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Sammanfattning 
GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är bland annat att säkerställa 
en hög och likvärdig skyddsnivå för enskilda individers fri- och rättigheter avseende person-
uppgiftsbehandling. Mot bakgrund av att implementeringen av dataskyddsdirektivet, vilken i 
skrivande stund fortfarande utgör gällande rätt, inte har levt upp till förväntningarna, synes 
den europarättsliga lagstiftaren ha avsett att ”strama åt tyglarna” med GDPR. Personuppgifts-
ansvariga åläggs nya skyldigheter. Vidare föreskriver GDPR att personuppgiftsbiträden kan 
åläggas skadeståndsskyldighet i samma utsträckning som personuppgiftsansvariga. Härutöver 
implementeras en ny sanktion: administrativa sanktionsavgifter. Dessutom synes de strängare 
kraven på biträdesavtalets innehåll medföra ett behov för personuppgiftsansvarig och person-
uppgiftsbiträde att revidera aktuella biträdesavtal för att säkra överenstämmelse med GDPR. 

Den nya förordningen tycks förorda att personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 
tillämpar en s.k. riskbaserad strategi. När en risk identifierats, ska denna utvärderas och hante-
ras på ett i enlighet med GDPR erforderligt vis. Det finns sålunda incitament för personupp-
giftsansvarig och personuppgiftsbiträde att vidta risk management-åtgärder i den egna verk-
samheten, men även i förhållande till en eventuell motpart i ett avtalsförhållande. Förevarande 
uppsats tillhandahåller förslag på hur den ökade riskexponeringen kan hanteras i enlighet med 
GDPR och svensk rätt. Uppsatsen behandlar, utöver GDPR i sig, även hur GDPR passar in 
det svenska rättssystemet i stort och vilka rättsområden som påverkar möjligheten för person-
uppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde att avvika från GDPR:s riskfördelning. 

Ett första steg mot en lyckad övergång från dataskyddsdirektiv-överenstämmelse till GDPR-
överenstämmelse är givetvis att vara införstådd i det nya regelverket. Nästa steg är att identi-
fiera vilka risker som ikraftträdandet av GDPR medför och huruvida en eller flera av dessa 
risker kan äventyra verksamheten. När förståelse för regelverket och insikt om riskerna har 
erhållits, bör personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde rikta sitt intresse mot risk ma-
nagement, det vill säga vad nyss nämnda aktörer kan göra för att hantera de identifierade ris-
kerna. Önskar personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdebiträde avvika från GDPR:s 
riskfördelning med en ansvarsfriskrivning, tillhandahåller uppsatsen information om under 
vilka premisser en ansvarsfriskrivning kan äga giltighet.  

GDPR:s regelverk är komplext. Av förklarliga skäl saknas det rättspraxis på området. Utan 
vägledning från EU-domstolen, är det nödvändigt att åtminstone reflektera och försöka dra 
slutsatser om vad som komma skall. Det finns inget ”rätt svar” på vad framtiden har att utvisa, 
vilket förvisso känns betryggande för en snart nyexaminerad affärsjurist, som presenterar äm-
net. Anpassningen till GDPR fortgår. Under tiden väljer undertecknad att instämma med de 
sakkunniga som försökt uttala sig om det i uppsatsen behandlade spörsmålet: det återstår att 
se hur rättspraxis utvecklas. 
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 

Den digitala utvecklingen fortsätter att jäkta framåt, pådriven av såväl företag som driftiga 
individer; många av dem med förhoppning om att bidra till samhällsutvecklingen med nästa 
teknologiska fenomen. Med den digitala utvecklingen följer emellertid risker, till följd av de 
ökade möjligheterna för såväl privata som offentliga aktörer att elektroniskt hantera mängder 
med personuppgifter. Vad gäller skyddet för den enskildes personuppgifter, har den svenska 
lagstiftarens ambition varit att åstadkomma en balans mellan integritetsskyddet och möjlig-
heter för innovation.1 Vad som avses med personlig integritet har inte definierats i lagtext, 
men regeringen har anfört att ”kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den 
fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna 
avvisas”.2 
 
Skyddet för den personliga integriteten regleras i huvudsak av dataskyddsdirektivet 
(”DPD3”).4 I svensk rätt har DPD implementerats genom personuppgiftslagen (1998:204) 
(”PUL”).5 Europeiska unionens (”EU”) institutioner har, sedan DPD:s tillkomst, fortsatt att 
arbeta för ett starkare integritetsskydd. År 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förord-
ning 2016/679 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 
(”GDPR6”). Den 25 maj 2018 ersätts DPD och PUL av GDPR.7 I förarbeten har föreslagits att 
den nya svenska lagen ska benämnas lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning (”dataskyddslagen”).8 

 
Med ett helt nytt regelverk följer en del sakliga förändringar.9 En nyhet är att såväl person-
uppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde kan åläggas skadeståndsansvar för överträdelser 
av GDPR.10 Ytterligare en nyhet är att nationella tillsynsmyndigheter runt om i Europa kan 
ålägga personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde att betala administrativa sanktions-
avgifter. Ikraftträdandet av GDPR torde medföra en lukrativ marknad för de jurister som kan 
bistå klienter med råd och väl avvägda avtalsförslag, i syfte att hantera den ökade riskexpone-
ring som personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden utsätts för från och med den 25 

                                                   
1 Svenskt näringsliv, s. 7. 
2 Prop. 2005/06:173 s. 15 och prop. 2009/10:80 s. 175. 
3 Förkortning av data protection directive. 
4 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. 
5 SOU 2017:39 s. 63 ff. 
6 Förkortning av general data protection regulation och även den benämning som används i vardagligt tal. 
7 SOU 2017:39, s. 72-73. 
8 Prop. 2017/18:105 s. 22 och SOU 2017:39, s. 19-20. 
9 Se bilaga 2 (Lambert, 2017), för en utförlig lista av de förändringar som följer med det nya regelverket. 
10 SOU 2017:39, s. 72 och Grahn, Kjällström (2017), s. 55. 
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maj 2018. Nedan följer ett exempel, i syfte att belysa rollfördelningen mellan personuppgifts-
ansvarig och personuppgiftsbiträde i GDPR. 
 
”På sin hemsida tillhandahåller företag A sina kunder ett onlineformulär, i syfte att förenkla insamling av kun-
ders personuppgifter. Onlineformuläret är framtaget av en, i förhållande till A, utomstående IT-konsult: företag 
B. Enligt A är ändamålet med behandlingen av personuppgifter att bereda marknadsmässigt underlag för en 
eventuell expansion. A har lämnat instruktioner till B om formulärets design och vilka kategorier av data som 
ska samlas in. B sköter den löpande driften av A:s hemsida och den löpande driften av onlineformuläret.” 

 
I ovan anförda exempel är A personuppgiftsansvarig och B personuppgiftsbiträde. Om det 
däremot förhåller sig så att B utövar viss självbestämmanderätt över formulärets design och 
vilka kategorier av data som ska samlas in, kan B i vissa fall vara att betrakta som gemensamt 
personuppgiftsansvarig.11  

1.2 Problemformulering 
Vilka möjligheter finns det att civilrättsligt, mellan personuppgiftsansvarig och personupp-
giftsbiträde, fördela riskerna för att åläggas skyldighet att betala administrativa sanktionsav-
gifter och skadestånd? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, 
med ett proaktivt förhållningssätt och avtalsregleringar, kan minska riskerna för att åläggas att 
betala administrativa sanktionsavgifter och skadestånd enligt GDPR. Uppsatsen är avsedd för 
jurister i rättsvetenskapligt syfte. Ämnet torde, med tanke på dess nyhetsvärde, vara av in-
tresse för såväl privaträttslig som offentligrättslig verksamhet.   

1.4 Metod 
1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden tillämpas i uppsatsen. Det finns ingen konsensus inom rättsve-
tenskapen om vad som karaktäriserar den rättsdogmatiska metoden.12 Det tycks dock finnas 
en konsensus om att metoden förutsätter ett användande av de allmänt accepterade rättskäl-
lorna i enlighet med rättskälleläran.13 Emellertid är även begreppet rättskällelära omgärdat av 
osäkerhet, med åtminstone fyra olika rättskälleläror, vilka divergerar till sitt innehåll.14 I före-
varande uppsats är utgångspunkten att en rättsdogmatisk argumentation inte är begränsad till 
att behandla gällande rätt.15 Såväl hävdvunna, det vill säga lag, förarbeten, praxis och doktrin, 
som icke-hävdvunna rättskällor kommer att utnyttjas för att föra ett resonemang angående vad 
som kommer att utgöra gällande rätt på en del av dataskyddsområdet efter GDPR:s ikraftträ-
                                                   
11 Lindqvist (2018), s. 48, Grahn, Kjällström (2017), s. 57 och IT Governance (2016), s. 212. 
12 Sandgren (2004), s. 649. 
13 Se Kleineman (2013), s. 21 ff, Sandgren (2004), s. 649, Jareborg (2004) s. 4 ff, Olsen (2004), s. 117 ff. 
14 Sandgren (2004), s. 651. 
15 Jareborg, (2004), s. 5. 
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dande. Med icke-hävdvunna rättskällor avses avtalspraxis, lagkommentarer och vägledning 
från såväl inhemska som utländska myndigheter.16  

1.4.2 EU-rättslig metod 

När EU-rätten tillämpas i Sverige bör den EU-rättsliga metoden tillämpas för att säkra att re-
sultatet blir riktigt.17 GDPR kommer att tolkas mot bakgrund av de EU-rättsliga principerna 
om lojalt samarbete, intresset av att EU-rätten kan uppnå sin ändamålsenliga verkan18 och 
EU:s övergripande mål om att skapa en inre marknad. Den EU-rättsliga metod som tillämpas i 
uppsatsen överensstämmer i stort med EU-domstolens teleologiska metod, även benämnd 
ändamålstolkningen. EU-domstolen tillämpar emellertid flera olika tolkningsmetoder och för-
utom att beakta en bestämmelses lydelse, ska också dess sammanhang och de syften som ef-
tersträvas med bestämmelsen beaktas.19  
 
Den EU-rättsliga metoden har en rättskällelära, som skiljer sig från den svenska rättskällelä-
ran; allmänna rättsprinciper är hierarkiskt högt ställda. EU-rättsliga bestämmelser tolkas 
sålunda till ett resultat som överensstämmer med de allmänna principerna.20  Ett avsteg från 
den EU-rättsliga metodens rättskällelära måste emellertid göras, med hänsyn till att det saknas 
rättspraxis från EU-domstolen, avseende hur de i uppsatsen aktuella bestämmelserna ska tol-
kas. Bristen på rättspraxis kommer, i den mån det är möjligt, läkas med utländsk doktrin. 
Även om doktrinens faktiska inflytande på EU-domstolen är något mindre än i svensk rätt, 
finns det inte någon tvekan om att den juridiska doktrinen har betydelse i EU-rätten.21  

1.4.3 Materialval 

GDPR och förarbeten till dataskyddslagen utgör utgångspunkten för framställningen. Även 
DPD och PUL behandlas i korthet. PUL behandlas emellertid även i samband med redogörel-
sen för GDPR:s regler. Svensk doktrin, som behandlar rättsområden av betydelse för uppsat-
sen, kommer att studeras. De allmänna regressfallen och den regressrätt som kan uppkomma i 
utomobligatorisk skadeståndsrätt behandlas i separata delar av referensramen, med hänsyn till 
att områdena tjänar skilda syften.22 Databaser nyttjas för att få tillgång till lagkommentarer 
och avtalsmallar. Standardklausuler används, i syfte att åskådliggöra olika typer av friskriv-
ningar som avtalsparter kan begagna sig av i kommersiella avtal.23  

                                                   
16 Jareborg s. 4 ff och Sandgren (2008), s. 655.  I Sandgren (2016), s. 725 förordar Sandgren att den i uppsatsen 
tillämpade metoden ska benämnas rättsanalytisk metod.  
17 Reichel, (2013), s. 109-110 och Hettne, Otken Eriksson (2011), s. 34-35. 
18 Eller, med den franska formuleringen: effet utile. Innebörden av effet utile är att EU-domstolen väljer den 
tolkning som är fördelaktigast för EU-rättens utveckling. 
19 Axhamn (2016), s. 49 ff, Hettne, Otken Eriksson (2011), s. 49 och Reichel (2013), s. 112 ff. 
20 Hettne, Otken Eriksson (2011), s. 36 ff och s. 163, Reichel (2013), s. 125 ff, mål C-101/108 Audiolux REG 
2009, s. I-9823, punkt 63, mål X-178/08 NCC Construction Danmark REG 2009, s. I-10567, punkt 42. 
21 Hettne, Otken Eriksson (2011), s. 120 ff. Se även Axhamn (2016), s. 60, angående juridiska forskares påver-
kan på EU-rätten. 
22 Adestam (2014), s. 448 och Unnersjö (2016), s. 465. 
23 Se exempelvis Westin, Lagercrantz (2017), Perméus, Lindberg (2013), IT&Telekomföretagens standardavtal. 
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Under arbetet med uppsatsen har det kontinuerligt publicerats ny doktrin som behandlar 
GDPR. Min avsikt har varit att ta hänsyn till nya publikationer fram till och med den 15 mars 
2018.24 Vidare bör tilläggas, att det i uppsatsen behandlas doktrin från utlandet, till följd av att 
det i skrivande stund råder viss brist på svensk doktrin som behandlar GDPR. Den utländska 
doktrin som behandlats är ursprungligen författad på engelska.25 Översättningen till svenska 
har skett utefter ordalydelsen. När ett engelskt ord saknat motsvarighet i svenskan har jag valt 
att använda ett svenskt ord med likalydande innebörd. Övrigt utländskt material består i hu-
vudsak av s.k. soft law,26 främst vägledande uttalanden från Artikel 29-gruppen, men även 
pressmeddelanden från kommissionen och skälen till GDPR.  

1.4.4 Källkritik 

Delar av studerad litteratur behandlar, efter den 25 maj 2018, upphävda DPD och PUL. Nyss 
nämnda rättsregler presenteras, dels för att reglerna i vissa avseenden är desamma trots det 
kommande skiftet till nyare lagstiftning och dels för att belysa vilka nyheter som presenteras i 
GDPR. 27 Viss information är hämtad från DI, som efter ikraftträdandet av GDPR, kommer att 
erhålla en utökad roll såsom tillsynsmyndighet.28 Även användandet av databaser torde vara 
berättigat, med anledning av att studenter på program med juridisk inriktning och den prak-
tiskt verksamma juristen borde vara väl förtrogna med att använda databaser för att finna 
rättslig information.  
 
Vad gäller förekomsten av soft law i uppsatsen, kan följande anföras. Traditionellt sett har 
soft law inte tillerkänts en stark ställning som tolkningsunderlag inom EU, men EU-
domstolen har på senare tid börjat hänvisa till soft law vid tolkning av rättsakter.29 EU-
domstolen har fastslagit att medlemsstaternas domstolar och myndigheter kan vara skyldiga 
att bruka soft law som tolkningsunderlag, när soft law understödjer tolkningen av nationella 
bestämmelser som har antagits till följd av EU-medlemskapet eller när den har till syfte att 
utfylla EU-rättsliga bestämmelser.30 Soft law kommer sålunda att tillerkännas i princip samma 
vikt som de enligt svensk rätt hävdvunna rättskällorna.  

                                                   
24 Den 21 mars 2018 är sista dag för inlämning av uppsatsen till examinator. 
25 Jag är begränsad till att redogöra för doktrin på de språk jag förstår. Doktrin på andra språk än svenska och 
engelska behandlas sålunda inte i uppsatsen, Hettne, Otken Eriksson (2011), s. 121. 
26 Icke bindande rättsakter. Se Hettne, Otken Eriksson (2011), s. 46 ff och Reichel (2013), s. 127. 
27 Wendleby, Wetterberg (2018), s. 296, Grahn, Kjällström (2017), s. 17 och Svenskt näringsliv, s. 33. 
28 I regeringens pressmeddelande av den 15 december 2017 föreslås datainspektionen byta namn till Integritets-
skyddsmyndigheten. Namnet datainspektionen får, i skrivandes stund, antas vara det namn som sakkunniga och 
gemene man använder när det talas om den aktuella myndigheten. Sålunda väljer jag att i uppsatsen, förslaget till 
trots, fortsättningsvis benämnda myndigheten datainspektionen (”DI”). 
29 Mål C-47/08, kommissionen mot Belgien, REU 2011, p. 134-141. 
30 Mål C-322/88, Grimaldi mot Fonds des maladies professionelles, REG 1989 s. 4407 på svenska, p. 5 ff. 
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1.4.5 Tidigare publicerat 

David Frydlinger31 (”Frydlinger”) publicerade år 2016 en artikel i Lov&Data.32 Frydlingers 
analys utgår från ett exempel, i vilket personuppgiftsbiträdet är att anse som ensamt ansvarig 
för en uppkommen skada.  Artikeln behandlas närmare i ett av uppsatsens kapitel. I samman-
hanget ska endast konstateras att det, enligt min mening, finns skäl att återigen behandla frå-
gan om ansvarsbegränsningarnas fortsatta relevans med utgångspunkt i syftet bakom GDPR. 
Det torde även finnas skäl att belysa vad som kan komma att gälla för det fall personuppgifts-
ansvarig och personuppgiftsbiträde är gemensamt ansvariga för ett åsidosättande av GDPR. 
Vidare presenterade Linda Olsson från Stockholms universitet år 2016 ett examensarbete i 
rättsinformatik.33 I uppsatsen redogjordes för hur personuppgiftsbiträdets roll förändras i och 
med GDPR. Det finns skäl att delvis återkomma till regleringen om personuppgiftsbiträden, 
bland annat med anledning av det nya material som finns att granska på området.34  

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att behandla hur den nya regleringen om personuppgifter påverkar 
privata aktörer. Innebörden av nyss nämnda avgränsning från det offentligas verksamhet in-
nebär att personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde antas vara privaträttsliga aktörer. I 
uppsatsen kommer inte att behandlas vad som gäller för personuppgiftsbiträden och person-
uppgiftsansvariga som är stationerade utanför Sveriges gränser. Uppsatsen behandlar inte hel-
ler reglerna om dataskyddsombud. Med hänsyn till det begränsade utrymmet, kommer de sär-
skilda regler som gäller för gemensamt personuppgiftsansvariga endast att behandlas kortfat-
tat i referensramen och nästan inte alls i uppsatsens analys. 

1.6 Terminologi 
När det i fortsättningen hänvisas till en artikel eller ett skäl, exempelvis ”art. 1” eller ”skäl 1”, 
avses en artikel i GDPR eller ett skäl till GDPR, om annat inte framgår av sammanhanget. I 
uppsatsen tillämpas beteckningen biträdesavtal, för det skriftliga avtal som enligt art. 28.3 
ska föreligga mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Med Artikel 29-
gruppen avses den arbetsgrupp som fått sitt namn av art. 29 i DPD. Artikel 29-gruppen ska 
tillse att DPD tillämpas uniformt i EU:s medlemsstater.35 Vad gäller övriga begrepp i GDPR 
hänvisas läsaren till att studera kapitel 2 i förevarande uppsats i kombination med bilaga 1. I 
uppsatsens analys kommer personuppgiftsansvarig benämnas ansvarig, gemensamt person-
uppgiftsansvarig benämnas gemensamt ansvarig och personuppgiftsbiträde benämnas biträde. 

