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Sammanfattning 

Idag regleras personuppgiftsbehandlingar i Sverige främst genom Dataskyddsdirektivet och 

personuppgiftslagen. I takt med den omfattande användningen och utvecklingen av internet, av 

såväl privatpersoner som företag, krävs en uppdatering kring dataskydd för personuppgifter. 

Personuppgifter lagras hos företag i enorma mängder och skyddet för den personliga 

integriteten anses inte längre vara lika stort, varför en Dataskyddsförordning har utformats som 

en gemensam reglering i EU. Uppsatsen är en framläggning av hur privata bolag påverkas av 

de kommande förändringarna med huvudfokus på ansvar, roller, förberedelser, planering samt 

vilka sanktioner bolag står inför om reglerna inte efterlevs.  

 

I Dataskyddsförordningen utnämns ett flertal befattningar med skilda roller inom 

organisationen. Dessa är personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde samt 

dataskyddsombud. I och med den nya regleringen har varje befattning ett utökat ansvar 

eftersom att reglerna skärps. Med Dataskyddsförordningen kommer nya regler som kräver 

förberedelser samt planering för att artiklarna ska kunna efterlevas den dag ikraftträdandet sker. 

Exempel här är incidentrapportering som kräver tydliga rutiner för att verksamheten ska 

fungera. För att organisationer ska förstå allvaret, i och med de höga sanktionsavgifterna 

bolaget kan påföras, krävs att ledningen tar implementeringen på allvar och upprättar en analys 

samt en genomtänkt plan för arbetet.  

 

Det kan konstateras att Dataskyddsförordningen leder till ett omfattande arbete för varje 

organisation där rollerna behöver tydliggöras, i vissa fall behöver nya roller utses. Samtidigt 

behöver kompetens finnas och det krävs stor planering i varje verksamhet för att reglerna ska 

efterlevas. Implementeringsarbetet behöver sättas igång direkt för att allt ska vara i sin ordning 

till den dag Dataskyddsförordningen träder i kraft.  

 

Dataskyddsförordningen är ett komplext regelverk. Osäkerheter kring 

Dataskyddsförordningens reglering kommer dock troligtvis att minska när Europeiska 

dataskyddsstyrelsen och Datainspektionen utfärdar fler tydliggöranden samt genom svensk 

utredning. Övergripande i hela bolaget gäller samma regler med vissa undantag, men viktigt är 

att anpassa och föra implementeringsarbetet utifrån den egna specifika verksamheten.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) infördes i svensk rätt 1998 och bygger på EU-direktivet 

95/46/EG (Dataskyddsdirektivet). Sedan dess har mycket skett genom den snabba tekniska 

utvecklingen och globaliseringen varför Europeiska kommissionen (Kommissionen) drog 

slutsatsen att det krävs en starkare och mer sammanhängande reglering kring dataskydd inom 

unionen. Mängden insamling och delning av personuppgifter har ökat markant. Företag kan i 

sitt arbete, i och med dagens teknik, använda sig av personuppgifter i en helt ny omfattning än 

1995 då direktivet antogs.1  

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen), General Data 

Protection Regulation, i kraft. Dataskyddsförordningen antogs av Europarlamentet och EU:s 

ministerråd i april 2016.2 Det huvudsakliga syftet är att harmonisera och effektivisera skyddet 

för personuppgifter för att på så sätt förbättra den inre marknadens funktion, samt öka enskildas 

kontroll. Dataskyddsförordningen kommer att påverka alla branscher, företag och 

organisationer som hanterar personuppgifter. Några av de viktigaste förändringarna, som 

Datainspektionen betonar, är att de enskildas rättigheter stärks, att hårdare krav kring samtycke 

införs, samt ett utökat krav på ansvar och roller inom organisationen.3 

För att säkerställa att skyddet av personers rättigheter och skyldigheter är likvärdigt för alla och 

att de nationella avvikelserna blir mindre inom unionen är det en förordning som har utformats.4 

Att skyddet inte ser likadant ut idag i alla medlemsstater beror på skillnader i genomförandet 

och tillämpningen av Dataskyddsdirektivet. Detta gör, enligt inledande skäl till 

Dataskyddsförordningen, att konkurrensen snedvrids och det fria flödet av personuppgifter 

inom unionen förhindras.5  

I och med att det är en förordning är den direkt tillämplig och kommer att ersätta nuvarande 

PuL. Dataskyddsförordningen gäller således som lag från den 25 maj 2018. 

Dataskyddsförordningen kommer att behöva kompletteras med en del nationella regler, varför 

                                                
1 Skäl 6 (EU) 2016/679. 
2 Art 99 (EU) 2016/679. 
3 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/. 
4 Skäl 10 (EU) 2016/679. 
5 Skäl 9 (EU) 2016/679. 
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regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att, till den 12 maj 2017, föreslå hur svensk 

lagstiftning anpassas bäst till Dataskyddsförordningen.6  

Datainspektionen framhåller att berörda organisationer nu står inför ett omfattande arbete för 

att eftersträva att det nya regelverket följs den dag Dataskyddsförordningen träder i kraft. 

Beslutsfattare och nyckelpersoner måste vara medvetna om de kommande förändringarna och 

vilket arbete som krävs i respektive organisation. För att regelefterlevnaden av 

Dataskyddsförordningen ska fungera krävs inte bara legal kompetens utan även, till exempel, 

teknisk kompetens.7 Om en organisation missköter sin behandling av personuppgifter kommer 

en tillsynsmyndighet att kunna döma ut en administrativ sanktionsavgift upp till 20 miljoner 

euro eller 4 % av företagets årsomsättning.8 

 

1.2 Problemformuleringar 

I. Kommer ett företag internt att behöva ändras vad gäller ansvar och roller?  

a. Ser dessa krav på ansvar och roller likadana ut i alla bolag, stora som små?  

II. Vilka krav på föreberedelseåtgärder och planering finns? 

III. Vilka sanktioner står bolaget inför om reglerna inte efterföljs?  

 

1.3 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att belysa och utreda vilka svårigheter som berörda bolag kan ställas 

inför i och med Dataskyddsförordningens ikraftträdande. Att klargöra hur ansvar och roller 

fördelas idag samt vad som behöver förändras. Vidare kommer möjliga sanktioner som bolag 

kan utsättas för presenteras.  

 

Förändringarna berör både enskilda personer samt privata och offentliga organisationer. I denna 

uppsats kommer diskussion avseende ovanställda problemformuleringar föras endast utifrån 

privata organisationers perspektiv. Förändringar för myndigheter kommer inte att diskuteras.  

 

                                                
6 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-dataskyddsforordning/. 
7 Datainspektionen, Integritet i fokus nr 3-2015, 2015-09-30. 
8 Artikel 83 (EU) 2016/679. 
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För att göra uppsatsen intressant ur ett praktiskt perspektiv och få en inblick i hur 

företagsledningar ser på det kommande arbetet har jag varit i kontakt med ett försäkringsbolag 

för att få deras kommentar angående ämnet.9  

 

1.4 Metod  

Primärt fokus ligger, av naturliga skäl, på Dataskyddsförordningen vilken är den mest relevanta 

rättskällan i uppsatsen. Traditionell juridisk metod har använts i möjlig utsträckning, dock är 

materialet knapphändigt i dagsläget eftersom att Dataskyddsförordningen är ny samt att det inte 

finns någon utredning att tillgå ännu. Svensk lagstiftning och äldre direktiv presenteras för att 

göra en jämförelse mellan gammal och ny reglering på området. Doktrinen är mager, men viss 

information har kunnat tillgås och därmed använts som relevant bakgrundsinformation. Som 

komplettering till nyss nämnda material har även information från Kommissionen och 

Datainspektionen använts som källmaterial eftersom att de får anses vara tillförlitliga 

internetkällor samt används i praktiken vid lösning av den här typen av juridiska frågor. Övriga 

relevanta och tillförlitliga källor som presenterar förändringar i och med 

Dataskyddsförordningen saknas i dagsläget. Försäkringsbolagets synpunkter kommer att 

användas som en indikation på hur ämnet uppfattas i praktiken. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av en deskriptiv första del där väsentlig information presenteras. Den andra 

delen är analyserande och där diskuteras den information som presenteras i första delen. 

Uppsatsen innehåller sammanlagt sju kapitel.  

 

Det första kapitlet är ett inledande kapitel till vad uppsatsen ska behandla. I kapitel två 

presenteras bakgrund till svensk reglering och Dataskyddsförordningen för att läsaren ska få en 

förståelse för regleringen på området. Kapitel tre beskriver de olika ansvarsroller som finns. I 

kapitel fyra berättas kortfattat om reglerna kring tillsynsmyndigheter. I kapitel fem tas exempel 

upp på relevanta förberedelseåtgärder för företag. De är utvalda efter relevans kring just frågan 

om påverkan på organisationen, främst administrativ påverkan. Men givetvis påverkar 

majoriteten av artiklarna i Dataskyddsförordningen ett företag i olika omfattning. I sjätte 

                                                
9 Svedea, Christina Almtun.  
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kapitlet läggs reglerna kring sanktioner fram. I sista kapitlet analyseras och diskuteras tidigare 

presenterad information. I hela uppsatsen används PuL:s paragrafer, istället för 

Dataskyddsdirektivets, som en jämförelse med Dataskyddsförordningens artiklar på grund av 

att PuL bygger på direktivets artiklar.  
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2 Rättsligt ramverk 

2.1 Bakgrund till PuL 

PuL har till syfte att skydda den enskilde mot att dennes personliga integritet kränks när 

personuppgifter hanteras.10 PuL ersatte datalag (1973:289) och bygger på 

Dataskyddsdirektivet, som kom till för att det skulle finnas gemensamma regler inom EU 

angående skyddslagar för behandling av personuppgifter.11 År 2007 förändrades PuL och det 

tillkom förenklade regler för att underlätta hanteringen vid vardaglig behandling.12  

 

2.1.1 Begreppen personuppgift och behandling 

Med personuppgift menas all information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk 

person som är i livet.13 I Dataskyddsdirektivet avses med personuppgift varje upplysning som 

avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.14 Exempel på personuppgifter är namn, 

personnummer och bilder som gör det möjligt att identifiera en person. Datainspektionen 

använder sig av uttrycket harmlös personuppgift. En befattningshavares namn, tjänstetelefon 

och e-postadress, som är arbetsrelaterad information, betraktas typiskt som harmlös. Däremot 

inte digitala bilder på anställda. En bedömning av vad som uppfattas som harmlöst måste göras 

från fall till fall med utgångspunkt i hur integritetskänsligt det kan vara för den registrerade.15   

  

I PuL definieras behandling som varje åtgärd som utförs i fråga om personuppgifter. Om det 

sker på automatisk väg eller inte har ingen betydelse. Behandlingen innefattar bland annat 

insamling, lagring, registrering eller spridning av uppgifter.16 Definitionen är identiskt med den 

i Dataskyddsdirektivet.17   

 

 

