning av arbetstagares arbetskapacitet, 

medicinsk diagnos, tillhandahållande av sjukvård och behandling, utveckling av 

hälso- och sjukvårdstjänster samt kopplade system. Enligt artikel 9.3 GDPR ska 

behandling vara tillåtet enbart om den personuppgiftsansvariga uppfyller krav på 

tystnadsplikt.85 Avtalad tystnadsplikt är inte tillräckligt för att uppfylla detta krav, 

utan det krävs stöd i lag. Vårdgivaren har exempelvis en lagstadgad tystnadsplikt 

som följer av OSL, för allmän verksamhet, och av patientsäkerhetslagen (PSL), 

för privat verksamhet. Det kan dock diskuteras om behandling av 

personuppgifter för forskningsändamål, i synnerhet av privata 

forskningsutförare, kan stödjas av dessa undantagsbestämmelser. 

Artikel 9.2 j) GDPR utgör dock en annan undantagsbestämmelse där känsliga 

personuppgifter får behandlas i vetenskapligt forskningsändamål. Detta 

undantag har stor betydelse inom medicinsk forskning där behandling av känsliga 

personuppgifter sätts i fokus.86 Enligt artikel 89 GDPR krävs dock särskilda 

skyddsåtgärder för att behandla personuppgifter för forskning och statistik. Det 

är oklart huruvida denna undantagsregel är tillämplig på företag som behandlar 

personuppgifter för att utveckla eller förbättra AI-teknik för sjukvård. 

Tillämpningen av undantagsregeln beror på huruvida aktiviteterna inrymmer 

begreppet forskning, vilket diskuteras nedan.87  

 
82 Se även dataskyddsförordningen, skäl 51-56. 
83 Dataskyddsförordningen, artikel 9.2, skäl 51-56. 
84 Se även prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag och Datainspektionen, När känsliga personuppgifter 

får behandlas, ”https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-

personuppgifter/nar-kansliga-personuppgifter-far-behandlas/”, lydelse 2019-04-28.  
85 Datainspektionen, När känsliga personuppgifter får behandlas, 

”https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-

personuppgifter/nar-kansliga-personuppgifter-far-behandlas/”, lydelse 2019-04-28. 
86 Dataskyddförordningen, skäl 159. 
87 Se nedan avsnitt 3.3.3 för vidare diskussion kring begreppet forskning som inbegriper rättsliga 

utgångspunkter i GDPR och kompletterande nationell lagstiftning. 
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3.3.1.3 Anonymisering och pseudonymisering 

Skillnaden mellan begreppen anonymisering och pseudonymisering har stor 

betydelse vid den materiella tillämpningen av dataskyddsförordningen.  Med 

hänsyn till det materiella tillämpningsområdet som kommer till uttryck i artikel 

2.1 GDPR tillämpas förordningen på ”behandling av personuppgifter”. Detta 

innebär att om behandlingen inte innefattar personuppgiftsbehandling så faller 

behandlingen utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde. Liknande 

uttryck tillkommer även i kompletterande nationell lagstiftning. 

Regleringen innebär en säkerhet för aktörer som har till syfte att utveckla ny 

teknik inom sjukvård. Om uppgifter om röntgenbilder och journaldata 

anonymiseras förefaller det naturligt att uppgifterna inte anses vara 

personuppgifter. Inför personuppgiftsbehandling är det således av avgörande 

vikt att undersöka om uppgifterna anses vara pseudonymiserade eller 

anonymiserade för att se om behandlingen omfattas av kraven i gällande 

dataskyddslagstiftning. 

Pseudonymisering definieras i artikel 4 GDPR som ”behandling av 

personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan 

tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterade uppgifter används, under 

förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål 

för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna 

inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person”. Vidare åberopas i 

skäl 26 att pseudonymiserade personuppgifter bör betraktas som uppgifter om 

en identifierbar fysisk person, eftersom dessa personuppgifter skulle kunna 

tillskrivas en fysisk person genom användning av kompletterande uppgifter. Av 

detta skäl åberopas att principerna för dataskyddet bör gälla för 

pseudonymiserade uppgifter.88  

Pseudonymisering och anonymisering är inte samma sak. Anonymisering 

innebär en oåterkallelig åtgärd som resulterar i att anonymiserad data inte längre 

utgör personuppgifter i dataskyddsförordningens mening och därav faller 

utanför förordningens tillämpningsområde. Anledningen är att med lyckad 

anonymisering anses det inte längre finns koppling till fysisk person. Av skäl 26 

GDPR framgår att principerna för dataskyddet inte bör gälla för anonym 

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 längre är identifierbar. Därmed klargörs i skäl 26 att 

förordningen inte berör ”behandling av sådan anonym information, vilket 

inbegriper information för statistiska ändamål eller forskningsändamål.”89 

Pseudonymisering är fortfarande personuppgifter, men anonymisering 

innebär ett undantag där uppgifterna inte längre åtnjuter skyddet inom ramen för 

GDPR. I praktiken innebär detta att det används ett annat namn eller ID för att 

identifiera en fysisk person i stället för korrekta personuppgifter. Med 

 
88 Dataskyddsförordningen, skäl 26. 
89 Dataskyddsförordningen, skäl 26. 
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pseudonymisering kvarstår koppling mellan de fiktiva och riktiga 

personuppgifterna, vilket innebär att det fortfarande går att identifiera en fysisk 

person så länge en kodnyckel finns.90 Pseudonymisering kan i praktiken göras 

genom att ersätta ett attribut i en post med ett annat attribut, vilket fortfarande 

gör det möjligt att identifiera en enskild person. Metoden förminskar 

länkbarheten mellan datasetet och individen, däremot anses denna 

säkerhetsåtgärd inte vara en anonymiseringsmetod i förordningens mening.91 

Skillnaden mellan pseudonymisering och anonymisering är således av 

avgörande betydelse vid tillämpning av GDPR i sammanhanget och den enskilde 

åtnjuter inga rättigheter inom ramen för GDPR om uppgifterna kan anses vara 

anonymiserade. Gränsdragningen i praktiken bör dock klargöras med yttersta 

försiktighet för att uppgifterna inte ska falla under förordningens 

tillämpningsområde.  

Artikel 29-arbetsgruppens yttrande om anonymiseringsmetoder talar om ett 

antal metoder som har olika grader av stabilitet och riskfaktorer. 

Randomiseringsmetoden och/eller generaliseringsmetoden kan användas för att 

inverka på sanningsenligheten i personuppgifterna för att ta bort kopplingen 

mellan en viss enskild person och dennes personuppgifter. För de fall uppgifterna 

görs tillräckligt osäkra kan personuppgifterna inte längre hänföras till personen. 

Artikel 29-arbetsgruppen talar om tre risker som bör iakttas för att uppnå en 

acceptabel nivå av stabilitet. Dessa är särskiljbarhet vid isolering av alla eller delar 

av uppgifter som identifierar enskilda i datasetet, länkbarhet där två eller flera 

uppgifter som hänför sig till en eller flera personer sammankopplas i databaser 

samt inferens där det föreligger möjligheten att ansluta olika värden som tillhör 

olika attribut med signifikant sannolikhet.92 Till exempel kan slutsats dras från 

grundläggande demografisk information att individer i viss ålder som är bosatta 

i visst område har en cancerdiagnos som troligtvis överstiger genomsnittet inom 

riket. 

Artikel 29-gruppens yttrande understryker är att ingen anonymiseringsmetod 

per automatik uppfyller alla säkerhetskriterier vid effektiv anonymisering, utan 

en helhetsbedömning bör göras från fall till fall. Vid bedömningen tas hänsyn till 

datamiljön såsom datainnehavaren, dataanvändaren, styrningsprocesser och 

infrastrukturer (till exempel säkerhetssystem, tillgångsbegränsningar, 

informationspolicys), anonymiserade uppgifterna i sig, samt konsekvensen av 

identifiering. Gränsdragningen mellan pseudonymisering och anonymisering 

samt dess inverkan på riskfaktorerna är dock oklar.  

 
90 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 62. 
91 Artikel 29-arbetsgruppen, WP 216, Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, antagen den 

10 april 2014, s. 20.  
92 Artikel 29-arbetsgruppen, WP 216, Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, antagen den 

10 april 2014, s. 12 f. 
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Två huvudkategorier för anonymiseringsmetoder består av randomisering 

och generalisering. Randomisering innebär att tekniken byter informationen i 

olika poster för att försvaga anknytningen mellan informationen och enskilda. 93 

Metoderna som används för att randomisera är ofta otillräckliga för att 

anonymisera uppgiften i sin helhet.94 Generalisering, även kallad aggregering, 

innefattar en kombination av specifik information för att skapa en allmän 

sammanställning som resultat. Genom denna metod försvåras identifiering av 

specifika personer i datasetet. I praktiken kan födelsedatum ersättas med 

födelseår och namn på personer med cancerdiagnos ersätts med antal personer 

som har fått cancerdiagnos under ett specifikt år.95  

Artikel 29-arbetsgruppen understryker att det föreligger risk för identifiering 

med alla anonymiseringsmetoder. Enligt arbetsgruppen kan 

anonymiseringsmetoder ge integritetsgarantier, dock enbart om tillämpning av 

dessa metoder är utformad på lämpligt sätt. Syftet och förutsättningarna för 

anonymiseringsmetoderna måste nogsamt fastställas för att dels lyckas med 

avsedd anonymisering och dels generera användbara uppgifter.96 Den engelska 

tillsynsmyndigheten ICO har också publicerat ett antal uppförandekoder 

avseende användning av big data samt anonymiseringsmetoder där man betonar 

vikten av att vidta åtgärder för att säkerställa adekvat nivå av anonymisering där 

risken att återigen identifiera den registrerade är inte sannolikt. Det är väsentligt 

att understryka att utmaningar kvarstår vad gäller personuppgiftsansvariges 

möjligheter att med absolut säkerhet fastslå att uppgifterna inte riskerar att 

identifiera en enskild person. I vart fall bör det göras en helhetsbedömning 

utifrån de unika omständigheterna i varje enskilt fall.97 

Europeiska kommissionen har nyligen tagit fram etiska riktlinjer som bland 

annat anger förutsättningar för tillförlitlig AI. En pilotversion för hur tillförlitlig 

hetsbedömning ska gå till består av en stor mängd frågeställningar för att 

säkerställa lyckad anonymisering. Dock återstår att se hur den praktiska 

 
93 Artikel 29-arbetsgruppen, WP 216, Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, antagen den 

10 april 2014, s. 12 f. 
94 Artikel 29-arbetsgruppen, WP 216, Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, antagen den 

10 april 2014, s. 12. 
95 Artikel 29-arbetsgruppen, WP 216, Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, antagen den 

10 april 2014, s. 16. 
96 Artikel 29-arbetsgruppen, WP 216, Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, antagen den 

10 april 2014, s. 3-4. 
97 Information Commissioner’s Office (ICO), Anonymisation: Managing data protection risk – 

Code of practice, 2012, och Information Commissioner’s Office (ICO), Big data, artificial 

intelligence, machine learning and data protection, 2017. 
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tillämpningen ska ske framöver.98 Arbetet pågår på EU-nivå för att främja och 

säkerställa förtroende för AI-användning inom hela EU.99  

I dag råder stor osäkerhet kring den praktiska tillämpningen av regelverket. 

Detta innebär i sin tur en risk att samtliga uppgifter som företag inte lyckas 

anonymisera enligt dataskyddsförordningens mening, faller inom förordningens 

tillämpningsområde. I en sådan situation är företag personuppgiftsansvariga över 

de hälsouppgifter som används för att utveckla sjukvårdsrelaterad AI-teknik.100 

3.3.2 Grundläggande syften och principer 

I föregående avsnitt behandlades dataskyddsförordningens materiella 

tillämpningsområde. Vid misslyckad anonymisering står det klart att 

behandlingen i sammanhanget faller inom dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde. Om dataskyddsförordningen blir tillämplig kommer ett 

antal grundläggande syften och principer till uttryck, vilket anses vara allmänna 

krav som alltid ska beaktas vid varje behandling av personuppgifter. Detta avsnitt 

behandlar således vilka grundläggande syften och dataskyddsprinciper som 

kommer till uttryck vid personuppgiftsbehandling och hur dessa syften och 

principer inverkar på utveckling av medicinsk AI-teknik inom sjukvård. 

Artikel 1 dataskyddsförordningen anger två grundläggande syften bakom 

lagstiftningen, nämligen att ”skydda fysiska personer med avseende på 

behandlingen av personuppgifter” och att främja ”det fria flödet av 

personuppgifter”. Skäl 2 beaktar dessa syften och förtydligar förordningens 

avsikt som ”att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa 

och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning 

och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska 

personers välbefinnande.” Vidare anger skäl 4 att personuppgiftsbehandlingen 

bör utformas på så sätt att den tjänar människor, vilket är fundamentalt vid 

förståelse, tolkning och tillämpning av dataskyddsförordningen. 101 

Intresseavvägning mellan skyddet av personuppgifter och andra rättigheter 

såsom informationsfrihet och näringsfrihet utgör således en väsentlig del av 

 
98 En reviderad version ska inges till Europeiska kommissionen som föreslag under tidig 2020. Se 

pilot version i High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (set up by European 

Commission), Ethical Guidelines for Trustworthy AI, 2019-04-08, Brussels, s. 26-31. 
99 High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (set up by European Commission), Ethical 

Guidelines for Trustworthy AI, 2019-04-08, Brussels. Se även Europeiska kommissionens 

pressmeddelande, Artificiell intelligens: Kommissionen fortsätter sitt arbete med etiska riktlinjer, 2019-04-08, 

”http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_sv.htm”, lydelse 2019-05-10. 
100 Se även Bickford, Julia och Nisker, Jeff, Tensions Between Anonymity and Thick Description When 

“Studying Up” in Genetics Research, Qualitative Health Research, vol. 25(2), 2015, s. 276-282. 
101 Se Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 31-

33. 
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dataskyddsförordningen och beaktas av EU-domstolen.102 Avvägningen mellan 

olika rättigheter sker utifrån proportionalitetsprincipen där olika principer, 

rättigheter och skyldigheter vägs mot varandra.103 Vidare bör intresseavvägningen 

göras med hänsyn till principerna om människans värdighet, självrespekt, 

autenticitet och självbestämmande, vilka i sig är abstrakta och svårtillämpliga i 

praktiken.104  

Mer konkreta principer för personuppgiftsbehandling framgår uttryckligen av 

artikel 5.1 GDPR och efterlevnaden av dessa principer ansvarar den 

personuppgiftsansvarige för, s.k. ansvarsskyldighet, enligt artikel 5.2 GDPR.105 

Dessa är laglighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, 

uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet, 

samt ansvarsskyldighet. 