                                                   
31 Advokat på Lindahl Advokatbyrå. 
32 ”Ansvarsbegränsningar i biträdesavtal – relevanta eller irrelevanta under General Data Protection Regulation 
(GDPR)?”. 
33 Personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen - samma definition men en förändrad roll. 
34 Se bland annat prop. 2017/18:105 och SOU 2017:39. 
35 Grahn, Kjällsteröm (2017), s. 261 och Edvardsson, Frydlinger (2013), s. 108. 
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1.7 Disposition 
I kapitel 2 introduceras DPD och PUL. Framställningen fortsätter med en introduktion till 
GDPR och en redogörelse av personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och gemensamt 
personuppgiftsansvarig. Slutligen behandlas biträdesavtalet, uppförandekoder, certifierings-
mekanismer och konsekvensbedömningar. I kapitel 3 behandlas vilka civilrättsliga sanktioner 
som kan åläggas de rättssubjekt som åsidosätter GDPR och dataskyddslagen när de behandlar 
personuppgifter. I kapitel 4 introduceras de rättsområden som kan vara av betydelse för per-
sonuppgiftsansvarigs och personuppgiftsbiträdes möjligheter att åstadkomma en riskfördel-
ning. I nyss nämnda kapitel behandlas även konkurrensrätten, med anledning av att konkur-
rensrätten - precis som reglerna som värnar om personlig integritet - härrör från EU-rätten.36 I 
kapitel 5 behandlas parternas möjligheter att åstadkomma en riskfördelning i avtalet genom 
ansvarsfriskrivningar. 
 
Kapitel 6 utgör analysens första kapitel. I nyss nämnda kapitel behandlas vilka omständighet-
er som måste föreligga för att uppsatsens frågeställning över huvud taget ska kunna prövas. I 
kapitel 7 behandlas vilka risker GDPR innebär för personuppgiftsansvarig och personupp-
giftsbiträde. I kapitel 7 presenteras även möjliga riskhanteringstekniker och vilka önskemål 
parter i ett biträdesavtal kan ha på biträdesavtalets innehåll. Kapitel 8 utgör analysens om-
fångsrikaste kapitel och innehåller en diskussion om huruvida det är möjligt att utnyttja an-
svarsfriskrivningar för att avvika från GDPR:s riskfördelning. Nyss nämnda kapitel inrymmer 
även svaret på uppsatsens problemformulering.   
  

                                                   
36 I likhet med den nya regleringen på personuppgiftsområdet finns det inom konkurrensrätten en nationell till-
synsmyndighet samt bestämmelser om sanktionsavgifter och solidariskt skadeståndsansvar. 
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A. REFERENSRAM 

2. GDPR: ett regelverk med nya krav och förändrad ansvarsstruktur 
2.1 DPD och PUL  
DPD antogs av EU år 1995 och implementerades i Sverige år 1998 genom PUL.37 Syftet med 
DPD var att säkerställa en hög och likvärdig skyddsnivå för enskilda individers fri- och rät-
tigheter avseende personuppgiftsbehandling samt främja ett friare flöde av personuppgifter 
mellan EU:s medlemsstater.38 Vid genomförandet av DPD valde den svenska lagstiftaren att 
utvidga tillämpningsområdet av PUL, vilket bland annat innebär att PUL, till skillnad från 
DPD, gäller för både myndigheter och privata aktörer när de behandlar personuppgifter.39  

2.2 GDPR 
Skäl 9 anför att implementeringen av DPD inte levt upp till förväntningarna. Varierande 
skyddsnivåer för personuppgifter existerar fortfarande mellan medlemsstaterna, med anled-
ning av skillnader i såväl genomförande som tillämpning av DPD. Emellertid är de principer 
som fastslagits i DPD alltjämt gällande, även efter ikraftträdandet av GDPR. I skäl 10 stadgas 
således att skyddsnivån för fysiska personers rättigheter och friheter vid personuppgiftsbe-
handling bör vara likvärdig i EU:s medlemsstater. Är skyddsnivån likvärdig, kan en enhetlig 
och hög skyddsnivå för fysiska personer säkras och hinder för det fria flödet av personuppgif-
ter undanröjas. Ett fullgott skydd för personuppgifter över hela EU förutsätter bland annat att 
de registrerade erhåller ett förstärkt och mer specificerat skydd samt att personuppgiftsansva-
rigas och personuppgiftsbiträdenas skyldigheter vid personuppgiftsbehandling klargörs, skäl 
9-11. GDPR är direkt tillämplig såsom lag i samtliga medlemsstater.40 I svenska förarbeten 
till dataskyddslagen anförs att det inte föreslås någon straffbestämmelse i den nya lagen, mot-
svarande den som gäller enligt PUL.41 

2.3 Personuppgiftsansvarig 
En personuppgiftsansvarig är 1) en fysisk eller juridisk person som 2) ensam eller tillsam-
mans med andra 3) bestämmer ändamålet och medlen för behandling av personuppgifter, art. 
4.7. Det är tillåtet att ha en personuppgiftsansvarig eller flera gemensamt personuppgiftsans-
variga. Nya skyldigheter påförs personuppgiftsansvarig i och med GDPR. Efter ikraftträdan-
det av GDPR ska personuppgiftsansvarig bland annat vara kapabel att visa att personuppgifts-
ansvarig följer GDPR:s principer för personuppgiftsbehandlingen, art. 5.2. Personuppgiftsan-
svarig är skyldig att anlita personuppgiftsbiträde som garanterar ett starkt skydd för de per-
sonuppgifter som behandlas, art. 28.1. Är kraven i art. 28.1 inte uppfyllda, kan personupp-

                                                   
37 Pettersson, Reinholdsson (2012), s. 20. 
38 Art. 1 DPD. 
39 Jfr exempelvis 4 § PUL, prop. 1997/98:44 s. 106 och SOU 2017:39 s. 69. 
40 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 2. 
41 SOU 2017:39 s. 26. 
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giftsansvarig påföras administrativa sanktionsavgifter för att ha tillsatt ett mindre lämpligt 
personuppgiftsbiträde, art. 83.4 a).42 Enligt DPD gäller en anmälningsplikt, avseende person-
uppgiftsbehandling, gentemot tillsynsmyndigheten.43 Nyss nämnda anmälningsplikt ersätts i 
GDPR av en skyldighet för personuppgiftsansvarig att föra register över vilken personupp-
giftsbehandling som genomförs under personuppgiftsansvariges ansvar.44  

 
Avgörande för frågan om ett rättssubjekt är personuppgiftsansvarig eller inte, är beroende av 
hur stor bestämmanderätt rättssubjektet har. Ett rättssubjekt är personuppgiftsansvarig när 
denne har att bestämma vilka personuppgifter som ska behandlas, hur länge personuppgifter-
na ska behandlas, vem som ska ha tillgång till personuppgifterna samt vilka säkerhetsåtgärder 
som är nödvändiga för att skydda den registrerades personliga integritet.45 Ett rättssubjekt 
som endast har begränsad tillgång till personuppgifter, exempelvis den som söker efter upp-
gifter i en databas över internet, kan inte anses vara personuppgiftsansvarig med hänsyn till 
att rättssubjektet inte har bestämmanderätt över syftet och medlen för behandlingen. Om rätts-
subjektet, lagligt eller ej, börjar förfoga över uppgifterna genom ändringar eller komplette-
ringar, bör rättssubjektet emellertid betraktas som personuppgiftsansvarig.46 

2.4 Gemensamt personuppgiftsansvariga 
Med avsikt att förtydliga ansvaret mellan flera personuppgiftsansvariga introducerade den 
Europarättsliga lagstiftaren konceptet med gemensamt personuppgiftsansvariga, art. 26. I 
DPD nämndes den bärande idén om gemensamt personuppgiftsansvariga, men begreppet de-
finierades inte. Möjligheten att vid personuppgiftsbehandling ha flera gemensamt personupp-
giftsansvariga utnyttjades, till följd härav, sällan i praktiken.47 För att det ska vara fråga om 
gemensamt personuppgiftsansvariga krävs det att två eller flera personuppgiftsansvariga ge-
mensamt bestämmer syftet med och medlen för personuppgiftsbehandlingen, art. 26. Gemen-
samt personuppgiftsansvariga ska, under öppna former, fastställa sina respektive ansvarsom-
råden och även tillgängliggöra det väsentliga av överenskommelsen för de registrerade. Till-
gängliggörandet kan exempelvis ske med åtkomliga dokument på de personuppgiftsansvari-
gas hemsidor, art. 26.1-2.48 De registrerade kan, trots offentliggörandet av ansvarsfördelning-
en, utöva sina rättigheter gentemot var och en av de personuppgiftsansvariga, art. 26.3.49 

                                                   
42 Frågan om hur personuppgiftsbiträdet ska styrka sin uppfyllelse av kraven behandlas nedan, i avsnitt 4.2.1. 
43 Se art. 18 DPD. 
44 Se art. 30 GDPR och Lambert (2017), s. 239 f.  
45 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 20. 
46 Petersson, Reinholdsson (2012), s. 64-65. 
47 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 17-18. 
48 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 36. 
49 För en redogörelse av gemensamt personuppgiftsansvariga hänvisas till Gustafsson, Kahn (2017). 
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2.5 Personuppgiftsbiträde 
Ett personuppgiftsbiträde är 1) en fysisk eller juridisk person som 2) är utomstående i förhål-
lande till den personuppgiftsansvariges organisation och 3) behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning, art. 4.8. Ett personuppgiftsbiträdes existens är beroende av 
att personuppgiftsansvarig beslutar om att tillsätta ett personuppgiftsbiträde. Ett personupp-
giftsbiträde betraktas inte som tredje man i förhållande till den personuppgiftsansvarige.50 Ett 
personuppgiftsbiträde får endast behandla personuppgifter i enlighet med den personuppgifts-
ansvariges instruktioner.51 Vidare ska det tillsatta personuppgiftsbiträdet uppfylla de krav som 
framkommer av art. 28.1.52  
 
I avtal beträffande tillhandahållandet av molntjänster, är det vanligtvis kunden som är person-
uppgiftsansvarig och molntjänstleverantören som är personuppgiftsbiträde.53 Molntjänstleve-
rantören tillika personuppgiftsbiträdet kan, i sin tur, vara ett så stort företag som Dropbox Inc 
med molntjänsten Dropbox.54 Enligt PUL svarar personuppgiftsansvarig gentemot den regi-
strerade för åtgärder som vidtas av personuppgiftsbiträdet.55 Det nyss nämnda innebär att per-
sonuppgiftsbiträdet i princip kan undgå skadeståndsansvar genom att ”gömma sig” bakom 
den personuppgiftsansvarige. Eventuella skadestånd hanteras i regel genom parternas avtal.56 
Efter ikraftträdandet av GDPR kan dock, med uttryckligt lagstöd, ett personuppgiftsbiträde 
åläggas ansvar för ett åsidosättande av regelverket i samma utsträckning som personuppgifts-
ansvarig.57  

2.6 Rollfördelning 
När personuppgiftsansvarig anlitar ett rättssubjekt för att hantera personuppgifter, kommer 
den anlitade antingen vara att betrakta som ett personuppgiftsbiträde eller som gemensamt 
personuppgiftsansvarig tillsammans med ordinarie personuppgiftsansvarig. Vid prövningen 
av huruvida rättssubjektet som behandlar personuppgifter är att anse som personuppgiftsan-
svarig, snarare än ett personuppgiftsbiträde, kan det exempelvis beaktas om rättssubjektet har 
en ”frihet från instruktioner”, det vill säga rättssubjektet som har att behandla personuppgifter 
förväntas inte följa uppdragsgivarens instruktioner samt huruvida rättssubjektet har möjlighet 

                                                   
50 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 20 och s. 80. 
51 Art. 28.3 a) GDPR. Se även art. 16 DPD. 
52 Lambert (2017), s. 234-236. 
53 Edvardsson, Frydlinger (2017), s. 112. 
54 Edvardsson, Frydlinger (2017), s. 39. Se Flint (2017), angående vissa betänkligheter avseende det utvidgade 
ansvaret för personuppgiftsbiträden. Se även Lindqvist (2018), s. 54-55 angående paradoxen att GDPR riktar 
fokus på personuppgiftsansvarig, när det i själva verket inte är ovanligt att det är personuppgiftsbiträdet som är 
den starkare parten i avtalsförhållandet. 
55 Petersson, Reinholdsson (2012), s. 53. 
56 Arrhed (2016), s. 432 och Magnusson Sjöberg (2017), djupa lagkommentaren till 30 § PUL. 
57 SOU 2017:39 s. 277. 
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att använda personuppgifterna för egna ändamål. Är svaret jakande, är rättssubjektet förmod-
ligen att betrakta som gemensamt personuppgiftsansvarig.58 
 
Personuppgiftsansvarig måste inte definiera varje moment av personuppgiftsbiträdets behand-
ling av personuppgifter i syfte att undvika en rubbning av parternas roller. Personuppgiftsbi-
trädet kan således vara ansvarigt för det IT-system eller den metod som används för att samla 
in personuppgifter samt hur personuppgifterna ska lagras, med mera. Personuppgiftsansvarigs 
avsikt med att anlita personuppgiftsbiträde torde vara att begagna sig av personuppgiftsbiträ-
dets expertis i något avseende. Personuppgiftsansvarig må sålunda bestämma ändamålen med 
personuppgiftsbehandlingen, men överlämna åt personuppgiftsbiträde att lösa frågan om hur 
syftet med personuppgiftsbehandlingen ska uppnås.59 Med andra ord, beslut om medel för 
behandlingen kan delegeras till personuppgiftsbiträdet avseende tekniska och organisatoriska 
frågor. Om personuppgiftsansvarig delegerar beslut om medel i sådan grad att personupp-
giftsansvarig inte längre har möjlighet att utöva bestämmanderätt, upphör det tilltänka per-
sonuppgiftsbiträdet att vara personuppgiftsbiträde och är istället att betrakta som gemensamt 
personuppgiftsansvarig tillsammans med ordinarie personuppgiftsansvarig.60 

2.7 Biträdesavtal 
2.7.1 Krav på biträdesavtalet 
Enligt PUL ska det föreligga ett skriftligt avtal mellan personuppgiftsansvarig och person-
uppgiftsbiträde.61 Det finns emellertid inget krav på att biträdesavtalet ska finnas tillgängligt i 
fysisk form.62 DI har konkretiserat sju innehållsmässiga krav på ett biträdesavtal vid använ-
dandet av molntjänster, varav endast två av dessa krav går att utläsa direkt av DPD och 
PUL.63,64 Vidare gäller att villkoren i biträdesavtalet ska vara urskiljbara från övriga villkor i 
avtalet mellan parterna och det ska inte vara möjligt för personuppgiftsbiträdet att på eget 
bevåg ändra villkoren i avtalet.65  
 
Art. 28.3 föreskriver att det avtal eller den andra rättsakt som avses i art. 28.3 ska upprättas 
skriftligen och finnas tillgängligt i elektroniskt format, se 28.9. De uttryckliga kraven på inne-
hållet i biträdesavtal skiljer sig vid en jämförelse mellan PUL och DPD å ena sidan och 

                                                   
58 Arikel 29-gruppen (2010), s. 28, Lindqvist (2018), s. 48-49 och Voigt, von dem Bussche (2017), s. 19-20. 
59 IT Governance (2016), s. 214-215. 
60 Gustafsson, Kahn (2017), s. 276. 
61 Se 30 § andra stycket PUL. 
62 Edvardsson, Frydlinger (2013), s. 114. 
63 Kraven på att biträdesavtalet ska säkra att personuppgiftsbiträdet endast är behörig att behandla personuppgif-
ter i enlighet med personuppgiftsansvariges anvisningar och personuppgiftsbiträdet är skyldig att företa lämpliga 
säkerhetsåtgärder i enlighet med 31 § PUL kan utläsas av lagtext.  
64 Enligt DI innebär molntjänster ”att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leve-
rantörer som tjänster över internet”. 
65 Datainspektionen, (2011), s. 3. 
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GDPR å andra sidan. Kraven är dock i viss mån en kodifiering av rättspraxis och sedvänja 
som utvecklats inom EU. I biträdesavtalet ska det föreskrivas att personuppgiftsbiträdet:66 
 

1. Endast har tillåtelse att behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från person-
uppgiftsansvarig, art. 28.3 a). Personuppgiftsbiträdet påförs sålunda ett dokumentationskrav.67  

2. Ska säkerställa att de personer inom organisationen som har behörighet att behandla personupp-
gifter lyder under sekretessavtal eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt, art. 28.3 b). 

3. Ska vidta de åtgärder som krävs enligt art. 32 om säkerhet i samband med behandlingen, det vill 
säga vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra en lämplig säkerhetsnivå 
i förhållande till risken med personuppgiftsbehandlingen, 28.3 c). 

4. Ska, vid anlitandet av annat personuppgiftsbiträde, respektera villkoren i 28.2 och 28.4 GDPR, 
det vill säga respektera reglerna om förhandstillstånd och skyldighet att upprätta avtal, 28.3 d). 
När det anlitade personuppgiftsbiträdet misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter i fråga om 
dataskydd, är ordinarie personuppgiftsbiträde fullt ansvarig gentemot personuppgiftsansvarig 
för fullgörandet av det anlitade personuppgiftsbiträdets skyldigheter, art. 28.4.68 

5. Ska bistå personuppgiftsansvarig genom tekniska och organisatoriska åtgärder för att person-
uppgiftsansvarig ska ha möjlighet att fullgöra sina skyldigheter med avseende på den registrera-
des rättigheter i kapitel III, art. 28.e). 

6. Måste bistå personuppgiftsansvarig med att tillse att skyldigheterna i art. 32-36 fullgörs, exem-
pelvis i) svara på den registrerades begäran om att utöva sina rättigheter, ii) genomföra en kon-
sekvensbedömning, iii) underrätta personuppgiftsansvarig utan onödigt dröjsmål efter att ha fått 
kännedom om en personuppgiftsincident, iv) under vissa omständigheter och på uppmaning av 
tillsynsmyndigheten informera den registrerade om en personuppgiftsincident och v) medverka 
till ett s.k. förhandssamråd, se 28.3 f) med hänvisningar till art. 33.2, art. 34.4, art. 35 och art. 
36.3 e).  

7. Ska radera eller återlämna samtliga personuppgifter – under vissa omständigheter även kopior - 
till personuppgiftsansvarig så snart avtalsförhållandet mellan personuppgiftsansvarig och per-
sonuppgiftsbiträde avslutats, art. 28.3 g). 

8. Måste utan dröjsmål meddela personuppgiftsansvarig om personuppgiftsbiträdet anser att en in-
struktion strider mot regleringen i GDPR, 28.3 andra stycket. 

9. Ska tillhandahålla personuppgiftsansvarig med all den information som är nödvändig för att visa 
att de skyldigheter som fastställs i art. 28 har fullgjorts samt möjliggöra och bistå till gransk-
ningar som genomförs i personuppgiftsansvarigas regi, se 28.3 h). 