                                                
10 1 § PuL. 
11 Skäl 1 95/46/EG. 
12 Se avsnitt 5.4 nedan. 
13 3 § PuL. 
14 Art 2 95/46/EG.  
15 Magnusson Sjöberg, C,  Rättsinformatik, andra upplagan, s. 177. 
16 3 § PuL. 
17 Art 2 95/46/EG. 
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2.2 Bakgrund till Dataskyddsförordningen  

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har medfört att allt fler personuppgifter 

samlas in, sprids, används och överförs. Information sprids av internetanvändarna genom 

sociala nätverk och lagring av stora datamängder är en del av vardagen. Personuppgifter är 

samtidigt en tillgång för många företag då en viktig del av näringsverksamheten är att samla in, 

sammanställa och bedöma potentiella kunders information.18  

 

Dataskyddsdirektivet från 1995 är fortfarande relevant, det har dock hänt mycket med internet 

sedan direktivet antogs. Direktivets regler ger inte idag den enhetlighet eller resurseffektivitet 

som krävs för att skydda personuppgifter. På grund härav föreslog Kommissionen att EU:s 

dataskydd skulle förändras från grunden.19  

 

Den enskilde har rätt att ha kontroll över sina personuppgifter, eftersom skyddet av den 

personliga integriteten är en grundläggande rättighet i Europa enligt artikel 8 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Om förtroende inte finns bland 

konsumenter leder det till, enligt Kommissionen, mindre handel på nätet och de drar sig för att 

använda nya tjänster. För att förtroendet på nätet ska öka och den digitala utvecklingen ska tas 

tillvara krävs ett starkt uppgiftsskydd, vilket även leder till ökad konkurrenskraft bland EU-

företagen samt uppmuntrar ekonomisk tillväxt bland dessa.20  

 

För att uppgifter ska flöda fritt mellan medlemsstaterna krävs moderna och konsekventa regler 

i EU. Kommissionen underströk att reglerna bör hålla den administrativa bördan för företagen 

låg, i så lång utsträckning som det är möjligt, samt vara enhetliga och tydliga för 

rättssäkerhetens skull.21   

 

Anledningen till att Kommissionen framhöll att en förordning skulle ersätta 

Dataskyddsdirektivet, istället för ett uppgraderat direktiv, är på grund av att en förordning som 

är direkt tillämplig i alla medlemsstater gör att staterna inte längre måste tillämpa olika 

                                                
18 COM(2012) 9 final s. 2. 
19 COM(2012) 9 final s. 3. 
20 COM(2012) 9 final s. 2. 
21 COM(2012) 9 final s. 2.  
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dataskyddslagar samtidigt och ovanpå varandra i de fall mer än en nationell lag behöver 

tillämpas.22  

 

2.3 Den svenska utredningen   

En utredning har igångsatts med uppgift att föreslå hur den svenska lagstiftningen bäst anpassas 

till Dataskyddsförordningen. Det finns möjlighet för medlemsstaterna att behålla eller införa 

egna krav eller undantag i somliga frågor, varför utredningen har i uppgift att ta fram förslag 

till en ny lag som kompletterar Dataskyddsförordningen.23 Rätten till nationella bestämmelser 

diskuterade Datainspektionen i sitt yttrande 2012 om Kommissionens förslag till en ny 

förordning. De menade att en gemensam reglering med generella och övergripande 

bestämmelser, utan rätt för medlemsstaterna att införa mer specifika nationella regler, kan leda 

till ett försämrat dataskydd. Datainspektionen uttryckte att rätten till nationella specialregler 

måste få finnas kvar, även om det är en förordning som ska införas, men att det ska finnas krav 

på att reglerna upprätthåller en viss skyddsnivå.24  

 

Utredaren ska bland annat undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, till exempel 

processuella bestämmelser, som Dataskyddsförordningen kräver. Dessutom ska utredaren 

analysera vilka bestämmelser om sanktioner som Sverige behöver eller bör införa samt 

överväga vilka kompletterande bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter som 

bör införas i svensk reglering. Detta uppdrag ska redovisas senast 12 maj 2017.25  

 

Det är viktigt att utredaren hittar en lämplig balans mellan skyddet för den personliga 

integriteten samt organisationers och enskildas behov av att kunna behandla personuppgifter. 

Förslaget ska utformas så att den administrativa bördan för företagen inte ökar mer än 

nödvändigt.26  

 

 

 

                                                
22 COM(2012) 9 final s. 8. 
23 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-dataskyddsforordning/.  
24 Datainspektionens yttrande, diarienr 250-2012, s. 3. 
25 Dir. 2016:15 s. 1.  
26 Dir. 2016:15 s. 6.  
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3 Ansvarsroller  

3.1 Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är enligt PuL den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter.27 Definitionen motsvarar den i 

Dataskyddsförordningen.28 Normalt är det den juridiska personen eller myndigheten som 

behandlar personuppgifter och som bestämmer vilka uppgifter som ska hanteras och till vad. 

Det är således inte någon person i chefsställning eller någon anställd på arbetsplatsen som är 

personuppgiftsansvarig.29  

 

Personuppgiftsansvariges ansvar är enligt Dataskyddsförordningen att genomföra lämpliga 

tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen sker i 

enlighet med regelverket. Vid genomförandet ska beaktning tas till behandlingens art, 

omfattning och ändamål samt risker kopplade till personers rättigheter och friheter. Viktigt är 

att åtgärderna ses över och vid behov uppdateras.30 Vägledningen kan för företag ges genom 

exempelvis godkända uppförandekoder31 eller genom anvisningar från ett dataskyddsombud.32  

 

Exempelvis är det aktiebolaget som är ansvarig för behandlingen av ett kundregister. Även om 

det är en anställd i företaget som har bestämt att ett kundregister ska inrättas är det inte den 

personen som blir personuppgiftsansvarig. Inte heller en anställd som är ansvarig för IT-

systemen i bolaget.33 I praktiken är det ledningen som sköter bolaget och tar beslut för den 

juridiska personen. I ett aktiebolag består bolagets ledning av styrelsen och VD. Styrelsen 

svarar för bolagets organisation samt anger riktlinjer och anvisningar för VD:n om hur den 

löpande förvaltningen ska skötas.34 VD:n har i sin tur, i de flesta aktiebolag, hjälp av chefer 

som ger ut instruktioner till anställda. Det är dock fortfarande bolaget, den juridiska personen, 

som definieras som personuppgiftsansvarig.35  

                                                
27 3 § PuL. 
28 Art 4.7 (EU) 2016/679. 
29 Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, augusti 2015 s. 1. 
30 Art 24 (EU) 2016/679. 
31 Art 40 (EU) 2016/679. 
32 Skäl 77 (EU) 2016/679. 
33 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vem-ar-personuppgiftsansvarig1/. 
34 8 kap. 4 och 29 §§ Aktiebolagslagen (2005:551).  
35 Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, augusti 2015 s. 1. 
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Om en person behandlar personuppgifter utanför en anställning, för egen räkning, blir denne 

personuppgiftsansvarig. Vanligtvis när personen är en enskild näringsidkare, eftersom att det 

inte är en juridisk person. I det fallet är näringsidkaren personligt ansvarig för att behandlingen 

av personuppgifter sker enligt lag.36  

 

All behandling, som ingår i personuppgiftsansvariges arbete på verksamhetsställen inom 

unionen, rörande personuppgifter ska ske i enlighet med Dataskyddsförordningen. Oberoende 

av om behandlingen som sådan äger rum i unionen.  Med verksamhetsställe menas det faktiska 

och reella utförandet av verksamhet med hjälp av en fast struktur. Den avgörande faktorn för 

en sådan struktur bör inte vara den rättsliga formen, det bör således inte ha någon betydelse om 

det är en filial eller ett dotterföretag med status som juridisk person.37 Om behandlingen av 

personuppgifter genomförs av en koncern, bör det kontrollerande företagets huvudsakliga 

verksamhetsställe betraktas som koncernens huvudsakliga verksamhetsställe. Så länge inte 

behandlingens ändamål och medlen för utförandet fastställs av ett annat företag.38  

 

I en koncern, där flera juridiska personer behöver behandla samma personuppgifter, kan 

ansvarsfördelningen se olika ut. Moderbolaget blir personuppgiftsansvarig i de fall det ensamt 

bestämmer över behandlingen. Däremot blir  alla bolag inom koncernen tillsammans ansvariga 

för de aktuella registret om de gemensamt bestämmer över behandlingen av personuppgifter.39  

Det avgörande är således vem eller vilka som bestämmer över behandlingen, vilket medför att 

bolag kan vara personuppgiftsansvariga tillsammans.40 Avtal där ansvaret är uttryckt kan ge 

vägledning för att bedöma vem eller vilka som är personuppgiftsansvariga.41    

 

3.2 Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträdet, som antingen är en fysisk eller juridisk person, behandlar 

personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning.42 Biträdet finns alltid utanför 

organisationen. Någon som hanterar personuppgifter under den ansvariges direkta ansvar är 

                                                
36 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vem-ar-personuppgiftsansvarig1/. 
37 Skäl 22 (EU) 2016/679. 
38 Skäl 36 (EU) 2016/679. 
39 Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, augusti 2015 s. 1. 
40 Art 26 (EU) 2016/679. 
41 Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, augusti 2015 s. 1. 
42 3 § PuL.  
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således inte ett personuppgiftsbiträde. Ett skriftligt avtal måste upprättas mellan biträdet och 

ansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att ett giltigt avtal föreligger. I 

avtalet ska det föreskrivas att biträdet måste vidta samma säkerhetsåtgärder som den 

personuppgiftsansvarige ska vidta samt att biträdet endast får hantera personuppgifter i enlighet 

med föreskrivna instruktioner från den personuppgiftsansvarige.43 Denna reglering återfinns 

även i Dataskyddsförordningen.44 En personuppgiftsansvarig kan till exempel anlita ett företag 

som biträde, som mot ersättning sköter driften av personuppgiftsansvariges 

informationssystem.45  

 

3.2.1 Ansvarsfördelning mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Den faktiska hanteringen av personuppgifter kan 

överlåtas men det är alltid den personuppgiftsansvarige som svarar för att lagen efterföljs och 

att allt behandlas korrekt. Annars kan denne enligt PuL ådra sig straff- och 

skadeståndssanktioner.46 Den ansvarige är skadeståndsskyldig gentemot den registrerade även 

om det är en medhjälpare eller ett personuppgiftsbiträde som har handlat felaktigt. Ett biträde 

kan sedan i sin tur bli skadeståndsskyldig mot den personuppgiftsansvarige enligt avtal eller 

allmänna regler.47 Detta ändras dock när Dataskyddsförordningen träder i kraft. 