 Principen om laglighet, korrekthet och öppenhet i artikel 5.1 a) innebär att 

all personuppgiftsbehandling måste ha lagligt stöd, ska vara korrekt och präglas 

av öppenhet. Principen om laglighet anknyts till artikel 6 GDPR och utgör de 

rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling, vilket beskrivs i avsnitt 2.3.2 

nedan. Behandlingen ska ske transparent som kopplas till dels 

informationsskyldighet och dels dokumentationsskyldighet som den 

personuppgiftsansvarige har. För att den registrerade ska kunna utöva kontroll 

över personuppgiftsbehandling som rör denne är det av yttersta vikt att denne 

har kunskap om dessa personuppgiftsbehandlingar.106  

Principen om ändamålsbegränsning i artikel 5.1 b) tar sikte på att 

personuppgifter endast får behandlas för tydligt angivna ändamål och inte får 

behandlas för ändamål som är oförenliga med de ursprungliga ramarna för 

behandlingen. Ändamålen ska vara berättigade, särskilda och uttryckligt angivna, 

vilket bland annat kopplas till de abstrakta principerna om autenticitet och 

självbestämmande. Det är förbjudet att behandla personuppgifter för andra 

ändamål än de som ursprungligen är angivna. Trots detta förekommer visst 

 
102 Se till exempel mål C-131/12 Google Spain som handlade om ”rätten att bli bortglömd”, där EU-

domstolen gjort en sådan avvägning mellan olika principer som framgår av EU-stadgan. 
103 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 42-

43. 
104 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 29-

34. 
105 Med undantag för integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet hade dessa principer 

redan kommit till uttryck i början av 1980-talet i bland annat OECD:s riktlinjer  rörande skydd för 

privatliv och gränsöverskridande överföringar av personuppgifter samt Europarådets konvention 

108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter. Se Frydlinger, David, 

Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: Juridik, organisation och 

säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 23-25. 
106 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 35-

37. 
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utrymme för behandling av andra ändamål där en s.k. oförenlighetsbedömning 

ska göras för att bestämma om det nya tilltänkta ändamålet typiskt sett kan 

förutses, att den registrerade rimligen förstått att den personuppgiftsansvarige 

skulle använda personuppgifterna för det senare förekomna ändamålet.107  

Principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c) innebär i praktiken att det 

inte är tillåtet att behandla personuppgifter för att det är ”bra att ha”. Uppgifterna 

ska behandlas enbart för att uppfylla ändamålet och innehålla enbart nödvändiga 

personuppgifter och behandling.108  

Principen om riktighet i artikel 5.1 d) innebär att personuppgifterna ska vara 

riktiga och, om nödvändigt, uppdaterade.109 Vidare innebär principen att oriktiga 

personuppgifter ska gallras om de inte längre behövs för ändamålet eller rättas 

snarast.110 

Principen om lagringsminimering i artikel 5.1 e) innebär att personuppgifter 

inte får sparas i identifierbart skick under längre period än vad som är nödvändigt 

för ändamålet, vilket utgör grunden för regelbunden gallring.111  

Principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 f) är en nyhet i 

dataskyddsförordningen och innebär att personuppgifter ska skyddas med 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att göra uppgifterna 

oåtkomliga för obehöriga och för att skydda dem från förstörelse eller skador. 

Principen kan anknytas till artikel 32 där krav fastställs på lämplig säkerhetsnivå, 

vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.3.4 nedan.112 

Principen om ansvarsskyldighet i artikel 5.2 är ytterligare en nyhet i 

dataskyddsförordningen där krav ställs på den personuppgiftsansvarige att inte 

bara följa förordningen, utan även visa att denne följer lagen genom att vidta 

åtskilliga åtgärder.113 Bevisbördan åvilar inte den registrerade eller 

tillsynsmyndigheten, utan det är den personuppgiftsansvarige som ska påvisa 

efterlevnad. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att de grundläggande 

principerna efterlevs, att det finns rättsliga grunder för varje 

personuppgiftsbehandling, att den registrerades rättigheter respekteras, att det 

 
107 Dataskyddsförordningen, artikel 6.4. Se även Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt 

Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 37-38. 
108 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 38-

39. 
109 Dataskyddsförordningen, artikel 16 och 17. 
110 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 39-

40. 
111 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 40-

41. 
112 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 41. 
113 Se mer om personuppgiftsansvariges skyldigheter i t.ex. artikel 24, 25, 26 och 30. 
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finns en lämplig säkerhetsnivå vid personuppgiftsbehandling, att det görs 

konsekvensbedömningar, att lämpliga skyddsåtgärder vidtas vid 

tredjelandsöverföringar, att rapportera personuppgiftsincidenter inom angiven 

tid, att föra register över behandlingar och utse dataskyddsombud där det krävs 

samt att påvisa att behandlingar följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

Med tanke på omfattningen av den personuppgiftsansvariges skyldigheter och de 

sanktioner som är kopplade till eventuella överträdelser, är det av synnerligen vikt 

att förstå den praktiska innebörden av förordningens bestämmelser.114 

3.3.3 Rättsliga grunder 

Detta avsnitt redogör för de olika rättsliga grunderna i korthet. Särskilt fokus 

åläggs tre rättsliga grunder, nämligen samtycke, allmänt intresse och 

intresseavvägning, som kan stödja personuppgiftsbehandlingen i 

forskningssammanhang där utveckling av sjukvårdsrelaterad AI-teknik ligger i 

fokus.  

Med utgångspunkt i principen om laglighet i artikel 5.1 a) fastställs sex olika 

rättsliga grunder i artikel 6-7. Dessa grunder är samtycke, fullgörande av avtal, 

fullgörande av rättslig skyldighet, skyddande av intresse av grundläggande 

betydelse för den registrerade, utförande av uppgift av allmänt intresse eller 

myndighetsutövning, samt intresseavvägning. 

Enligt artikel 6.1 a), 7 och 8 är behandling tillåten om den registrerade har 

getts ett genuint fritt val samt gett sitt samtycke i enlighet med 

dataskyddsförordningen. Enligt artikel 7 ska samtycke vara informerat, 

specificerat, frivilligt, klart och tydligt, lämnas före behandling och kan återkallas 

på ett enkelt sätt. Maktbalans mellan den personuppgiftsansvarige och den 

registrerade kan inte vara ojämn för att samtycke ska kunna ges. Trots att det inte 

finns något formkrav för samtycke åvilar bevisbördan på den 

personuppgiftsansvarige, där skriftlighet får ökad betydelse. Särskilda krav för 

barns samtycke framgår av artikel 8.115  

Om förordningen blir tillämplig vid utveckling och förbättring av 

sjukvårdsrelaterad AI-teknik, kan samtycke för detta ändamål vara ett alternativ 

för företag som enbart utvecklar AI-teknik, som enligt förordningens mening är 

personuppgiftsansvariga. Samtycke som den registrerade ger till vårdgivare för 

visst ändamål bör urskiljas från samtycke som kan ges till företag som enbart 

utvecklar AI-teknik för annat ändamål. Det föreligger stränga krav på 

information, klarhet och tydlighet samt möjlighet att enkelt återkalla sitt 

 
114 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 41-

42. 
115 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 146-

151. 
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samtycke. Dessa krav kan innebära oproportionerlig ansträngning för företag om 

de behöver inhämta samtycke från varje enskild person som har hälsouppgifter, 

biometriska eller genetiska uppgifter registrerade i olika dataset, som därefter 

matats in i system byggt för att agera självständigt. Det är en utmaning för företag 

vid utövandet av informationsskyldighet att i förväg bestämma ändamål för 

behandlingen utan att avslöja affärsplaner och andra typer av 

företagshemligheter. Vidare kan särskilda svårigheter förekomma att i efterhand 

hitta och rensa uppgifter om de återkallas av den registrerade. Om uppgifter som 

finns i olika dataset enbart är pseudonymiserade, och inte anonymiserade, blir 

förordningen tillämpning. Då måste företag hitta rätt stöd för 

personuppgiftsbehandlingen för att inte riskera omfattande sanktioner. 

Enligt artikel 6.1 b) får personuppgifter behandlas om behandlingen är 

nödvändig för att uppfylla eller ingå avtal där den registrerade har partsställning. 

Behandlingen får enbart innefatta de personuppgifter som är nödvändiga, vilket 

innebär att personuppgifter som inte är nödvändiga för att ingå avtal kräver 

annan laglig grund, exempelvis intresseavvägning.116 Denna grund aktualiseras 

inte i sammanhanget. 

Enligt artikel 6.1 c) är behandlingen tillåten om den måste ske med anledning 

av rättslig förpliktelse som framgår av lag eller annan författning, kollektivavtal 

eller beslut enligt lag eller annan författning. Till exempel lagstadgad 

bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Krav på lagstöd innebär att 

behandlingen inte kan förlita sig på avtalsrättsliga skyldigheter i förhållande till 

företagskunder.117 Denna grund aktualiseras inte som lämplig grund i 

sammanhanget. 

Enligt artikel 6.1 d) får personuppgifter också behandlas om det är nödvändigt 

för att skydda grundläggande intressen för den registrerade eller annan person, 

där behandling krävs för att exempelvis rädda någons liv och det inte är möjligt 

att förlita sig på annan rättslig grund.118 Inte heller denna grund blir tillämplig i 

sammanhanget. 

Enligt artikel 6.1 e) får personuppgifter också behandlas om det är nödvändigt 

för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller i myndighetsutövning. Denna 

rättsliga grund används typiskt sett av myndigheter, sjukvård, skola och andra 

offentliga aktörer som inte har något kommersiellt intresse vid behandlingen. 

Likt artikel 6.1 c) är det krav att det finns stöd i lag eller annan författning, 

kollektivavtal, eller beslut enligt lag eller annan författning.119 Inom ramen för 

 
116 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 140-

141. 
117 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 141. 
118 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 141. 
119 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 142. 
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forskningsdatautredningen på nationell nivå har det förekommit diskussion för 

att likställa villkoren för offentliga och privata forskningsutförare, och 

möjligheten att tillämpa allmänt intresse som rättslig grund även i privata 

forskningssammanhang, vilket närmare diskuteras nedan. 

Sist men inte minst innefattar artikel 6.1 f) en generalklausul, s.k. 

intresseavvägning, där personuppgifterna får behandlas om behandlingen är 

nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller tredje parts 

berättigade intressen. Dessa berättigade intressen måste väga tyngre än den 

registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Offentliga 

myndigheter kan inte förlita sig på denna rättsliga grund enligt artikel 6.1 st. 2.  

Intresseavvägningen enligt artikel 6.1 f) görs utifrån fyra olika bedömningar:120 

1. Identifiering av involverade aktörer, såsom den personuppgiftsansvarige, 

eventuell tredje part, och den registrerade. 

2. Identifiering av berättigade intressen som den personuppgiftsansvarige 

och/eller tredje parter har i behandlingen.121 

3. Identifiering av den registrerades intressen eller rättigheter.122 

4. Helhetsbedömning mellan de olika intressena utifrån 

proportionalitetsprincipen. 

Fjärde bedömningsgrunden använder sig av proportionalitetsprincipen och 

övriga faktorer såsom personuppgiftsansvariges tekniska och organisatoriska 

åtgärder, åtgärder för inbyggt dataskydd, användning av anonymiseringstekniker, 

transparens mellan parter tas i beaktande vid helhetsbedömningen.123 

Om förordningen blir tillämplig för privata aktörer som utvecklar och 

förbättrar AI-teknik inom sjukvård och använder sig av personuppgifter i angivet 

sammanhang, kan intresseavvägning också vara en alternativ rättslig grund. Likt 

samtycke som rättslig grund har intresseavvägning utmaningar vid praktisk 

tillämpning. Dels måste företagen göra omfattande bedömningar inför varje 

enskild behandling och dels är det inte självklart att företagens berättigade 

intressen väger tyngre än de enskildas intressen i sammanhanget. Till att börja 

med är det svårt för den registrerade att förutspå eventuella följdbehandlingar 

eftersom teknikens omfattning inte går att förutsäga i utvecklingsfasen. Det är 

inte heller särskilt tydligt hur maskininlärningsalgoritmerna behandlar dessa 

 
120 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 142-

146. 
121 Till exempel utövande av yttrande- eller informationsfrihet, historiska, vetenskapliga eller 

statistiska ändamål, eller forskningsändamål. Se andra exempel i Artikel 29-gruppens utlåtande 

beträffande intresseavvägning enligt tidigare dataskyddsdirektivet, Artikel 29-gruppen, Opinion 

06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 

95/46/EC, 9 april 2015. 
122 Dataskyddsförordningen, skäl 47, där hänsyn tas till den registrerades rimliga förväntningar och 

omständigheterna i det enskilda fallet vid bedömningen.  
123 Se vidare Artikel 29-gruppens utlåtande beträffande intresseavvägning enligt tidigare 

dataskyddsdirektivet, Artikel 29-gruppen, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of 

the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC, 9 april 2015. 
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uppgifter efter att de matats in i systemet. Vidare behandlas en stor mängd 

personuppgifter i sådana sammanhang och vid en eventuell läcka kan 

behandlingen leda till omfattande konsekvenser. 

Personuppgifterna om hälsa brukar i första hand komma in i olika register 

genom att vårdgivaren tillhandahåller vårdtjänster för patienter, vilket typiskt sett 

omfattas av hälso- och sjukvårdsundantaget i artikel 9.2 h). Rättslig grund blir 

typiskt sett samtycke eller allmänt intresse. Däremot kan denna rättsliga grund 

inte automatiskt tillämpas där personuppgifter överförs till andra aktörer, i 

synnerhet privata forskningsutförare, som vidare behandlar uppgifterna för att 

utveckla och förbättra AI-teknik för sjukvård.  

När offentliga forskningsutförare bedriver forskning inom hälso- och 

sjukvård behandlas personuppgifter typiskt sett med stöd av allmänt intresse som 

rättslig grund. Frågan är huruvida allmänt intresse som rättslig grund utesluts för 

privata forskningsutförare då dessa företag i huvudsak har kommersiellt syfte? 

Kan privata forskningsutförare använda allmänt intresse som rättslig grund? Att 

privata aktörer tjänar pengar genom forskning behöver inte innebära en 

motsättning i allmänt intresse.124 Frågan väcks ändå huruvida privata 

forskningsaktörers kommersiella intresse väger tyngre än enskildas rätt till 

personlig integritet. Detta är inte en självklar intresseavvägning. 