 
Mot bakgrund av ovanstående, är det nödvändigt för personuppgiftsansvariga och personupp-
giftsbiträden att revidera sina biträdesavtal. Art. 28.6-8 upptar även möjligheterna för kom-
missionen och de nationella tillsynsmyndigheterna att fastställa standardavtalsklausuler, vilka 
i framtiden kan komma att helt eller delvis tjäna såsom biträdesavtal.69   

                                                   
66 För fullständighetens skull har varje punkt i art. 28.3 upptagits. Se även Lindqvist (2018), s. 53 ff. 
67 Grahn, Kjällström (2017), s. 55, Voigt, von dem Bussche (2017), s. 81-82, Lambert (2017), s. 240 f. 
68 Se även Lambert (2017), s. 236. 
69 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 82.  
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2.7.2 Ansvarsklausuler i biträdesavtal 

Det har diskuterats huruvida ikraftträdandet av GDPR kommer att innebära någon skillnad 
från vad som i dagsläget är brukligt avseende ansvarsbegränsningar i biträdesavtal. De biträ-
desavtal som tillämpas i dagsläget innehåller stundom formuleringar som innebär att person-
uppgiftsbiträdets ansvar är obegränsat. Det är dock antagligt att, efter GDPR:s ikraftträdande, 
personuppgiftsbiträden inte lättvindigt kommer att acceptera ett obegränsat ansvar, med hän-
syn till att risken med ett obegränsat ansvar ökar. Även personuppgiftsansvariga upplever en 
ökad risknivå, varför även personuppgiftsansvariga torde argumentera för att det i biträdesav-
talet ska vara görligt att överföra delar av riskerna till ett personuppgiftsbiträde.70 Förskjut-
ningen av ansvarsfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, var-
vid personuppgiftsbiträden åläggs ett större ansvar, bör återspeglas i biträdesavtalet.71  
 
Nedan presenteras exempel på klausuler som behandlar skadeståndsansvaret i biträdesavtal.72 
Läsaren bör ha i åtanke att det enligt gällande rätt endast är personuppgiftsansvarig som, med 
stöd i lag, kan hållas ansvarig i förhållande till de registrerade för skador som uppkommer i 
samband med personuppgiftsbehandling.73  
 
”Personuppgiftsbiträdet ska hålla den Personuppgiftsansvarige skadelös avseende sådan skada som uppkommit 
till följd av Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter i strid med instruktion från den Personupp-
giftsansvarige, myndighetsbeslut eller gällande lagstiftning”74, eller 
 
”Då PuL stadgar att Personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada eller kränkning av den per-
sonliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen har orsakat, ska den Personuppgifts-
ansvarige ha rätt till ersättning från Personuppgiftsbiträdet motsvarande belopp som utbetalats av Personupp-
giftsansvarige som skadestånd enligt denna bestämmelse, om den behandling av personuppgifter som ligger till 
grund för skadeståndsersättningen utförts av Personuppgiftsbiträdet i strid mot detta Avtal.  
 
Personuppgiftsbiträdet förbinder sig också att svara för Personuppgiftsansvariges skada som kan uppkomma på 
grund av den behandling av personuppgifterna som Personuppgiftsbiträdet utfört.”,75 eller 
 
”Personuppgiftsbiträdets skadeståndsansvar enligt avtalet omfattar direkt skada till följd av sådan behandling av 
personuppgifter som uppenbart stått i direkt strid med skriftlig instruktion från den Personuppgiftsansvarige”.76 

2.7.3 Relevansspörsmålet 

Frågan om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde genom avtal kan åstadkomma 
en ansvars- och riskfördelning som avviker från GDPR har endast sparsamt diskuterats av 
                                                   
70 Frydlinger (2016), s. 32. 
71 Gustafsson, Kahn (2017), s. 285. Jfr även Lindqvist (2018), s. 57 och s. 58. 
72 Exempelklausulerna är hämtade från Karnov och Crito (tillhörande Zeteo, Wolters Kluwer AB) avtalsmallar. 
73 Se Avsnitt 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
74 Tornberg, Biträdesavtal.  
75 Tonell, Åberg, Biträdesavtal.  
76 Tornberg, Biträdesavtal. För kommentarer och förklaringar av klausulernas utformning hänvisas till kommen-
tarerna tillhörande Karnov avtalsmallar, Biträdesavtal. 
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praktiker. Frydlinger utgår från ett exempel, enligt vilket personuppgiftsbiträdet vidtagit brist-
fälliga säkerhetsåtgärder, som i sin tur orsakat skada för de registrerade. Utgångspunkten är 
att registrerade för skadeståndstalan gentemot personuppgiftsansvarig och att DI väcker talan 
om administrativa sanktionsavgifter.77 
 
Solidarisk skadeståndsskyldighet inträder om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbi-
träde ”medverkat vid samma skada”, art. 82.5. Frydlinger menar att personuppgiftsansvarig 
inte i något fall kan åläggas skadeståndsansvar för en skada som rätteligen personuppgiftsbi-
trädet har att svara för; personuppgiftsansvarig kan i det fallet inte anses ”ha medverkat vid 
samma skada” och ansvarsbegränsningen i förhållande till personuppgiftsansvarig saknar re-
levans redan av den anledningen. Vidare menar Frydlinger att art. 82.5 är tvingande i förhål-
lande till de registrerade, varför en ansvarsbegränsning mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde saknar relevans även i det avseendet. Art. 82.5 utgör dock inte hinder 
för en regresstalan. Om en registrerad väcker talan mot personuppgiftsansvarig i allmän dom-
stol och yrkar att personuppgiftsansvarig ska förpliktigas att betala skadestånd till honom eller 
henne med ett visst belopp, kan personuppgiftsansvarig i en senare process väcka regresstalan 
mot personuppgiftsbiträdet. Frydlinger utgår från att en dom, i vilken personuppgiftsansvarig 
ålagts skadeståndsskyldighet, kommer att tillerkännas bevisverkan när personuppgiftsansvarig 
sedermera väcker regresstalan mot personuppgiftsbiträdet. Till följd härav kommer person-
uppgiftsansvarig med största sannolikhet förlora regresstalan mot personuppgiftsbiträdet.78 
 
Även frågan om påförandet av sanktionsavgifter måste avgöras efter en bedömning av an-
svarsfrågan. Om personuppgiftsansvarig – i Frydlingers exempel – påförs sanktionsavgifter 
kommer personuppgiftsansvarig troligtvis att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdom-
stol.79 Frydlinger utgår från att personuppgiftsansvarig vinner framgång med sitt överkla-
gande och att personuppgiftsbiträdet åläggs att betala sanktionsavgiften. Ansvarsfrågan är 
utredd när domen har vunnit laga kraft. Väcker personuppgiftsbiträdet sedermera en regressta-
lan mot personuppgiftsansvarig utgår Frydlinger från att talan avvisas som uppenbart ogrun-
dad. Kontentan blir att även ansvarsbegränsningen i förhållande till sanktionsavgifter saknar 
relevans. Frydlinger avslutar med att konstatera att det återstår att se hur rättspraxis utveck-
las.80  
 
I utlandet har personuppgiftsbiträdets utökade ansvar uppmärksammats; emellertid i de flesta 
fall utan att behandla huruvida det är möjligt att avtalsrättsligt avvika från GDPR:s ansvars-
                                                   
77 Frydlinger (2016), s. 33. Frydlinger tycks utgå från att part i ett biträdesavtal som ålagts skadeståndsskyldighet 
eller sanktionsavgift inte håller med domstolen respektive DI om utfallet, varför förfördelad part väcker regress-
talan mot sin motpart. 
78 Frydlinger (2016), s. 33. Varför Frydlinger ”växlar” mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 
såsom ansvarig för skadan framgår inte av artikeln. 
79 Se prop. 2017/18:105 s. 13 angående överklagande av tillsynsmyndighetens beslut. 
80 Frydlinger (2016), s. 33-34. 
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fördelning.81 I en vägledning publicerad av Englands tillsynsmyndighet, The Information 
Commissioner’s Office, 82 (”ICO”) noteras att ett personuppgiftsbiträde kan hållas kontrakts-
rättsligt ansvarig för ett brott mot biträdesavtalet, beroende på vad som stadgas i avtalet. ICO 
tycks utgå från att det är möjligt att avtala om en fördelning av ansvaret mellan personupp-
giftsansvarig och personuppgiftsbiträde: ”… the contract could specify the extent of any in-
demnity you have negotiated”; företrädesvis efter att båda parter anlitat juridiskt biträde.83  

2.8 Uppförandekoder och certifiering 
2.8.1 Användningsområde och rättsverkningar 

Medlemsstater, tillsynsmyndigheter, styrelsen och kommissionen ska främja utarbetandet av 
uppförandekoder, vilka är avsedda att medverka till ett korrekt genomförande av GDPR, art. 
40. Sammanslutningar som företräder grupper av personuppgiftsansvariga eller personupp-
giftsbiträden får, i syfte att specificera genomförandet av GDPR, författa, ändra eller utöka 
uppförandekoder. Ett utkast till en uppförandekod lämnas in till DI. Godkänns utkastet ska DI 
registrera och offentliggöra uppförandekoden.84 En uppförandekod kan exempelvis reglera 
frågor avseende insamling av personuppgifter och utövande av registrerades rättigheter.85  

 
De viktigaste rättsföljderna av att ansluta sig till en uppförandekod är att 1) en dylik anslut-
ning får användas av en personuppgiftsansvarig för att visa att denne uppfyller informations-
säkerhetskraven i art. 32.1 och 2) en anslutning till en uppförandekod av ett personuppgiftsbi-
träde får användas av personuppgiftsbiträdet för att visa att tillräckliga garantier för dataskyd-
det tillhandahålls, såsom avses i art. 28.1 och art. 28.4.86 En anslutning till en uppförandekod 
kan även medföra att tillsynsmyndigheten bedömer att det, vid ett åsidosättande av GDPR och 
uppförandekoden ifråga, är tillfyllest att den organisation som utarbetat uppförandekoden vid-
tar åtgärder. De klausuler i uppförandekoden som möjliggör för dess författare att vidta sankt-
ioner vid ett åsidosättande av uppförandekoden kan således betraktas som så pass effektiva, 
proportionella och avskräckande i sig själva att tillsynsmyndigheten inte anser sig behöva 
påföra ytterligare sanktioner.87 
 
Art. 42 om certifiering är uppbyggd på i princip samma sätt som art. 40 om uppförandekoder. 
Införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd, sigill och märkningar syftar till att visa 
att personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdes personuppgiftsbehandling är fören-
lig med GDPR. Rättsföljderna av godkänd certifiering framkommer av art. 32.1 avseende 

                                                   
81 Se exempelvis Flint (2016), s. 171 ff., IT Governance (2016) och Voigt, von dem Bussche (2017). 
82 IT Governance (2016), s. 293. 
83 ICO (2017), s. 22 och s. 26. 
84 Art. 40.5-6. 
85 Art. 40.2. 
86 Art. 28.5 och SOU 2017:52, s. 78.  
87 Artikel 29-gruppen (3 oktober 2017), s. 15. 
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personuppgiftsansvarig och art. 28.5 avseende personuppgiftsbiträde.88 Certifiering sker för 
en period om högst tre år. Certifiering får förnyas, givet att kraven är fortsatt uppfyllda.89 Det 
har anförts att personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde torde kunna använda ett led-
ningssystem för informationssäkerhet, en ISO 27001-certifiering, som medel för att försäkra 
tillsynsmyndigheter i Europa om att kraven på informationssäkerhet i GDPR är uppfyllda.90 

2.8.2 Förhållandet mellan uppförandekoder och certifiering 

Uppförandekoder och certifiering är instrument som kan användas separat eller kombineras. 
Uppförandekoder är avsedda att specificera de organisatoriska och materiella krav som fram-
kommer av GDPR för en särskild typ av personuppgiftsbehandling, en produkt eller en sektor. 
En uppförandekod medför sålunda att ett rättssubjekt själv kan avgöra om dess aktiviteter 
överensstämmer med GDPR, vilket i sin tur innebär att en uppförandekod inte kan användas 
som bevis för överensstämmelse med GDPR gentemot en tillsynsmyndighet.91 Certifieringar 
kan däremot användas som bevis för att en särskild typ av företagets personuppgiftsbehand-
ling överensstämmer med GDPR, men en certifiering kan inte användas för att specificera 
legala krav på personuppgiftsbehandlingen. Instrumenten tjänar sålunda skilda syften och 
utgör komplement till varandra.92  

2.9 Konsekvensbedömning 
Om en viss typ av personuppgiftsbehandling sannolikt leder till hög risk för den enskilda in-
dividens rättigheter och friheter, är personuppgiftsansvarig skyldig att på förhand företa en 
konsekvensbedömning, art. 35. En konsekvensbedömning kan sålunda användas i förebyg-
gande syfte.93 Vidare följer av art. 35.4 att en konsekvensbedömning ”särskilt” ska krävas i 
tre situationer, vilket tyder på att bestämmelsens uppräkning inte är uttömmande. För att er-
hålla insikt om i vilka situationer, utöver de som nämns i art. 35, det är nödvändigt med en 
konsekvensbedömning krävs ett studium av skäl 91. I nyss nämnda skäl upptas ytterligare sju 
situationer, i vilka det är nödvändigt att företa en konsekvensbedömning, varvid nyckelbe-
grepp som ”stor skala” och ”hög risk” tyder på att en konsekvensbedömning ska  
genomföras.94  
 
Av art. 35.4 följer att tillsynsmyndigheten ska upprätta en lista över vilken typ av behandling 
som kan komma att omfattas av kravet på konsekvensbedömning.95 Att personuppgiftsbiträ-

                                                   
88 SOU 2017:52 s. 71 samt art. 28 och art. 32.  
89 Art. 42.7 GDPR. 
90 IT Governance, s. 223. 
91 Se Voigt, von dem Bussche (2017), s. 71-72. Jfr även Grahn, Kjällström (2017), s. 261 ff. 
92 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 71-72. För vägledning avseende hur uppförandekoder och certifiering kan 
tillämpas i praktiken, hänvisas till Voigt och von dem Busches framställning, se bilaga 2. 
93 Artikel 29-gruppen (4 april 2017), s. 7, Grahn, Kjällström (2017), s. 188, Voigt, von dem Bussche (2017), s. 
47, Yordanov (2017), s. 489. 
94 Grahn, Kjällström (2017), s. 185 ff och IT Governance (2016), s. 107-109. 
95 Svenskt näringsliv (2017), s. 37. 
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den har ett intresse av att reglerna om konsekvensbedömningar efterlevs följer av bland annat 
art. 28.3 f) med hänvisningar.96 Artikel 29-gruppen har upprättat en lista med kriterier för en 
godtagbar konsekvensbedömning. De i listan upptagna kriterierna är avsedda att utgöra ett 
stöd för personuppgiftsansvarig vid bedömningen av huruvida en konsekvensbedömning, eller 
en metod för att utföra en konsekvensbedömning, överensstämmer med GDPR.97   

                                                   
96 Se nedan i Avsnitt 4.3. 
97 Artikel 29-gruppen (4 april 2017), s. 1 ff. Se Yordanov (2017) för en redogörelse av konsekvensbedömningar. 
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3. Civilrättsliga sanktioner 

3.1 Civilrättsliga sanktioner vid åsidosättande av PUL 
Enligt 48 § PUL ska personuppgiftsansvarig, om en behandling av personuppgifter skett i 
strid med PUL och skada uppstått, ersätta de registrerade för skada och kränkning av den re-
gistrerades personliga integritet. Endast personuppgiftsansvarig är ansvarig för skada; person-
uppgiftsbiträde, underbiträde eller tredje man kan inte åläggas skadeståndsskyldighet enligt 
PUL.98 I den mån det saknas särskild reglering i PUL ska allmänna regler om skadestånd i 
skadeståndslagen (1972:207) (”SkL”) tillämpas, exempelvis beträffande fråga om ansvar för 
det fall det finns flera skadevållare.99 I NJA 2013 s. 1046 har HD uttalat att ersättningsnivån 
för kränkning avseende åtgärder i strid med PUL bör, i fall som inte är allvarliga, bestämmas 
till 5 000 svenska kronor. Det återstår att se huruvida nyss nämnda rättsfall kommer att vara 
fortsatt vägledande efter GDPR:s ikraftträdande.100 

3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR 

3.2.1 Ansvarssubjekt 
Skäl 146 stadgar att personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde ska ersätta all skada 
som en enskild individ kan komma att åsamkas till följd av personuppgiftsbehandling som 
strider mot GDPR. Ersättningen bör, enligt skäl 146, vara full och effektiv, vilket kan inne-
bära att HD:s tidigare uttalanden om ersättningsnivån för immateriell skada möjligen bör om-
prövas.101 Om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde deltagit i samma personupp-
giftsbehandling, ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde vara skyldig att 
betala ut ersättning för hela skadan, för att säkra att den registrerade tillerkänns effektiv er-
sättning, art. 82.4.  
 
Om en skadevållare har betalat ut full ersättning till den skadelidande, är denne hänvisad till 
att inleda regressförfaranden gentemot övriga skadevållare, skäl 146. Närmare bestämt, ska-
devållare som erlagt full ersättning till skadelidande har rätt att från övriga skadevållare, som 
medverkat vid samma behandling, återkräva den del av ersättningen ”som motsvarar deras del 
av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor som fastställs i punkt 2”, art. 82.5. Ansvariga 
för överträdelser av GDPR är således samtliga personuppgiftsansvariga som medverkat vid 
personuppgiftsbehandlingen, inklusive de personuppgiftsbiträden som inte fullgjort de skyl-
digheter som specifikt riktar sig mot personuppgiftsbiträden eller om personuppgiftsbiträdet 
agerat utanför eller i strid med lagenliga anvisningar från personuppgiftsansvarig, art 82. I 
svensk doktrin har det, mot bakgrund av att det krävs särskilda förutsättningar för att person-

                                                   
98 Öman, Lindblom (2016), lagkommentaren till 48 § PUL. 
99 Petersson, Reinholdsson (2012), s. 205. 
100 Grahn, Kjällström (2017), s. 200. 
101 Grahn, Kjällström (2017), s. 202 och jfr NJA 2013 s. 1046. 
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uppgiftsbiträde ska anses skadeståndsskyldigt, anförts att den registrerade i första hand bör 
rikta anspråk mot personuppgiftsansvarig.102  
 
Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde kan undkomma skadeståndsansvar genom 
att exculpera sig. Ett rättssubjekt undgår skadeståndsskyldighet om det visar att det ”inte på 
något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan”, art. 82.1-3.103 Nyss nämnda 
uttryck har tolkats som ett krav på adekvat kausalitet.104 Jämfört med DPD:s bestämmelser 
har det blivit svårare för personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde att leva upp till sin 
bevisbörda. Aktörer som behandlar personuppgifter kommer finna det besvärligt att und-
komma ansvar med hänvisning till undantagsregeln i art. 82.3; minsta lilla inblandning i den 
händelse som orsakade skadan medför skadeståndsansvar.105 Enligt Artikel 29-gruppen kan 
en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde inte med framgång exculpera sig 
med hänvisning till brist på resurser.106 I svenska förarbeten har anförts att reglerna om skade-
stånd i GDPR innebär att personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde åläggs ett strängt 
ansvar för skador och att den närmare innebörden av bestämmelserna om skadestånd får ut-
vecklas i rättspraxis.107 Det bör tilläggas, att art. 82 har företräde framför de allmänna reglerna 
om skadestånd i SkL.108 

3.2.2 Medverkat vid samma behandling 
I skäl 146 och art. 82.4-5 förekommer rekvisitet ”medverkat vid samma behandling”.109 Det 
är oklart vad rekvisitet innebär i praktiken. En möjlig tolkning är att personuppgiftsansvarig 
som ålagt personuppgiftsbiträde att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder inte torde anses ha 
medverkat vid samma behandling, för det fall personuppgiftsbiträde underlåter att fullgöra 
den av personuppgiftsansvarige ålagda skyldigheten.110 Svenska förarbeten, svensk doktrin, 
utländsk doktrin eller s.k. soft law tycks inte befatta sig med frågan om när personuppgiftsan-
svarig och personuppgiftsbiträde medverkat, eller inte medverkat, vid samma skada.111  

3.2.3 Ersättningsberättigade 
Varje person som lidit materiell eller immateriell skada, till följd av ett åsidosättande av 
GDPR, har rätt att kräva ersättning från en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbi-
träde, art. 82. Begreppet immateriell skada överensstämmer med det som inom den allmänna 