 

Enligt Dataskyddsförordningen ska varje person som lidit materiell eller immateriell skada ha 

rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den 

uppkomna skadan.48 Ansvar för skada har varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid 

behandlingen. Personuppgiftsbiträdet ska endast ansvara för skada om denne inte har fullgjort 

sina skyldigheter som specifikt riktar sig till biträden eller om biträdet har handlat utanför eller 

i strid med de anvisningar som personuppgiftsansvarige gett.49 Personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet kan, om de medverkat vid samma behandling, båda hållas ansvariga för 

hela skadan.50 Om personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har betalat ut full 

                                                
43 30 § PuL.  
44 Art 28 (EU) 2016/679. 
45 Magnusson Sjöberg, C,  Rättsinformatik, andra upplagan, s. 178. 
46 48-49 §§ PuL.  
47 Datainspektionen, Personuppgiftsansvar, augusti 2015 s. 2. 
48 Art 82.1 (EU) 2016/679. 
49 Art 82.2 (EU) 2016/679. 
50 Art 82.4 (EU) 2016/679. 
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ersättning för skada som orsakats av gemensam behandling har den rätt att få återkräva den del 

av ersättningen som motsvarar den andra personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets ansvar.51  

 

Nya skyldigheter kommer för personuppgiftsbiträdet i och med Dataskyddsförordningen och 

det egna ansvaret utökas avsevärt. En viktig förändring är att register ska, av biträdena, föras 

för all behandling som genomförs för personuppgiftsansvariges räkning.52  

 

Om det är så att biträdet vill anlita ett så kallat underbiträde måste personuppgiftsansvarige 

upprätta ett skriftligt förhandstillstånd. Underbiträdet ska då, genom avtal, omfattas av samma 

skyldigheter som personuppgiftsbiträdet har gentemot personuppgiftsansvarige. Om 

underbiträdet inte utför sina skyldigheter är det personuppgiftsbiträdet som blir fullt ansvarig, 

mot personuppgiftsansvarige, för att dessa uppgifter utförs.53  

 

3.3 Personuppgiftsombud 

För att företag ska efterleva att personuppgifter behandlas i enlighet med svensk rätt kan de utse 

ett personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud är den som personuppgiftsansvarige har 

utsett att självständigt se till att personuppgifter hanteras på ett korrekt och lagenligt sätt.54 Ett 

personuppgiftsombud anmäls till Datainspektionen. Fel och brister i hanteringen ska av 

personuppgiftsombudet anmälas till personuppgiftsansvarig. Om ombudet misstänker att 

personuppgiftsansvarige bryter mot några bestämmelser för behandlingen av personuppgifter 

och ingen rättelse sker så snart det kan, ska ombudet anmäla det till Datainspektionen.55  

 

Ny benämning, i samband med Dataskyddsförordningen, för personuppgiftsombud är 

dataskyddsombud. Om en organisation hanterar en större mängd känslig data är det i och med 

den nya regleringen obligatoriskt att utse ett dataskyddsombud.56 Riktlinjer har getts ut för hur 

artiklar i Dataskyddsförordningen som berör dataskyddsombud ska tolkas när det inte framgår 

av artikeln själv. Där föreskrivs till exempel, gällande vad som menas med om en organisation 

                                                
51 Art 82.5 (EU) 2016/679.  
52 Art 30.2 (EU) 2016/679. 
53 Art 28.4 (EU) 2016/679. 
54 3 § PuL. 
55 38 § 2 st PuL.  
56 Art 37.1 (EU) 2016/679. 
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hanterar en ”större mängd” data, att hantering av kunddata i den ordinarie verksamheten för ett 

försäkringsbolag eller en bank anses som en storskalig hantering.57  

 

Ombudet kan antingen ingå i personalen eller vara ett ombud genom ett tjänsteavtal.58 Även ett 

personuppgiftsbiträde behöver utse ett dataskyddsombud om det hanterar en större mängd 

känslig data. Det kan således finnas ett dataskyddsombud hos den personuppgiftsansvarige och 

hos dennes personuppgiftsbiträde.59 

 

Det är personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdets ansvar att säkerställa att 

dataskyddsombudet, i god tid, deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter på ett 

korrekt sätt. Ombudet får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner, för att ha utfört sina 

uppgifter, av personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.60 När ombudet ska fullgöra 

sina uppgifter får inte instruktioner ges om, exempelvis, vilket resultat som ska uppnås, hur ett 

klagomål ska utredas eller om en tillsynsmyndighet ska rådfrågas.61  

 

 

 

  

                                                
57 Guidelines on Data Protection Officers, s. 8. 
58 Art 37.6 (EU) 2016/679. 
59 Datainspektionen, Vägledning för personuppgiftsbiträden, juni 2016 s. 2. 
60 Art 38 (EU) 2016/679.  
61 Guidelines on Data Protection Officers, s. 14. 
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4 Tillsyn 

4.1 Datainspektionen och tillsynsmyndigheter 

Idag gällande Dataskyddsdirektiv reglerar att varje medlemsstat ska ha en eller flera 

tillsynsmyndigheter med uppgift att övervaka tillämpningen av de nationella bestämmelser som 

antagits på grund av direktivet. Denna myndighet ska ha vissa angivna uppgifter och 

befogenheter. Datainspektionen är denna myndighet i Sverige. Datainspektionen har det 

övergripande ansvaret för personuppgiftsbehandling.62 Motsvarande reglering om att det är en 

eller flera tillsynsmyndigheter som ansvarar för övervakningen finns även i 

Dataskyddsförordningen.63 

 

Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att säkra individers rätt till integritet i 

samhället. Genom sin tillsynsverksamhet bidrar Datainspektionen till att behandling av 

personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång.64 Arbetet är både preventivt och åtgärdande. 

Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet.65 Datainspektionen tar fram vägledningar och ger 

sina synpunkter på utredningar och lagförslag samt utbildar och informerar organisationer som 

behandlar personuppgifter. De kontrollerar att lagar efterföljs och påverkar ny lagstiftning så 

att de skyddar den personliga integriteten.66  

 

Datainspektionen ingår i den så kallade Artikel 29-gruppen, en grupp som finns på grund av 

artikeln med samma namn i Dataskyddsdirektivet. Gruppen har till uppgift att övervaka att 

direktivet tillämpas likadant i alla medlemsstater.67 Artikel 29-gruppen kommer ersättas av den 

så kallade Europeiska dataskyddsstyrelsen, ”European Data Protection Board”, i och med den 

nya Dataskyddsförordningen.68  

 

En tillsynsmyndighet har ett flertal utredningsbefogenheter. Bland annat kan de beordra 

personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet att lämna all information som de behöver 

för att kunna utföra sina uppgifter. De ska meddela personuppgiftsansvarig eller 

                                                
62 SOU 2016:65 s. 79. 
63 Art 51.1 (EU) 2016/679. 
64 http://www.datainspektionen.se/om-oss/. 
65 Magnusson Sjöberg, C, Rättsinformatik, andra upplagan, s. 87. 
66 http://www.datainspektionen.se/om-oss/. 
67 Art 29 95/46/EG. 
68 Art 68 (EU) 2016/679. 
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personuppgiftsbiträdet om påstådd överträdelse av Dataskyddsförordningen. Även få tillgång 

till alla lokaler samt utrustning och andra medel som tillhör personuppgiftsansvarig och 

personuppgiftsbiträdet.69  

 
Tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att utfärda varningar eller reprimander, till 

personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet, om det är sannolikt att deras planerade 

behandlingar kommer att bryta mot Dataskyddsförordningens regler. De ska även få förelägga 

att se till att behandlingen sker enligt Dataskyddsförordningen, och om det krävs, på ett 

specifikt sätt och inom en specifik period.70 Om ett företag underlåter att rätta sig efter ett 

föreläggande eller annat beslut från Datainspektionen kan företaget påföras en administrativ 

sanktionsavgift.71 

 

För att det ska råda samförstånd samt förenkla arbetet mellan medlemsstaternas 

tillsynsmyndigheter finns det reglering i Dataskyddsförordningen som rör samverkan mellan 

dessa.72  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
69 Art 58.1 (EU) 2016/679. 
70 Art 58.2 (EU) 2016/679. 
71 Se art 83 (EU) 2016/679 samt kapitel 6 nedan.  
72 Art 60 (EU) 2016/679. 
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5 Förberedelseåtgärder med anledning av 

Dataskyddsförordningen 

5.1 Dokumentation 

Många av de begrepp och principer som finns i Dataskyddsförordningen går att återfinna i 

PuL:s reglering, varför företag som idag har noggrant utarbetade rutiner och åtgärder för att 

säkerställa att lagen efterföljs har en stadig grund att utgå från. Dock förtydligas och utökas 

ansvar och skyldigheter för personuppgiftsansvariga och Dataskyddsförordningen innehåller 

stora förändringar samt nya bestämmelser. På grund härav kan de nya reglerna betyda stora 

förändringar i företagens verksamhet varför en genomgång av vilka förändringar som kommer 

ske i respektive företag måste ske innan den 25 maj 2018 då Dataskyddsförordningen träder i 

kraft.73 

 

Dataskyddsförordningen ställer stora krav på ordning och reda i verksamheten och högre krav 

kommer att ställas på ledarskap. Det kommer troligtvis inte ske organisationsförändringar men 

hanteringen kommer att bli annorlunda.74 Stor vikt läggs i Dataskyddsförordningen på 

personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att reglerna följs.75 Detta medför således 

krav på en ökad dokumentation varför behandlingen av personuppgifter måste ses över. Viktigt 

är att företagen kontrollerar hur personuppgifter samlas in och till vem de lämnas ut, vilket kan 

se olika ut i olika delar av organisationen.76 Vägledning kan hämtas hos Datainspektionen som 

tar fram informationsmaterial och håller i utbildningar samt hos Artikel 29-gruppen som tar 

fram material på europeisk nivå.77  

 

Företag måste dokumentera den rättsliga grunden till varför de behandlar personuppgifter för 

att undvika sanktioner då Dataskyddsförordningen har som krav att, redan vid insamling av 

uppgifter, rättslig grund informerats om.78 Det är viktigt att dokumentera allt för att kunna 

påvisa även i efterhand att Dataskyddsförordningen följs. Att ha policys för dataskydd och 

                                                
73 Datainspektionen, Vägledning till personuppgiftsansvariga, s. 2.  
74 Dialog med Christina Almtun, Svedea, Stockholm 2016-11-28. 
75 Art 5.2. (EU) 2016/679. 
76 Art 5.1 (EU) 2016/679. 
77  Datainspektionen, Vägledning till personuppgiftsansvariga, s. 2. 
78 Art 6 (EU) 2016/679.  
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tydliga rutiner för behandlingen av personuppgifter är ännu ett sätt att visa att reglerna 

efterföljs.79  

 

5.2 Information 

Med anledning av Dataskyddsförordningen har informationskrav till registrerade ökat vilket 

således innebär en förändring för företag när de ger ut information om varför de samlar in 

personuppgifter. Enligt PuL ska idag, när det är tvingande att lämna information, den omfatta 

uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, ändamålen med behandlingen samt all 

annan nödvändig information som den registrerade behöver för att kunna ta till vara sina 

rättigheter.80 Nu ska istället information om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge 

personuppgifterna lagras samt möjligheten att lämna in klagomål till Datainspektionen 

lämnas.81 Detta innebär mer administrativa uppgifter.  