Dataskyddsförordningen definierar vetenskaplig forskning brett och 

innefattar till exempel ”teknisk utveckling och demonstration, grundforskning, 

tillämpad forskning och privatfinansierad forskning” enligt skäl 159. Det anges i 

samma skäl att begreppet vetenskapligt forskningsändamål ska ges en vid 

tolkning. Personuppgiftsbehandlingen bör också ta hänsyn till artikel 179.1 

FEUF enligt skäl 159. Artikel 179.1 FEUF fastställer unionens mål att stärka 

unionens vetenskapliga och tekniska grund samt främja forskningsfrihet, som i 

sin tun syftar till att underlätta alla forskningsinsatser och utveckla unionens 

konkurrensförmåga. Vidare konstateras att vetenskapliga forskningsändamål 

också bör omfatta studier som utförs av ett allmänt intresse inom 

folkhälsoområdet. Särskilda villkor ska gälla för att tillgodose de särskilda kraven 

vid personuppgiftsbehandling för detta ändamål, i synnerhet vad gäller 

offentliggörande eller annat utlämnande av personuppgifter inom ramen för 

detta ändamål. Skäl 159 anger vidare att om resultatet av vetenskaplig forskning, 

särskilt för hälso- och sjukvårdsändamål, föranleder ytterligare åtgärder i den 

registrerades intresse, bör de allmänna reglerna i GDPR tillämpas på dessa 

åtgärder. Närmare beskrivning av vad dessa konstateranden innebär förekommer 

inte i dataskyddsförordningen.  

På nationell nivå har dock ytterligare övervägningar gjorts inom ramen för 

s.k. forskningsdatautredningen.125 Begreppet forskning förekommer i EPL som 

tillämpas på forskning som bland annat innefattar behandling av känsliga 

personuppgifter enligt 3 § p. 1 EPL. Begreppet forskning definieras 

 
124 SOU 1997:39 s. 364. 
125 SOU 2017:50, s. 87-98. 
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förhållandevis snävare på nationell nivå, där det stadgas i 2 § EPL att forskning 

innebär ett ”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny 

kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad 

nivå.” Formuleringen anses dock innefatta utvecklingsarbete på vetenskaplig 

grund i förarbeten, vilket inbegriper de intentioner som framgår av skäl 159. Av 

detta skäl har det bedömts att en ny definition av begreppet forskning inte bör 

införas.126  

Enligt forskningsdatautredningen ska ett antal kriterier för att bedöma 

huruvida aktiviteten kan anses vara forskning övervägas. Dessa kriterier grundar 

sig på finansiering av forskningen, dokumentation av forskningen, vem som 

utför forskningen och forskningens organisatoriska inramning.127 Skäl 159 anger 

dock att privatfinansierad forskning ska omfattas av begreppet, därtill kan en 

försiktig slutsats dras om att privata aktörer som ägnar sig åt liknande aktiviteter 

skulle kunna använda begreppet forskning och ändamålet om vetenskapligt 

forskningsändamål för behandling av känsliga personuppgifter för utveckling av 

AI-teknik.  

Om aktiviteterna omfattas av begreppet forskning kan företag undantas från 

att tillämpa viktiga dataskyddsprinciper såsom uppgiftsminimering och 

ändamålsbegränsning för att möjliggöra vidare behandling av personuppgifter för 

ändamål som skiljer sig från de ursprungliga ändamålen. Då kan 

personuppgifterna behandlas utan samtycke och omfatta behandling av känsliga 

personuppgifter. Detta är möjligt under förutsättning att forskningsutföraren 

implementerar lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen och tillämpar erkända 

etiska normer.128 Det sistnämnda kravet kan anknytas till etikprövning inom 

ramen för EPL i Sverige. 

I vissa fall kan således forskningsundantaget tillämpas enligt artikel 9.2 j). 

Bestämmelsens rättsliga betydelse i forskningssammanhang har behandlats i och 

med den s.k. forskningsdatautredningen.129 I samband med lagförslaget har 

frågan om undantagets tillämplighet särskilt diskuterats både för offentliga och 

privata forskningsutförare. 

Forskningsdatautredningens lagförslag har lett till ändringar i bland annat 

DSL.130 I förarbeten har bland annat diskussionen kring tillämpningen av den 

rättsliga grunden allmänt intresse i alla forskningssammanhang lyfts, oavsett om 

forskning utförs av offentliga eller privata aktörer. Det har konstaterats att 

allmänt intresse som rättslig grund skulle kunna användas även av privata 

forskningsutförare, dock enbart om dennes forskningsprojekt godkänns enligt 

 
126 SOU 2017:50, s. 98. 
127 SOU 2017:50, s. 93. 
128 Maldoff, Gabe, How GDPR changes the rules for research, IAPP, 2016-04-19, 

“https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-research/”, lydelse 2019-05-10. 
129 Prop. 2017/18:298. 
130 Lagförslagen har verkställts genom ett antal ändringar i befintlig lagstiftning i stället för en ny 

forskningsdatalag. Se SOU 2017:50 och prop. 2017/18:298. 
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EPL. Annars får privata forskningsutförare bedriva forskning med stöd av 

antingen samtycke eller intresseavvägning.131 Det föreligger en presumtion där 

forskning är en uppgift av allmänt intresse. Vidare kan detta presumeras för att 

stödja behandlingen med berättigat intresse.132 Oavsett har det konstaterats att 

personuppgifterna bör pseudonymiseras eller omfattas av andra lämpliga 

skyddsåtgärder om de behandlas i forskningsändamål. Det har vidare noterats att 

etikprövning enligt EPL utgör en skyddsåtgärd i sig vid behandling av känsliga 

personuppgifter för forskningsändamål. Den rättsliga grunden blir då allmänt 

intresse om projektet godkänns enligt EPL. I övriga fall kan intresseavvägningen 

stödja behandlingen.133 Utfallet av lagförändringarna resulterar i att villkoren för 

offentliga och privata forskningsutförare fortfarande inte har likställts helt och 

hållet.  

I sammanhanget bör det noteras att samtycke som rättslig grund inte är 

lämpligt eftersom det föreligger svårigheter att inhämta samtycke från samtliga 

registrerade med tanke på mängden uppgifter. Ofta är uppgifterna 

pseudonymiserade innan databehandlingen sker i forskningssammanhang.  

Om berättigat intresse påstås användas som rättslig grund, och ändamålet 

som vetenskapligt forskningsändamål, kan enskildas rättigheter utövas, även om 

i avgränsad omfattning. Begränsningar finns både vad gäller begäran om 

registerutdrag och dataportabilitet. Registerutdrag begränsas i form av olika 

bestämmelser dels i GDPR och dels i DSL. Dataportabilitet är en begränsad 

rättighet från början, eftersom rättigheten enbart innefattar personuppgifter som 

behandlas med stöd av avtal eller samtycke som rättslig grund. Det är således 

enbart de personuppgifter som enskilda själv har tillhandahållit företag som 

enskilda har rätt att flytta med sig till andra företag. Uppgifterna som behandlas 

med berättigat intresse som rättslig grund omfattas inte av rätten till 

dataportabilitet.134 

3.3.4 Lämpliga skyddsåtgärder 

Dataskyddsförordningen stadgar i artikel 5.1 f) ett grundläggande krav på att varje 

personuppgiftsbehandling ska skyddas av organisatoriska och tekniska 

säkerhetsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till riskerna som följer av 

behandlingen. Lämplig säkerhetsnivå bestäms således utifrån de risker som följer 

av behandlingen. Närmare beskrivning av lämplig säkerhet framgår inte av artikel 

5.1 f) utan bestämmelserna i denna artikel bör läsas tillsammans med 

 
131 Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för 

forskningsändamål, s. 18. 
132 Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för 

forskningsändamål, s. 19. 
133 Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU5 Behandling av personuppgifter för 

forskningsändamål, s. 31. 
134 Se avsnitt 3.3.5 och 4.3.2 nedan för ytterligare diskussion kring hur enskildas rättigheter 

begränsas beroende på typen av personuppgiftsbehandling. 
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bestämmelserna i artikel 25 om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, 

artikel 32 om säkerhet i samband med behandlingen och skäl 78 för att avgöra 

vilken nivå informationssäkerheten ska ligga på.  

Av artikel 32.1 framgår att en riskbedömning görs utifrån hänsyn till den 

registrerades rättigheter och friheter, i synnerhet de risker som anknytas till 

oavsiktlig och olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande av 

personuppgifter samt obehörig åtkomst till personuppgifterna. 

Bedömningskriterierna innefattar således för det första behandlingens art, 

omfattning, sammanhang och ändamål, för det andra sannolikheten och allvaret 

av riskerna, och för det tredje lämpliga åtgärder med hänsyn till teknisk utveckling 

och genomförandekostnader för företag.  

Organisatoriska säkerhetsåtgärder består exempelvis av upprättande av 

policyer, lämplig ansvarsfördelning och rollbeskrivningar i verksamheten, ökad 

medvetenhet bland medarbetare genom fortbildning och uppföljning samt 

tydliga processer, rutiner och åtgärdsplaner. Tekniska säkerhetsåtgärder 

inkluderar, men är inte begränsade till, pseudonymisering och kryptering, 

begränsningar och kontroll av åtkomst, övervakning och uppföljning, tester och 

utvärdering, samt återställning.  

Enligt artikel 25 ansvarar den personuppgiftsansvarige för inbyggt dataskydd, 

s.k. privacy by design, där dataskyddet ska bakas in i både behandlingen och 

verksamheten. Samma lagrum ålägger den personuppgiftsansvarige ytterligare 

krav för att verksamheten ska ha dataskydd som standard, s.k. privacy by default, 

där principen om uppgiftsminimering följs, det vidtas lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att enbart de uppgifter som är nödvändiga för ändamålen behandlas 

samt att spridningen sker efter de enskildas medverkan. 

Alla personuppgifter ska skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Av särskilt 

intresse fastställs att det åläggs högre skyddskrav på personuppgiftsansvarig vad 

gäller behandling av känsliga personuppgifter. Inte heller är det föreskrivet i detalj 

hur dessa skyddsnivåer skiljer sig åt.  

I samband med forskningsdatautredningen har även behovet att 

kompletterande nationell lagstiftning beträffande skyddsåtgärder vid 

personuppgiftsbehandling för forskningsändamål aktualiserats.135 Behovet 

resulterade i 8 § DSL som stadgar att personuppgifterna ska pseudonymiseras 

eller skyddas på ett likvärdigt sätt om personuppgifter behandlas för 

forskningsändamål. Pseudonymisering har således införts som minimikrav i 

forskningssammanhang.  

 
135 Prop. 2017/18:298, s. 62-74. 
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3.3.5 Enskildas rättigheter 

3.3.5.1 Allmänt 

Dataskyddsförordningens grundläggande syften och dataskyddsprinciper ger 

upphov till ett antal rättigheter som kan utövas av den registrerade, som i vissa 

fall kan begränsas på nationell nivå. Dessa rättigheter framgår av artikel 12-23 

GDPR och består av rätten till information och tillgång, rättelse och radering, 

begränsning av behandling, invändning mot behandling, dataportabilitet samt 

särskilt skydd vid automatiserade beslut. Om någon av dessa rättigheter inskränks 

följer höga administrativa sanktioner.  

Detta avsnitt inleds med en kort redogörelse av samtliga rättigheter. Särskilt 

fokus åläggas rätt till information, tillgång och dataportabilitet med hänsyn till 

uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar. 

Rätt till information om den registrerade beträffande behandling av dennes 

uppgifter framgår av artikel 12-14 GDPR,136 beroende på huruvida uppgifterna 

inhämtas från enskilda själva eller från annan part, och innebär att den 

personuppgiftsansvarige ska lämna information om ett antal punkter till den 

registrerade när personuppgifterna initialt erhålls. 

Rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR137 innebär att den registrerade ska ha 

rätt att få tillgång till dennes personuppgifter tillsammans med viss information. 

Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR138 innebär att den registrerade ska ha 

rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller ofullständiga personuppgifter 

kompletterade av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål. 

Rätt till radering, s.k. rätten at bli bortglömd, enligt artikel 17 GDPR139 ålägger 

den personuppgiftsansvarige skyldighet att radera den registrerades 

personuppgifter utan dröjsmål om den registrerade begär detta eller om någon 

av angivna omständigheter i samma lagrum föreligger.  

Rätt till begränsning enligt artikel 18 GDPR140 innebär i vissa fall att den 

registrerade har rätt att begränsa behandlingen av dennes personuppgifter. 

Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR141 ger den registrerade rätten 

att begära ut dennes personuppgifter i ett strukturerat, allmän använt och 

maskinläsbart format. Vidare har den registrerade rätt att instruera 

personuppgiftsansvarige att flytta sina personuppgifter till annan 

personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. Denna rättighet tillämpas 

enbart på de personuppgifter som tillhandahållits med stöd av samtycke enligt 

artikel 6.1 a) eller artikel 9.2 a) eller avtal enligt artikel 6.1 b) som rättslig grund 

samt om behandlingen sker automatiserat. 

 
136 Skäl 58-62 GDPR och WP260. 
137 Skäl 58-62 GDPR och WP260. 
138 Skäl 65 och artikel 19 GDPR. 
139 Skäl 65-66 samt artikel 19 GDPR. 
140 Skäl 67 GDPR. 
141 Skäl 68 och WP 242. 
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Den registrerade har vidare rätt att göra invändningar mot vissa 

personuppgiftsbehandlingar enligt artikel 21 GDPR142, med undantag för fortsatt 

behandling om den personuppgiftsansvarige kan visa avgörande berättigade skäl 

eller om behandling sker för rättsliga anspråk. Om den registrerade invänder mot 

behandling för direkt marknadsföring föreligger dock inga undantag, utan 

behandlingen bör upphöra omedelbart. Vidare förekommer rätt att inte bli 

föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, som 

omfattar s.k. profilering enligt artikel 22 GDPR.143 Automatiserade beslut innebär 

beslut som grundas på personuppgiftsbehandling och fattas utan mänskligt 

deltagande. Profilering innebär automatisk utvärdering av personliga aspekter, 

exempelvis för att analysera eller förutspå den registrerades tidigare beteende och 

tillhörande information.   

Med hänsyn till rättigheternas inverkan på skydd för företagshemligheter ska 

uppsatsen fokusera särskilt på rätten till information, tillgång och dataportabilitet 

nedan. 