                                                   
102 Grahn, Kjällström (2017), s. 201. 
103 Jfr Lindqvist (2018), s. 61. 
104 Wendleby, Wetterberg (2018), s. 329. 
105 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 208. 
106 Artikel 29-gruppen (4 april 2017), s. 12. 
107 SOU 2017:39 s. 277.  
108 SOU 2017:39 s. 304. 
109 Eller, på engelska: ”involved in the same processing”. 
110 Frydlinger (2016), s. 33.  
111 Se exempelvis SOU 2017:39, SOU 2017:52, Grahn, Kjällström (2017), Voigt, von dem Bussche (2017), IT 
Governance (2016), m.m. Möjligen anses rekvisitet 1) inte vålla problem eller 2) inbegripas i de frågor som får 
utvecklas närmare i rättspraxis, jfr SOU 2017:39 s. 277. 
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skadeståndsrätten kallas ideell skada.112  Ideella skador som kan uppkomma vid åsidosättande 
av GDPR är exempelvis social diskriminering och psykisk stress.113 I utländsk doktrin har 
anförts att det, utöver den registrerade, torde vara möjligt för tredje man att kräva ersättning, 
givet att tredje man lidit skada och att det föreligger ett orsakssamband mellan tredje mans 
skada och åsidosättandet av GDPR.114 Det bör dock tilläggas, att regeringen konstaterat att det 
inte går att förlita sig på att endast skadeståndsinstitutet i sig ska medföra en verklig förstärk-
ning av integritetsskyddet, ty skadeståndsinstitutet är beroende av att den registrerade väljer 
att väcka talan om skadestånd.115 
 
Den registrerades rätt att kräva skadestånd i enlighet med GDPR inverkar inte på den rätt den 
registrerade må ha att kräva ersättning enligt annan gemenskapsrätt eller nationell rätt. Det 
nyss nämnda innebär att rätten till ersättning enligt art. 82 även gäller vid överträdelser av 
nationell lagstiftning som kompletterar GDPR.116 För svensk rätts vidkommande är det fram-
förallt dataskyddslagen som kompletterar GDPR.117 Av art. 80 följer att den registrerade har, 
utöver att på egen hand utöva sina rättigheter i domstol, möjlighet att ge ett organ, en organi-
sation eller sammanslutning utan vinstsyfte mandat att föra den registrerades talan.118 I svensk 
rätt saknas möjlighet för en juridisk person att föra talan i domstol. Till följd härav har rege-
ringen uttalat att det, när en ideell organisation anlitas som ombud, i realiteten kommer att 
vara en representant från organisationen, det vill säga en fysisk person, som för den enskildas 
talan i domstol.119 

3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR 

3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift 
Tillsynsmyndigheter i Europa kan ta ut administrativa sanktionsavgifter vid överträdelser av 
GDPR, art. 83 jämte förtydliganden i skäl 148-150. Majoriteten av de bestämmelser i GDPR 
som tillskriver respektive ålägger personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde med rät-
tigheter och skyldigheter omfattas av regleringen om administrativa sanktionsavgifter, art. 
83.4-6. Med anledning av att ansvaret för överträdelser av GDPR åläggs personuppgiftsansva-
rig och personuppgiftsbiträde, vilka i flertalet fall är juridiska personer, torde det vara mer 
effektivt och avskräckande med kännbara sanktionsavgifter än att lagstifta om straffrättsliga 

                                                   
112 SOU 2017:39 s. 277.  
113 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 205. 
114 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 206. 
115 Prop. 2017/18:105 s. 140-141. 
116 Grahn, Kjällström (2017), s. 201 och Voigt, von dem Bussche (2017), s. 206. 
117 Se prop. 2017/18:105 s. 149-150 för regeringens resonemang angående dataskyddslagens  
tillämpningsområde. 
118 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 216. 
119 Prop. 2017/18:105 s. 167. 
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sanktioner vid överträdelser av GDPR.120 I förslaget till dataskyddslagen har anförts att sankt-
ionsavgifter ska tillfalla staten.121 
 
Varje medlemsstats tillsynsmyndighet ska säkra att påförandet av administrativa sanktionsav-
gifter vid överträdelser av GDPR i varje enskilt fall är effektivt, proportionellt och avskräck-
ande. Vid beslut om administrativ sanktionsavgift och dess storlek, ska hänsyn tas till bland 
annat överträdelsens karaktär, varaktighet och om överträdelsen föregåtts av uppsåt eller oakt-
samhet, art. 83.2. Det fordras inte att överträdelsen ska ha skett genom uppsåtligt handlande 
eller oaktsamhet, men sådana subjektiva omständigheter hos skadevållaren ska likväl beaktas 
vid beslutet om sanktionsavgiftens storlek.122 Den lista med betingelser som talar för respek-
tive mot utdömandet av administrativa sanktionsavgifter i art. 82.2, är avsedd att användas av 
nationella tillsynsmyndigheter både för att avgöra om administrativa sanktionsavgifter över-
huvudtaget ska påföras och, i förekommande fall, vilket belopp sanktionsavgiften ska uppgå 
till. Listan består i realiteten av två kategorier av betingelser, 1) sådana som avspeglar organi-
sationens vilja att efterleva reglerna i GDPR och 2) sådana som avspeglar organisationens 
försumlighet eller uppsåt att kringgå regleringen i GDPR.123  
 
De administrativa sanktionsavgifterna uppgår, vid en mindre allvarlig överträdelse av GDPR, 
till det högsta av 10 000 000 euro (”EUR”) eller 2 procent av den globala årsomsättningen för 
ett företag. Sanktionsavgifterna uppgår, vid allvarliga överträdelser av GDPR, till ett maxbe-
lopp om det högsta av 20 000 000 EUR eller fyra procent av den globala omsättningen för ett 
företag.124 Under vissa omständigheter, kan ett åsidosättande som vanligtvis utgör en mindre 
allvarlig överträdelse enligt art. 83.4, kvalificera sig för den högre sanktionsavgiften i art. 
83.5, se exempelvis art. 83.6. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 
vid en och samma eller vid sammankopplade personuppgiftsbehandlingar begår en uppsåtlig 
eller oaktsam överträdelse av flera bestämmelser i GDPR, ska sanktionsavgiften bestämmas 
till ett belopp som inte får överstiga beloppet för den allvarligaste överträdelsen.125  
 
Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde kan, vid ett identifierat åsidosättande av 
GDPR, vidta åtgärder för att minimera den sanktionsavgift som någon eller båda av dem kan 
komma att påföras. De åtgärder som bör företas är 1) vidta omedelbara åtgärder för att lindra 
skadan, 2) omedelbart anmäla överträdelsen till tillsynsmyndigheten, 3) samarbeta med till-
synsmyndigheten och 4) förbereda bevis för att organisationen följer reglerna i GDPR.126 

                                                   
120 SOU 2017:39 s. 294 ff.  
121 SOU 2017:39 s. 298 och Wendleby, Wetterberg (2018), s. 301. 
122 SOU 2017:39 s. 278. 
123 IT Governance (2016), s. 216. 
124 SOU 2017:39 s. 279 och art. 83 GDPR. 
125 Art. 83.3 GDPR. Se även Wendleby, Wetterberg (2018), s. 322 ff. 
126 IT Governance (2016), s. 216-217. 
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3.3.2 Lite närmare om tillsynsmyndighetens befogenheter  
Befogenheten för tillsynsmyndigheten att påföra personuppgiftsansvariga och personupp-
giftsbiträden administrativa sanktionsavgifter kan tillämpas vid sidan av eller istället för de 
korrigerande åtgärderna i art. 58.2 a-h och j, art. skäl 146 och art. 83.2.127 Med hänsyn till 
ordalydelsen i art. 83.2, framstår det som att den EU-rättsliga lagstiftaren föredrar att de nat-
ionella tillsynsmyndigheterna, vid överträdelser av GDPR av juridiska personer, utnyttjar sina 
befogenheter att påföra administrativa sanktionsavgifter, framför sina befogenheter att bruka 
korrigerande åtgärder.128 Det kan tilläggas att det uttryckts oro för att de nationella tillsyns-
myndigheternas utökade befogenheter inte kommer att bidra med de verkningar som efter-
strävats, eftersom tillsynsmyndigheternas effektivitet är beroende av att samhället bidrar med 
tillräckliga resurser, såsom utbildad personal och tillräckliga finansiella medel.129 Så sent som 
den 15 december 2017 meddelade dock den svenska regeringen att DI, år 2018, erhåller 30 
miljoner kronor extra i anslag, i syfte att stärka myndighetens arbete.130  

3.3.3 Betänkligheter avseende administrativa sanktionsavgifter 
Det är oklart huruvida en företagssammanslutning, exempelvis en branschorganisation eller 
en koncern, kan påföras administrativa sanktionsavgifter.131 Skäl 150 föreskriver att, vad gäl-
ler administrativa sanktionsavgifter, definitionen vad som utgör ett företag i GDPR torde 
överensstämma med vad som framkommer av artiklarna 101 och 102 i fördraget om den 
europeiska unionen (”EUF-fördraget”). Skäl 150 kan uppfattas som stöd för att begreppet 
företag, vid tolkningen av GDPR, ska tillskrivas en lika vid innebörd som i konkurrensrätten. 
En dylik tolkning av begreppet företag skulle medföra att sanktionsavgifterna kan uppgå till 
ett betydligt högre maxbelopp än 20 000 000 EUR, med hänsyn till att de administrativa 
sanktionernas maxbelopp kan uppgå till så mycket som 4 % av koncernens globala omsätt-
ning.  
 
Artikel 29-gruppen har föreskrivit att det med företag, mot bakgrund av förordningens hän-
visning132 till EUF-fördraget, avses en ekonomisk enhet, som kan ha skapats av ett moderbo-
lag och dess dotterbolag.133 Det kan emellertid hävdas att, eftersom art. 4.18 GDPR och art. 
4.19 GDPR definitionsmässigt skiljer mellan koncern och företag samt art. 83.3-4 hänvisar till 
”ett företag”, varje enskilt företag ska stå för sina egna administrativa sanktionsavgifter.134 

                                                   
127 Med korrigerande åtgärder ska förstås tillsynsmyndighetens möjlighet att använda sig av exempelvis varning-
ar, utfärdande av reprimander, föreläggande om rättelse, m.m. Se art. 82.2 GDPR jämte 58.2 GDPR och Nä-
ringslivet (2017), s. 40. 
128 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 210. 
129 Giurgiu, A Larsen (2016), s. 352 och Davies (2016), s. 294. För en redogörelse av tillsynsmyndigheters nya 
befogenheter, hänvisas till Giurgiu, A Larsen (2016). 
130 Regeringens pressmeddelande av den 15 december 2017. 
131 Se exempelvis Wendleby, Wetterberg (2018), s. 319-320 och Voigt, von dem Bussche (2017), s. 212-213.  
132 Se skäl 150 GDPR. 
133 Artikel 29-gruppen (2017), s. 6. 
134 Voigt, von dem Bussche (2017), s. 212-213. 
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Oaktat nyss nämnda oklarheter, har tillsynsmyndigheten i Tyskland fastslagit att sanktionsav-
gifter är avsedda att bestraffa hela företagssammanslutningar, varför sanktionsavgiftens stor-
lek kommer att beräknas med hänsyn till en företagssammanslutnings globala omsättning.135 
  

                                                   
135 IT Governance (2016), s. 268. 
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4. Andra rättsområden av betydelse för uppsatsen 

4.1 Avtalsrätt 

4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL 
I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att var och en har rätt att själv avgöra om han eller 
hon vill ingå ett avtal och med vem avtalet ska ingås. När ett ömsesidigt avtal har slutits, gäl-
ler den grundläggande principen om avtalets bindande kraft.136 Avtalet binder endast avtals-
parterna och avtal till nackdel för tredje man accepteras inte av den svenska rättsordningen.137 
I svensk rätt är det framförallt lag (1915:281) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område (”AvtL”) som reglerar hur avtal ska slutas, i vilka situationer avtalso-
giltighet kan uppstå och under vilka omständigheter avtalsvillkor anses vara oskäliga. AvtL 
utgör dock inte en heltäckande reglering av den svenska avtalsrätten, varvid AvtL komplette-
ras av såväl annan lagstiftning som allmänna avtalsrättsliga principer.138  
 
För uppsatsens vidkommande, är 36 § AvtL av intresse. Bestämmelsen stadgar att det under 
vissa förutsättningar finns möjlighet att jämka ett avtalsvillkor eller, i vissa fall, ogiltigför-
klara avtalet i sin helhet.139 Utöver avtalsvillkoret ifråga, kan domstolen ta hänsyn till hur av-
talet i övrigt är utformat. Ett villkor som är oskäligt enligt 36 § AvtL kan anses godtagbart i 
ett enskilt fall, därför att de nackdelar som avtalsvillkoret medför anses uppvägas av de förde-
lar som avtalet i övrigt tillskriver den avtalspart som känner sig förfördelad av avtalsvillkoret 
ifråga.140 I avtal mellan näringsidkare tillämpas 36 § AvtL restriktivt.141 Över huvud taget har 
domstolar uppställt höga krav för ingrepp i avtalsförhållanden.142 Ytterligare bör tilläggas, att 
lag (1994:1512) om avtalsvillkor (”AVLN”) mellan näringsidkare bereder ett visst skydd mot 
oskäliga avtalsvillkor i näringsidkarförhållanden.143 

4.2 Skadeståndsrätt 

4.2.1 Skadeståndslagen: ansvarsförutsättningar och tillämpningsområde 
För att utomobligatorisk skadeståndsskyldighet ska uppkomma krävs att 1) en skada har in-
träffat, 2) skadan ska ha träffat någon annan, 3) det ska finnas en ansvarsgrund, exempelvis 
culpa enligt 2 kap. 1 § SkL, 4) det culpösa handlandet ska ha orsakat skadan och 5) skadan 
måste ha varit en påräknelig följd av det culpösa handlandet.144 Lagens regler gäller även i 
                                                   
136 Principen är emellertid inte oinskränkt, jfr Ramberg, Ramberg, s. 17. 
137 Karlsson-Tuula, s. 112 och Adestam (2014), s. 477. 
138 Ramberg, Ramberg (2016), s. 22. 
139 Ramberg, Ramberg (2016), s. 135. Även ett s.k. regressavtal, se nedan, kan falla offer för 36 § AvtL, se W. 
Dufwa (1994), s. 1496. 
140 Bernitz (2013), s. 171. 
141 Se exempelvis prop. 1975/76:81 s. 107 f, Adlercreutz, Bernhard Johansson (2017), s. 110, Ramberg, Ramberg 
(2016), s. 143. 
142 Se exempelvis Adlercreutz & Bernhard Johansson (2017), s. 97 ff och NJA 2007 s. 86. 
143 AVLN har emellertid inte kommit att tillerkänts någon större betydelse och kommer inte att behandlas ytter-
ligare i den fortsatta framställningen, se Bernitz (2013), s. 183. 
144 Hellner, Radetzki (2014), s. 98 ff. 
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kontraktsförhållanden, givet att inte ”annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller 
i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden”, 1 kap. 1 § SkL.145  
 
Finns det flera skadeståndsskyldiga svarar de, i förhållande till skadelidande, solidariskt för 
skadan, 6 kap. 4 § SkL.146 Skadelidande har således rätt att, företrädesvis efter en bedömning 
av respektive skadevållares möjligheter att betala skadeståndet, kräva en av skadevållarna på 
hela skadeståndsbeloppet. För att solidarisk skadeståndsskyldighet ska uppkomma krävs att 
skadevållarna 1) ansvarar för samma skada och 2) att inte ”något annat följer av att begräns-
ning gäller i den skadeståndsskyldighet som åvilar någon av de skadeståndsskyldiga”. En 
skadevållare som ersatt hela skadan får regressa gentemot övriga skadevållare i enlighet med 
regler om uppgörelser mellan skadeståndsskyldiga.147 

4.2.2 Rekvisitet ansvarar för samma skada 
För att solidariskt skadeståndsansvar ska uppkomma, krävs att det är fråga om ”samma 
skada”. Om person B förstör A:s hus och C sedermera förstör A:s trädgård, svarar B och C 
var för sig för de skador som B och C åsamkat.148 Uppstår problem med att avgöra huruvida 
det föreligger identitet ifråga om skadan eller inte, får dessa problem bedömas enligt bevisreg-
ler och regler om konkurrerande skadeorsaker.149 Dylika problem kan uppstå när en skada 
betraktas som endera 1) en sammanhållen enhet eller 2) flera separata skador. Om en skada 
kan delas upp i flera olika delar, med olika skadevållare som ansvarar för de olika delarna, 
torde utgångspunkten vara att en uppdelning av ansvaret ska ske, vilket i så fall innebär att det 
inte blir fråga om ett solidariskt skadeståndsansvar.150 

4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden 
Det saknas regler i SkL om den slutliga ansvarsfördelningen mellan skadeståndsansvariga.151 
Enligt en allmän princip ska fördelningen ske utefter skälighet.152 När inte alla skadevållare 
agerat uppsåtligen, torde graden av vållande vara den viktigaste faktorn vid skälighetsbedöm-
ningen. Vidare har, traditionellt sett, en skadevållare med ett strikt ansvar för uppkommen 
skada ansetts berättigad att regressa fullt ut gentemot skadevållare som ansvarar för egen 
culpa.153 Det har dock anförts att den sparsamma rättspraxis som finns på området medfört att 
det ofta är oklart vad som får anses vara skäligt i det enskilda fallet. Vid tveksamhet får det 
antas att domstolarna är benägna att fördela ansvaret lika mellan skadevållarna på ömse si-
                                                   
145 Bengtsson, Bertil m.fl. (2013), s. 18-19. 
146 Se W. Dufwa (1994), s. 1423 ff om solidariskt ansvar. 
147 Hellner, Radetzki (2014), s. 227-228, Bengtsson, Strömbäck (2017), lagkommentaren till 6 kap. 4 § SkL, W. 
Dufwa (1994), s. 1435. För en redogörelse av utomobligatorisk skadeståndsrätt hänvisas till Hellner, Radetzki 
(2014). 
148 Schultz (2013), djupa lagkommentaren till 6 kap. 4 § SkL. 
149 Se Hellner, Radetzki (2014), s. 203 ff, för en redogörelse över konkurrerande skadeorsaker. 
150 Schultz (2013), djupa lagkommentaren till 6 kap. 4 § SkL. 
151 W. Dufwa (1994), s. 1493. 
152 SOU 2002:1 s. 208. 
153 Hellner, Radetzki (2014), s. 233 ff. 
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dor.154 Finns det två skadevållare tycks en hälftendelning av ansvaret vara den svenska rättens 
huvudregel.155 
 
När flera skadevållare är strikt ansvariga för en skada, finns det i några situationer bestäm-
melser om hur skadeståndsskyldigheten ska fördelas, se bland annat 32 kap. 8 § miljöbalk 
(1998:808). När dylika regler inte kan tillämpas, föreligger osäkerhet om hur skadestånds-
skyldigheten ska allokeras. Analogier kan sällan tillämpas för att råda bot på osäkerheten.156 
Det finns emellertid en möjlighet för parter i ett kontraktsförhållande att träffa avtal om 
regress, ett så kallat regressavtal. Ett regressavtal träffas innan eller efter inträffad skada. Är 
regressavtalet giltigt och det inte kan jämkas, är regressavtalet den enda riktlinjen för det in-
bördes ansvaret.157 I praktiken övergår en uppgörelse mellan skadevållare vanligen till att bli 
en uppgörelse mellan de försäkringsbolag, hos vilka skadevållarna har tecknat ansvarsförsäk-
ring.158 