 

5.3 Tekniska åtgärder 

Förändringar, främst i större företag, som behöver göras kan få stor påverkan på framtida 

budgetar, IT-systemen, personal, styrning och kommunikation. De nya reglerna blir en fråga 

för, inte bara ledningen, utan även HR-, IT- och marknadsavdelningen m.m. Det kan vara så att 

företaget behöver ändra sina befintliga IT-system, eller ta fram nya, med hänsyn till de nya 

reglerna i Dataskyddsförordningen. Detta gör att framtida kostnader kan förhindras om de 

befintliga systemen inte når upp till säkerhetsnivån. Dataskyddet ska byggas in i företagens IT-

system och hantera att mer information än vad som behövs inte samlas in, att informationen 

inte är kvar längre än nödvändigt samt att det inte används till något annat än vad syftet var från 

början.82 

 

Rätten till dataportabilitet är nytt i Dataskyddsförordningen jämfört med innan. Med den följer 

att det blir enklare för den enskilde att flytta sina personuppgifter från en organisation till en 

annan. Företag måste således se till att uppgifterna tillhandahålls i ett allmänt använt och 

                                                
79 Datainspektionen, Vägledning till personuppgiftsansvariga, s. 3-4. 
80 25 § PuL. 
81 Art 13 (EU) 2016/679. 
82 Art 25 (EU) 2016/679. 



 21 

maskinläsbart format. Tekniska lösningar för att säkerställa att det är den registrerade som har 

gjort en begäran måste utvecklas.83 Kommissionen anför att rätten till dataportabilitet gör att 

nystartade och mindre företag kommer att kunna få tillgång till uppgifter som idag domineras 

av de stora företagen och därmed locka fler konsumenter med deras integritetsvänliga lösningar. 

Detta ska göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig.84  

 

Personuppgiftsbiträden har ett eget ansvar att vidta lämpliga tekniska åtgärder. Men detta 

utökade ansvar gör inte att personuppgiftsansvariges eget ansvar minskar. Ansvaret för 

säkerheten för behandlingen av personuppgifter kommer att ligga både på den 

personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet.85  

 

När ett företag arbetar med informationssäkerheten för verksamheten, som är komplext, är det 

viktigt att arbeta systematiskt och metodiskt. En tillfällig ad hoc lösning på inträffade 

säkerhetsincidenter riskerar inte endast att skapa säkerhet med luckor, utan också en falsk 

trygghet, genom att en uppfattning kan uppstå att en viss nivå existerar av informationssäkerhet 

men att så inte är fallet. Det är centralt för företaget att kartlägga vilken slags information som 

ska skyddas samt vilket typ av skydd som behövs.86  

 

De säkerhetsåtgärder som behöver genomföras beror givetvis på behoven men det krävs en 

kombination av administrativa, juridiska och tekniska åtgärder. De olika verktygen för 

säkerhetsarbetet, till exempel tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska, har ett 

specifikt syfte och användningsområde. För att maximal effekt ska uppnås måste de, i de allra 

flesta fall, kombineras. Det är inte möjligt att skapa ändamålsenlig informationssäkerhet genom 

att endast förlita sig på tekniska säkerhetsåtgärder.87  

 

5.4 Strukturerat och ostrukturerat material 

I januari 2007 tillkom det nya regler till PuL. Detta för att underlätta vardaglig behandling av 

personuppgifter. Sådan behandling som normalt inte medför några risker för att den personliga 

                                                
83 Art 20 (EU) 2016/679. 
84 European Commission, EU Data Protection Reform, januari 2016 s. 5. 
85 Datainspektionen, Vägledning för personuppgiftsbiträden, juni 2016 s. 2-3. 
86 Magnusson Sjöberg, C, Rättsinformatik, andra upplagan, s. 71. 
87 Magnusson Sjöberg, C,  Rättsinformatik, andra upplagan, s. 73. 
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integriteten kränks. Regleringen i PuL gäller för så kallat strukturerat material. Exempelvis 

dataregister, databaser samt dokumenthanteringssystem. Vad gäller behandling av ostrukturerat 

material, som löpande text, gäller en enklare reglering. Ett flertal paragrafer behöver inte 

tillämpas på ostrukturerat material vid hantering av personuppgifter. Detta innebär alltså en 

administrativ lättnad för företagen.88 Vilket, i och med Dataskyddsförordningen, kommer tas 

bort för att skyddet för den personliga integriteten behöver stärkas.  

 

I PuL finns en regel vid namn missbruksregeln. Med den menas att behandling i ostrukturerat 

material är tillåten så länge behandlingen inte utgör en kränkning av den registrerades 

personliga integritet.89 Detta är en svensk specialreglering som försvinner när 

Dataskyddsförordningen träder i kraft. All automatiserad behandling av personuppgifter ska 

tillämpas på Dataskyddsförordningen.90 Detta kan innebära en administrativ börda för företag 

om de har utnyttjat missbruksregeln, till exempel om personuppgifter publicerats på en 

webbplats, då det nu istället behöver undersökas vilka förutsättningar som finns för att behandla 

uppgifterna enligt Dataskyddsförordningens reglering. Frågor att ställa är om en rättslig grund 

för behandlingen finns och om de registrerade informeras på ett korrekt sätt.91  

 

Datainspektionen gav, i sitt yttrande 2012 till Kommissionens förslag om en ny förordning, 

kritik till att inget förslag gavs då om att olika regler ska knytas till hur riskfylld behandlingen 

av personuppgifter är. De tyckte, för att regleringen ska bli effektiv, att det behövs vissa 

förenklade regler för behandling av personuppgifter som anses vara vardaglig och riskfri, 

motsvarande missbruksregeln i PuL.92 Men så blev det således inte, all behandling av 

personuppgifter ska omfattas av Dataskyddsförordningen men förenklad reglering när bolaget 

inte har mer än 250 sysselsatta plus ökade krav vid känslig behandling, se nedan.  

 

 

                                                
88 Prop. 2005/06:173. 
89 5a § PuL. 
90 Art 2.1 (EU) 2016/679. 
91 Datainspektionen, Vägledning till personuppgiftsansvariga, s. 4.  
92 Datainspektionens yttrande, diarienr 250-2012, s. 3. 
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5.5 Konsekvensbedömning 

En så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd måste göras om bolagets hantering av 

personuppgifter utförs på ett sätt som kan medföra integritetsrisker. Hanteringen kan vara 

riskfylld till exempel om bolaget hanterar storskaliga register som innehåller uppgifter om barn 

eller genetiska uppgifter. Om det finns ett dataskyddsombud ska denne rådfrågas vid 

genomförandet av konsekvensbedömningen. Personuppgiftsansvarige kan finna vägledning i 

förteckningar över vilka slags behandlingar som kräver en konsekvensbedömning eftersom 

Datainspektionen har som uppgift i samband med införandet av Dataskyddsförordningen att 

upprätta och offentliggöra en sådan.93  

 

Personuppgiftsansvarige ska samråda med Datainspektionen före behandling, om en 

konsekvensbedömning visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om åtgärder inte vidtas 

för att minska risken. Datainspektionen ska ge personuppgiftsansvarige skriftliga råd inom åtta 

veckor efter samrådet om de anser att den planerade behandlingen skulle strida mot 

Dataskyddsförordningen och har samtidigt rätt att utnyttja sina befogenheter vilket betyder att 

de då exempelvis kan utfärda en varning eller reprimand till företaget.94  

 

5.6 Incidentrapportering 

På företag ställs det i och med Dataskyddsförordningen nya krav gällande rapportering. 

Personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål, och om möjligt, inte senare än 72 timmar efter att 

ha fått vetskap om en personuppgiftsincident, anmäla det till Datainspektionen. I PuL finns det 

ingen skyldighet att anmäla en incident. Rapportering behöver inte göras om det är osannolikt 

att incidenten medför en risk för personens rättigheter och friheter. Om personuppgiftsansvarig 

vid misstanke om personuppgiftsbrott, inte vidtar åtgärder för att få vetskap, strider det mot 

ansvaret företaget har. Om anmälan till Datainspektionen inte sker inom 72 timmar, efter 

ansvarige fått vetskap, ska den medföljas av en motivering till varför anmälan blivit försenad.95 

Anmälan ska, bland annat, beskriva incidentens art, hur många som berörs, sannolika 

                                                
93 Art 35 (EU) 2016/679.  
94 Art 36 (EU) 2016/679.  
95 Art 33.1 (EU) 2016/679. 
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konsekvenser av incidenten samt åtgärder personuppgiftsansvarige har vidtagit eller föreslagit 

att vidta.96  

 

I Dataskyddsförordningen definieras en personuppgiftsincident som en incident som leder till 

oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring. Eller en incident som leder till obehörigt 

röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt 

behandlats.97 Incidenter som ska anmälas till Datainspektionen är sådana som kan leda till 

fysisk, materiell eller immateriell skada, som exempelvis förlust av kontrollen över 

personuppgifter eller begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld eller 

bedrägeri etc.98 Företaget måste dokumentera alla incidenter och åtgärder kring dem. Detta för 

att Datainspektionen ska kunna kontrollera att efterlevnaden av Dataskyddsförordningen sker 

på rätt sätt.99 

 

Även den registrerade ska informeras av personuppgiftsansvarige om incidenten, om den 

sannolikt leder till en hög risk för personers rättigheter och friheter.100 Den registrerade behöver 

inte informeras i de fall den personuppgiftsansvarige exempelvis genomfört lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder, åtgärder vidtagits som gör att den höga risken inte sannolikt längre 

kommer uppstå eller om det skulle betyda en oproportionell ansträngning. Om det anses 

innebära en oproportionell ansträngning ska istället allmänheten informeras, eller en liknande 

åtgärd vidtas, för att den registrerade ska informeras på ett lika effektivt sätt.101  

 

Det är viktigt att företaget har tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda 

incidenter för att leva upp till Dataskyddsförordningens regler. Då tidsfristen för en 

incidentrapportering är kort är det viktigt att bestämma vart ansvaret ligger i organisationen för 

att göra en sådan rapportering, så att anmälan görs i rätt tid.102 Om en incident sker hos 

personuppgiftsbiträdet ska den personuppgiftsansvarige underrättas om detta snarast.103  

 

                                                
96 Art 33.3 (EU) 2016/679. 
97 Art 4.12 (EU) 2016/679. 
98 Skäl 85 (EU) 2016/679.  
99 Art 33.5 (EU) 2016/679.  
100 Art 34.1 (EU) 2016/679.  
101 Art 34.3 (EU) 2016/679.  
102 Datainspektionen, Vägledning till personuppgiftsansvariga, s. 8.  
103 Art 33.2 (EU) 2016/679. 
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Europeiska dataskyddsstyrelsen har i uppgift att ta fram vägledning och rekommendationer för 

när personuppgiftsbrott anses föreligga, fastställa tidsfrister och när anmälan ska ske till 

tillsynsmyndigheten etc. Dessa riktlinjer torde leda till att det i praktiken blir enklare att förhålla 

sig till de olika bedömningar som behöver göras.104 

 

I och med att Datainspektionen är en myndighet gäller offentlighetsprincipen.105 I 