3.3.5.2 Rätt till information 

Den registrerades rätt till information regleras i artiklarna 12-14 som grundar sig 

i den grundläggande dataskyddsprincipen om öppenhet som framgår av artikel 

5.1 a) GDPR. Vad öppenhet innebär anges i skäl 39 GDPR som följer: 

”Öppenhetsprincipen kräver att all information och kommunikation i samband 

med behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgänglig och lättbegriplig samt 

att ett klart och tydligt språk används. Den principen gäller framför allt 

informationen till registrerade om den personuppgiftsansvariges identitet och syftet 

med behandlingen samt ytterligare information för att sörja för en rättvis och öppen 

behandling för berörda fysiska personer och deras rätt att erhålla bekräftelse på 

och meddelande om vilka personuppgifter rörande dem som behandlas.” 

 

Öppenhetsprincipen är en stark princip inom ramen för dataskydd och 

framkommer på flera ställen i dataskyddsförordningen. Principen är dock inte 

absolut, utan en intresseavvägning bör göras, exempelvis genom att ställa kravet 

på transparens mot företagens rätt till skydd för sina företagshemligheter.144 

Dataskyddsförordningen kategoriserar informationskravet beroende på 

varifrån den personuppgiftsansvarige inhämtat personuppgifterna. Oavsett 

källan ska den registrerade tillhandahållas information utan kostnad. Information 

till den registrerade ska innehålla följande information.145 

 
142 Se även skäl 69-70 GDPR. 
143 Profilering får inte förekomma om rättsliga följderna påverkar enskilda i betydande grad. Se 

även skäl 71-72 GDPR och WP 251. 
144 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 159. 
145 Se även bilaga 1 för en förenklad jämförelse mellan olika typer av information som behöver 

lämnas ut enligt informationskravet i artikel 13-14 och rätt till tillgång enligt artikel 15. Bilagan 

hämtats från Datainspektionens hemsida.  
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1. Den personuppgiftsansvariges, och i tillämpliga fall dennes företrädares, 

identitet och kontaktuppgifter. 

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter i tillämpliga fall. 

3. Ändamålen och rättsliga grunden för avsedda personuppgiftsbehandling. 

4. Om rättsliga grunden är en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f), den 

personuppgiftsansvariges och/eller tredje parternas berättigade intressen. 

5. I förekommande fall, mottagare eller kategorier av mottagare som 

personuppgifterna ska överföras till. 

6. Vid överföring av personuppgifter till tredje land eller internationell 

organisation, ska detta anges tillsammans med rättsliga grunden för 

överföring. 

7. Specifika lagringsperioder eller de kriterier som används för att fastställa 

lagringsperioder om det inte är möjligt att ange en specifik lagringsperiod. 

8. Den registrerades rättigheter som förekommer vid behandling av dennes 

personuppgifter. 

9. Rätt att återkalla sitt samtycke för det fall rättsliga grunden för behandling 

är samtycke. 

10. Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. 

11. Varifrån personuppgifterna kommer och i tillämpliga fall huruvida de har 

sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor. 

12. Om automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering förekommer, 

bakomliggande logik, innebörden och de förutsedda följderna av denna 

behandling för den registrerade. 

13. Om personuppgifterna insamlats från annan part (och inte den 

registrerade), ska den registrerade ha rätt att få information om typer av 

personuppgifter som gäller för behandlingen enligt artikel 14.1 d) GDPR. 

 

Rätt till information innebär således inte bara utlämnande av personuppgifter 

utan även information om ändamålet med behandlingen, lagringsperioder, 

kategorier av personuppgifter och varifrån personuppgifterna kommer om de 

inte samlas in från den registrerade.  

Med tanke på omfattningen av information som i huvudregel behöver lämnas 

till den registrerade, kan det förekomma betydande svårigheter för den 

personuppgiftsansvarige att uppfylla informationskravet. I sammanhanget är det 

oftast vårdgivaren som samlar in och behandlar uppgifter som tillhör tidigare 

patienter. Företag som utvecklar sjukvårdsrelaterad AI-teknik brukar inhämta 

hälsodata från vårdgivare eller olika nationella register.146  

Om insamling av personuppgifter sker genom annan part än den registrerade 

tillämpas ett antal undantagsregler som framgår av artikel 14.5 GDPR. Om något 

av följande undantag gäller behöver den personuppgiftsansvarige inte uppfylla 

informationskravet. 

1. Den registrerade förfogar redan över informationen. 

 
146 SOU 2017:50 s. 78 ff och 169. Se även SOU 2016:41. 
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2. Det visar sig vara omöjligt eller leda till oproportionell ansträngning för 

den personuppgiftsansvarige att uppfylla informationskravet. 

3. Det skulle sannolikt göra det omöjligt eller avsevärt försvåra uppfyllandet 

av ändamål med behandlingen vid uppfyllandet av informationskravet. 

4. Tillhandahållandet eller utlämnandet av nämnda personuppgifter 

föreskrivs uttryckligen i unionsrätten eller nationella bestämmelser som 

den registrerade omfattas av, som fastställer lämpliga åtgärder för att 

skydda den registrerades berättigade intressen. 

5. Personuppgifterna måste förbli konfidentiella med anledning av 

lagstadgad tystnadsplikt. 

 

Andra undantaget gäller exempelvis i situationer där uppgifterna behandlas 

för vetenskapligt forskningsändamål. Vid tillämpning av detta undantag ska en 

proportionalitetsbedömning göras i varje unikt fall och särskild hänsyn ska tas till 

ett antal olika intresseavvägningar, såsom eventuella kostnader, uppgifternas 

känslighetsgrad, mängden av personuppgifter, vad behandlingen innebär och 

dylikt.147  

I sammanhanget bör även konstateras att vid nya eller ändrade behandlingar 

kan det förekomma skyldighet att lämna ut ytterligare information om dessa 

nytillkomna behandlingar. Skäl 50 GDPR förklarar att behandling av 

personuppgifter för andra ändamål än de ändamål för vilka personuppgifterna i 

första hand samlades in är tillåten enbart när nya eller ändrade behandlingar är 

förenliga med de ursprungliga ändamålen. Förenlighetskravet innebär att den 

personuppgiftsansvarige inte behöver ange en separat rättslig grund för de nya 

eller ändrade behandlingarna.148 Det kan diskuteras om vidare behandling av 

personuppgifter som insamlats i samband med enskild vård är tillåten i 

vetenskapligt forskningsändamål.  

3.3.5.3 Rätt till tillgång 

Med beaktande i den starka öppenhetsprincipen i artikel 5.1 a) framkommer även 

enskildas rätt till tillgång enligt artikel 15 GDPR. Lagrummet stadgar en 

långtgående rättighet för den registrerade att få tillgång till sina personuppgifter 

om denne så begär. Rättigheten är som sagt omfattande och innebär att samtliga 

personuppgifter bör lämnas ut till den enskilde.149 Tillsammans med 

 
147 Se till exempel EU-domstolens dom i Google Spain. För ytterligare diskussion se Frydlinger, 

David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: Juridik, organisation 

och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 170-172. 
148 För ytterligare diskussion se Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, 

Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2018, s. 210-212. 
149 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 212-

214. 
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personuppgifterna ska den personuppgiftsansvarige lämna ut följande 

information.150 

1. Behandlingens ändamål. 

2. Kategorier av personuppgifter som behandlingen avser. 

3. I förekommande fall, mottagare eller kategorier av mottagare som 

personuppgifterna ska överföras till, i synnerhet mottagare i tredjeländer 

eller internationella organisationer. 

4. Specifika lagringsperioder eller de kriterier som används för att fastställa 

lagringsperioder om det inte är möjligt att ange en specifik 

lagringsperiod. 

5. Den registrerades rättigheter som förekommer vid behandling av dennes 

personuppgifter. 

6. Rätt att återkalla sitt samtycke för det fall rättsliga grunden för 

behandling är samtycke. 

7. Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. 

8. Om personuppgifterna insamlats från annan part (och inte den 

registrerade), ska den registrerade ha rätt att få information om typer av 

personuppgifter som gäller för behandlingen. 

9. Om automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering förekommer, 

bakomliggande logik, innebörden och de förutsedda följderna av denna 

behandling för den registrerade. 

 

Till skillnad från informationskravet enligt artikel 13-14 behöver den 

personuppgiftsansvarige inte lämna ut information om exempelvis rättslig grund, 

intresse vid berättigat intresse, säkerhetsåtgärder samt behandling för annat 

ändamål.151 I vart fall innebär rätten till tillgång och registerutdrag inte bara att 

behandlade personuppgifter ska lämnas ut, utan även viss typ av information som 

kan stå i konflikt med företagens intresse för skydd för företagshemligheter.  

Företagshemligheter som riskerar att avslöjas i sådana situationer 

förekommer särskilt i de fall där uppgifterna begärs ut av enskilda på ett 

systematiskt sätt i korta intervaller. Dataskyddsförordningen ger rätt till den 

personuppgiftsansvarige att förvägra utlämning av information i de fall den 

registrerade utövar denna rättighet upprepade gånger. Det är inte klart reglerat 

hur den personuppgiftsansvarige bör hantera situationer när en registrerad 

upprepade gånger begär registerutdrag eller om den personuppgiftsansvarige har 

rätt att neka detta i vissa fall. Däremot stadgar artikel 12.5 b) GDPR att den 

registrerade kan nekas denna rättighet i de fall begäran är ”uppenbart ogrundad 

eller orimlig”. Undantaget gäller dock inte om begäran om registerutdrag 

kommer från en mängd registrerade. 

 
150 Se även bilaga 1 för en förenklad jämförelse mellan olika typer av information som behöver 

lämnas ut enligt informationskravet i artikel 13-14 och rätt till tillgång enligt artikel 15. Bilagan 

hämtats från Datainspektionens hemsida. 
151 Se bilaga 1 nedan. 
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Ett viktigt undantag förekommer i artikel 15.4 GDPR. Där stadgas att rätten 

till kopia av behandlade personuppgifter inte ska inverka menligt på andras 

rättigheter och friheter. 

Vidare stadgas följande undantag från artikel 13-15 i svensk rätt, genom 

kompletterande bestämmelser i 5 kap. 1-2 §§ DSL.152  

1. Om det föreligger lagstadgad tystnadsplikt. 

2. Om personuppgifterna förekommer i löpande text utan att ha fått sin 

slutliga utformning eller som utgör minnesanteckning och dylikt. Detta 

undantag gäller dock inte för det fall: 

a) Personuppgifterna lämnats ut till tredje part, 

b) Personuppgifterna behandlas endast för arkivändamål av allmänt 

intresse eller statistiska ändamål, eller 

c) Personuppgifterna har behandlats under längre än ett år i löpande 

text som inte fått sin slutliga utformning. 

 

Av ovan framgår tydligt att enskildas rätt att få tillgång till sina 

personuppgifter är kraftigt begränsad, vilket kan sägas positivt påverka rätten till 

skydd för företagshemligheter. 

3.3.5.4 Rätt till dataportabilitet 

Rätt till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen som fastställts i 

artikel 20 efter långa diskussioner inom EU-kommissionen.153 Rätt till 

dataportabilitet ger den registrerade rätt att få ut sina personuppgifter i ett 

strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format, samt rätt att överföra 

dessa uppgifter till andra aktörer.154 I de fall det är tekniskt möjligt kan den 

registrerade be en personuppgiftsansvarig att direkt överföra personuppgifterna 

till annan personuppgiftsansvarig, som uttryckligen följer av artikel 20.2 GDPR.  

Rätten till dataportabilitet begränsas dock till endast de uppgifterna som 

behandlas med stöd av samtycke eller avtal.155 Med andra ord begränsas rätten till 

dataportabilitet till de personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit 

den personuppgiftsansvarige, och omfattar inte de personuppgifter vars 

behandling sker med stöd av berättigat intresse. Inte heller omfattas 

 
152 Se även Wendleby, Monika och Wetterberg, Dag, Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa 

i praktiken, 2 u., Sanoma utbildning, Stockholm, 2019, s. 138. 
153 Diskussionerna rörde bland annat utveckling om ett standardiserat filformat som grundat sig i 

XML som både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbitråde skulle vara tvungna att följa, 

vilket inte gått igenom på grund av den uppenbara komplexiteten vid praktiska tillämpningen. Se 

vidare Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 216-

218. Se även Wendleby, Monika och Wetterberg, Dag, Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och 

tillämpa i praktiken, 2 u., Sanoma utbildning, Stockholm, 2019, s. 143-146. 
154 Dataskyddsförordningen, artikel 20.1. För ytterligare vägledning se skäl 68 

dataskyddsförordningen samt Artikel 29-gruppen, WP 242 rev. 01, ”Riktlinjer om rätten till 

dataportabilitet”, antagen den 5 april 2017.  
155 Se dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a, artikel 9.2 a och artikel 6.1 b i här nämnd ordning. 
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personuppgifter som härletts från de personuppgifter som insamlats i första 

hand.  

Artikel 29-gruppen har tidigare uttryckt att den registrerade ska få tillgång inte 

bara till sina profiler utan även till de underliggande algoritmerna. Detta är dock 

inte möjligt med tanke på att rätten till dataportabilitet är begränsad till de 

uppgifter som den registrerade själv tillhandahållit. Samtliga indirekt erhållna 

personuppgifter faller utanför denna reglering.156 

Dessa begränsningar innebär att vidare bearbetning av personuppgifter och 

de nytillkomna personuppgifter som härletts från ursprungliga personuppgifter 

inte kan flyttas ut till den registrerade eller till annan personuppgiftsansvarig. Av 

detta skäl är det inte inkorrekt att säga att rätten till dataportabilitet inte utgör 

något heltäckande skydd för den enskilde, utan innebär en intresseavvägning som 

främst gynnar den personuppgiftsansvarige.157 

 
156 Se Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 217 

samt Artikel 29-gruppen, WP 203, ”Opinion 03/2013 on purpose limitation”, antagen den 2 april 

2013. 
157 Frydlinger, David, Edvardsson, Tobias, Olstedt Carlström, Caroline, Beyer, Sandra, GDPR: 

Juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 216-

218. 