4.3 Kontraktsrätt: avtal om utförande av tjänst 
Kontraktsrätt utgör en särskild del av den allmänna avtalsrätten. Det saknas, till skillnad från 
vad som gäller för kommersiella köp, lagstiftning för avtal om utförande av tjänst mellan nä-
ringsidkare.159 Det är sällsynt att det föreligger inskränkningar i avtalsfriheten om ett avtal 
ingåtts mellan näringsidkare.160 En naturagäldenär ska utföra sin prestation inom avtalad tid 
och på ett felfritt vis. Vid fullgörande av uppdragsavtal, har uppdragsgivaren i princip endast 
att förvänta sig ett icke-culpöst utförande av uppdraget från uppdragstagarens sida.161 Parter-
nas avtal bildar utgångspunkt när fråga uppkommer huruvida det föreligger fel i en levererad 
tjänst. För att ett kontraktsbrott ska föreligga krävs det, utöver ett antal andra omständigheter, 
att avvikelsen är hänförlig till bristande omsorg från uppdragstagarens tillika leverantörens 
sida.162 Leverantören är sålunda skyldig att visa omsorg vid fullgörandet av uppdraget, vilket 
preciseras i avtalet.163 Något förenklat kan anföras att desto längre ett avtalsförhållande består, 
desto större hänsyn måste endera av avtalsparterna visa för motpartens intressen.164  
 
Tre rättsfakta ska föreligga för att en konktraktuell skadeståndsfordran ska uppkomma: 1) 
avtalets ingående, varvid gäldenären åtar sig en eller flera förpliktelser, 2) en icke-uppfyllelse 
av de förpliktelser som framkommer av avtalet, varvid den förfördelade parten erhåller en rätt 
                                                   
154 Bengtsson, Strömbäck (2017), lagkommentaren till 6 kap. 4 § SkL. Se även exempelvis NJA 1968 s. 387. 
155 Hellner, Radetzki (2016), s. 240. 
156 Hellner, Radetzki, s. 238-239. 
157 W. Dufwa (1994), s. 1495. 
158 Hellner, Radetzki (2014), s. 231 & Ullman, Svenska försäkringsföreningen (1999), s. 3 ff. För en redogörelse 
av regressanspråk i utomobligatoriska förhållanden, se Hellner, Radetzki (2014), s. 238 ff. 
159 Perméus, Lindberg (2013), s. 38-39. 
160 Westin, Lagercrantz (2017), s. 16. 
161 Kihlman (2014), 1.2 Obligationsrätt och riskfördelning. 
162 Perméus, Lindberg (2014), s. 44 ff. 
163 Hager, Hellner, Persson, (2016), första häftet s. 268 ff. 
164 Westin, Lagercrantz (2017), s. 94. 
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att yrka på skadestånd upp till det positiva kontraktsintresset och 3) att borgenären lidit 
skada.165 För att en skadeståndsfordran ska ha ekonomisk betydelse, krävs det även att förför-
delad part har en motpart som har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att betala ska-
deståndet, alternativt att motparten har en ansvarsförsäkring som täcker ersättningsskyldighet-
en för den uppkomna skadan. Mot bakgrund av olägenheterna med bevissvårigheter, offent-
lighet och försämrade affärsrelationer, är privata aktörer ofta benägna att inskränka sin skade-
ståndsskyldighet vid avtalsskrivning.166 När förfördelad part inte har möjlighet att hänvisa till 
en garanti i avtalet eller en företeelse vid avtalets tillkomst, anses huvudregeln vara att skade-
stånd ska utgå vid styrkt vållande.167 Vidare gäller kravet på adekvat kausalitet och att skadan 
faller inom det så kallade skyddsintresset även i kontraktsförhållanden.168  

4.4 Sanktionsavgifter 
För att en penningpålaga ska anses utgöra en sanktionsavgift krävs 1) att det är fråga om en 
ekonomisk sanktion, dock inte en bot eller annan rättsverkan av brott enligt brottsbalk 
(1962:700), 2) att avgiften stipuleras i lag och sålunda utgör ett generellt hot och 3) att avgif-
ten ska tillfalla det allmänna eller ett enskilt rättssubjekt som har att fullgöra en myndighets-
uppgift.169 I doktrin har det anförts att det föreligger en viss ambivalens avseende huruvida 
införandet av sanktionsavgifter utgör en avkriminalisering. Vissa typer av sanktionsavgifter 
fungerar som en alternativ sanktion till straffet för brott och avkriminaliseringen är total, me-
dan andra typer av sanktionsavgifter tillför ett komplement eller en förstärkning av straffet för 
ett brott. Sanktionsavgifter intar en mellanställning mellan så kallade egentliga avgifter och 
påföljder för brott. Sanktionsavgifter presumeras utgöra en brottsanklagelse i Europeiska 
konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (”EKMR”). Med anledning härav ska de rättssäkerhetsgarantier som upp-
ställs i art. 6 EKMR vara uppfyllda i samband med påförandet av sanktionsavgift.170  
 
Regler om sanktionsavgifter finns i flera områden av det svenska rättssystemet.171 En sankt-
ionsavgift påförd av det allmänna utgör en offentligrättslig sanktion, men märk väl att en 
sanktionsavgift inte i något fall utdöms av allmän domstol.172 I förvaltningsrättslig praxis har 
det, när fråga uppkom om ansvar för sanktionsavgift, anförts att arbetsmiljölagen inte är dis-
positiv i den meningen att en entreprenör kan friskriva sig från ansvar för att en arbetsplats 
uppfyller lagstadgade krav på arbetsmiljön. Att två parter reglerat ansvarsfördelningen i ett 
avtal utgör inte skäl att underlåta att påföra sanktionsavgift. Om det föreligger ett civilrättsligt 

                                                   
165 Friberg (2015), s. 328. 
166 Hager, Hellner, Persson (2016), andra häftet  s. 205-206 ff. 
167 Hager, Hellner, Persson (2016), andra häftet s. 213. 
168 Hager, Hellner, Persson (2016), andra häftet s. 226-227. 
169 SOU 2017:39 s. 281 ff. och Warling-Nerep (2010), s. 14. 
170 SOU 2017:39 s. 281-282, Warling-Nerep (2010), s. 199 och 153 f, Jareborg, Zila (2017), s. 63.  
171 SOU 2017:39 s. 285-287. 
172 Jareborg, Zila (2017), s. 63. 
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giltigt avtal och en part därigenom har ett civilrättsligt anspråk på sin motpart, ankommer det 
på allmän domstol att pröva anspråket.173 I doktrin har det anförts att det är en civilrättslig 
fråga hur en sanktionsavgift slutligen fördelas mellan juridiska personer som ålagts en solida-
risk betalningsskyldighet.174 

4.5 Fordringsrätt 

4.5.1 Regressrätt  
En regressrätt innebär att den fysiska eller juridiska person, som nödgats betala något som 
denne inte är ansvarig för, tillerkänns en rätt att återkräva del eller hela det erlagda beloppet 
från den som rätteligen har att prestera.175 Finns det flera ersättningsskyldiga och en av gälde-
närerna reglerat hela eller del av skulden, fördelas det slutliga ansvaret mellan gäldenärerna 
utefter huvudtalet, se 1 kap. 2 § lag (1936:81) om skuldebrev (”SkbrL”). Regleringen gäller 
emellertid inte om parterna har avtalat om en annan fördelning av ansvaret. När SkbrL inte är 
tillämplig, får bedömningen av det slutliga ansvaret gäldenärer emellan göras från fall till fall. 
SkbrL:s bestämmelse om solidarisk skadeståndsskyldighet anses emellertid vara analogt till-
lämplig, varför huvudregeln om att gemensamt ersättningsansvariga svarar efter huvudtalet 
inte gärna kan frångås när ersättningsskyldighet uppkommer till följd av kontraktsbrott.176    
 
När flera gäldenärer häftar för samma skull, ska det skiljas mellan det interna ansvaret och det 
externa ansvaret. Med det externa ansvaret avses varje gäldenärs solidariska ansvar i förhål-
lande till borgenären. Med det interna ansvaret avses de kravförhållanden, som föreligger 
mellan gäldenärerna. Utgångspunkten är att det externa ansvaret är solidariskt. Borgenären 
har emellertid möjlighet att disponera över varje gäldenärs externa ansvar, exempelvis genom 
avtal eller eftergift. Det interna ansvaret är ett delat ansvar, det vill säga ett ansvar utefter hu-
vudtalet,177 givet att gäldenärerna inte avtalat om en annan fördelning av ansvaret. Med andra 
ord, det interna ansvaret är in dubio delat, men det externa ansvaret, det vill säga ansvaret utåt 
sett, är solidariskt. 178 När skadeståndsansvar uppkommer i kontraktsförhållanden är det, i 
likhet med vad som gäller för utomobligatoriskt skadestånd,179 vanligtvis en försäkringsgivare 
som åberopar regressrätt i samband med skadereglering.180  

4.5.2 Flera gäldenärer svarar för en och samma fordran 
En och samma fordran har flera gäldenärer, det vill säga det föreligger ett samgäldenärskap, 
exempelvis om flera personer gemensamt förvärvat något på kredit. Ett samgäldenärskap är 

                                                   
173 Förvaltningsrättens dom 2013-05-2, mål nr 21003-12. 
174 Bergman, Carlsson (2017), lagkommentaren till 3 kap. 6 § KKL. 
175 Heidbrink (2011), s. 40-41. 
176 Herre, Wallin (2011), lagkommentaren till 1 kap. 2 § SkbrL och Mellqvist, Persson (2015), s. 64. 
177 Lindskog (2014), s. 271, Heidbrink (2011), s. 41 och Unnersjö (2017), s. 484 ff. 
178 2 kap. 1 § SkbrL, Mellqvist, Persson (2015), s. 64 f., Unnersjö (2016), s. 465. 
179 Se ovan avsnitt 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden. 
180 Ullman (1999), s. 444. 



 28 

solidariskt, givet att 1) varje gäldenär har en till innehållet helt eller delvis identisk förplik-
telse gentemot borgenären och att 2) varje gäldenär har en behörighet gentemot borgenären 
och varandra att genom egen uppfyllelse av förpliktelsen befria övriga gäldenärer från deras 
förpliktelser gentemot borgenären.181 Såsom exempel på när solidariskt ansvar kan inträda 
utanför SkbrL:s område kan anföras att flera personer ådragit sig utomobligatorisk skade-
ståndsskyldighet, gäldenärerna har ett var för sig självständigt intresse i att avtalet fullgörs 
eller när gäldenärerna åtagit sig en odelbar prestation i ett kontraktsförhållande. Det har även 
anförts att, trots att en prestation i ett kontraktsförhållande varit delbar, det torde vara möjligt 
att ålägga gäldenärerna solidarisk betalningsskyldighet.182  

4.6 Försäkringsrätt 
Ett försäkringsavtal innebär i princip att en försäkringsgivare åtar sig ett visst ansvar, i utbyte 
mot att försäkringstagaren betalar en försäkringspremie. Om ett försäkringsfall inträffar, ska 
försäkringsgivaren ersätta en inträffad skada eller utge ett penningbelopp som bestämts på 
förhand.183 Majoriteten av svenska företag har tecknat en ansvarsförsäkring. Syftet med en 
ansvarsförsäkring är att skydda den försäkrades ekonomiska intresse(n). Försäkringen täcker 
den försäkrades risk, givet att det framkommer av försäkringsvillkoren eller försäkringsavtals-
lagen (2005:104). Med anledning av att rena förmögenhetsskador är den skadetyp som upp-
kommer mest frekvent inom avtalsförhållanden, är det angeläget att det framkommer av av-
talsvillkoren att ansvarsförsäkringen täcker den typen av skada.184 
 
Ansvarsförsäkringar inom IT-området tycks, i normalfallen, omfatta rena förmögenhetsska-
dor.185 Vanligen innehåller ansvarsförsäkringar dock undantag från försäkringsskyddet, ex-
empelvis vad gäller förutsebara skador och böter samt viten med mera.186 Mot bakgrund av 
bland annat stabilitetsprincipen i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (”FRL”) och 
principen om god försäkringsstandard i 4 kap. 3 § FRL har det ifrågasatts om det är möjligt att 
försäkra administrativa sanktionsavgifter.187 Det finns i dagsläget inget svar på frågan. Utta-
landen från sakkunniga talar i olika riktning.188 Även om framtida försäkringsgivare kan 
komma att tillhandahålla försäkringsvillkor som täcker skadeståndsskyldighet, som uppkom-
mer med anledning av en överträdelse av GDPR, är det än så länge oklart om det 1) finns för-
säkringsprodukter på marknaden som täcker administrativa sanktionsavgifter och 2) om ett 
försäkringsavtal med dylikt innehåll kan tillerkännas rättslig verkan.189   

                                                   
181 Adestam, Arvidsson (2014), djupa lagkommentaren till 2 kap. 1 § SkbrL. 
182 Walin, Herre (2011), lagkommentaren till 2 kap. 1 § SkbrL. 
183 Bengtsson (2015), s. 15. 
184 Bengtsson m.fl. (2013), s. 139 ff. 
185 Svedea, Ansvarsförsäkring för datakonsulter och annan IT-verksamhet p. 6.1.6 och Tre Kronor, Ansvarsför-
säkring – ren förmögenhetsskada för IT-konsulter p. 4.1 andra stycket. Jfr även Bengtsson m.fl. (2013), s. 147. 
186 Tre Kronor, Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada för IT-konsulter p. 5.1 ff. 
187 van der Sluijs (2014), s. 238 ff.  
188 SOU 1989:88 s. 331, van der Sluijs (2014), s. 238 ff., Ingvarsson (2014), s. 703 ff., Sjöberg (2014), s. 712 ff. 
189 van der Sluijs (2014), s. 238. 
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4.7 Konkurrensrätt 
Konkurrensrätten regleras i huvudsak av konkurrenslagen (2008:579) (”KKL”). KKL är ut-
formad med EU-rätten som förebild. Syftet med regleringen är bland annat att främja den fria 
rörligheten inom EU, säkra en effektiv konkurrens till nytta för konsumenten och förhindra en 
snedvriden konkurrens.190 Konkurrensverket (”KKV”) är tillsynsmyndighet.191 KKV har be-
fogenhet att ansöka om utdömande av konkurrensskadeavgift hos domstol, 3 kap. 5 § KKL. 
Konkurrensskadeavgift ska erläggas av det eller de företag i vars verksamhet åsidosättandet 
av konkurrensrätten ägt rum.192 I 3 kap. 6 § KKL föreskrivs att, när talan riktas mot flera före-
tag, ska konkurrensskadeavgiften fastställas särskilt för vart och ett av de i överträdelsen in-
blandade företagen. Det nyss nämnda innebär att det inte kan åläggas solidarisk skadestånds-
skyldighet för de företag som deltagit i samma överträdelse. Uttrycket ”att avgiften ska fast-
ställas särskilt för varje företag”, kan emellertid tolkas som att det saknas hinder för att påföra 
en solidarisk skadeståndsskyldighet för flera juridiska personer, som är inlemmade i samma 
ekonomiska enhet. Förarbetena ger dock ingen ledning i frågan. Hur konkurrensskadeavgiften 
slutligen ska fördelas mellan de juridiska personer som ålagts ett solidariskt skadeståndsan-
svar är en civilrättslig fråga, som får regleras dem emellan.193   
 
Till följd av ett direktiv194 från den Europarrättsliga lagstiftaren trädde konkurrensskadelagen 
(”KSL”) ikraft år 2016. KSL föreskriver ett solidariskt skadeståndsansvar, när flera är ersätt-
ningsskyldiga till följd av en överträdelse av konkurrensrätten, se 2 kap. 2 § KSL. Vidare har 
den som har betalat mer än sin andel av skadan rätt att regressa gentemot övriga skadevållare, 
4 kap. 1 § KSL. En överträdares ersättningsskyldighet ska fastställas med beaktande av över-
trädarnas relativa ansvar för den skada som uppkommit till följd av överträdelsen, 4 kap. 1 § 
andra stycket KSL. Frågan om det finns någon möjlighet för skadevållarna att avtala om ett 
regressansvar, som avviker från vad som föreskrivs i direktivet eller KSL, får besvaras av 
domstolarna med hänsyn till principerna om likvärdighet och ändamålsenlighet.195   

                                                   
190 Se bland annat 1 kap. 1 § KKL, prop 2016/17:9, s. 18, skäl 1, Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 
december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och Gustafsson, Westin 
(2016), s. 14 och s. 20.  
191 3 kap. 5 § KKL. 
192 Bergman, Carlsson (2017), lagkommentaren till 3 kap. 5 § KKL. 
193 Bergman, Carlsson (2017), lagkommentaren till 3 kap. 6 § KKL. 
194 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr 
skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkur-
rensrättsliga bestämmelser (direktivet).  
195 Prop. 2016/17:9 s. 25  
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5. Riskfördelning i avtal 

5.1 Begreppen ansvar och risk 

5.1.1 Definitioner 
När det talas om ansvar, avses vanligen att en enskild person har ansvar ”för något”, exem-
pelvis att vissa förhållanden föreligger.196 Enligt nationalencyclopedin, kan begreppet ansvar 
tolkas som ”att stå till svars”. Betydelsen av begreppet skiljer sig emellertid åt beroende på 
sammanhanget.197 Med uttrycket civilrättsligt ansvar torde således förstås den situationen som 
uppstår när en eller flera av parterna i förhållande till någon annan enskild har att stå till svars 
för en viss omständighet eller disposition. När gemene man talar om en risk, åsyftas vanligen 
hur stor eller liten möjligheten är att något oönskat ska inträffa.198 I civilrättslig lagstiftning är 
det vanligt att det föreskrivs att en part ”bär risken” för att någonting ska inträffa, exempelvis 
att köparen bär risken för att varan förstörs sedan den avlämnats av säljaren.199  
 
I den mån tvingande regler200 medger det, är det vanligt att riskfördelningen i kontraktsförhål-
landen påverkas av friskrivningar. När part önskar övervältra en del av risken på motparten 
genom en ansvarsfriskrivning, kommer den senare att kräva en typ av riskpremie, i form av 
högre ersättning. Utgångspunkten är sålunda att en ökad risk kostar mer pengar.201 Den risk-
fördelning som sker inom varje rättsförhållande mellan två eller flera avtalsparter måste vara 
fullständig. Den risk som inte bärs av en part ska bäras av den andra parten.202 Huruvida en 
risk kommer att förverkligas eller inte är svårt att förutspå, men det finns strategier och di-
verse avtalsupplägg som kan minimera eller eliminera risker.203  

5.1.2 Risk management 
Risk management är en typ av skadeförebyggande verksamhet. Grunden för risk management 
består i en avtalsparts önskan att minimera eller eliminera risker som, om de förverkligas, kan 
äventyra verksamheten. En juridiskt inriktad risk management bör vidtas i syfte att utifrån 
avtalsinnehållet identifiera vilka risker avtalet för med sig för avtalsparten och finna lösningar 
på hur de identifierade riskerna kan begränsas eller elimineras.204 Märk väl att en avtalsparts 
riskexponering även är beroende av förhållanden på motpartens sida. Det torde sålunda vara 
naturligt för avtalsparterna att både före och under avtalstiden i viss mån ha uppmärksamhet-
en riktad på motpartens sätt att organisera sin verksamhet.205 