Dataskyddsförordningen finns inget krav som säger att Datainspektionen har en skyldighet att 

publicera information om anmälda incidenter men det kan, genom offentlighetsprincipen, 

behöva lämnas ut om en sådan begäran sker. Om en begäran om information om en 

personuppgiftsincident sker måste Datainspektionen göra en sekretessprövning för att se om 

det finns någon reglering i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som gör att 

informationen inte får lämnas ut.106 Om anmälan om en personuppgiftsincident blir offentlig 

kan företag drabbas på så sätt att deras varumärke sänks då exempelvis en journalist kan få tag 

på informationen.107 

 

5.7 Anpassning till mindre företag  

Medlemsstaterna och deras tillsynsmyndigheter uppmanas att ta hänsyn till mikroföretagens 

samt små och medelstora företags108 behov vid tillämpning av Dataskyddsförordningen.109 

Exempelvis undantas i Dataskyddsförordningen företag som sysselsätter mindre än 250 

personer från att föra register över behandling som utförs under personuppgiftsansvariges 

ansvar.110  

 

I dagsläget behöver företag i Europa dras med 28 olika dataskyddsregler. Denna splittring är en 

kostsam administrativa börda för många, speciellt för små och medelstora företag att ta sig in 

på nya marknader. Ett exempel är att företag inte längre kommer behöva anmäla till andra 

nationella dataskyddsmyndigheter om vilken data de behandlar. Det kommer således göra det 

                                                
104 Art 70.1 (h) (EU) 2016/679. 
105 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. 
106 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/anmalningar-av-
personuppgiftsincidenter/. 
107 Dialog med Christina Almtun, Svedea, Stockholm 2016-11-28. 
108 Definition av mikroföretag samt små och medelstora företag, art 2 2003/361/EG.  
109 Skäl 13 (EU) 2016/679.  
110 Art 30.5 (EU) 2016/679.  
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enklare för företag att expandera internationellt. De nya reglerna kommer göra att konsumenters 

förtroende ökar för företagen. Enligt en undersökning 2015 av ”Europabarometern” kände åtta 

av tio att de inte har fullständig kontroll över sina personuppgifter. Och två tredjedelar var 

oroliga för att de inte har fullständig kontroll över sina personuppgifter på nätet. Om uppgifterna 

inte behandlas på ett riktigt sätt förlorar företagen sitt förtroende. Förtroende är enligt 

Kommissionen viktigt för att uppmuntra individer att, särskilt i och med den tekniska 

utvecklingen, använda sig av nya produkter och tjänster online.111  

 

Kommissionen presenterar vidare, att de nya reglerna gör att samma regler tillämpas i hela EU, 

varför konkurrensen blir rättvis för företag i en globaliserad värld i och med att reglerna hamnar 

på samma nivå för alla företag. En gemensam reglering gör det mer rättssäkert för företag samt 

innebär kostnadsbesparingar. Ett exempel är om ett företag ska öppna franchiseföretag i ett 

annat land så gäller samma regler istället för att kontakta det landets advokater och se hur den 

nationella lagen fungerar där.112  

  

  

                                                
111 European Commission, EU Data Protection Reform, januari 2016 s. 1.  
112 European Commission, EU Data Protection Reform, januari 2016 s. 2. 
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6 Sanktioner 

6.1 PuL:s sanktionsregler 

Så som nämnts kommer PuL att upphöra som lag den 25 maj 2018 då Dataskyddsförordningen 

träder i kraft. Detta gör att reglerna om straff och skadestånd försvinner och ersätts av de 

sanktioner som finns i Dataskyddsförordningen. Idag ska enligt PuL den 

personuppgiftsansvarige ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga 

integriteten som en behandling som strider mot PuL har orsakat.113 Om någon uppsåtligen eller 

av grov oaktsamhet handlar i strid med reglerna i PuL kan denne dömas till böter eller 

fängelse.114 Straffrättsligt ansvar hänförs alltid till en fysisk person, inte den juridiska även om 

denne är personuppgiftsansvarig. Den fysiska person som gjorts sig skyldig till förfarandet eller 

underlåtenheten som är straffsanktionerad är den som döms till straffet, oavsett om denne själv 

är personuppgiftsansvarig.115 Det är således inte en viss position som medför straffrättsligt 

ansvar och ansvaret kan inte förknippas med ett uppdrag som exempelvis säkerhetsansvarig i 

verksamheten.116  

 

6.2 Dataskyddsförordningens sanktionsregler  

Dataskyddsförordningen ställer krav på att varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att 

påförandet av administrativa sanktionsavgifter är effektivt, proportionellt och avskräckande.117 

I Sverige utdöms administrativa sanktionsavgifter av Datainspektionen. Vid beslut om 

administrativa sanktionsavgifter ska påföras ska hänsyn, i varje enskilt fall, tas till 

överträdelsens karaktär, om det skett med uppsåt eller av oaktsamhet, åtgärder ansvarig tagit 

för att lindra skadan, på vilket sätt tillsynsmyndigheten fick kännedom om överträdelsen etc. 

Den administrativa sanktionsavgiften kan påföras utöver eller istället för varning eller 

reprimand som Datainspektionen har befogenhet att utfärda.118 Om ett företag underlåter att 

rätta sig efter Datainspektionens föreläggande ska en administrativ sanktionsavgift tilldelas.119 

                                                
113 48 § PuL.  
114 49 § PuL. 
115 Datainspektionen, Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? Januari 2011 s. 26.  
116 Magnusson Sjöberg, C,  Rättsinformatik, andra upplagan, s. 203. 
117 Art 83.1 (EU) 2016/679.  
118 Art 83.2 (EU) 2016/679.  
119 Art 83.5 (e) (EU) 2016/679.  
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Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde överträder flera bestämmelser 

uppsåtligen eller av oaktsamhet, med avseende på samma eller sammankopplade behandlingar, 

får det totala beloppet för sanktionsavgiften inte överstiga det belopp som fastställs för den 

allvarligaste överträdelsen.120  

 

Sanktionsavgifternas belopp bestäms utifrån vilken artikel i Dataskyddsförordningen det är som 

överträtts. Antingen kan sanktionsavgifterna utdömas på upp till 10 000 000 EUR eller, om det 

gäller ett företag, upp till 2 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, 

beroende på vilket värde som är högst.121 Eller så kan avgiften dömas ut till ett belopp upp till 

20 000 000 EUR eller upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående 

budgetår, beroende på vilket värde som är högst.122 Om alla bolag i en koncern bestämmer över 

behandlingen av personuppgifter och de därmed tillsammans räknas som 

personuppgiftsansvariga torde det kunna leda till att avgiften blir den procentuella 

årsomsättningen för en hel koncern. Sanktionsavgiften torde alltså hänföras till vilket av 

bolagen inom koncernen som är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.123   

 

Varje registrerad ska ha rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om denne anser att 

personuppgiftsbehandlingen strider mot Dataskyddsförordningen. Om tillsynsmyndigheten 

tagit emot ett klagomål ska myndigheten hålla den registrerade uppdaterad i hur arbetet med 

klagomålet går framåt.124 Ett företag, som får ett rättsligt bindande beslut mot sig, som meddelas 

av en tillsynsmyndighet, ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel.125 För svensk del torde rätten 

till ett effektivt medel vara uppfyllt genom att Datainspektionens beslut om sanktionsavgifter 

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.126 Varje registrerad som anser att dennes 

rättigheter enligt Dataskyddsförordningen har åsidosatts vid behandling av personuppgifter ska 

även de ha rätt till ett effektivt rättsmedel, detta genom att den registrerade får väcka talan mot 

personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde i domstol.127 Se ovan rörande nuvarande rätt 

till ersättning enligt PuL.  

                                                
120 Art 83.3 (EU) 2016/679. 
121 Art 83.4 (EU) 2016/679. 
122 Art 83.5 (EU) 2016/679.  
123 Jfr. art 82.2 (EU) 2016/679.  
124 Art 77 (EU) 2016/679. 
125 Art 78 (EU) 2016/679. 
126 Dir 2016:15 s. 8.  
127 Art 79 (EU) 2016/679. 
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Enligt inledande skäl till Dataskyddsförordningen bör medlemsstaterna kunna fastställa 

bestämmelser om straffrättsliga påföljder. Viktigt är dock att principen ne bis idem128 inte 

åsidosätts.129 På grund härav är det viktigt i de nationella utredningarna att utreda hur en 

reglering om administrativa sanktionsavgifter och andra sanktioner förhåller sig till förbudet 

mot dubbelbestraffning130.131 I Dataskyddsförordningen finns det ingen reglering i en artikel 

om straffrättslig påföljd men det föreskrivs att medlemsstaterna ska fastställa regler om andra 

sanktioner, utöver de administrativa sanktionsavgifterna, som är effektiva, proportionella och 

avskräckande samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs.132 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
128 Icke två gånger i samma sak. 
129 Skäl 149 (EU) 2016/679.  
130 Art 50 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 
131 Dir 2016:15 s. 9. 
132 Art 84 (EU) 2016/679.  
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7 Analys 

7.1 Inledning 

Tiden fram till den 25 maj 2018 är en anpassnings- och förberedelseperiod för alla berörda 

organisationer. Implementeringsarbetet ska vara färdigställt i varje företag fram till 

Dataskyddsförordningen träder i kraft. Arbetet för att uppfylla kraven i regelverket kan 

följaktligen inte påbörjas när ikraftträdandet sker. PuL kommer att försvinna, varför företagen 

måste sätta sig in i samt förstå Dataskyddsförordningens artiklar, istället för nuvarande nationell 

lagstiftning.  

 

Dataskyddsförordningen antogs, bland annat, med syftet att stärka den enskildes rättigheter. 

Emellertid kan det vara svårt hitta en lämplig balans mellan att uppnå ett starkt skydd för 

individer kontra att behandlingen av personuppgifter för företag ska fungera smidigt i 

verksamheten, utan att det ska hämna affärer och innovationer samt att den administrativa 

bördan inte ska bli för stor. Den enskildes rättigheter minskas inte bara för att det sker 

förändringar i en organisation. En privatpersons integritet och rättigheter ska inte påverkas av 

en organisationsstruktur. Även om ett företag exempelvis skulle gå i konkurs, har den enskilde 

fortfarande rätt att förvänta sig att dennes uppgifter kommer att behandlas i enlighet med 

lagstiftning om uppgiftsskydd. Däremot kan personuppgiftsansvaret skifta.  

 

I den här avslutande delen kommer en analys läggas fram av de områden som berörts i den 

deskriptiva delen ovan. En framläggning av, vad som enligt mig, är det viktigaste i nuläget 

kommer presenteras och förberedelseåtgärder som behöver ske i en verksamhet kommer inte 

vara uttömmande, utan istället vara ett uppvisande av viktiga aspekter för företagen.  

  

7.2 Förändringar i ansvarsroller 

De flesta befattningar kopplade till Dataskyddsförordningen har samma innebörd som innan. 