 56 

 

 

 

4 Skydd för företagshemligheter 

4.1 Allmänt om skyddsintresset 

Företagshemligheter är ett väletablerat begrepp som kännetecknas av starkt 

skyddsintresse för affärsvärlden. Företagshemligheter spelar viktig roll avseende 

innovativa investeringar och förbättrade konkurrensförutsättningar. Exempelvis 

kan ett företags tillgångar bestå av diverse företagshemligheter, som kräver 

rättsskydd, vilket skapat engagemang hos lagstiftaren åtminstone sedan den 

industriella revolutionen i början av 1800-talet.158 Sverige fick sitt första regelverk 

om skydd för företagshemligheter i samband med lagen (1919:446) med vissa 

bestämmelser mot illojal konkurrens, vilket förblev oförändrat i lagen (1931:152) 

med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Fram till 1990-talet var rättsläget 

oförändrat och företagens know-how och kunskap saknade därmed rättsligt 

skydd. För att åtgärda denna brist och tillgodose företags behov av att skydda 

sina företagshemligheter tillkom lagen (1990:409) om företagshemligheter (f.d. 

FHL) som kompilerat hela regelverket kring skyddet för företagshemligheter.  

Redan vid utredningen inför 1990 års lag om skydd för företagshemligheter 

konstaterades det att företagshemligheter utgör en viktig funktion för en 

välfungerande marknadsekonomi och balanserade konkurrensförhållanden. 

Vikten av att inte förlora nya produktions- och distributionsmetoder genom att 

hemlighålla viss information från konkurrenter innebar fördelar och högre 

incitament för investeringar och olika typer av satsningar i näringslivet. Vid lägre 

skyddsnivå ansågs det att Sverige skulle riskera komma efter i den globala 

utvecklingen. Samtidigt tycktes skyddet inte vara så långtgående att intressena för 

fri informationsöverföring, och därav fri konkurrens på marknad, eftersattes.159 

Syftet bakom lagstiftningen nämndes i propositionen inför 1990 års lag om skydd 

för företagshemligheter där behovet av lämplig skyddsnivå i lagstiftning för sund 

konkurrens och främjande av investeringsvilja sattes i fokus. I propositionen 

diskuterades även intresseavvägningen mellan hemlighållande av information 

och fri informationsöverföring.160 

 
158 MARKT/2011/128/D, s. 1. (Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in 

the Internal Market) 
159 SOU 1983:52. 
160 Prop. 1987/88:155. Propositionen har omarbetats efter omfattande debatter om 

yttrandefriheten vilket resulterade i betänkandet 1988/89:LU30. Förhållandet mellan 

företagsspioneri och yttrandefrihet behandlades i betänkandet. 
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Intresset av att skydda företagshemligheter har ökat väsentligt i takt med den 

tekniska utvecklingen. På internationell och EU-nivå har Europeiska unionen 

och dess medlemsstater sedan 1994 varit bundna av s.k. TRIPs-avtalet 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som 

förhandlades fram vid Världshandelsorganisation (WTO).161 TRIPs-avtalet 

reglerar bland annat skyddet för immateriella rättigheter och syftar till främja 

innovation och förstärkt konkurrenskraft genom att förebygga snedvridningar 

inom internationell handel.  

I syfte att förstärka skyddet för företagshemligheter, stärka företagens 

konkurrenskraft och förbättra premisserna för kunskapsöverföring och 

innovation på EU:s inre marknad, har ett företagshemlighetsdirektiv på EU-nivå 

införts.162 Ett resultat av EU:s företagshemlighetsdirektiv är den nya lagen 

(2018:558) om företagshemligheter (LFH). 

Skyddet av företagshemligheter inom ramen för LFH aktualiseras enbart vid 

obehöriga angrepp och utgör i praktiken ett lämpligt rättsligt skydd för 

arbetsgivaren mot företagsspioneri. Visst intresse finns dock att skydda 

nyttjandet av företagshemligheter och därigenpm främja konkurrensmöjligheter.  

Intressen bakom regelverket består främst av följande.163 

1. Yttrandefriheten som syftar till att begränsa hemlighållande av 

information. 

2. Marknadsekonomin och äganderätten genom vilka näringsidkaren får 

utrymme att bestämma över egna angelägenheter, inklusive 

hemlighållande. 

3. Konkurrensmöjligheter där det eftersträvas bibehållande av en sund och 

lojal konkurrens, inte bara till fördel för konsumenter, utan också 

konkurrenter och hela samhället. 

4. Arbetstagarens intresse för att fritt utnyttja sina kunskaper.  

 

Dataskyddsförordningen har tagit hänsyn till eventuella intressemotsättningar 

mellan företagshemligheter och utövandet av enskildas rättigheter inom ramen 

för dataskyddsförordningen. Dessa överväganden tar uttryck i förordningens 

beaktandesatser, men det saknas vidare förtydligande kring avvägningen. 

Motsvarande överväganden finns i nya företagshemlighetsdirektivet, återigen i 

form av beaktandesatser. Gränsdragningen och den praktiska avvägningen är 

dock fortfarande oklar, vilket diskuteras nedan. Särskilda begränsningar från 

utövandet av enskildas rättigheter förekommer i forskningssammanhang, vilket 

ytterligare komplicerar intresseavvägningens praktiska tillämpning. 

 
161 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 37-38. 
162 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 29-31. 
163 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 42. 
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4.2 Lagen om företagshemligheter 

4.2.1 Materiellt tillämpningsområde 

Den nya lagen om företagshemligheter är uppbyggd på ett sätt som möjliggör 

tillämpning enbart om uppgifterna inryms i definitionen av företagshemligheter 

(2 § LFH) samt under förutsättning av det föreligger ett obehörigt angrepp (3 § 

LFH). Begreppet företagshemligheter definieras i 2 § LFH enligt följande.  

 

”Med företagshemlighet avses i denna lag information      

1. om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en 

forskningsinstitutions verksamhet,      

2. som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts 

samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång 

till information av det aktuella slaget,      

3. som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och      

4. vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för 

innehavaren.   

 

Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal 

yrkesutövning är inte en företagshemlighet. Inte heller är information om något 

som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande en företagshemlighet.” 

4.2.1.1 Information 

Tidigare lagstiftning definierade begreppet ”information” som ”sådana uppgifter 

som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande 

tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte 

har dokumenterats på något särskilt sätt.” Detta stycke har tagits bort i LFH då 

lagstiftaren ansett detta vara överflödigt och onödigt.164 Vad begreppet 

”information” i 2 § LFH innebär definieras således inte i lagen. Begreppet är 

vidsträckt utan formkrav och omfattar all information som näringsidkaren vill 

hålla hemlig. Gränserna för begreppets omfattning avgörs i stället genom övriga 

kriterier som framgår av samma lagrum.165  

Av NJA 1998 s. 633, som kan tillämpas som vägledning genom rättspraxis 

även för nya lagen, framgår följande förtydligande avseende begreppet 

information.  

”Ordet information är enligt allmänt språkbruk en samlingsbeteckning för 

uppgifter, kunskaper och vetande av vilket slag som helst. I begreppet information 

ryms alltså alla typer av uppgifter oberoende av om de är enkla och okomplicerade 

 
164 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 383. 
165 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 382-385. 
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eller unika, komplexa eller på annat sätt kvalificerade. Vid lagens tillkomst 

anfördes att begreppet information har en vidsträckt innebörd och att gränserna 

för vad som utgör företagshemlighet sätts av de övriga kriterierna i definitionen 

samt att ytterligare begränsningar följer av förutsättningarna för ansvar enligt 

lagen.” 

 

Affärsplaner166, kreditinstruktioner167, ritningar och datafiler från 

kundssamarbete168 har typiskt ansetts vara företagshemligheter. Uppgifter av 

allmän natur har dock inte ansetts vara företagshemligheter.169 

Vad gäller undantaget i 2 § 2 st. LFH görs ett vidare förtydligande genom att 

beakta skäl 14 i företagshemlighetsdirektivet 2016/943, vilket även betonar 

vikten att införa en enhetlig definition av begreppet företagshemlighet. 

”Det är viktigt att införa en enhetlig definition av begreppet företagshemlighet, 

utan att man begränsar det föremål som ska skyddas från angrepp. En sådan 

definition bör således utformas så att den täcker know-how, företagsinformation 

och teknisk information i fråga om vilken det finns både ett legitimt intresse av 

konfidentialitet och berättigade förväntningar på att konfidentialiteten bevaras. 

Vidare bör sådan know-how eller information ha antingen faktiskt eller 

potentiellt kommersiellt värde. Sådan know-how eller information bör anses ha 

kommersiellt värde, t.ex. om dess olagliga anskaffande, utnyttjande eller röjande 

sannolikt skadar intressen hos den person som lagligen kontrollerar den, genom 

att undergräva den personens vetenskapliga och tekniska potential, 

affärsintressen eller ekonomiska intressen, strategiska ställning eller 

konkurrensförmåga. Definitionen av företagshemlighet omfattar inte obetydlig 

information eller den erfarenhet och de färdigheter som arbetstagare får vid normal 

yrkesutövning och inte heller information som är allmänt känd bland eller 

lättillgänglig för personer inom de kretser som normalt hanterar typen av 

information i fråga.”  

4.2.1.2 Affärs- och driftsförhållanden i en näringsidkarens rörelse 

Huvudregeln är att innehavaren, en fysisk eller juridisk person, bedriver 

verksamhet av ekonomisk natur. Kravet på ”en näringsidkares rörelse” omfattar 

således en affärsmässig, ekonomisk verksamhet. Informationen ska ha potentiell 

kommersiell betydelse eller något värde för innehavaren för att den ska kunna 

åtnjuta skyddet i LFH. Det kan röra sig om affärshändelser i löpande drift, såsom 

priskalkyler, marknadsföringsplaner, FOU-arbete och dylikt. 

 
166 NJA 1998 s. 633. 
167 NJA 1999 s. 469. 
168 AD 2018 nr 25. 
169 Se till exempel AD 2003 nr 21 som behandlat frågan om företagshemligheter inom ramen för 

sammanställningar av bl.a. checklistor, avtalsmallar och administrativa rutinbeskrivningar. Se även 

Skånska hovrätten Ö 2851-01 där 5 år gamla uppgifter om affärstransaktioner inte ansetts vara 

företagshemligheter. 
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Begreppet näringsidkare inbegriper inte bara privaträttslig affärsverksamhet, 

utan också affärsdrivande offentlig verksamhet, exempelvis Luftfartsverket och 

Sjöfartsverket, såtillvida att verksamheten utgör näringsverksamhet. En viktig 

undantagsregel rör offentlig information hos myndigheter, som inte åtnjuter 

skyddet av LFH, eftersom TF/YGL och OSL gäller för offentlig verksamhet.170 

Vidare omfattas offentliga affärsverksamheter som bedrivs i privaträttslig 

företagsform, såsom Postnord AB, på liknande sätt som en privaträttslig 

affärsverksamhet.171 

LFH gäller även de forskningsinstitutioner som inte är näringsidkare, i de fall 

där institutionen utvecklar produkter av kommersiellt värde eller forskning som 

har potential att generera kommersiellt värde på framtiden.172 Begreppet 

forskningsinstitution är vidsträckt och innefattar alla verksamheter som bedriver 

forskning på ett institutionaliserat sätt. Tillämpningsregeln innefattar både 

offentliga och privata forskningsinrättningar, så det ”bör kunna röra sig om allt 

från universitet och högskolor till små som stora forskningsinrättningar.”173  

4.2.1.3 Inte allmänt känd eller lättillgänglig 

Information som är allmänt känd eller lättillgänglig utgör ingen 

företagshemlighet. Det ligger i sakens natur att informationen inte ska vara 

allmänt känd eller lättillgänglig för allmänheten. Informationen kan vara 

självständig eller i form av en sammanställning, men den ska inte vara allmänt 

känd eller lättillgänglig för allmänheten.174  

Sammanställningar som innehåller uppgifter som helt eller delvis är allmänt 

kända eller lättillgängliga, såsom kundinformation, kan dock ges 

företagshemlighetsskydd beroende på om sammanställningen i sig är 

skyddsvärd.175 

Vid bedömning av huruvida informationen är allmänt känd eller lättillgänglig 

beaktas huruvida innehavaren vidtagit åtgärder för att begränsa tillgång till 

information genom strikta behörighetsbegränsningar och instruktioner för hur 

informationen ska hanteras. För att åberopa skydd enligt LFH är det inte 

tillräckligt att innehavaren själv inte spridit informationen eller att behöriga 

 
170 Prop. 2017/18:200, s. 138. Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och 

rättsöversikter, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019, s. 399. 
171 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 399. 
172 Prop. 2017/18:200, s. 27 ff. Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och 

rättsöversikter, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019, s. 381 och 406-407. 
173 Se LFH2018-P, s. 28, 137 och 138, i Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar 

och rättsöversikter, 4 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019,. 406. 
174 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 417-419. 
175 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 418. 
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personer vid åtkomst till informationen borde ha insett att informationen ska 

hemlighållas.176 

4.2.1.4 Rimliga åtgärder för att hemlighålla 

En viktig nyhet i LFH är att det inte längre räcker med att informationen ska 

hållas hemlig av innehavaren, utan innehavaren bör ha vidtagit rimliga åtgärder 

för att hemlighålla informationen för att skyddet i LFH kan aktualiseras. 

Bevisbördan åligger informationsinnehavaren och det krävs viss form av aktivitet 

från dennes sida.177 Nya definitionen använder sig av samma terminologi som 

definitionen i företagshemlighetsdirektivet,178 som i sin tur är hämtad från 

TRIPS-avtalet. Detta säkerställer att direktivet implementeras på ett korrekt sätt 

och att Sverige åtnjuter samma skyddsnivå som krävs enligt 

företagshemlighetsdirektivet på regional nivå samt TRIPS-avtalet på 

internationell nivå. 

Med ”rimliga åtgärder” avses praktiska handlingar från näringsidkarens sida 

och hemlighetskriteriet innefattar tre rekvisit – tidsfaktorn, avsedd personkrets 

samt aktivitetskravet. Det kan således inte presumeras att informationen 

hemlighålls utan att samtliga av dessa kriterier är uppfyllda av 

informationsinnehavaren. Kravet anses dock inte vara en striktare norm än 

normen som funnits i FHL, men en helhetsbedömning ska göras med hänsyn till 

de unika omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn tas inte bara till 

informationsinnehavarens aktivitet, utan även vad mottagaren borde ha insett. 

Vidare beaktas angreppets art samt huruvida angreppet strider mot god sed i 

näringslivet.179 

Näringsidkaren kan vidta förebyggande åtgärder bland annat genom att 

begränsa tillgången till informationen samt införa kontroll- och 

skyddsmekanismer i verksamheten. 