                                                   
196 Ramberg, Ramberg (2016), s. 148. 
197 Nationalencyclopedin (2017). 
198 Nationalencyclopedin (2017). 
199 Se exempelvis 16 § köplagen. 
200 Jfr exempelvis konsumentköplag (1990:932). 
201 Lindberg, Kahn, Krouthén (2009), s. 154. 
202 Kihlman (2014), 1.2 Obligationsrätt och riskfördelning. 
203 Westin, Lagercrantz (2017), s. 93-94. 
204 Ullman (1999), s. 26-27. 
205 Ullman (1999), s. 27-28. För en redogörelse av risk management hänvisas till Ullman (1999). 
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I skälen till GPDR anförs att personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde bör ”utvärdera 
riskerna med behandlingen och vidta åtgärder för att minska dem”.206 Det kan anföras att 
GDPR förordar att personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde tillämpar en riskbaserad 
strategi, för att nå överensstämmelse med GDPR.207 För att åstadkomma efterlevnad av reg-
lerna i GDPR, kommer fokus att vara på att hantera risker avseende personuppgifter samt de 
system och processer som hanterar dessa personuppgifter. Trots att GDPR inte uttryckligen 
stadgar att ett rättssubjekt bör begagna sig av risk management, framstår det som att ett proak-
tiktivt förhållningssätt kan säkra överenstämmelse med GDPR. Standarden ISO 31000:2009, 
riskhantering – principer och riktlinjer, tillhandahåller vägledning avseende risk management 
och kan användas som ett verktyg för att åstadkomma efterlevnad av reglerna i GDPR.208 

5.2 Ansvarsfriskrivningar 

5.2.1 Begränsningar av prestationsskyldighet 
En leverantör kan inskränka sitt kontraktuella åtagande gentemot beställaren; vilket utgör en 
mindre explicit form av begränsning av leverantörens ansvar i förhållande till motparten. Syf-
tet med dylika avtalsformuleringar är att begränsa beställarens möjligheter att åberopa köp-
rättsliga påföljder vid fel eller dröjsmål. En leverantör kan t.ex. begränsa sin prestationsskyl-
dighet genom att leverantören endast svarar för att produkten motsvarar beställarens specifi-
kationer, det vill säga leverantören svarar inte för att produkten är lämplig för sitt ändamål.209 

5.2.2 Ansvarsfriskrivning avseende skadetyp eller skadeorsaker 
En ansvarsfriskrivning kan relatera till en skadetyp, exempelvis ekonomisk följdförlust,210 
sakskada eller personskada. Det vanligaste är att part friskriver sig från risken att behöva er-
sätta ekonomiska följdskador.211 Ansvarsfriskrivningar kan även avse en eller flera skade-
orsaker, exempelvis för skador som uppkommer med anledning av force-majeure liknande 
situationer. Nedan följer ett exempel på hur en dylik friskrivning kan formuleras: 
 
”… Parts ansvar omfattar inte i något fall ansvar för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller 
förlust av information. Inte heller omfattar ansvaret motpartens eventuella ersättningsskyldighet 
gentemot tredje man…”.212 
 
Vidare kan en hold harmless-klausul begagnas för att avtala om hur ett skadeståndskrav från 
tredje man ska hanteras. En dylik klausul stadgar att part ska ersätta motparten för kostnader, 

                                                   
206 Skäl 83. 
207 Eller på engelska: risk-based approach.  
208 IT Governance (2016), s. 27 och 117 ff. 
209 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 125-126. 
210 Även benämnt indirekt skada. 
211 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 126-127. 
212 IT&Telekomföretagen, IT-Projekt (2014)  p. 12.2.  
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som uppkommer till följd av ett skadeståndskrav från tredje man.213 En hold harmless-klausul 
kan även stadga att en av parterna ska försvara motparten mot tredje man i en rättegång.214  

5.2.3 Beloppsbegränsningar 
En beloppsbegränsning kan antingen ange ett exakt belopp som ska utgå vid kontraktsbrott, 
eller ett belopp som ska sättas i relation till priset enligt avtalet.215 I standardavtal är det van-
ligt att beloppsbegränsningar anger ett krontal, som exempelvis kan fastställas med hänvis-
ning till det basbelopp som gäller enligt lag (1962:281) om allmän försäkring.216 Beställaren 
vill naturligtvis att konsulten ska svara för hela skadan vid kontraktsbrott. Om beställaren 
ändock accepterar en beloppsbegränsning bör denna inte vara lägre än vad som täcks av kon-
sultens ansvarsförsäkring.217  Nedan följer ett exempel på en dylik beloppsbegränsning i ett 
IT-konsultavtal: 
 
”Konsultens skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är begränsat till 20 gånger det prisbasbelopp som 
enligt socialförsäkringsbalken gällde vid tidpunkten när kontraktsbrottet gjordes gällande”.218 
 
När beloppsbegränsningen ska relateras till kontraktssumman, fastställs ersättningsnivån van-
ligen med hänvisning till ett procenttal av kontraktssumman.219 Är det fråga om ett varaktigt 
avtal, exempelvis ett avtal som löper över flera år, kan parts skadeståndsansvar vara begränsat 
till ett visst belopp per kalenderår.220 

5.2.4 Ansvarsfriskrivning med hänvisning till försäkring 
Friskrivningar, vilka hänvisar till försäkringsskydd, kan utformas på flera olika sätt. I en frisk-
rivningsklausul kan det hänvisas till en försäkring som är tecknad av en av avtalsparterna eller 
av båda parterna. Det är även möjligt att, såsom i exempelvis allmänna bestämmelser 04, fö-
reskriva att antingen säljaren eller köparen är skyldig att teckna en viss typ av försäkring.221 I 
Svea hovrätts dom T 9234-08 anförde hovrätten, med anledning av att skadelidande part för-
summat sin skyldighet att teckna försäkring i enlighet med ett standardavtal, att skadelidande 
part saknade rätt att erhålla skadestånd för den skada som uppkommit på grund av motpartens 
oaktsamhet.222  
 
Genom att ålägga motparten en försäkringsplikt kan part genom en avtalsrättslig konstruktion 
erhålla en slags garanti för att motparten har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att 
                                                   
213 Ullman (1999), s. 257 och s. 278 ff. 
214 Se exempelvis allmänna bestämmelser för elektriska och elektroniska produkter 2012, p. 42 andra stycket. 
215 Hager, Hellner, Persson (2016), andra häftet s. 246. 
216 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 127. 
217 Westin, Lagercrantz (2017), s. 655. 
218 Westin, Lagercrantz (2017), s. 655. 
219 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 127. 
220 Jfr IT&Telekomföretagen, Molntjänster 2014, p. 18.2. 
221 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 128. 
222 Se Svea hovrätts dom T 9234-08. 
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fullgöra avtalet.223 I avtalet bör föreskrivas att part, som är skyldig att teckna försäkring, ska 
tillhandahålla motparten med bevis om att en avtalsenlig försäkring tecknats. Om bevis härför 
inte tillställs motparten, bör motparten ha rätt att teckna avtalsenlig försäkring på den försäk-
ringspliktiges bekostnad. Av naturliga skäl kan motparten inte därigenom teckna en ansvars-
försäkring för försäkringspliktig part, ty en dylik försäkring kan endast tecknas för att gälla 
skadeståndsskyldighet som den försäkrade ådragit sig i den försäkrade verksamheten.224  

5.2.5 Riskfördelning i IT-avtal 
I IT-avtal är det vanligt med följande typer av friskrivningar: 1) parterna begränsar sitt ansvar 
till direkta förluster, 2) parterna använder sig av beloppsbegränsningar och 3) friskrivningar 
avseende sådana skador som kan uppstå till följd av krav från tredje man. Vanligtvis gäller 
inte ansvarsfriskrivningarna skador med anledning av culpös personuppgiftsbehandling eller 
icke iakttagen sekretess. Skador som uppstår med anledning av dylika kontraktsbrott ska er-
sättas fullt ut, givet att det inte föreligger något annat hinder mot att kräva ersättning för det 
positiva kontraktsintresset.225  

5.2.6 Giltiga ansvarsfriskrivningar 
En giltig ansvarsfriskrivning ska 1) vara införlivad i avtalet på så sätt att den utgör en del av 
avtalsinnehållet, 2) vara tydlig och 3) vara skälig. Den vanligaste anledningen till att en an-
svarsfriskrivning inte anses vara erforderligt införlivad i avtalet är att avtalsparterna, vid av-
talsslutet, inte lyckats överenskomma om den slutliga ansvarsfördelningen vid händelse av 
skada; exempelvis när köparen gör gällande sina egna inköpsvillkor, vilka strider mot det 
standardavtal säljaren åberopar.226 En ansvarsfriskrivning kan även frånkännas giltighet om 
den är otydlig eller i förhållande till avtalets övriga delar framstår som malplacerad.227 Parter-
na bör vara noggranna med vilka termer de begagnar sig av i avtalet. Direkt förlust och indi-
rekt förlust anses i många fall vara alltför generella och oprecisa till sitt innehåll, vilket kan 
medföra att ansvarsfriskrivningen erhåller en försvagad betydelse. Vissa begrepp kan ha flera 
betydelser, såsom exempelvis ”vålla”, som kan betyda endera att orsaka en skada eller att 
genom vårdslöshet orsaka en skada.228  
 
En ansvarsklausuls skälighet brukar bedömas utifrån två kriterier: 1) ansvarsklausulens inne-
håll och verkan samt 2) orsaken till den skada som uppkommit. För att bedöma ansvarsklau-
sulens innehåll och verkan måste avgöras vad som i det enskilda fallet är rimligt och försvar-
bart. Om part bryter mot avtalets huvudförpliktelse, kan det ifrågasättas om en ansvarsfrisk-
rivning avseende den skada som härigenom orsakats motparten ska tillerkännas giltighet. Om 

                                                   
223 Ullman (1999), s. 313-314. 
224 Ullman (1999) s. 82 och s. 404 ff. 
225 Lindberg, Kahn, Krouthén (2009), s. 153-154. 
226 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 129-131. 
227 Vilket även kan innebära att den inte anses leva upp till kravet om att klausulen ska införlivas i avtalet.  
228 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 131-132. 
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däremot det fel eller dröjsmål som orsakat ekonomiska följdförluster är av mindre betydelse, 
finns i regel inte skäl att frånkänna ansvarsfriskrivningen sin giltighet. I svensk rätt torde fri-
skrivningar från indirekt förlust sällan åsidosättas eller jämkas med stöd av 36 § AvtL. Det är 
däremot, i många fall, tveksamt om en friskrivning avseende motpartens direkta förluster god-
tas av domstolen, jfr NJA 1979 s. 483.229 Vidare kan avtalsparternas försäkringsförhållanden 
beaktas vid skälighetsbedömningen.230 
 
Vad gäller kriteriet orsaken till skadan kan följande anföras. I standardavtal är det vanligt att 
stipulera att de i avtalet upptagna ansvarsfriskrivningarna inte kan tillämpas vid skada eller 
förlust som orsakats av grov vårdslöshet.231 Det har tidigare inte ansetts vara möjligt att frisk-
riva sig från ansvar när skada uppkommit till följd av att part handlat uppsåtligt eller av grov 
vårdslöshet.232 HD tycks dock, i ett nyligen avgjort mål,233 ha frångått nyss nämnda princip 
om att det inte går att genom avtal begränsa skadeståndsansvaret för skador som orsakats upp-
såtligen eller av grov vårdslöshet. Verkan av sådana friskrivningar får istället avgöras med 
utgångspunkt i 36 § AvtL, vilket innebär att bedömningen av klausulen ska göras mot bak-
grund av omständigheterna i det enskilda fallet och inte endast utifrån vårdslösheten i sig.234 

  

                                                   
229 Hager, Hellner, Persson (2016), andra häftet s. 246. 
230 Se bland annat. SOU 1974:83, s. 180 och Ullman (1999), s. 288. 
231 Bengtsson, Ullman, Unger (2013), s. 135-137. 
232 Bernitz (2013), s. 171. 
233 NJA 2017 s. 113. 
234 NJA 2017 s. 171, Arvidsson m.fl. (2017), s. 72., Bengtsson (2017), s. 269, Munukka s. 393 ff. Jfr även  
Ramberg, J (2007), s. 49 ff. 
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B. ANALYS 

6. Allmänna utgångspunkter 

6.1 Frågeställningens relevans 
Innan frågeställningen besvaras, ska det klargöras under vilka omständigheter uppsatsens frå-
geställning kan prövas eller, med andra ord: när frågeställningen är relevant.235 Möjligen 
självklara utgångspunkter för att frågeställningen ska vara relevant är att reglerna i GDPR 
aktualiseras i något avseende och att ansvarig har valt att anlita ett biträde.236 Vidare fordras 
att ansvarig och biträde önskar avvika från riskfördelningen i GDPR och att det, mot bak-
grund av parternas styrkeförhållande, finns utrymme för att förhandla. I den fortsatta fram-
ställningen måste det förutsättas att parterna i ett biträdesavtal eller annat avtal, på vilket 
GDPR är tillämpligt, har för avsikt att begagna sig av risk management.237 

6.2 Förverkligande av risken att åläggas solidarisk skadeståndsskyldighet 

6.2.1 Rekvisit för skadeståndsskyldighet  
För att åskådliggöra i vilka situationer skadeståndsskyldighet gentemot registrerade kan upp-
komma, tas avstamp i det skadeståndsrättsliga begreppet.238 Applicerat på förhållanden i 
GDPR, krävs att följande rekvisit är uppfyllda för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma: 
 

1) Personuppgiftsbehandling har skett i strid med GDPR, 
2) Personuppgiftsbehandlingen i 1) har orsakat skada, 
3) Skadan ska ha träffat en eller flera registrerade, 
4) Skadan ska ersättas i enlighet med de stränga ansvarsreglerna i GDPR, 

a) varje ansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada, och 
b) varje biträde ska ansvara för skada som uppkommit till följd av behandlingen, om denne 

inte fullgjort de skyldigheter i GDPR som specifikt riktar sig till biträden eller agerat ut-
anför eller i strid med den ansvariges lagenliga anvisningar, 

5) Varken ansvarig eller biträde kan visa att de inte på något sätt är ansvarig för den händelse 
som orsakat skadan.239 

 
Enligt min mening, är 5) att förstå som ett krav på adekvat kausalitet.240 Nyss nämnda punkt 
åskådliggör även att det, för att skadestånd inte ska utgå, krävs att både ansvarig och biträde 
kan exculpera sig. Om endast en av parterna kan exculpera sig, kommer skadestånd att utgå, 
                                                   
235 Med uttrycket ”frågeställningens relevans” avses vilka situationer det över huvud taget kan bli aktuellt att 
fördela risker mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansva-
riga. 
236 2.6 Rollfördelning. 
237 5.1.2 Risk management.  
238 4.2.1 Skadeståndslagen: ansvarsförutsättningar och tillämpningsområde. 
239 3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR. 
240 Jfr p. 4) och p. 5) i 4.2.1 Skadeståndslagen: ansvarsförutsättningar och tillämpningsområde. Jfr även 3.2.1 
Ansvarssubjekt och uttrycket ”inte på något sätt är ansvarig för skadan” i art. 82.2-3. 
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dock endast från part som visats vara ansvarig för den händelse som orsakat skadan. För att 
uppsatsens frågeställning ska aktualiseras, fordras emellertid att minst två skadevållare kan 
hållas ansvariga för uppkommen skada. Till följd härav kan ytterligare ett rekvisit tilläggas, 
vilket måste vara uppfyllt för att den i uppsatsen formulerade frågeställningen ska vara möjlig 
att pröva: 

6) Det ska finnas minst en ansvarig och minst ett biträde som är ansvarig för skada. 

6.2.2 Solidarisk skadeståndsskyldighet och ”medverkat vid samma behandling” 
För att solidarisk skadeståndsskyldighet ska uppkomma, krävs det att flera rättssubjekt är an-
svariga för ett åsidosättande av GDPR och att dessa ”medverkat vid samma behandling”. Det 
råder brist på uttalanden om hur nyss nämnda uttryck ska tolkas; det är i princip endast Fryd-
linger som har uttalat sig i frågan.241 Enligt min mening, krävs det vissa förtydliganden, vad 
gäller Frydlingers påstående om att en ansvarig som ålagt ett biträde att vidta erforderliga 
säkerhetsåtgärder inte kan anses ha ”medverkat vid samma behandling”, om biträdet underlå-
ter att vidta åtgärder för att efterkomma ansvariges krav.  
 
Ansvarig har endast att anlita biträde som lever upp till kraven i art. 28.1.242 Artikelns ordaly-
delse, närmare bestämt uttrycket ”ska den personuppgiftsansvarige endast anlita”, tyder på 
att ansvarig inte ska sluta avtal med ett biträde som inte uppfyller samtliga säkerhetskrav vid 
avtalsslutet. Ansvarig ska sålunda, vid avtalsslutet och i nära tid härefter, inte vara nödgad att 
ålägga biträdet skyldighet att vidta en särskild säkerhetsåtgärd.243 Vidare är syftet med GDPR 
att bereda den registrerade ett förstärkt och mer specificerat integritetsskydd.244 De registrera-
des skydd skulle försvagas, om de registrerade i en dylik situation endast har möjlighet att 
vända sig gentemot biträdet för ersättning. Om biträdet inte har tillräckliga ekonomiska förut-
sättningar för att ersätta de registrerade, finns risk för att de registrerade inte erhåller ersätt-
ning över huvud taget.245  
 
Uttrycket ”medverkat vid samma behandling” torde i princip motsvara innebörden av uttryck-
en ”medverkat vid samma skada” och ”samma fordran har flera gäldenärer”.246 Tolkningen är 
rimlig, mot bakgrund av att det i GDPR talas om ”ansvar för en skada som orsakats av be-
handling”, jfr art. 82.2. Begreppen skada och behandling synes vara sammanbundna. Om 
skada orsakats av annan åtgärd än personuppgiftsbehandling utgår inte skadestånd enligt 
GDPR.247 Har ansvarig och biträde medverkat vid samma behandling och orsakat skada, finns 
                                                   
241 3.2.2 Medverkat vid samma behandling. 
242 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
243 Det kan dock inte uteslutas att avtalsföremålet förändras, om avtalsförhållandet är varaktigt. Vid varaktiga 
avtalsförhållanden är det förmodligen nödvändigt att ansvarig ålägger biträdet att vidta särskilda säkerhetsåtgär-
der, när det är fordras till följd av en förändring av avtalsföremålet.  
244 2.2 GDPR 
245 1.4.2 EU-rättslig metod. 
246 4.2.2 Rekvisitet ansvarar för samma skada och 4.5.2 Flera gäldenärer svarar för en och samma fordran. 
247 6.2 Förverkligande av risken att åläggas solidarisk skadeståndsskyldighet. 
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det flera skadevållare som medverkat vid samma skada och som till följd härav svarar för 
samma fordran. I enlighet med GDPR:s syfte, bör uttrycket ”medverkat vid samma skada” 
tolkas extensivt, det vill säga uttrycket torde anses innefatta de flesta personuppgiftsbehand-
lingar, där flera rättssubjekt är inblandade.248  
 
Ovan har anförts att det kan vara lämpligt att påföra solidarisk skadeståndsskyldighet när det 
finns flera skadevållare och dessa har ett gemensamt intresse i att utföra den åtgärd som kom 
att orsaka skadan.249 I GDPR är den åtgärd som orsakat skadan en behandling av personupp-
gifter. Det gemensamma intresset för gemensamt ansvariga eller ansvarig och biträde i att 
behandla personuppgifter torde vara ekonomiskt.250 Vidare torde ansvarigs och biträdets pre-
stationer ofta vara delbara, eftersom ansvarig och biträde har olika ansvarsområden enligt 
GDPR.251 Mot bakgrund av vad som anförts i doktrin om delbara prestationer i kontraktsför-
hållanden synes det riktigt att, delbara prestationer till trots, ålägga ansvarig och biträde soli-
darisk skadeståndsskyldighet för skador som uppkommit i samband med personuppgiftsbe-
handling.252 Till följd av ovanstående kan ytterligare ett rekvisit tilläggas i uppställningen 
ovan:253  

7) Ansvarig och biträde ska ha medverkat vid samma skada. 