De största förändringarna är att personuppgiftsbiträdets ansvar utökas och det blir obligatoriskt 

att, i vissa fall, utse ett dataskyddsombud. Det som torde ske gällande ansvarsroller i företagen 

är att rollerna behöver tydliggöras i varje organisation.  

 



 31 

Att vara personuppgiftsansvarig har samma innebörd som tidigare, dock blir regelverket 

strängare vilket innebär ett utökat ansvar. Eftersom att det normalt är den juridiska personen 

som är personuppgiftsansvarig betyder det i praktiken att ansvaret att se till att regelverket 

efterföljs ligger på ledningen. Då det nya regelverket är så omfattande och sanktionsriskerna är 

så höga är det inte lämpligt att ensam lägga ansvaret på dataskyddsombudet att se till att 

organisationen anpassas efter reglerna och att allt är i sin ordning till Dataskyddsförordningens 

ikraftträdande.  

 

Att det blir obligatoriskt att i vissa fall utse ett dataskyddsombud, motsvarande nuvarande 

personuppgiftsombud, är värdefullt för ett företag av den anledningen att ombudets roll är att 

kontrollera att personuppgiftsbehandlingen sker på ett lagenligt sätt vilket därmed gör att fel 

och brister ses över löpande av ombudet. Detta innebär att personuppgiftsansvarig, följaktligen 

ledningen, får en uppdatering när ett fel upptäcks. Det går då att vidta åtgärder innan en skada 

sker och därmed undvika att blanda in tillsynsmyndigheten. Viktigt är dock att tänka på att det 

skadeförebyggande arbetet inte får blandas ihop med när det sker en skada, en incident, som 

måste rapporteras till Datainspektionen. Incidentrapporteringen är ingen specifik arbetsuppgift 

som finns hos ombudet, utan det gäller inom hela verksamheten, med personuppgiftsansvarig 

som ansvarig att rapportera.  

 

Personuppgiftsbiträdets ansvar utökas i samband med Dataskyddsförordningens nya regler. 

Personuppgiftsbiträdet har, bland annat, en utökad skyldighet att föra register över 

behandlingen av personuppgifter samt blir ansvarig för skada om den handlar i strid med 

anvisningarna från personuppgiftsansvarig. Om båda parter medverkat vid samma behandling 

kan de tillsammans hållas ansvariga för skadan. Dock har den personuppgiftsansvarige likväl 

ett ansvar att se till att välja ett personuppgiftsbiträde som genomför lämpliga tekniska åtgärder, 

det innebär att det inte endast går att förlita sig på personuppgiftsbiträdet. Det kan anses oklart 

hur ansvaret förefaller i praktiken. Jag antar att det kan finnas svårigheter med att förutse när 

ansvaret kommer att läggas på personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. 

Personuppgiftsbiträdet kan hävda att ett fel som påträffats är personuppgiftsansvariges för att 

det endast handlat i enlighet med anvisningarna, även om en skada skett, medans 

personuppgiftsansvarige kan hävda att personuppgiftsbiträdet inte alls handlat inom dennes 

anvisningar, för i det fallet skulle en skada ej uppstått. Bevisläget tycks i dagsläget vara svårt, 

då det troligtvis inte är så enkelt att det står i anvisningarna ”personuppgiftsbiträdet ansvarar 

alltid för uppkommen skada” eftersom att personuppgiftsansvarige också kan hållas ansvarig. 
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I de tveksamma fallen torde de bli ansvariga tillsammans, för att skydda den enskilde individens 

rättigheter. Personuppgiftsbiträdet är, precis som nämnts ovan, ansvarig för skada när den inte 

har fullgjort sina skyldigheter som specifikt riktar sig till personuppgiftsbiträden eller om 

personuppgiftsbiträdet handlat utanför eller i strid med anvisningar från 

personuppgiftsansvarige. Eftersom det är personuppgiftsansvarige som har ansvar för att ett 

giltigt avtal föreligger, mellan denne och personuppgiftsbiträdet, är det av stor vikt att granska 

befintliga avtal för att säkerställa att de uppställda kraven i  Dataskyddsförordningen uppfylls.  

 

I de fall personuppgiftsbiträdet väljer att anlita ett underbiträde, torde den enskilde kunna rikta 

sig direkt till underbiträdet, precis som vid förhållandet mellan personuppgiftsansvarige och 

personuppgiftsbiträdet. Dock är det personuppgiftsbiträdet som blir ansvarig mot 

personuppgiftsansvarig att uppgifterna utförs, av underbiträdet, i enlighet med anvisningarna i 

avtalet. Även här ska påpekas vikten av att se över avtalen och att, av personuppgiftsansvarige, 

inte ge ett skriftligt förhandstillstånd till personuppgiftsbiträdet att anlita ett underbiträde om 

det inte är säkerställt att underbiträdet kan uppfylla alla krav. Detta för att undvika att påföras 

några möjliga sanktioner.  

 

I skälen till Dataskyddsförordningen uttrycks att personuppgiftsansvarige är ansvarig för att all 

behandling, som ingår i dennes arbete på verksamhetsställe inom unionen, sker i enlighet med 

Dataskyddsförordningens regler. Det har dock ingen betydelse om behandlingen av 

personuppgifter i sig äger rum inom unionen. Sedan förklaras att med verksamhetsställe menas 

det faktiska och reella utförandet av verksamheten med hjälp av en fast struktur och att det inte 

är den rättsliga formen som är avgörande för en sådan struktur. Det har ingen betydelse om det 

är en filial eller ett dotterföretag. Förklaringen kan vara svår att ta till sig, men av vikt är att 

personuppgiftsansvarige har ansvar för all behandling som sker inom ramen för dennes arbete. 

Hänsyn ska inte tas till den rättsliga formen, utan istället om behandlingen sker inom ramen för 

arbetet och att Dataskyddsförordningens regelverk därmed ska följas. Detta tror jag är ett försök 

till en anpassning till alla medlemsstater, att den rättsliga formen inte ska ha någon betydelse, 

på grund av att reglerna kring rättslig form ser olika ut i medlemsstaterna.  

 

Den mest komplicerade frågan hänfört till rollfördelning borde inte vara att klargöra vem som 

har respektive roll samt vilka roller som företaget är i behov utav, utan hur kompetensen ska 

hittas i verksamheten. En jurist med god kunskap om Dataskyddsförordningen räcker inte för 
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att uppfylla alla krav i verksamheten utan olika kompetens krävs. Detta behandlas mer ingående 

nedan. 

  

7.2.1 Skillnader mellan stora och små bolag  

Kraven förknippade med ansvarsrollerna ser likadana ut i alla bolag, stora som små. Den 

skillnad som finns gällande roller och ansvar är den kopplad till när det är obligatoriskt att utse 

ett dataskyddsombud, som nämnts i avsnittet ovan. I många fall, men definitivt inte i alla, är 

det säkerligen så att dataskyddsombuden utses i fler stora företag, än i mindre, där en större 

mängd känslig data hanteras.  

 

Dataskyddsförordningen tillkom för att samla dataskyddsregler i ett regelverk, för att uppnå 

enhetlighet inom EU. Detta ska göra att reglerna hamnar på samma nivå för alla företag. I skälen 

till Dataskyddsförordningen uppmanas medlemsstaterna och deras tillsynsmyndigheter att ta 

hänsyn till mikroföretags samt små och medelstora företags behov vid tillämpning av 

Dataskyddsförordningen. Den hänsyn som tas till dessa bolag i Dataskyddsförordningen är att 

det finns vissa specialregler för företag med mindre än 250 sysselsatta. Det utgås således från 

antalet sysselsatta. Det finns ingen specialregel utifrån vilken behandling av personuppgifter 

det är som sker, kopplade till mindre företag. Att ha samma regler ska göra att det blir mer 

konkurrenskraftigt inom EU, men jag kan ändå se svårigheter med att ha samma regler för alla 

bolag. Exempelvis har mindre bolag inte samma resurser som större bolag, kompetensmässigt 

och budgetmässigt, vilket gör att vissa frågor kommer att hanteras olika i alla bolag, även fast 

det är meningen att de ska hanteras lika. Små och medelstora företag kommer behöva lägga 

pengar på att insamla kunskap om det nya regelverket samt genomföra förändringarna. De 

behöver kanske rekrytera mer personal, speciellt mindre företag, där all kompetens inte finns. 

Ta in konsulter, jurister, IT-personal, som arbetar specifikt med detta. Viktigt är att detta läggs 

till i företagets budget.  

 

Sammanfattningsvis tycker jag det är svårt, i nuläget, att veta om förordningen har anpassats 

tillräckligt till mikroföretag samt små och medelstora företag. Det kanske tydliggörs och införs 

mer specifika regler i nationell lagstiftning, även om förordningen är direkt tillämplig, samt 

kommer ut riktlinjer från Datainspektionen hur anpassning lättast sker i olika företag beroende 

på behov och storlek. Relevant att understryka är dock att det är positivt att det finns starkare 
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regler kring desto mer känslig data som används, att det där inte är en ”allt i ett lösning” för all 

slags behandling.  

 

7.3 Förberedelser och planering 

För att förstå allvaret i det nya regelverket, främst kopplat till sanktionsriskerna, är det av största 

intresse att ta upp frågeställningar kring arbetet på ledningsnivå. Att ledningen därmed utsänder 

till resten av företaget att det här är viktiga frågor som berör hela verksamheten.   

 

Det första som behöver göras, för att få igång implementeringsarbetet, är att urskilja hur 

företagets verksamhet påverkas av reglerna genom att upprätta en analys. Detta för att kunna 

bedöma vart arbetet ska påbörjas. Analysen bör göras specifikt ur det egna företagets 

perspektiv, och inte utifrån hur reglerna påverkar ett företag allmänt eftersom att det arbetet 

skulle bli alldeles för omfattande. Viktigt är att undersöka om det finns specifika regler för det 

egna företaget. Ett exempel här är specialregeln för bolag med mindre än 250 anställda. 

Företaget kan även ta hjälp av de riktlinjer som, i dagsläget, kommer från Artikel 29-gruppen 

och Datainspektionen. Implementeringsarbetet blir en organisatorisk fråga som grundar sig på 

en juridisk analys avseende Dataskyddsförordningens regelverk. För att få arbetet så effektivt 

som möjligt är det viktigt att det ovannämnda klargörs. Se till att få en tydlig bild av hur 

hanteringen av personuppgifter ser ut i nuläget, finn de brister som finns idag och som därmed 

kommer att behöva ändras. Det är inte möjligt att göra allt arbete på en och samma gång, utan 

en detaljerad plan behöver upprättas för att göra arbetet produktivt. Troligtvis kommer 

implementeringsarbetet behöva drivas som ett projekt i verksamheten, vilket kan se olika ut på 

olika avdelningar i företaget, där det hålls i utbildningar för berörda anställda.  

 

För att alla anställda i organisationen ska ha en möjlighet att kunna arbeta efter den nya 

regleringen krävs ett internt regelverk med policys anpassade till företagets egna behov, eller 

närmare avdelningens specifika behov. Detta interna regelverk bör innehålla olika 

ansvarsroller, metoder, rutiner samt anvisningar för hur rapportering ska ske.   