4.2.1.5 Ägnat medföra skada i konkurrenshänseende 

Skaderekvisitet är detsamma som kriteriet i tidigare lagstiftning och stämmer 

överens med kravet i företagshemlighetsdirektivet och TRIPS-avtalet. LFH 

förutsätter att röjandet ska vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende 

för informationsinnehavaren.180  

Skadan behöver inte vara ekonomisk och skaderekvisitet uppfylls ifall 

röjandet sker hos annan näringsidkare, oftast en konkurrent. Kravet om skada i 

 
176 Prop. 2017:18/200, s. 138 f. 
177 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 420-443. 
178 Dir. (EU) 2016/943, artikel 2.1 b.  
179 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 443. 
180 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om företagshemligheter: En kommentar och rättsöversikter, 4 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2019, s. 443-449. 
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konkurrenshänseende är objektivt och därför tas inte hänsyn till vad 

informationsinnehavaren själv anser.  

4.2.1.6 Obehörigt angrepp 

Lagens tillämpningsområde är begränsat till situationer där det sker obehörigt 

angrepp på företagshemligheter (4 § LFH). Angrepp i lagens mening innebär att 

någon utan innehavarens samtycke bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller på 

något annat sätt anskaffar företagshemligheten, utnyttjar företagshemligheten, 

eller röjer företagshemligheten (3 § LFH). 

När enskilda utövar sina rättigheter inom ramen för dataskyddsförordningen 

är den personuppgiftsansvarige ibland skyldig att lämna ut enskildas 

personuppgifter och viss information om behandlingen. Uppfyllande av rättsliga 

förpliktelser utgör av naturliga skäl inget obehörigt angrepp. Den 

personuppgiftsansvarige, som är innehavaren, lämnar självmant ut uppgifterna 

för att uppfylla sina rättsliga förpliktelser.  

4.2.2 Slutliga anmärkningar 

Även om uppgifterna som lämnas ut kan falla innanför begreppet 

företagshemligheter inom ramen för 2 § LFH, utgör lagen om 

företagshemligheter inget skydd om det inte sker ett obehörigt angrepp enligt 3 

§ LFH. Det förekommer dock viss vägledning genom beaktandesatserna i 

företagshemlighetsdirektivet som hänförs till personuppgiftsbehandling, vilket 

kommer att undersökas närmare nedan. 

Avsaknad av skydd genom den centrala skyddslagstiftningen behöver inte 

vara ett problem om dataskyddslagstiftningen har gjort de nödvändiga 

intresseavvägningarna och tagit hänsyn till hur olika skyddsintressen inklusive 

skydd för företagshemligheter ska förhålla sig till skydd av personlig integritet 

och det fria flödet av personuppgifter. 

4.3 Dataskyddsförordningen och dess begränsningar 

4.3.1 Personlig integritet och företagshemligheter 

Utöver motstående skyddsintressen för personlig integritet och forskningsfrihet 

som diskuteras ovan i avsnitt 3.1 aktualiseras även företagens intresse att skydda 

företagshemligheter som potentiellt står i konflikt med skyddsintresset för 

personlig integritet.  

Utveckling av medicinsk AI-teknik i rent kommersiellt syfte ger också upphov 

till ett skyddsintresse för företagshemligheter. Intressekonflikten mellan 

utövandet av enskildas rättigheter och skyddet för företagshemligheter har varit 
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föremål för särskild intresseavvägning som behandlats i ingressdelen av både nya 

dataskyddsförordningen och nya företagshemlighetsdirektivet. 

Av skäl 34 och 35 av nya företagshemlighetsdirektivet följer att direktivet 

respekterar de grundläggande rättigheter och principer som särskilt erkänns i 

EU:s rättighetsstadga, bland annat rätten till respekt för privatliv och skydd av 

personuppgifter, men samtidigt respekt för skyddet av företagshemligheter. 

Särskild hänvisning görs till det tidigare dataskyddsdirektivet, som numera ersatts 

av dataskyddsförordningen, vad gäller behandling av personuppgifter. Där 

konstateras att företagshemlighetsdirektivet inte bör påverka de rättigheter och 

skyldigheter som föreskrivs i dataskyddsdirektivet, i synnerhet enskildas rätt att 

få tillgång till sina personuppgifter. 

En motsvarande bestämmelse kring intresseavvägningen mellan enskildas 

rättigheter och företagshemligheter återfinns i skäl 63 GDPR. Det konstateras 

att enskilda bör ha rätt att få tillgång till sina insamlade personuppgifter på ett 

enkelt sätt och med rimliga intervall kunna utöva denna rättighet, för att vara 

medveten om pågående personuppgiftsbehandlingar och kunna kontrollera 

lagligheten av dessa behandlingar. Rätten innefattar även att få tillgång till 

hälsouppgifter, till exempel journaldata som innefattar diagnoser, 

undersökningsresultat, läkarens bedömningar och eventuella vårdbehandlingar 

eller interventioner. Det konstateras vidare att enskilda bör ha rätt att få 

kännedom och kunskap om framför allt orsaken till personuppgiftsbehandlingen, 

om möjligt tidsperioden för behandlingen, vem som mottar uppgifterna samt 

bakomliggande logik om det sker automatisk behandling och profilering. Om 

möjligt ska de enskilda ges fjärråtkomst till uppgifterna. Det viktigaste 

konstaterandet i sammanhanget är att rättigheten inte bör inverka menligt på 

andras rättigheter och friheter, exempelvis företagshemligheter, immateriell 

äganderätt och i synnerhet inte på upphovsrätt som skyddar programvaran. 

Samtidigt anges att resultatet av sådana överväganden inte bör bli att enskilda 

förvägras all information. Vid behandling av stora mängder data kan den 

personuppgiftsansvarige först begära att enskilda anger vilken information eller 

behandling en sådan begäran avser, innan informationen lämnas ut till den 

enskilde. Det bör dock tas i beaktning att detta undantagsfall enbart kopplas till 

rätt till tillgång och inte rätt till dataportabilitet. 

Beaktandesatserna i företagshemlighetsdirektivet och GDPR visar viss 

ambivalens, som antingen kan resultera i harmonisk avvägning eller tvärtom.181  

Å ena sidan bekräftas förekomsten av företagshemligheter vid utövandet av 

enskildas rättigheter, och å andra sidan bekräftas förekomsten av enskildas 

rättigheter vid skyddet för företagshemligheter. Till synes verkar 

beaktandesatserna överens, däremot uppstår det naturligtvis frågetecken kring 

hur gränsdragningen ska se ut, och hur skyddsintressena inverkar på varandra. 

 
181 Malgieri definierar korrelationen mellan dessa beaktandesatser som ”vag och schizofren”. Se 

Malgieri, Gianclaudio, Trade Secrets v Personal Data: a possible solution for balancing rights, International 

Data Privacy Law, 2016, vol. 6, no. 2, s. 1. 
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En närmare granskning av utformningen av skäl 35 företagshemlighetsdirektivet 

och skäl 63 GDPR visar att skälen enbart försäkrar att bestämmelserna inte ska 

förekomma i respektive sammanhang. Dataskyddsrättigheter bör inte inverka på 

företagshemligheter, och företagshemligheter bör inte inverka på 

dataskyddsrättigheter. Såsom det framgår av metodavsnittet finns det ingen 

formell inbördes hierarkisk ordning mellan förordning och direktiv inom 

unionsrätten, utan dessa rättsakter enbart verkar ha olika funktionaliteter. Båda 

rättsakter utgör en del av sekundärrätten inom EU. Annars skulle författningen 

med högre rang gå före de med lägre rang vid tillämpning av principen om lex 

superior, men principen blir inte tillämplig i detta fall. En annan lösning kan vara 

att tillämpa principen om lex posterior för att argumentera att nya 

företagshemlighetsdirektivet som senare författning går före 

dataskyddsförordningen som tidigare författning rent kronologiskt. Däremot 

säger beaktandesatsernas utformning emot detta argument, vilket visar viss 

preferens för dataskyddsrättigheter före företagshemligheter. Skäl 63 GDPR 

konstaterar att rätt till tillgång ”inte bör inverka menligt på […] 

företagshemligheter” [min kursiv], medan företagshemlighetsdirektivets skäl 35 

enbart talar om att företagshemligheter ”inte bör inverka på rättigheter” inom 

dataskydd. Denna lingvistiska skillnad kan tolkas e contrario – att tillämpningen av 

GDPR kan utesluta tillämpning av företagshemlighetsdirektivet, dock enbart om 

inverkan inte sker menligt. Medan företagshemlighetsdirektivet aldrig kan 

utesluta tillämpningen av GDPR.182 För att betona detta hänvisar skäl 63 enbart 

till rätt till tillgång och inte andra dataskyddsrättigheter.  

Även om det inte föreligger någon formell hierarki mellan dessa 

beaktandesatser förekommer viss preferens för dataskydd. Svaret på frågan om 

vart gränsdragningen går mellan skyddet för personlig integritet och 

företagshemligheter verkar dock fortfarande oklart. 

I de fall behandlingen avser forskning i dataskyddsförordningens mening, 

tillämpas vidare andra skyddsregler som eventuellt kan ge bättre skydd för företag 

att skydda sina företagshemligheter. Medlemsstaterna har getts möjlighet att 

vidare bestämma över omfattningen av vissa av de rättigheter som enskilda får 

möjlighet att utöva enligt dataskyddsförordningen. Svensk rätt väljer att begränsa 

vissa rättigheter, dock inte registerutdrag eller dataportabilitet i 

forskningssammanhang. Nationella bestämmelser kan variera i detta hänseende, 

vilket leder till risker för s.k. forumshopping i EU, där inblandade aktörer fritt 

kan välja en medlemsstat som verkar ha mest förmånliga nationella bestämmelser 

för forskning och/eller rättighetsutövning. 

 
182 Malgieri, Gianclaudio, Trade Secrets v Personal Data: a possible solution for balancing rights, International 

Data Privacy Law, 2016, vol. 6, no. 2, s. 1, s. 104. 
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4.3.2 Enskildas rättigheter och företagshemligheter 

Dataskyddsförordningen ger den registrerade rätt att utöva ett antal rättigheter 

som rör dennes behandling av personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig, 

såsom det diskuterats ovan i avsnitt 3.3.5. Dessa rättigheter kan begränsas i viss 

utsträckning inom ramen för dataskyddsförordningen eller i nationell lagstiftning 

i den mån begränsningen inte strider mot dataskyddsförordningens 

bestämmelser. 

Rätt till information enligt artikel 13 kan begränsas om och i den mån den 

registrerade redan förfogar över informationen.183 Artikel 14 som innefattar rätt 

till information när uppgifterna inhämtats från annan källa än den registrerade 

och kan begränsas om det ”visar sig vara omöjligt, oproportionell ansträngning 

och avsevärt försvårande av uppfyllandet av målen”,184 om erhållande eller 

utlämnande av personuppgifter föreskrivs i lag,185 samt om det föreligger 

konfidentialitet på grund av sekretessförpliktelser,186 såsom tystnadsplikt inom 

vården.  

Rätt till tillgång är en annan rättighet som är tämligen begränsad. Den 

personuppgiftsansvarige behöver inte lämna ut information om rättslig grund, 

beskrivning av intresse vid berättigat intresse, förekomsten av annat ändamål 

med behandling och beskrivning av säkerhetsåtgärder. Däremot ska all sådan 

information lämnas ut i samband med informationskravet som åligger den 

personuppgiftsansvarige innan personuppgiftsbehandlingen påbörjar. Det finns 

andra möjligheter för företag att förvägra den registrerade information och 

tillgång, exempelvis om detta innebär en oproportionell ansträngning för den 

personuppgiftsansvarige. Vidare kan företag vägra lämna ut ett registerutdrag vid 

många upprepade förfrågningar inom kort tid. Hur många begäran under hur 

lång period som skulle rättfärdiga personuppgiftsansvariges förvägran är dock 

inte klargjort. I vart fall kan denna möjlighet förhindra enskilda personer att 

utnyttja rätt till tillgång för att bevaka företagens utveckling med jämna 

mellanrum, vilket i sin tur utgör hinder för utökat företagsspioneri. Undantagets 

räckvidd omfattar dock inte möjligheten för många olika registrerade att 

systematiskt begära ut information. Samtidigt kan rätt till tillgång begränsas med 

hänsyn till skäl 63 GDPR (såsom det diskuterats ovan) och vissa nationella 

begränsningar kan göras av medlemsstater.  

Rätt till dataportabilitet är från början begränsad till att innefatta 

personuppgifter som enbart tillhandahållits av den registrerade (dvs. patienten) 

själv. Rättigheten kan alltså inte utövas gentemot personuppgifter som genereras 

med utgångspunkt i av patient tillhandahållna uppgifter. Många uppgifter i 

patientjournaler, såsom läkarens bedömningar, kan således ligga utanför 

rättighetens tillämpningsområde. Om patient dock laddar ner en hälsoapplikation 

 
183 Dataskyddsförordningen, artikel 13.4. 
184 Dataskyddsförordningen, artikel 14.5 b. 
185 Dataskyddsförordningen, artikel 14.5 c. 
186 Dataskyddsförordningen, artikel 14.5 d. 
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och skriver in symtom och uppgifter om hälsotillstånd i den på egen hand, kan 

dessa uppgifter flyttas ut till annan aktör som erbjuder en liknande applikation. 

I forskningssammanhang har det förekommit begränsningar för utövandet av 

rätt till begränsning och radering i samband med forskningsdatautredningen och 

därtill nya lagförändringar. Däremot finns inga särskilda begränsningar vad gäller 

rätt till information, tillgång och dataportabilitet. Det föreligger dock redan vissa 

begränsningar i dataskyddsförordningen som kan innebära bättre skydd för 

företagshemligheter. 

4.4 Sammanfattande synpunkter 

Det är inte enkelt att definiera vad som kan utgöra en företagshemlighet. Detta 

är naturligtvis en utmaning för praktisk tillämpning av regelverket om 

företagshemligheter. Vissa betonar att det säregna med företagshemligheter är att 

de utgör de mest immateriella av immateriella tillgångar.187  

Intresset bakom införandet av lagstiftningen på internationell, nationell och 

regional nivå visar koppling dels till marknadsekonomin och äganderätten, som 

ger upphov till investeringsincitament hos näringsidkaren, och dels till en sund 

och lojal konkurrens mellan olika aktörer. Avvägningen mellan näringsidkarens 

möjlighet att hemlighålla sina immateriella tillgångar och mottagarens möjlighet 

till fri informationsöverföring är central. Vidare får näringsidkarens intresse inte 

äventyra utövandet av enskildas mänskliga rättigheter på EU-nivå, dels inom 

ramen för EU-stadgan och dels dataskyddsförordningen.  