6.3 Förverkligande av risken att åläggas administrativa sanktionsavgifter 
För att en mellan ansvarig och biträde avtalad riskfördelning avseende sanktionsavgifter ska 
vara relevant krävs att följande omständigheter föreligger: 
 

1) Det har skett en eller flera överträdelser av en eller flera bestämmelser i GDPR, 
2) Den eller de bestämmelser som överträtts är sådana bestämmelser som omfattas av art. 83.4-6, 
3) Flera rättssubjekt är ansvariga för överträdelsen: en eller flera ansvariga tillsammans med ett 

eller flera biträden, 
4) Omständigheterna i det enskilda fallet talar inte för att det är tillräckligt att tillsynsmyndighet-

en vidtar åtgärder enligt art. 58.2 a-h och j, och 
5) Tillsynsmyndigheten fattar ett beslut om att påföra administrativa sanktionsavgifter.254 

 
Ansvaret för överträdelser som medför skyldighet att betala administrativa sanktionsavgifter 
är strikt, varför någon ansvarsgrund inte ingår i listan ovan.255 Det saknas uttalanden i GDPR, 

                                                   
248 1.4.2 EU-rättslig metod. 
249 4.5.2 Flera gäldenärer svarar för en och samma fordran. 
250 Intresset för personuppgiftsansvarig att erhålla tillgång till personuppgifter för att öka vinsten (”the bottom 
line”) och för personuppgiftsbiträde att fullgöra kontraktet för att erhålla ersättning. 
251 Exempelvis när personuppgiftsansvarig inte vidtagit åtgärder för att genomföra en erforderlig konsekvensbe-
dömning och biträdet underlåtit att meddela att en instruktion strider mot GDPR. 
252 4.5.2 Flera gäldenärer svarar för en och samma fordran. 
253 6.2.1 Rekvisit för skadeståndsskyldighet. 
254 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. 
255 Såsom ytterligare punkt på listan skulle möjligen kunna upptas att tillsynsmyndigheten har tillräckliga resur-
ser att utöva sina befogenheter, jfr 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. 
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avseende huruvida ansvaret för administrativa sanktionsavgifter är solidariskt. Förordningens 
tysthet i frågan kan tolkas som att DI har möjlighet att påföra varje enskilt rättssubjekt sankt-
ionsavgifter, för det fall flera rättssubjekt varit inblandade i en överträdelse av GDPR. Stöd 
för tolkningen finns i art. 83, som innehåller föreskrifter om vad som ska beaktas vid påföran-
det av sanktionsavgifter i ”varje enskilt fall”. GDPR:s reglering om sanktionsavgifter kan 
jämföras med regleringen om konkurrensskadeavgift i KKL. 3 kap. 6 § KKL hindrar ett påfö-
rande av solidarisk skadeståndsskyldighet för konkurrensskadeavgift, ty bestämmelsen stad-
gar att konkurrensskadeavgift ska fastställas särskilt för vart och ett av de i överträdelsen in-
blandade företagen.256 Utgångspunkten i förevarande uppsats är sålunda att varje enskilt rätts-
subjekt är ensamt ansvarig, i förhållande till DI, för skyldighet att erlägga sanktionsavgift.  

6.4 Kommer GDPR att förändra avtalspraxis? 
Det har ifrågasatts huruvida GDPR kommer innebära någon förändring i förhållande till da-
gens avtalspraxis, särskilt avseende de biträdesavtal som i dagsläget understundom ålägger 
biträdet ett obegränsat ansvar i förhållande till ansvarig.257 Att biträden inte sällan åtar sig ett 
obegränsat ansvar framgår även av de standardklausuler i biträdesavtal som presenterats 
ovan.258 Det synes vara en vanlig ordning att biträden i IT-avtal åtar sig ett obegränsat ansvar 
för de skadeståndsanspråk som kan drabba ansvarig och som härrör från tredje man.259 Det 
finns emellertid omständigheter som talar för att avtalspraxis kommer att förändras i och med 
GDPR. Om utgångspunkten är att de flesta biträden i dagsläget åtar sig ett obegränsat ansvar i 
förhållande till ansvarig, kommer denna riskfördelning att bestå, om ansvarig själv får be-
stämma. Ett avtalsförhållande är emellertid dynamiskt och torde förändras till följd av en ökad 
riskexponering för en eller båda parter i ett avtalsförhållande. I framtiden kommer biträden 
förmodligen inte att utan betänkligheter acceptera ett obegränsat ansvar, mot bakgrund av att 
riskerna med ett sådant ansvar ökar.260  
 
Biträden, som i dagsläget åtar sig ett obegränsat ansvar i förhållande till ansvarig, torde 
sålunda önska att biträdesavtalen justeras till följd av den ökade riskexponering som ikraftträ-
dandet av GDPR innebär. Det torde finnas vissa incitament för ansvariga att vara tillmötesgå-
ende vid en eventuell justering av biträdesavtalen. Vidhåller ansvarig att biträdet ska åta sig 
ett obegränsat ansvar efter ikraftträdandet av GDPR, kommer biträdet att kräva en högre risk-
premie.261 Mot bakgrund av att ett obegränsat ansvar innebär en hög risk, måste kostnaden för 
att avtala med ett rättssubjekt som är beredd att åta sig ett dylikt ansvar öka. Eftersom det, 
GDPR:s bestämmelser till trots, ingalunda är självklart att rättssubjekt som behandlar person-
uppgifter någonsin påförs skadeståndsskyldighet eller sanktionsavgifter, kan det ifrågasättas 
                                                   
256 4.7 Konkurrensrätt. 
257 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
258 2.7.2 Ansvarsklausuler i biträdesavtal. 
259 5.2.2 Ansvarsfriskrivning avseende skadetyp eller skadeorsaker och 5.2.5 Riskfördelning i IT-avtal. 
260 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
261 5.1.1 Definitioner. 
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om det är berättigat att övervältra samtliga risker på motparten till en, vad vi får anta, betyd-
ligt högre prislapp än om parterna fördelar riskerna mellan sig.  
 
Om utgångspunkten istället är att biträden sällan åtar sig ett obegränsat ansvar, torde ansvarig 
vara angelägen om att omförhandla biträdesavtalen. Ansvarigs ställning är, jämfört med biträ-
dets, mer utsatt i GDPR; åtminstone vad gäller risken för skyldighet att betala skadestånd till 
registrerade.262 Ansvarigs ökade riskexponering medför ett incitament för ansvarig att 1) an-
tingen omförhandla biträdesavtalen i syfte att minska risken eller 2) låta den högre risken på-
verka priset vid framtida förhandlingar. 
 
Oberoende av vilken av ovan nämnda utgångspunkter som är riktig, bör ansvarig och biträde 
efterforska vilka försäkringsprodukter som tillhandahålls på marknaden efter den 25 maj 
2018. Försäkringsavtal bör endast ingås med försäkringsgivare som erbjuder ett skydd för det 
skadeståndsansvar som kan uppkomma till följd av ett åsidosättande av GDPR. Försäkrings-
avtalet ska sålunda täcka rena förmögenhetsskador utan långtgående undantag. Det är oklart 
huruvida det är möjligt att försäkra administrativa sanktionsavgifter. Ansvarig och biträde bör 
dock hålla sig uppdaterade om utvecklingen av försäkringsrättslig praxis för att, om så anses 
fördelaktigt med hänsyn till kostnaden för en sådan produkt, ha möjlighet att försäkra risken 
att åläggas administrativa sanktionsavgifter.263  

                                                   
262 Se 4.2.1 Skadeståndslagen: ansvarsförutsättningar och tillämpningsområde och art. 82.2 första meningen 
jämfört med samma artikel andra meningen. 
263 4.6 Försäkringsrätt. 
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7. Tillåter GDPR riskfördelning? 

7.1 Vilka är riskerna? 
För ansvarig och biträde är de mest framträdande riskerna att påföras skadeståndsskyldighet 
och administrativa sanktionsavgifter.264 Ytterligare en risk är att biträdet, av en eller annan 
anledning, överträder sin behörighet såsom biträde.265 Om biträdet börjar agera som ansva-
rig,266 kommer utrymmet för att påföras skadeståndsskyldighet att utvidgas.267,268  Slutligen 
föreligger risk för att ansvarig försätter sig i en situation där biträdet vid avtalsförhållandets 
början inte uppfyller kraven i art. 28.1.269 Det kan sålunda anföras att ansvarig riskerar att 
anlita ett, ur säkerhetssynpunkt, undermåligt biträde. En dylik omständighet ökar risken för att 
ansvarig anses ha ”medverkat vid samma skada” och risken för att påföras sanktionsavgift.270 
De i uppsatsen identifierade riskerna för ansvarig och biträde till följd av ikraftträdandet av 
GDPR är sålunda risk för att: 
 

1) Påföras skadeståndsskyldighet, 
2) Påföras administrativa sanktionsavgifter,  
3) Det tilltänkta biträdet betraktas som gemensamt ansvarig, snarare än ett biträde,271 och 
4) Ansvarig anlitar ett biträde som inte vid avtalsslutet uppfyller kraven i art. 28.1. 

 
GDPR utgår från att det finns risker med personuppgiftsbehandling.272 När en risk identifie-
rats, ska denna utvärderas och hanteras på ett i enlighet med regelverket erforderligt vis.273Att 
GDPR inte, utöver att föreskriva vad som ska gälla i förhållande till den registrerade och till-
synsmyndigheten, närmare beskriver den slutliga fördelningen av ansvaret för en risks för-
verkligande kan möjligen tolkas som att det föreligger en viss avtalsfrihet för parterna i det 
interna ledet.274 Stöd för att en svensk domstol skulle tolka lagens tysthet som att det förelig-
ger viss avtalsfrihet, finns att hämta i de svenska rättskällorna. Varken SkL eller SkbrL befat-
tar sig med frågan om hur den slutliga fördelningen av ansvar ska verkställas.275  

                                                   
264. 3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR och 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR 
265 2.6 Rollfördelning. 
266 1.1 Problembakgrund. 
267 3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR och 6.2.1 Rekvisit för skadeståndsskyldighet. 
268 Vän av ordning undrar säkerligen om inte detsamma gäller avseende administrativa sanktionsavgifter. Art. 83 
talar dock generellt om skyldigheter och kan, enligt min mening, inte uppfattas vara, i samma utsträckning som 
skadeståndssanktionen, avsedd att tillämpas oftare på personuppgiftsansvarig än personuppgiftsbiträdet.  
269 3.2.2 Medverkat vid samma behandling. 
270 Art. 82.1 stadgar ett skadeståndsansvar för överträdelser av GDPR, oberoende av vilken artikel som över-
trätts. Art. 82.4 hänvisar, vad gäller skyldigheten att betala sanktionsavgifter, direkt till skyldigheterna i art. 28.1. 
271 När det i det följande talas om risk, avses sålunda en eller flera, beroende på sammanhanget, av de risker som 
identifierats i förevarande stycke. 
272 5.1.2 Risk management. 
273 Exempelvis genom en konsekvensbedömning, se 2.9 Konsekvensbedömning. 
274 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL. 
275 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden och 4.5.1 Regressrätt. 
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7.2 Möjliga riskhanteringstekniker 

7.2.1 Parts egen riskhantering 
Avtalsfriheten innebär, som sagt, att part har rätt att välja om, och i så fall med vem, part ska 
ingå avtal.276 Mot bakgrund av att art. 28.1 uppställer vissa krav på ansvarigs val av biträde 
och vad som anförts ovan är det, framförallt för ansvarig, nödvändigt att rikta uppmärksam-
heten mot en potentiell motparts organisation före avtalsslutet.277 Ett första steg i parts interna 
risk management är sålunda att endast avtala med rättssubjekt som kan visa att kraven i 
GDPR är uppfyllda innan avtalsslutet.278 
 
Ansvarig och biträde bör ansluta sig till uppförandekoder och erhålla certifiering. Instrumen-
ten utgör komplement till varandra och bör kombineras. Anslutning till en uppförandekod och 
erhållandet av certifiering medför viktiga rättsverkningar. Nyss nämnda instrument tjänstgör 
som bevis för att ett rättssubjekt uppfyller säkerhetskraven i GDPR. Vidare är ett begagnande 
av uppförandekoder och certifieringar betingelser som kan medföra att en sanktionsavgift helt 
uteblir eller påverkar beloppet i minskande riktning. En anslutning till uppförandekod eller 
certifiering påvisar rättssubjektets vilja att efterleva reglerna i GDPR, art. 83.2 j.279 Bilaga 2 
kan användas som beslutsunderlag, vid beslutet om verksamheten bör ansluta sig till en upp-
förandekod eller erhålla certifiering. Att före avtalsslutet undersöka huruvida en potentiell 
motpart är ansluten till en uppförandekod och har erhållit certifiering, torde ingå som ett led i 
den undersökning av motpartens organisation som bör företas i enlighet med parts risk mana-
gement.280 
 
Ansvarig bör utvärdera nuvarande system för personuppgiftsbehandling och, i förekommande 
fall, besluta att utföra en konsekvensbedömning. Biträdet bör bistå ansvarig i bedömningen av 
huruvida det är nödvändigt med en konsekvensbedömning. Att även biträdet har ett intresse 
av att en konsekvensbedömning genomförs har konstaterats ovan.281 För att säkra över-
enstämmelse med GDPR:s regler om konsekvensbedömningar, ska part begagna sig av den 
vägledning som publicerats av Artikel-29 gruppen. Det finns anledning att utvärdera huruvida 
det är lämpligt att rutinmässigt företa konsekvensbedömningar innan en ny typ av personupp-
giftsbehandling påbörjas.282 En korrekt genomförd konsekvensbedömning torde, vid varje ny 
personuppgiftsbehandling, minska risken för att GDPR:s regler åsidosätts. En genomförd 
konsekvensbedömning torde även medför viss bevisverkan, avseende rättssubjektets vilja att 

                                                   
276 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL 
277 5.1.2 Risk management. 
278 5.1.2 Risk management. 
279 2.8 Uppförandekoder och certifiering och 3.3. Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. 
280 5.1.2 Risk management. 
281 2.7.1 Krav på biträdesavtalet och 2.9 Konsekvensbedömning. 
282 2.7.1 Krav på biträdesavtalet och 2.9 Konsekvensbedömning.  
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efterleva reglerna i GDPR, vilket i så fall kan medföra att en sanktionsavgift uteblir eller att 
sanktionsavgift utgår till ett lägre belopp, se exempelvis art. 83.2 b-d och k.283 

7.2.2 Avtalsförhandlingar 
En naturlig utgångspunkt är att, i den mån det är möjligt enligt GDPR och svensk rätt, fördela 
riskerna för att åläggas skadeståndsskyldighet och sanktionsavgifter i ett avtal. Om ansvarig 
och biträde väljer att införliva ansvarsbegränsningar i huvudavtalet, det vill säga i det avtal 
som reglerar huvuddelen av parternas mellanhavanden, måste skrivningen vara tydlig och 
innehålla hänvisningar till biträdesavtalet för att säkra att ansvarsbegränsningarna tillerkänns 
giltighet.284 Mot bakgrund av de omfattande krav som ställs på biträdesavtalet,285 bör ansvars-
begränsningar och andra klausuler som tillkommit med anledning av GDPR:s bestämmelser 
om skadestånd och sanktionsavgifter införlivas direkt i biträdesavtalet.286  
 
Innan möjligheterna till friskrivning behandlas närmare, bör det framhållas att både ansvarig 
och biträde har ett intresse av att tillse att avtalet ålägger åtminstone en av parterna, företrä-
desvis den som bär störst risk, en försäkringsplikt. Försäkringen ska vara gällande under hela 
avtalsförhållandet. Bär båda parterna lika risk, bör det övervägas huruvida det är lämpligt, 
med hänsyn till kostnader och möjligheter att teckna försäkring, att båda parter tecknar för-
säkring.287  Ett liknande resonemang torde vara möjligt att föra, vad gäller uppförandekoder 
och certifieringar. Kan part åläggas en försäkringsplikt torde det vara möjligt att i avtalet 
ålägga part att ansluta sig till en uppförandekod eller erhålla certifiering. I likhet med friskriv-
ningar som hänvisar till försäkringar, torde det vara möjligt att kräva att part tillhandahåller 
bevis om anslutna uppförandekoder eller erhållna certifieringar, med den skillnaden att en 
anslutning till uppförandekod eller certifiering inte kan ske på motpartens bekostnad.288 Ett 
brott mot plikt att vara ansluten till en uppförandekod eller inneha certifiering för en tidspe-
riod bör tillerkänna förfördelad part ersättning i enlighet med vad som stadgas i avtalet om 
kontraktsbrott, exempelvis ersättning i form av skadestånd. 
 
Risken att biträdet agerar utanför sin behörighet, kan vara besvärlig att hantera i avtalet.289 
Biträdesavtalet ska emellertid föreskriva att biträdet endast får hantera personuppgifter i en-
lighet med ansvarigs instruktioner.290 Ansvarig bör sålunda vara påläst om GDPR:s rollför-
delning vid utformningen av de instruktioner, som biträdet har att följa. Det är dock framför-
allt biträdet som drabbas av en ökad riskexponering för det fall det tilltänkta biträdet är att 

                                                   
283 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. 
284 5.2.6 Giltiga ansvarsfriskrivningar. 
285 2.7.1 Krav på biträdesavtalet. 
286 2.7 Biträdesavtal. 
287 5.2.4 Ansvarsfriskrivning med hänvisning till försäkring. 
288 2.8 Uppförandekoder och certifiering och 5.2.4 Ansvarsfriskrivning med hänvisning till försäkring. 
289 7.1 Vilka är riskerna? 
290 2.7.1 Krav på biträdesavtalet. 



 43 

betrakta som ansvarig.291 Ansvarig bör med anledning härav åläggas en plikt att inte utforma 
instruktioner som riskerar att strida mot GDPR:s rollfördelning och som kan medföra att bi-
trädet är att betrakta som ansvarig. Vidare bör ansvarig åläggas skyldighet att utan dröjsmål 
meddela biträdet om ansvarig misstänker att biträdet, med hänsyn till biträdets agerade efter 
mottagen instruktion, misstolkat instruktionen och därigenom börjar agera såsom ansvarig.  
 