 

För att kunna hantera Dataskyddsförordningens omfattande regelverk kan det behövas 

konsulthjälp utifrån, och i vissa fall även upprätta en ny tjänst med detta som huvudfokus, vilket 

är förståeligt om alla företag inte har de rätta resurserna i sin verksamhet idag. Dock bör 

ansvaret inte helt läggas över på kompetensen utifrån, det är fortfarande ledningen som kan 
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verksamheten bäst. Viktigt är att arbetet i verksamheten fortlöper under tiden, att affärer inte 

stannar upp för att det kommer ett nytt regelverk som påverkar affärerna, men givetvis måste 

hänsyn hela tiden tas till att nuvarande regler kan komma att ändras och påverka, till exempel, 

befintliga avtal.  

 

När allt detta tydliggjorts, vilket kommer innebära mycket arbete fram till 

Dataskyddsförordningen träder i kraft, är det av oerhörd vikt att arbetet följs upp. Uppföljning 

är viktigt eftersom det krävs dokumentation om skälen till varför en behandling av 

personuppgifter utförs, skälen kommer inte vara övergripande och se exakt likadana ut hela 

tiden. Uppenbarligen är detta inte en persons ansvar, utan hela organisationens, med ledning 

från företagets ledningen.  

 

7.3.1 Administrativa förändringar  

Det administrativa arbetet kommer att bli mer omfattande än innan under 

implementeringsperioden, men även efteråt när reglerna trätt i kraft. Det företagen behöver göra 

är att få det till en rutin i det dagliga arbetet för att det, i längden, inte ska ses som en 

administrativ börda. Att ha tydliga instruktioner på hur och varför företaget hanterar 

personuppgifter på ett visst sätt är ytterst viktigt för att kunna påvisa att 

Dataskyddsförordningens regler efterföljs.  

 

En av de stora förändringarna i Dataskyddsförordningen är all dokumentation angående varför 

personuppgifter behandlas och till vem det lämnas ut. I en stor organisation med flera olika 

avdelningar kommer anledningen till varför personuppgifter behandlas, i ett flertal fall, inte 

vara densamma, varför det måste undersökas specifikt för varje avdelning. En 

tillsynsmyndighet lär inte nöja sig med en övergripande policy för hela företaget, om det finns 

flera olika avdelningar i ett företag, utan det bästa vore att gå igenom varje avdelning och ha 

olika regelverk för hanteringen om så behövs. Givetvis lär policyn för företaget vara densamma 

i stort, men om det finns skillnader i behandlingen på olika avdelningar, är det viktigt att ha den 

tilläggsinformationen. Det är bättre att göra ett grundligt arbete från början, med anledning av 

sanktionsriskerna. 

 

Det är även viktigt att ha klarlagt på arbetsplatsen om vilken information som ska lämnas ut, 

eftersom att det ser annorlunda ut från det tidigare regelverket. De nya reglerna innebär mer 
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administrativa uppgifter. Det blir däremot inte en börda, precis som med dokumentationen, om 

det införs som standard kring hantering av personuppgifter.  

 

För de företag som använt sig av den så kallade missbruksregeln innebär det en administrativ 

förändring samt ändring i rutiner nu när den svenska specialregeln försvinner. Det kommer inte 

finnas en förenklad reglering för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, utan 

det kommer nu istället att behöva undersökas vilka förutsättningar som ligger till grund för 

behandlingen. Inte heller kommer det komma en motsvarande reglering i svensk lag på grund 

av att skyddet för den enskilde ska stärkas. Jag kan dock hålla med Datainspektionen, i sitt 

yttrande 2012 om förslag till en ny förordning, att det borde finnas en förenklad reglering i de 

fall behandlingen anses vara vardaglig och riskfri, av den anledningen att det skulle göra det 

vardagliga arbetet i verksamheten mer effektivt.  

 

7.3.2 Tekniska förändringar  

En viktig föreberedelseåtgärd är den kopplat till befintliga, alternativt nya, IT-system i 

företagen. Dessa kan behöva ändras vilket för med sig kostnader och särskild kompetens. Om 

detta görs ordentligt från start, kan framtida kostnader undvikas som förknippas med 

säkerhetsnivån för dataskyddet. Företag har nytta av en stor databas, vilket de i längden kommer 

att besitta om den personliga integriteten respekteras så att privatpersoner vågar lämna ut sina 

personuppgifter. För att veta om det befintliga skyddet lever upp till reglerna behövs dels 

juridisk kompetens för att kunna tolka reglerna, dels teknisk kompetens för att utföra arbetet. 

Viktigt är att i företaget kartlägga vilken typ av skydd som behövs för den information som 

behöver skyddas. Detta torde vara en del i arbetet med det nya regelverket där kompetens 

behövs utifrån, från till exempel ett specialiserat IT-bolag. Det är inte alltid det finns, främst 

inte i mindre bolag, en egen IT-avdelning som kan hantera detta. Det kanske inte heller, i många 

företag, är värdefullt att anställa nya personer för att jobba specifikt med detta. Viktigt att 

poängtera är att den mänskliga faktorn spelar in, det räcker inte med att installera tekniska 

skydd. Dataskyddsförordningen omfattar all behandling, således även behandling i 

pappersform och inte endast datauppgifter, även om information idag mestadels samlas i 

datorer.  

 

Rätten till dataportabilitet medför att företag måste tillgodose att personuppgifter tillhandahålls 

i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Det krävs även att tekniska lösningar utvecklas 
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för att säkerställa att det är den registrerade själv som har gjort en begäran. Rätten till 

dataportabilitet gör, enligt Kommissionen, den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig 

genom att nystartade och mindre företag får tillgång de större företagens mer integritetsvänliga 

lösningar. Det är positivt för den enskilde att ha rätt att flytta sina personuppgifter om den så 

vill. För de större företagen däremot, som har lagt en stor budget på utvecklade system kring 

sina register, som de mindre bolagen nu har rätt till är ingenting de större företagen kan dra 

fördel av.  

 

7.3.3 Konsekvensbedömning och incidentrapportering 

Det är centralt att företag begriper hur en konsekvensbedömning ska gå till och när den ska 

genomföras. Först ska det förstås att behandlingen kan innebära integritetsrisker, därefter ska 

personuppgiftsansvarige göra en bedömning av den planerade behandlingen innan den sätts 

igång. Det kan vara problematiskt att förstå, utifrån Dataskyddsförordningen, när en 

konsekvensbedömning faktiskt ska utföras och det är inte heller helt okomplicerat för 

dataskyddsombudet, som ska rådfrågas vid genomförandet av konsekvensbedömningen, att 

avgöra. Detta lär dock tydliggöras när Datainspektionen upprättat en förteckning över vilka 

slags behandlingar som kräver en konsekvensbedömning. Om personuppgiftsansvarige avgör 

att behandlingen medför en risk för integriteten ska denne samråda med Datainspektionen. 

Datainspektionen ska i samband med detta ge ut råd till företaget om hur behandlingen ska 

genomföras och företaget kan även få en varning emot sig om den planerade behandlingen 

medför en överträdelse av Dataskyddsförordningens reglering. Det är därför angeläget att vid 

tveksamma fall alltid utföra en ordentlig konsekvensbedömning samt samråda med 

Datainspektionen och följa deras råd innan en behandling genomförs. Eftersom att 

Datainspektionen har åtta veckor på sig att framföra sina råd kan detta innebära en 

framskjutning av den tidsplanering företaget egentligen tänkt sig.  

 

Det krävs att det finns tydliga rutiner för att påträffa, rapportera och utreda incidenter. Det är 

personuppgiftsansvarige som har det yttersta ansvaret för rapporteringen till Datainspektionen 

och för att rapporteringen ska fungera i praktiken är det viktigt att ett flertal personer vet hur 

den ska utföras. Det kan inte vara meningen att rapporteringen ska ske från en person med en 

specifik ställning inom företaget, eftersom det inte skulle fungera om denne är på semester för 

att ta ett enkelt exempel.  
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Det kan vara svårt att förstå när en incident ska rapporteras. Detta på grund av undantaget att 

rapportering inte behöver ske om det är osannolikt att incidenten medför en risk för personers 

rättigheter och friheter. Det kan således inträffa en händelse som benämns en incident, som inte 

behöver rapporteras, där bedömningen om det medför en risk ska utföras av 

personuppgiftsansvarige själv. Jag tror detta kan leda till ett flertal olika tolkningar av när det 

anses osannolikt att incidenten skulle innebära en risk på grund av att människor har olika grad 

av risktänk. Det är troligtvis bättre att rapportera en gång för mycket för att undvika sanktioner, 

men då är det värt att föra offentlighetsprincipen på tal. Om en anmälan av en 

personuppgiftsincident blir en offentlig handling kan, som i det tidigare exemplet, en journalist 

få tag i materialet. Detta kan i sin tur kan leda till att ett företags varumärke sänks för att negativ 

fakta om att en incident har skett sprids till allmänheten. Dessutom leder rapportering som sker 

i varje tveksamt fall till att Datainspektionens arbete blir mer administrativt omfattande. 

Möjligen kan det från Datainspektionens perspektiv ses som positivt att rapportering sker i 

tveksamma fall, än inte alls, eftersom Datainspektionen arbetar för att stärka individers 

rättigheter. 

 

Registrerade har rätt att få information om en personuppgiftsincident i de fall det är sannolikt 

att incidenten leder till en hög risk för personers rättigheter och friheter. 

Personuppgiftsansvarige ska således göra en egen bedömning av om risken anses hög eller inte. 

Även detta torde leda till ett flertal olika tolkningar varför begreppet, för att stärka individers 

rättigheter, bör få en bred tolkning. Det kan även tänkas att en registrerad inte har samma 

uppfattning av begreppet hög risk som företaget har. Inte heller behöver de registrerade 

informeras om det innebär en oproportionell ansträngning. Begreppet oproportionell 

ansträngning har olika innebörd för olika parter. Det kan tänkas att det för ett större företag inte 

innebär en ansträngning jämfört med ett mindre med annorlunda resurser. Notera dock att en 

registrerad i så fall måste informeras genom information som går ut till allmänheten, eller på 

ett liknande sätt. Företaget undgår inte att informera en registrerad bara för att de anser att det 

skulle innebära en oproportionell ansträngning. Det finns behov av vägledning från 

Datainspektionen med en förklaring hur begreppet hög risk ska tolkas samt vad en 

oproportionell ansträngning innebär.  

 

En incident ska till Datainspektionen anmälas senast 72 timmar efter att 

personuppgiftsansvarige har fått vetskap om incidenten. Tiden räknas från när 

personuppgiftsansvarige har fått vetskap, vilket torde innebära att personuppgiftsansvarige 
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alltid är ansvarig för att se till att skaffa sig vetskap om minsta misstanke föreligger och därmed 

inte kunna frånsäga sig ansvaret genom att hävda att egentlig vetskap inte förelåg. Jag uppfattar 

det inte som lämpligt att till exempel maila en ansvarig om att en incident möjligen har skett. 