Avvägning mellan skyddsintressen som aktualiseras i dataskyddsförordningen 

och företagshemlighetsdirektivet verkar ha balanserats i skälen till dessa 

rättsakter. Ena regelverket förutsätter exempelvis att uppgifter ska kunna flyttas 

från en aktör till en annan genom att utöva rätten till dataportabilitet, medan det 

andra regelverket förutsätter att uppgifter ska hemlighållas om de utgör 

företagshemligheter. Å ena sidan har individer rätt att få tillgång till sina 

personuppgifter i form av registerutdrag eller flytta över sina personuppgifter till 

annan personuppgiftsansvarig med stöd av regeln om dataportabilitet. Å andra 

sidan bör denna rätt inte påverka företags rättigheter till affärshemligheter 

negativt. Företag får dock inte vägra att lämna ut samtliga personuppgifter 

och/eller medföljande information mot bakgrund av att uppgifterna utgör 

affärshemligheter.188 Vad gäller direktivet om skydd för företagshemligheter som 

införlivats i svensk rätt genom lagen om företagshemligheter, klargörs att 

enskildes rättigheter inom ramen för dataskyddsförordningen inte bör påverkas 

negativt genom bestämmelserna i regelverket om företagshemligheter.189  

 
187 MARKT/2011/128/D, s. 1. (Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in 

the Internal Market) 
188 Dataskyddsförordningen, skäl 63. 
189 Företagshemlighetsdirektivet, skäl 34 och 35. 
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Med hänsyn till riskens art för näringsidkare i detta sammanhang har LFH 

mycket begränsad tillämpning, eftersom skyddet enbart aktualiseras om det har 

skett ett obehörigt angrepp på information som anses vara en företagshemlighet 

i lagens mening. Även om algoritmerna bakom viss systemutveckling eller 

sammanställning av personuppgifter som inmatats i systemet delvis kan falla 

innanför definitionen av företagshemlighet, är lagens tillämpning i sådana 

situationer mycket begränsad då det inte förekommer något angrepp.  

I detta sammanhang ligger problematiken således främst i den skyddsnivå 

som framförts i nya lagen om företagshemligheter.190 LFH aktualiseras inte som 

skyddslagstiftning för näringsidkare som behandlar uppgifter om hälsodata för 

att bygga AI-teknik, om uppgifterna faller inom dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde och enskilda vill utöva sina rättigheter för att exempelvis få 

tillgång till sina uppgifter. 

En lösning kan vara att näringsidkaren gör sitt yttersta för att anonymisera 

uppgifterna så att det inte går att härleda dem till fysiska personer. Problematiken 

ligger dock i att samtliga anonymiseringsmetoder påvisar svagheter och en 

helhetsbedömning bör göras av näringsidkaren. Risken att inte lyckas med 

anonymisering och därav falla innanför dataskyddsförordningens 

tillämpningsområde kvarstår. 

Om dataskyddsförordningen blir tillämplig på behandlingen av dessa 

uppgifter (om de anses vara personuppgifter), borde det undersökas vidare hur 

utövandet av enskildas rättigheter ser ut gentemot skyddet för 

företagshemligheter. Det föreligger vissa begränsningar för enskilda vid 

utövandet av sina rättigheter och dessa begränsningar kan resultera i att företag 

får bättre skydd för företagshemligheter. 

En annan lösning kan vara att dekontextualisera personuppgifterna från den 

informationen som utgör företagshemligheter vid utlämnande av information till 

den registrerade eller annan personuppgiftsansvarig vid begäran av den 

registrerade.191 Visst stöd för detta kan finnas även i skälen till både 

företagshemlighetsdirektivet och dataskyddsförordningen. 

I vart fall verkar regelverket om företagshemligheter ligga efter regelverket 

om dataskyddslagstiftningen, vilken kan orsaka obalans på marknaden och 

därmed bromsa den tekniska utvecklingen. 

 
190 Visst skydd kan åtnjutas för sådana immateriella tillgångar med hjälp av patent och övriga 

immateriella skyddsmekanismer, men i vissa fall är det inte bara omöjligt utan även olämpligt att 

använda sig av dessa skyddsmekanismer.  
191 Malgieri, Gianclaudio, Trade Secrets v Personal Data: a possible solution for balancing rights, International 

Data Privacy Law, 2016, vol. 6, no. 2, s. 102-116. 
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5 Balansgången mellan skydd av personlig 
integritet och skydd för företagshemligheter 

5.1 Identifierade motsättningar och potentiella risker 

Hittills har det uppmärksammats ett antal problem och potentiella konflikter 

mellan intressen som ligger till grund för skydd av personlig integritet och skydd 

för företagshemligheter. I detta avsnitt kommer dessa problem och riskerna med 

intressekonflikt behandlas och kommenteras slutligt. Rättsläget ska undersökas 

utifrån hur riskerna påverkar respektive skyddsintresse och därmed anslutna 

möjligheter och utmaningar för enskilda och företag. 

En potentiell intressekonflikt kan främst uppstå vid utlämnande av 

information på begäran av enskilda. Personuppgifterna i sammanhanget består 

främst av röntgenbilder och kompletterande journaldata från tidigare patienter. 

Miljontals personuppgifter krävs för att bygga fullgod AI-teknik inom sjukvård. 

Detta krävs för att tekniken ska kunna känna av fel som upptäckas exempelvis 

vid bröstcancerscreening och ge förslag på diagnos och behandling. Sjukvården 

kan förbättras, eller rakt av revolutioneras, med teknik som förbättrar beslutsstöd 

och automatiserar screeningprocesser. Detta ger röntgenläkare och 

röntgensjuksköterskor utrymme att fokusera på mer komplicerade fall och få bra 

tekniskt stöd vid yrkesutövningen. Genom detta kan vårdköerna förkortas 

väsentligt, där cancerpatienter kan få diagnos och behandling i god tid, vilket är 

avgörande för att minska antalet dödsfall. 

Det är inte självklart att uppgifterna faller innanför dataskyddslagstiftningens 

tillämpningsområde. Uppgifterna faller innanför tillämpningsområdet vid 

misslyckad anonymisering där konsekvensen blir pseudonymisering i 

förordningens mening. Då måste företagen först och främst se till att det finns 

en rättslig grund för behandling av dessa känsliga personuppgifter. Huvudregeln 

är att känsliga personuppgifter inte får behandlas, men i forskningssammanhang 

görs undantag från denna huvudregel. Vissa förutsättningar bör dock vara 

uppfyllda för att tillämpa undantagsregeln, inte minst högre säkerhetsåtgärder 

och etikprövning. Då kan företagen förlita sig på antingen allmänt intresse eller 

intresseavvägning som rättslig grund. Även om samtycke utgör ett alternativ till 

tillämpliga rättsliga grunder för behandling, är denna rättsliga grund svårtillämplig 

i detta sammanhang då behandlingen oftast avser en stor mängd patienter.  

Därefter bör företagen bestämma ändamål över behandlingen i konkreta 

termer och informera de berörda individerna. Om enskilda begär ut ett 
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registerutdrag eller dataportabilitet måste den personuppgiftsansvarige lämna ut 

detaljerad information om personuppgiftsbehandlingen. Vid eventuellt 

utlämnande riskeras företagshemligheter medfölja själva personuppgifterna.  

Enligt god praxis, som framställts av artikel 29-gruppen vad gäller 

ändamålsbeskrivning, räcker det inte med generella beskrivningar, såsom ”för att 

utveckla en applikation, eller förbättra vårdtjänster”, utan det krävs mer 

specificerad framställning. Det finns begränsningar för en enskild att begära ut 

information med jämna mellanrum, men den begränsningen gäller inte om 

hundratals enskilda begär ut information vid ett specifikt tillfälle. Vidare är det 

otydligt hur omfattningen av denna begränsning ser ut. 

Medföljande företagshemligheter kan dels innefatta detaljerade beskrivningar 

av ändamålet med behandlingen och information hur företagen behandlar 

uppgifterna, och dels en sammanställning av uppgifter efter begäran från ett stort 

antal enskilda. Detta kan vara ett konkurrensrättsligt problem för företag som 

utvecklar AI-teknik i rent kommersiellt syfte. Även om det rent juridiskt inte blir 

någon kränkning av företagshemlighetsskyddet kan det finnas ett kommersiellt 

värde i sammanställningen av dessa uppgifter eller information som på 

systematiserat sätt hämtas ut och skickas till konkurrenter. Intresset av att 

uppgifterna finns hos en kommersiell forskningsaktör går förlorat om 

uppgifterna flyttas till andra aktörer. 

Samtidigt föreligger otydligheter kring hur mycket information företagen 

ansvarar för att lämna ut. Om för lite information lämnas ut finns risk att bryta 

mot dataskyddsförordningen och därav åläggas höga sanktionsavgifter. Vidare 

förekommer risken att inte uppfylla öppenhetsprincipen som utgör ett mer 

effektivt skydd för enskilda. Detta innebär naturligtvis sämre skydd för enskildas 

personliga integritet.  

I unionsrätten behandlas dessa motsättningar främst i beaktandeskälen av 

respektive EU-rättsakter. Gränsningsdragningen mellan dessa intressen samt 

tolkningen och tillämpningen av beaktandesatserna saknar vidare praktisk 

vägledning. Konsekvensen är en svårtillämplig avvägning i sammanhanget som 

kan resultera i att enskilda eller företag ges sämre skydd vid behov att skydda 

personlig integritet respektive företagshemligheter. Företag vet inte med säkerhet 

om dataskyddsförordningen efterlevs. Om bestämmelserna i 

dataskyddsförordningen inte efterlevs riskerar företagen som sagt höga 

sanktionsavgifter. Samtidigt får enskilda inte fullständigt skydd av sin personliga 

integritet enligt öppenhetsprincipen om denne inte får fullständig information 

om hur personuppgiftsbehandlingen ser ut. 

Skyddslagstiftningen för företagshemligheter utgör inget skydd för företagen 

i sammanhanget. Utlämnande av information för att efterleva annan 

skyddslagstiftning, i detta fall dataskyddsförordningen, är knappast ett obehörigt 

angrepp. Företagen har dock andra möjligheter att skydda sina 

företagshemligheter, men dessa möjligheter får inte inverka menligt på enskildas 

personliga integritet. 
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Potentiella risker med identifierade motsättningar hanteras idag av företag på 

olika sätt. Först och främst behöver de inte uppfylla allmänna krav i 

dataskyddsförordningen i de fall uppgifterna inte är personuppgifter i 

förordningens mening, och därav faller utanför materiella tillämpningsområdet. 

Detta kan ske med stöd av anonymiseringsmetoder. För det andra, om 

dataskyddslagstiftningen blir tillämplig, följer även ett antal begränsningar som är 

i linje med gällande dataskyddslagstiftning avseende utövandet av vissa 

rättigheter. Om personuppgiftsbehandlingen sker inom ramen för forskning 

tillämpas även större begränsningar. För det tredje, om ingen begränsning sker, 

kan företag ändå försöka dekontextualisera personuppgifterna från 

företagshemligheter vid utlämnande av information. Visst stöd finns då i 

beaktandeskälen till respektive EU-rättsakter.   

Flera osäkerheter och spretig lagstiftning inom dataskydd riskerar att försämra 

skyddet för personlig integritet. Inte minst försämras även företags intresse att 

skydda företagshemligheter där det saknas tydlig vägledning kring det praktiska 

tillvägagångssättet. 

Nedan redogörs för hur dessa utmaningar kan bemötas av forskningsutförare 

eller andra näringsidkare, i synnerhet i privat sektor. Den potentiella 

intressekonflikten och dess inverkan och risker hos inblandade aktörer behandlas 

ur tre olika perspektiv. 

1. Anonymisering av personuppgifter 

2. Begränsningar för enskildas rättigheter 

3. Dekontextualisering av personuppgifter 

5.2 Anonymisering av personuppgifter 

Sambandet mellan IT och juridik har blivit alltmer väsentligt för att säkerställa att 

olika skyddsintressen tillgodoses i och med den tekniska utvecklingen. Såsom det 

redogjorts ovan faller anonymiserade personuppgifter utanför 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde. De tekniska skillnaderna mellan 

olika typer av behandlingar resulterar alltså i olika lagkrav. 

Dataskyddsförordningen och kompletterande nationell lagstiftning inom 

dataskydd tillämpas på all personuppgiftsbehandling. Om uppgifterna inte utgör 

personuppgifter i förordningens mening, faller behandlingen utanför 

dataskyddsförordningens tillämpningsområde. Regleringen utgör en slags 

säkerhet för aktörer som har till syfte att utveckla och forska i ny AI-teknik inom 

sjukvård. Om uppgifterna anonymiseras före insamling och behandling, 

förefaller det naturligt att uppgifterna inte anses vara personuppgifter. Vidare 

innebär anonymisering naturligtvis bättre informationssäkerhet för enskilda. 

Lösningen för näringsidkare i sammanhanget kan således vara anonymisering 

av uppgifter för att uppgifterna om hälsa ska falla utanför ramen för 

dataskyddsförordningen. Det föreligger dock stora utmaningar kring hur en 

lyckad anonymisering ska ske, vilket riskerar att bromsa den tekniska 
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utvecklingen. Det kan förekomma missuppfattningar och praktiska otydligheter 

kring hur en lyckad anonymisering uppnås. Anonymisering av uppgifter är 

således den viktigaste faktorn inför insamling och inmatning av data i AI-teknik. 

Vad händer om uppgifterna inte anonymiseras på ett sätt som godtas rent 

juridiskt? Om uppgifterna om hälsa behandlas av företag innan uppgifterna 

anonymiseras, genom att först anonymisera uppgifter och därefter mata in i AI-

system, kan denna behandling då vara förordningsenlig? Svaret borde bli 

nekande. 

I vissa fall föreligger forskningsintresse av ren kommersiell natur, där olika 

privata aktörer dels tillhandahåller vårdtjänster och dels utvecklar applikationer 

med stöd av data som insamlats genom vårdtjänster. I praktiken kan det handla 

om två olika företag, inte sällan inom samma koncern, där det förekommer ett 

biträdesförhållande. Uppgifterna som anonymiseras av vårdgivarföretaget 

överförs senare till utvecklingsföretaget där den tekniska utvecklingen sker. Med 

tanke på att tillvägagångssättet med anonymiseringsmetoder inte är solklart, kan 

företag i många fall inte med säkerhet veta om personuppgifterna är 

anonymiserade. Problemet uppstår särskilt i sjukvårdssammanhang, där 

uppgifterna kan kompletteras av sjukvårdspersonalen som tagit emot patienten, 

som känner till uppgifterna och kan koppla dessa till specifika individer. Med 

tanke på sanktionernas storlek kan detta innebära stora ekonomiska och 

affärsmässiga risker för företag. 