Detta på grund av svårigheter med att förstå exakt när tiden börjar löpa. Antingen räknas tiden 

från när personuppgiftsansvarige fått vetskap vilket därmed betyder att personen i fråga måste 

ha läst mailet eller så räknas tiden från när någon i verksamheten fått vetskap eftersom det i 

teorin innebär att även en ansvarig kan få den informationen. Jag tror det är osannolikt att 

personuppgiftsansvarige, om anmälan sker senare än 72 timmar, kommer undan med att denne 

inte öppnat mailet och därför inte läst det. Om anmälan inte sker inom 72 timmar ska den följas 

av en motivering till varför anmälan blivit försenad. Här torde det krävas att anmälan är 

ordentligt detaljerad om varför anmälan blivit försenad, för att företaget ska undgå sanktion på 

grund av sin försening. Företag måste finna ett lämpligt förfarande för att i sin verksamhet 

upptäcka och förebygga möjliga incidenter innan en skada sker.  

  

7.4 Sanktioner  

Gällande sanktioner för ett företag är det viktigt att förstå skillnaden mellan den enskildes rätt 

att erhålla ersättning för att en behandling av personuppgifter stridit mot 

Dataskyddsförordningen och en tillsynsmyndighets rätt att påföra ett företag en administrativ 

sanktionsavgift. De regler och belopp gällande sanktionsavgifter som föreskrivs i 

Dataskyddsförordningen gäller inte rätt för enskilda att utkräva ansvar mot ett företag som 

hanterat en behandling fel eller brutit mot förordningen, utan det är tillsynsmyndighetens rätt 

att utkräva sanktionen.  

 

Så som nämnts i avsnittet ovan, om sanktioner, är det viktigt att medlemsstaterna utreder hur 

reglerna om administrativa sanktionsavgifter och andra sanktioner förhåller sig till förbudet mot 

dubbelbestraffning för att principen ne bis idem inte ska åsidosättas. Även här är det väsentligt 

att förstå skillnaden på att de administrativa sanktionsavgifterna tillförs ett företag och en 

eventuell reglering om straffrättsligt ansvar, i svensk lag, hänförs till en fysisk person, inte en 

juridisk person.   
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7.4.1 Ersättning till den enskilde 

En enskild har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om personuppgiftsbehandlingen 

strider mot Dataskyddsförordningen och därefter hållas uppdaterad om hur arbetet kring 

klagomålet fortskrider. Om en registrerad anser att dennes rättigheter enligt 

Dataskyddsförordningen har åsidosatts får denne väcka talan i domstol mot 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och kan därigenom erhålla ersättning. 

Eftersom det föreskrivs i Dataskyddsförordningen att varje medlemsstat ska fastställa regler om 

andra sanktioner, utöver de administrativa sanktionsavgifterna, torde en reglering i svensk lag 

tillföras liknande den som finns i PuL idag om den registrerades rätt till skadestånd. Dock med 

tillägget att inte endast den personuppgiftsansvarige har det ansvaret, utan även 

personuppgiftsbiträdet i enlighet med dennes ansvarsregler i Dataskyddsförordningen. Det kan 

även tänkas att det införs likadana eller liknande regler om straffrättsliga påföljder som finns i 

PuL idag i svensk lagstiftning.  

 

7.4.2 Påförande av administrativa sanktionsavgifter 

Ett företag kan påföras en sanktionsavgift upp till antingen 2 % eller 4 % av den globala 

årsomsättningen, beroende på vilken artikel i Dataskyddsförordningen det är som överträtts. 

Förmodligen kommer Datainspektionen först utfärda en varning alternativt reprimand till ett 

företag och om företaget sedan inte rättar sig efter det eller följer Datainspektionens 

föreläggande ska en administrativ sanktionsavgift tilldelas. Eftersom stor hänsyn ska tas till det 

enskilda fallet samt att tillsynsmyndigheten har en utredningsbefogenhet, torde det medföra ett 

omfattande utredningsarbete innan en administrativ sanktionsavgift utfärdas. Härmed påpekas 

ännu en gång vikten av att inneha dokumentation för varje behandling av personuppgifter för 

att kunna påvisa att reglerna följs. Annars är risken för en sanktionsavgift stor, istället för att 

företaget endast kommer undan med en varning. Därefter har företaget rätt att överklaga 

tillsynsmyndighetens beslut om sanktionsavgift till domstol om de anser att beslutet handlagts 

felaktigt.  

 

Hänsyn ska, vid beslutande om sanktionsavgift, i varje enskilt fall tas till bland annat 

överträdelsens karaktär, om det skett med uppsåt eller oaktsamhet, om företaget vidtagit 

åtgärder för att lindra skadan samt på vilket sätt överträdelsen kommit till tillsynsmyndighetens 

kännedom. Bland det viktigaste, anser jag, är att vara noggrann med i sin dokumentation om 

hur och varför en behandling sker samt att alltid upplysa Datainspektionen, när det krävs, även 
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om personuppgiftsansvarige själv inte tycker exempelvis att incidenten är så allvarlig. Även om 

det innebär en administrativ ansträngning, samt mycket arbete för Datainspektionen, är det 

bättre att vara extremt noggrann och tydlig i sin hantering än att bli påförd en sanktionsavgift. 

Att som företag handla på ett visst sätt för att minska risken för sanktionsavgifter är inte den 

enda anledningen till att följa Dataskyddsförordningens regler. Det finns även ett intresse i att 

allt sköts ordentligt för att, om det kan bli aktuellt, sälja av en verksamhet. Det är enklare att 

sälja samt få ett rättvist belopp när ett väl grundat arbete har utförts och allt är legitimt. Det 

skulle säkerligen vid en försäljning vara till nackdel för ett företag om inte hanteringen av 

personuppgifter har skötts korrekt. 

 

Beträffande koncerner, torde det innebära att den procentuella sanktionsavgiften kan beräknas 

utifrån årsomsättningen för hela koncernen. Det avgörande är vem eller vilka som bestämmer 

över behandlingen. Även om det inte direkt framgår hur avgiften ska beräknas, tror inte jag att 

det är meningen att en koncern ska kunna utnyttja reglerna och äga ett mindre bolag med låg 

årsomsättning, som personuppgiftsansvaret hänförs till, eftersom att beloppet procentuellt inte 

skulle bli lika stort om de blir påförda en sanktionsavgift. Att de avsiktligt gör ett mindre bolag 

inom koncernen till personuppgiftsansvarig för att minska risken för höga sanktionsbelopp. 

Som jag har uppfattat det torde moderbolaget alltid ses som personuppgiftsansvarig men att det, 

tillsammans med andra bolag inom koncernen, kan finnas fler personuppgiftsansvariga om dem 

gemensamt bestämmer över behandlingen. Jag tolkar det inte som att ansvaret endast ska kunna 

hänföras till ett mindre bolag inom koncernen och därmed helt få bort ansvaret från 

moderbolaget. Detta är dock en slutsats jag dragit utifrån den fakta som finns att tillgå i 

dagsläget, men jag ser det inte som troligt att bolagen kommer testa gränserna och chansa på 

att ansvaret kan läggas endast på ett mindre bolag med låg årsomsättning inom koncernen, på 

grund av risken för sanktion. I de fallen lär det bli en fråga för domstol att avgöra hur regelverket 

ska tillämpas.  

 

7.5 Avslutande kommentarer  

Även om implementeringsarbetet måste sättas igång innan, kommer mycket troligtvis att 

klargöras när den svenska utredningen presenteras i maj 2017. Därefter är det ett år kvar tills 

reglerna ska vara införlivade i verksamheten. Dataskyddsförordningen är inget enkelt regelverk 

att tillämpa. Det är en komplicerad förordning med 99 artiklar och 173 skäl.  
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Under anpassningstiden kommer, av de slutsatser jag dragit, det administrativa arbetet vara 

omfattande vilket medför kostnader. Om allt arbete däremot under förberedelseperioden utförs 

ordentligt, med tydliga anvisningar, innebär det i längden att det nya regelverket inte behöver 

innebära en stor administrativ börda som påverkar arbetet. Bördan infinner sig under tiden fram 

till ikraftträdandet, och troligtvis en period efteråt, innan de nya reglerna uppfattas som norm. 

 

Rollerna inom varje organisation, stora som små, ser likadana ut som tidigare, med tillägget att 

ett dataskyddsombud kommer behöva utses i vissa organisationer. Dock utökas ansvaret inom 

rollerna i takt med det strängare regelverket. Dataskyddsförordningen för med sig mycket 

planering kring föreberedelseåtgärder som måste, av ledningen, tas på stort allvar för att undgå 

de höga sanktionsavgifterna företaget annars står inför. 

 

 

 

  



 43 

Källförteckning 
 

Direktiv  
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. 

 

Förordning 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

 

Offentligt tryck 

EU 
(2003/361/EG) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av 

mikroföretag samt små och medelstora företag. 

 

(2010/C 83/02) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.  

 

COM(2012) 9 final. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén – Skydd av den 

personliga integriteten i en uppkopplad värld. En europeisk ram för personuppgiftsskydd för 

tjugohundratalet.  

 

Sverige 
Regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen. 

 

Kommittédirektiv 2016:15 Dataskyddsförordningen. 

 

SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. 

 

 



 44 

Litteratur 
Magnusson Sjöberg, C, Rättsinformatik – juridiken i det digitala informationssamhället. 2016. 

Andra upplagan. Studentlitteratur AB.  

 

Internetkällor 
Datainspektionen, hämtad 2016-12-06 

http://www.datainspektionen.se/om-oss/. 

 

Datainspektionen, hämtad 2016-12-12 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/anmalningar-av-

personuppgiftsincidenter/.  

 

Datainspektionen, hämtad 2016-12-11 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/. 

 

Datainspektionen, hämtad 2016-12-07 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vem-ar-

personuppgiftsansvarig1/. 

 

Regeringens pressmeddelande 2016-02-29, hämtad 2016-11-23 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/eus-nya-dataskyddsforordning/. 
 

Övriga källor 

EU 
European Commission, EU Data Protection Reform, What benefits for businesses in Europe? 

Fact sheet. January 2016. 

 

Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Data Protection Officers. 2016-12-

13. 

  

 

 

 



 45 

Sverige 
Datainspektionen, Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från 

Datainspektionen för polis och åklagare. Januari 2011. 

 

Datainspektionen, Yttrande 2012-03-12. Kommissionens förslag till dataskyddsförordning 

(KOM (2012) 11 slutlig) Diarienr 250-2012.  

 

Datainspektionen, Personuppgiftsansvar. Augusti 2015.  

 

Datainspektionen, Integritet i fokus nr 3-2015, Personuppgiftshantering – en ledningsfråga, 

2015-09-30. 

 

Datainspektionen, Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning.  Vägledning för 

personuppgiftsbiträden. Juni 2016.  

 

Datainspektionen, Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning. Vägledning till 

personuppgiftsansvariga. Hur kan ni som hanterar personuppgifter förbereda er för EU:s nya 

dataskyddsförordning? 13 frågor att besvara redan idag.  

 
 