Frågor kan uppstå huruvida anonymiserad data i form av randomisering eller 

generalisering faktiskt kan användas för att bygga den teknik som eftersträvas. 

Det kan dels föreligga risk för dubbletter och dels för identifiering med hjälp av 

att många attribut t.ex. kön, område, värden, kopplas till individen i något annat 

dataset. Vidare kan större transaktionskostnader förekomma för näringsidkaren 

och även om anonymiseringen skulle vara lyckad kan situationen leda till att 

enskildas rättigheter inom ramen för personlig integritet äventyras. Hur dessa 

utmaningar bör hanteras med ett lämpligt och effektivt tillvägagångssätt är långt 

ifrån tydligt. 

Avsaknad av tillämplig dataskyddslagstiftning i detta sammanhang kan leda 

till bättre skydd för företagshemligheter, eftersom behandlingen inte kopplas till 

dataskyddsförordningen. Detta innebär att ingen information om behandling 

behöver lämnas ut till utomstående individer. Samtidigt kan avsaknad av 

skyddslagstiftning innebära sämre skydd för enskildas personliga integritet. Vid 

lyckad anonymisering kan uppgifterna dock inte kopplas till enskilda och därmed 

inte omfattas av skyddslagstiftningen för personlig integritet.  

5.3 Begränsningar för enskildas rättigheter 

Om uppgifterna inte anonymiseras i dataskyddsförordningens mening, utan 

möjligen pseudonymiseras, anses uppgifterna vara personuppgifter. All 

behandling av dessa personuppgifter faller då inom dataskyddsförordningens 
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tillämpningsområde, där företagen ansvarar för personuppgiftsbehandlingen och 

enskilda har möjlighet att utöva ett antal rättigheter. Vissa av dessa rättigheter är 

dock begränsade eller kan begränsas under vissa förutsättningar, vilket innebär 

lättnadsregler för företag och möjligen försämrat skydd för personlig integritet. 

Utöver diskussionen i avsnitt 5.1. förefaller det naturligt att titta närmare på vart 

gränserna för omfattningen av rätt till information, tillgång och dataportabilitet 

går. 

Rätten till information kan begränsas om och i den mån individen redan 

förfogar över informationen. Begränsningen kan göras helt eller delvis beroende 

på vilken information den registrerade redan förfogar över i sammanhanget. 

Forskning om AI-teknik kräver ofta stora mängder data, vilket innebär att 

forskaren eller utvecklaren ofta samlar data från andra källor, och inte från varje 

enskild individ. Artikel 14 GDPR tillämpas beträffande rätt till information när 

personuppgifterna inhämtats från annan än den registrerade, exempelvis 

vårdgivaren eller ett nationellt register. Rätt till information enligt denna artikel 

kan begränsas om informationskravet visar sig vara omöjligt att uppfylla, 

innebära oproportionell ansträngning och avsevärt försvåra uppfyllandet av 

målen. Forskning om sjukvårdsrelaterad AI-teknik som innefattar inmatning av 

femtio miljoner röntgenbilder kan falla under undantagsområdet av naturliga 

skäl.  

Rätten till dataportabilitet innefattar enbart de personuppgifter som 

behandlas med stöd av samtycke eller avtal. Med andra ord kan uppgifterna 

flyttas genom dataportabilitet enbart om de tidigare tillhandahållits av den 

enskilde själv. Omfattningen av dataportabilitet utgör i sig en begränsning då 

personuppgifter som genereras och behandlas med stöd av allmänt intresse eller 

intresseavvägning helt faller utanför rätten till dataportabilitet. Även om det inte 

funnits några ytterligare begränsningar avseende informationskravet skulle rätten 

till dataportabilitet ännu inte utgöra någon risk för företagens skydd för 

företagshemligheter.  

Även rätten till tillgång kan begränsas under vissa förutsättningar. Den 

personuppgiftsansvarige behöver exempelvis inte lämna ut information om 

rättslig grund, intresseavvägningens natur om berättigat intresse är rättsliga 

grunden, information om säkerhetsåtgärder och förekomsten av annat ändamål 

med personuppgiftsbehandling. Denna information lämnas ofta ut vid 

uppfyllandet av informationskravet i alla fall. Undantag med anledning av 

oproportionell ansträngning kan tillämpas även beträffande rätt till tillgång. 

Dessutom kan företag begränsa utövandet av rätt till tillgång vid upprepade 

begäran under kortare perioder. Räckvidden av detta undantag är dock inte 

solklar.  

En kombination av beaktandesatsen 63 GDPR och beaktandesatserna 34-35 

i företagshemlighetsdirektivet ger visst tolkningsutrymme där företag har 

möjlighet att förvägra utlämnande av viss information som samtidigt kan utgöra 

företagshemligheter, när den registrerade begär tillgång till sina personuppgifter 
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enligt artikel 15. Den praktiska tillämpningen av denna avvägning är dock inte 

utan frågetecken. 

Om behandlingen innefattar forskning per definition förekommer ytterligare 

begränsningar i kompletterande nationell lagstiftning som håller sig inom 

dataskyddsförordningens ramar. Dessa begränsningar omfattar dock enbart rätt 

till begränsning och rätt till radering.  

Dessa begränsningar försämrar naturligtvis skyddet för personlig integritet 

där enskilda inte i helhet kan utöva sina rättigheter. Företagens möjlighet att 

förvägra information med stöd av undantagsregler förstärker samtidigt 

företagens skydd för företagshemligheter, eftersom all information då inte 

behöver lämnas ut. Gränsdragningen och omfattningen av enskildas rättigheter, 

i synnerhet i forskningssammanhang, bör dock utredas vidare för att försäkra 

företag och enskilda ett välavvägt tillvägagångssätt. Genom en klarare 

gränsdragning, som väger in båda skyddsintressen och praktiska sammanhang, 

skulle både företag och enskilda åtnjuta bättre skydd för företagshemligheter 

respektive personlig integritet. 

5.4 Dekontextualisering av personuppgifter 

I de fall personuppgifter inte anonymiserats och det inte heller föreligger någon 

lagstadgad begränsning från utövandet av enskildas rättigheter, står företag 

framför en svårare avgränsning. Även här kan visst tolkningsstöd i generella 

termer finnas i sagda beaktandesatser i dataskyddsförordningen och 

företagshemlighetsdirektivet, som diskuteras ovan i avsnitt 4.3.1.  

För att avgöra vilka delar av information kan förvägras den enskilde inom 

ramen för dataskyddsförordningen, behöver företagen först och främst ha klart 

för sig vilka delar av utlämnad information som skulle utgöra 

företagshemligheter. Det bör dock noteras att företag inte får förvägra 

utlämnande av komplett information med stöd av att uppgifterna eller 

informationen utgör företagshemligheter. Gränsdragningen här är inte tydlig.  

I vart fall sker utlämnande av information i mer begränsad form om viss 

dekontextualisering görs för att urskilja nödvändig information och 

personuppgifter från företagshemligheter. I praktiken innebär detta att om en 

patient begär ut ett registerutdrag om sina personuppgifter behöver företagen 

göra en avvägning om vilken information som ska lämnas ut tillsammans med 

personuppgifterna. Personuppgifter som exempelvis avser tidigare röntgenbilder 

och journaldata borde lämnas ut om förordningen blir tillämplig (även detta 

innebär svårigheter då personuppgifterna sannolikt är pseudonymiserade i 

systemet). En avvägning bör dock göras i synnerhet vad gäller beskrivning av 

ändamålet med behandlingen, till exempel där delar av affärsplaner kan medfölja 

utlämnad information. En liknande avvägning kan göras när företag ska uppfylla 

informationskravet vid insamlandet av personuppgifter, där det krävs 

information om förekomsten av annan personuppgiftsbehandling. Vid 
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utövandet av dataportabilitet kan vissa tekniska detaljer kring hur företagens 

system är uppbyggt medfölja själva personuppgifterna, och även där kan det 

behövas viss intresseavvägning för att urskilja nödvändig information och 

personuppgifter från företagshemligheter. 

Vidare kan dekontextualisering användas som metod att urskilja 

personuppgifterna som tillhör en specifik individ från andras personuppgifter. 

Om företagen enbart lämnar ut specifika personuppgifter som enbart tillhör den 

patienten, utan att avslöja uppgifter som genereras med stöd av dessa 

personuppgifter, andra patientuppgifter och verksamhetens affärsplaner, 

inverkar dataskyddsrättigheter troligen inte på skyddet för företagshemligheter. 

En helhetsbedömning bör dock göras utifrån särskilda omständigheter i varje 

unikt fall för att avgöra vilken typ av information som ska lämnas ut och vilka 

delar ska förvägras den enskilde. 

Visserligen kan en röntgenbild eller delar av journaldata som tillhör en patient 

inte inverka på företagshemligheter, men ett systematiskt utövande av 

dataskyddsrättigheter kan inte utesluta att företagshemligheter avslöjas. Detta på 

grund av att en sammanställning som består av mängder av sådana uppgifter som 

företagen behandlar för att utveckla en AI-teknik, i sin helhet skulle kunna anses 

vara företagshemligheter.  

Ett välavvägt tillvägagångssätt vid utlämnande av information kan utgöra 

bättre skydd för företagshemligheter. Samtidigt får enskilda utöva sina rättigheter 

och åtnjuter därav skydd för personlig integritet enligt gällande 

dataskyddslagstiftning.  
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6 Avslutande reflektioner 

Vision 2025 ger uttryck för Sveriges strävan efter att uppnå jämlikhet, 

tillgänglighet, säkerhet och effektivitet inom socialtjänsten och hälso- och 

sjukvård. Effektivisering och utveckling av verksamheter med hjälp av 

digitalisering och e-hälsa är en grundläggande förutsättning för att uppnå målet. 

Avancerad AI-teknik är en av grundstenarna i processen, därtill torde både 

offentlig och privat sektor bidra till utvecklingen. Rättsläget inom dataskydd och 

dess inverkan på företagshemligheter i sammanhanget verkar svårtillgängligt och 

komplicerat för privata aktörer, vilket riskerar att bromsa den tekniska 

utvecklingen.    

Vid utveckling av AI-teknik är det av stor betydelse att fortsatt kunna 

behandla personuppgifter. Stora mängder patientdata krävs för att bygga och 

utveckla adekvat AI-teknik för att stödja vårdverksamheter och patienter. 

Inmatningen ska helst ske kontinuerligt för att fortsatt vara i fas med ny 

medicinsk forskning. 

Anonymisering är den största möjligheten för företag för att kunna behandla 

uppgifterna utan att ta hänsyn till rättsliga grunder och enskildas rättigheter. Om 

uppgifterna anonymiseras kan de inte längre hänföras en fysisk person, vilket 

innebär att uppgifterna inte längre anses vara personuppgifter. Bestämmelserna i 

GDPR ska då inte vara tillämpliga på behandling av dessa anonymiserade 

uppgifter. Företag behöver dock ett gemensamt tillvägagångssätt på 

unionsrättslig nivå beträffande hur en lyckad anonymisering kan ske. I dag 

föreligger det oklarheter kring tillvägagångssättet och konsekvensen av en 

misslyckad anonymisering kan vara förödande för både enskilda och företag. I 

de fall företag är övertygade om att uppgifterna är anonymiserade (som 

egentligen inte är det i förordningens mening) behandlas personuppgifterna utan 

rättslig grund, utan information till individen och utan tillämpning av andra 

bestämmelser i GDPR. Enskilda får ingen information om behandlingen och har 

därav ingen möjlighet att utöva sina rättigheter. Riskerna är stora och 

avskräckande för alla inblandade aktörer.  

Vid eventuell tillämpning av GDPR bör det finnas ytterligare klargörande 

kring vilken lämplig rättslig grund som kan användas när privata företag ägnar sig 

åt forskning och utveckling av AI-teknik i rent kommersiellt syfte, användning 

av forskningsdatabaser och forskning som inte stödjer sig på etikprövning. 

Vidare bör en harmoniserad utveckling ske kring hur gränsdragningen ska ske ut 

och hur företag kan begränsa utlämning av information samt vilken typ av 

information enskilda kan begära ut eller flytta med sig.  
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Systematiskt utövande av dessa rättigheter kan innebära risk för utökat 

företagsspioneri, om dessa rättigheter inte begränsas. Risken blir att företag intar 

en återhållsam inställning till investering i aktiviteter som innebär utveckling av 

AI-teknik inom sjukvård. Samtidigt bör enskildas rättigheter säkerställas för att 

inte bryta mot bestämmelserna i GDPR, EU:s rättighetsstadga och andra 

regelverk kring mänskliga rättigheter. Om dessa risker och utmaningar inte 

förtydligas genom praktiska tillvägagångssätt kan detta resultera i en bromsande 

inverkan på tekniska utvecklingen inom sjukvård. 
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Bilaga 1192 

 

 

 

När personuppgifter 

samlas in från den 

registrerade (art. 13) 

När personuppgifter 

samlas in från annan 

(art. 14) 

Den registrerades rätt 

till tillgång 

(registerutdrag)(art. 

15) 

Personuppgiftsansvarig Ja Ja Nej 

Dataskyddsombud Ja Ja Nej 

Ändamål Ja Ja Ja 

Rättslig grund Ja Ja Nej 

Kategorier av  

personuppgifter 

Nej Ja Ja 

Intresse vid berättigat 

intresse 

Ja Ja Nej 

Mottagaren Ja Ja Ja 

Överföring av uppgifter 

till tredje land 

Ja Ja Ja 

Lagringstid Ja Ja Ja 

De registrerades  

rättigheter 

Ja Ja Ja 

Rätten att dra tillbaka 

ett samtycke 

Ja Ja Nej 

Rätten att lämna 

klagomål till DI 

Ja Ja Ja 

Uppgiftsskyldighet 

enligt avtal eller lag 

Ja Nej Nej 

Automatiserat  

beslutsfattande 

Ja Ja Ja 

Källa varifrån 

uppgifterna har hämtats 

Nej Ja Ja 

Säkerhetsåtgärder Nej Nej Nej 

Behandling för annat  

ändamål 

Ja Ja Nej 

 
192 Datainspektionen, De registrerades rättigheter, ”https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/”, lydelse 2019-04-28. 
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