Ansvarigs åsidosättande av dylika plikter bör tillerkänna biträdet ersättning i enlighet med vad 
som stadgas i biträdesavtalet om kontraktsbrott. Har ansvarig del i att biträdet är att betrakta 
som gemensamt ansvarig och den numera gemensamt ansvarige därigenom drabbas av skade-
ståndsskyldighet eller skyldighet att erlägga sanktionsavgift, torde ordinarie ansvarig ha att 
ersätta det tilltänkta biträdet. Ersättning ska utgå om skadeståndsskyldigheten eller sanktions-
avgift inte hade behövt erläggas, om den numera gemensamt ansvarige betraktats som ett bi-
träde i enlighet med vad parterna åsyftat vid avtalsslutet. Föreskriften ska vara omsorgsfullt 
utformad, varvid den bör stipulera i vilka situationer ansvarig har att hålla motparten skade-
lös. Klausulen ska vara placerad i biträdesavtalet, företrädesvis i samma avsnitt som övriga 
ansvarsklausuler.292 

7.2.3 Personuppgiftsansvarigs önskemål  
Önskar ansvarig övervältra samtliga risker på biträdet, kommer ansvarig förorda att en hold 
harmless-klausul införlivas i biträdesavtalet. Med hänsyn till att en dylik hold harmless-
klausul är avsedd att utgöra en fullständig reglering av ansvarig och biträdes ansvarsförhål-
lande till tredje man, torde en hold harmless-klausul, till förmån för ansvarig, innebära att 
biträdet ska hålla ansvarig skadelös avseende såväl skadeståndsskyldighet som sanktionsav-
gifter. En dylik klausul bör kombineras med att avtalet ålägger biträdet en försäkringsplikt, i 
syfte att säkra att biträdet har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att betala eventu-
ella skadestånd och ålagda sanktions-avgifter.293 Huruvida hold harmless-klausulen ska före-
skriva att part har att ersätta motparten för rättegångskostnader är en förhandlingsfråga. Det 
har ovan redogjorts för en variant av hold harmless-klausul i biträdesavtal, i vilken det stadgas 
att biträdet ska hålla ansvarig skadelös avseende sådan skada som uppkommit bland annat till 
följd av behandling av personuppgifter i strid med instruktion från ansvarig och gällande lag-
stiftning.294 För tydlighetens skull bör klausulen, för att inte uppfattas som en inskränkning i 
förhållande till GDPR, även föreskriva att biträdet ska hålla ansvarig skadelös för det fall bi-
trädet inte fullgör de skyldigheter i GDPR som specifikt riktar sig mot biträden samt de sär-
skilda skyldigheter som ålagts biträdet i biträdesavtalet.295  
 

                                                   
291 7.1 Vilka är riskerna? 
292 5.2.6 Giltiga ansvarsfriskrivningar. 
293 5.2.4 Ansvarsfriskrivning med hänvisning till försäkring. 
294 2.7.2 Ansvarsklausuler i biträdesavtal. 
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Om ovan nämnda avtalsklausul lämnas oförändrad efter 25 maj 2018, finns risk för att klausu-
len tolkas som att biträde endast är ansvarig för uppkommen skada vid agerande i strid med 
dokumenterade instruktioner och agerande i strid med GDPR:s regler för biträden.296 En dylik 
ordning kan medföra oönskade följder, om exempelvis ansvarig ålagt biträdet att utföra en 
konsekvensbedömning, art. 35.1. Enligt reglerna i GDPR, föreligger det inte någon skyldighet 
för biträdet att på egen hand utföra en konsekvensbedömning. Till följd härav är det oklart 
huruvida en oförändrad hold harmless-klausul skulle tilldela ansvarig rätt att erhålla ersätt-
ning, om ansvarig åläggs ersättningsskyldighet till följd av att biträdet genomfört en undermå-
lig konsekvensbedömning. Biträdets särskilda skyldigheter bör framgå av biträdesavtalet, för 
att undvika att avtalet frånkänns giltighet på grund av att det inte kan anses införlivat i avtalet.  

7.2.4 Personuppgiftsbiträdets önskemål  
Biträdet kommer sannolikt önska begränsa sitt ansvar i förhållande till ansvarig.297 Biträdet 
torde önska begagna sig av en beloppsbegränsning eller en friskrivning i förhållande till en 
viss skadetyp, företrädesvis anspråk från tredje man.298 För det fall en friskrivning avseende 
anspråk från tredje man skulle införlivas i avtalet, står ansvarig själv risken för att ansvarig 
åläggs skadeståndsskyldighet och sanktionsavgifter.299 Det finns dock risk för att en dylik 
klausul inte befriar biträdet från att själv erlägga skadestånd eller sanktionsavgift. En friskriv-
ning avseende viss skadetyp torde endast friskriva biträdet från att ersätta ansvarig till följd av 
ansvarigs ersättningsskyldighet, åtminstone om klausulen stadgar att biträdets ansvar, avse-
ende anspråk från tredje man, inte gäller ”i förhållande till motparten”. För riskeliminering 
torde krävas att biträdesavtalet innehåller en hold harmless-klausul, genom vilken biträdet 
tillerkänns en rätt att träda skadelös ur avtalsförhållandet. Det är dock tveksamt om klausuler, 
genom vilka ansvariga åtar sig ett obegränsat ansvar, kommer att begagnas i praktiken. Vid 
dylika krav från biträdet, kommer ansvarig förmodligen låta annat biträde utföra personupp-
giftsbehandlingen.   
 
Ovan har redogjorts för p. 12.2 i IT-Projekt. Klausulens innebörd,300 applicerat på förhållan-
det mellan ansvarig och biträde, torde vara att biträdet endast svarar för direkta skador till 
följd av genomförd personuppgiftsbehandling.301 Klausulen torde innebära en för biträdet 
önskvärd riskfördelning efter GDPR:s ikraftträdande. En mer explicit form av friskrivning är 
det exempel på friskrivning som upptagits i avsnittet om biträdesavtal, varvid biträdets skade-
ståndsansvar endast omfattar direkt skada till följd av personuppgiftsbehandling som uppen-

                                                   
296 2.7.1 Krav på biträdesavtalet. Jfr även 5.2.6 Giltiga ansvarsfriskrivningar. 
297 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
298 5.2.2 Ansvarsfriskrivning avseende skadetyp eller skadeorsaker och 5.2.3 Beloppsbegränsningar. 
299 Beroende på hur klausulen är utformad, kan personuppgiftsansvarig även ha att ansvara för personuppgiftsbi-
trädets ersättningsskyldighet gentemot tredje man. 
300 Efter ett s.k. é contrario slut. 
301 5.2.2 Ansvarsfriskrivning avseende skadetyp eller skadeorsaker. 
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bart stått i direkt strid med skriftlig instruktion från personuppgiftsansvarig.302 Nyss nämnda 
klausul begränsar ansvaret ytterligare, jämfört med klausulen i IT-Projekt; endast vissa direkta 
skador ersätts.303  

                                                   
302 2.7.2 Ansvarsklausuler i biträdesavtal. 
303 Jfr uttrycken ”uppenbart” och ”skriftlig instruktion”. É contrario ersätts alltså inte direkta skador till följd av 
icke-uppenbara (vad nu uppenbart innebär?) åtgärder i strid med instruktioner och inte heller direkta skador till 
följd av exempelvis muntliga eller underförstådda instruktioner. 
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8. Elefanten i rummet 

8.1 Fortsatt terminologi 
När det i det följande talas om ansvaret gentemot en utomstående, det vill säga en registrerad 
eller tillsynsmyndigheten, kommer den typen av ansvar att benämnas det externa ansvaret 
alternativt ansvar i det externa ledet. Med det interna ansvaret, avses istället biträdets ansvar 
gentemot ansvarig och vice versa. Det interna ansvaret benämns även ansvar i det interna le-
det. Den fortsatta framställningen uppdelas i enlighet med följande: 
 

1. Skadeståndsansvar: riskfördelning i det externa ledet. Behandlar ansvarigs och biträdes skadestånds-
ansvar i förhållande till de registrerade. 

2. Skadeståndsansvar: riskfördelning i det interna ledet. Behandlar ansvarigs och biträdets möjligheter att 
reglera hur det slutliga ansvaret för erlagt skadestånd ska fördelas. 

3. Administrativa sanktionsavgifter: riskfördelning i det externa ledet. Behandlar ansvarigs och biträdes 
ansvar i förhållande till tillsynsmyndigheten. 

4. Administrativa sanktionsavgifter: riskfördelning i det interna ledet. Behandlar ansvarigs och biträdes 
möjligheter att reglera hur det slutliga ansvaret för erlagda sanktionsavgifter ska fördelas. 

 
Även fordringsrättsliga begrepp såsom tredje man, gäldenär och borgenär, kommer att använ-
das i den fortsatta framställningen. De registrerade torde vara att betrakta som tredje man, 
åtminstone i förhållande till biträdet.304 Tillsynsmyndigheten utgör tredje man i förhållande 
till ansvarig och biträde. När skadeståndsskyldighet eller skyldighet att erlägga sanktionsav-
gift uppkommer, är ansvarig och biträde att betrakta som gäldenärer, samtidigt som registre-
rade och tillsynsmyndighet är att betrakta som borgenärer. 

8.2 Skadeståndsansvar: riskfördelning i det externa ledet 

8.2.1 Skäl för och emot riskfördelning i det externa ledet 
Det kan anföras att principen om avtalsfrihet utgör ett stöd för att tillåta en riskfördelning i det 
externa ledet. Vidare är det en fordringsrättslig utgångspunkt att det är borgenären som dispo-
nerar över det externa ansvaret.305 Ur ett fordringsrättsligt perspektiv, kan det sålunda anföras 
att de registrerade kan avstå från det skydd GDPR tillerkänner dem. Det tycks dock, med hän-
syn till GDPR:s syfte, vara osannolikt att ansvarig eller biträde med rättslig verkan skulle 
kunna åberopa ett dylikt avstående från registrerad, åtminstone om det slutits innan skadan 
uppkommit. Utan vägledande praxis, måste det även anses oklart huruvida det är möjligt för 
den registrerade att, efter inträffad skada, efterskänka sin rätt till ersättning. Registrerad torde 
dock, utan inskränkningar, ha möjlighet att ”efterskänka” sin rätt till ersättning genom att inte 
väcka talan om skadestånd mot ansvarig eller biträde.  
                                                   
304 Förmodligen är registrerade att betrakta som tredje man, även i förhållande till ansvarig. Det är tveksamt om 
kravet på att ansvarig ska ha laglig grund för personuppgiftsbehandlingen innebär att ansvarig och registrerad 
ska anses ha ingått ett avtal. 
305 4.5 Fordringsrätt. 
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Det ovan anförda är dock, om än teoretiskt möjligt, osannolikt. Utöver att det initialt kan ifrå-
gasättas hur ansvariga och biträden skulle administrera individuella avtal med i vissa fall tu-
sentals registrerade, synes det föga troligt att en registrerad skulle underlåta att föra talan om 
skadestånd när skadestånd rätteligen ska utgå enligt GDPR. Incitament mot att väcka talan, 
såsom fortsatta affärsförhållanden och bevissvårigheter, torde inte i lika hög grad påverka de 
registrerade som en kommersiell aktör i deras beslut om att väcka talan. Vidare kan registre-
rad överlåta åt en organisation att föra dennes talan.306 I övrigt är det svårt att finna argument 
till stöd för att det ska vara möjligt att åberopa en riskfördelning mellan gemensamt ansvarig 
eller ansvarig och biträde, med verkan gentemot de registrerade; den svenska rättsordningen 
stödjer inte avtal vars innehåll är till nackdel för tredje man.307  
 
Att genom avtal inskränka skadeståndsansvaret för ansvarig eller biträde strider mot GDPR:s 
syfte.308 Skyddet blir, om det är möjligt med dylika avtalskonstruktioner, varken likvärdigt 
eller högt; de registrerades möjligheter att åberopa det solidariska skadeståndsansvaret kom-
mer att variera från personuppgiftsbehandling till personuppgiftsbehandling. Vidare sänks de 
registrerades skyddsnivå till följd av att endast en av gäldenärerna svarar för skadeståndet. 
Om den gäldenär som åtagit sig risken för att åläggas skadeståndsskyldighet saknar ekono-
miska förutsättningar att betala skadeståndet, går den registrerade miste om sin rätt till ersätt-
ning. Vidare är syftet med det solidariska ansvaret att säkra att den registrerade erhåller effek-
tiv ersättning. Att tillåta ett frångående av principen om solidarisk skadeståndsskyldighet stri-
der sålunda även mot syftet med GDPR:s skadeståndssanktion i sig.309 Även Frydlinger har 
uttalat att GDPR:s bestämmelser om skadestånd är tvingande.310 

8.2.2 Slutsats 
Ansvarig eller biträde torde inte nå framgång med att åberopa ett avtal som stadgar att det 
externa skadeståndsansvaret är inskränkt i någon mån. Slutsatsen är sålunda att de regler i 
GDPR som behandlar ansvarigs och biträdes externa ansvar är tvingande i förhållande till den 
registrerade. Ansvarig och biträde kan endast undkomma skadeståndsansvar, om registrerad 
väljer att disponera över sitt integritetsskydd genom att underlåta att föra talan om skadestånd; 
en omständighet ansvarig och biträde inte kan påverka med egna riskhanteringstekniker.311  

                                                   
306 3.2.3 Ersättningsberättigade. 
307 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL. 
308 Jfr 2.2 GDPR och 1.4.2 EU-rättslig metod. 
309 3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR. 
310 2.7.3 Relevansspörsmålet. 
311 3.2.3 Ersättningsberättigade. 
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8.3 Skadeståndsansvar: riskfördelning i det interna ledet 

8.3.1 Hur påverkas skyddet för de registrerade? 
I förevarande avsnitt behandlas frågan om vilka möjligheter som står till buds, när ansvarig 
och biträde önskar reglera hur regressrätten ska utövas. Hur det slutliga ansvaret fördelas är 
beroende av huruvida det stadgas tvingande regler i lagtext eller om parterna, i enlighet med 
dispositiv lagtext, har avtalat om det interna ansvaret.312 Art. 82:s ordalydelse tycks inte 
hindra att parterna begagnar sig av regressavtal.313 En förutsättning för att för part ska kunna 
åberopa regress, är att part betalat ”full ersättning” för skadan. Med full ersättning torde avses 
erläggande av 100 procent av den ersättning som rätteligen tillkommer de registrerade. 
Regressrätten kan sålunda inte göras gällande om part betalat 70 procent av skadan.314 Det 
nyss nämnda gäller oavsett om det finns två skadevållare och det kan antas att en domstol 
skulle förorda en hälftendelning av ansvaret.315 Tolkningen överensstämmer med GDPR:s 
syfte, ty förordningen ska stärka de registrerades möjligheter att erhålla ersättning för integri-
tetskränkande åtgärder. En friskrivning, där en av parterna åtar sig att hålla motparten skade-
lös vid krav från tredje man, torde i sig inte påverka tredje mans rätt till ersättning.316  

8.3.2 Skäl för och emot riskfördelning i det interna ledet 
GDPR:s regler om skadestånd ska säkra att den registrerade erhåller effektiv ersättning. Att 
ersättningen ska vara effektiv föreskrivs enbart i bestämmelser som behandlar ansvarigs och 
biträdets ansvar i förhållande till de registrerade, se art. 82.4 och skäl 146. Den bestämmelse 
som i viss mån behandlar det interna ansvaret, art. 82.5, saknar uttalanden om vilken princip 
som ska vara vägledande för den slutliga fördelningen av skadeståndsansvaret. Att inskränka 
möjligheten att ingå regressavtal torde strida mot den sedan länge hävdvunna principen om 
avtalsfrihet.317 I svensk rätt anses regressavtal vara tillåtna, oavsett om de härrör från ett uto-
mobligatoriskt eller inomobligatoriskt avtalsförhållande.318 Det kan även argumenterats för att 
det tycks ha varit tillåtet med regressavtal enligt DPD och PUL.319 Med anledning av att syftet 
med DPD alltjämt är gällande efter ikraftträdandet av GDPR,320 saknas det anledning att anta 
att regressavtal inte fortsättningsvis kan begagnas av ansvarig och biträde för att åstadkomma 
en riskfördelning.  
 

                                                   
312 Jfr 4.2 Skadeståndsrätt och 4.5 Fordringsrätt.  
313 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden. 
314 3.2.3 Ersättningsberättigade. 
315 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden. 
316 1.4.2 EU-rättslig metod. 
317 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL. 
318 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden och 4.5.1 Regressrätt. 
319 2.7.2 Ansvarsklausuler i biträdesavtal och 5.2.5 Riskfördelning i IT-avtal. 
320 2. GDPR: ett regelverk med nya krav och förändrad ansvarsstruktur. 
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En inskränkning av ansvarigs och biträdes möjlighet att avtala om det slutliga ansvaret kan 
verka hämmande på den fria marknaden och det fria flödet av personuppgifter.321 Det har an-
förts ovan, att det i viss mån är besvärligt att tänka ut ett exempel i vilket ansvarig, som anlitat 
ett biträde, inte kan anses ha medverkat vid samma skada. Ansvarig torde vanligtvis vara er-
sättningsskyldig för alla skador och överträdelser som biträdets åtgärder ger upphov till,  
åtminstone när det kan konstateras ett biträdes överträdelse av GDPR kan härröra från en sä-
kerhetsbrist som förelåg redan när avtalet mellan ansvarig och biträde träffades.322 Om GDPR 
inte tillåter att ansvarig övervältrar risker på biträdet, kommer ansvarig troligtvis vara åter-
hållsam avseende att anlita biträden. Till följd härav torde avtalsförhållanden mellan parter 
stationerade i olika EU-medlemsstater minska. Ett längre avstånd mellan avtalsparterna torde 
ofta innebära mindre möjligheter att utöva kontroll över att biträdet följer ansvarigs instrukt-
ioner och i övrigt agerar i enlighet med GDPR.323 
 
Det kan dock anföras att art. 82.5:s ordalydelse antyder att regressmöjligheterna, vad gäller 
skadeståndsansvaret, inte är fullständigt oinskränkta. Art. 82.5 föreskriver att part har rätt att 
återkräva del av ersättningen. Den del som får återkrävas är den del av ersättningen som mot-
svarar övriga skadevållares del av ansvaret för skadan i enlighet med villkoren i art. 82.2.324 
Bestämmelsen kan måhända tolkas som att det inte är möjligt för ansvarig och biträde att 
återkräva hela det belopp som erlagts såsom skadestånd till den registrerade. Givet att tolk-
ningen är rimlig, kan exempelvis en hold harmless-klausul eller en klausul som stadgar att 
part inte ansvarar för anspråk från tredje man inte verkställas, ty sådana klausuler förutsätter 
vanligtvis att part har rätt att återkräva hela det belopp som erlagts till den skadelidande. 
Emellertid kan även anföras att lokutionen ”deras del av ansvaret” inte nödvändigtvis hindrar 
att parterna avtalar om hur stor just ”deras respektive del av ansvaret” ska vara, givet att det 
sker på ett sätt som överensstämmer med art. 82.2.325    

8.3.3 Slutsats 
För att komma fram till en rimlig slutsats, måste dels den EU-rättsliga metoden tillämpas och 
dels måste det ske en avvägning mellan de olika skälens tyngd. Även om EU-domstolen 
kommer att beakta art. 82.5:s ordalydelse, kräver en ändamålsenlig tolkning inte att bestäm-
melsen tolkas restriktivt. Innan regressrätten kan göras gällande ska de registrerade ha erhållit 
full ersättning. Vidare kan anföras att, givet att prognosen i avsnitt 8.3.2 stämmer, den tolk-
ning som främjar den EU-rättsliga strävan efter en effektiv gemensam marknad bör äga före-
träde framför en oklar ordalydelse. Ytterligare stöd härför bereder uttalanden i svenska förar-
beten till KSL, varvid frågan om det finns möjlighet att avtala om regressansvar som avviker 

                                                   
321 1.4.2 EU-rättslig metod. 
322 3.2.2 Medverkat vid samma behandling. 
323 2.7.1 Krav på biträdesavtalet. 
324 3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR. 
325 3.2.1 Ansvarssubjekt. 
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från bestämmelser i KSL får besvaras av domstolarna med hänsyn till bland annat principen 
om ändamålsenlighet.326 Mot bakgrund härav är slutsatsen att GDPR inte hindrar att ansvarig 
och biträde, innan eller efter inträffad skada, avtalar om hur regressrätten ska utövas.327 

8.4 Administrativa sanktionsavgifter: riskfördelning i det externa ledet 

8.4.1 Skäl för och emot riskfördelning i det externa ledet 
Avtalsfriheten kan utgöra ett stöd för att tillåta riskfördelning i det externa ledet. Ett starkare 
skäl härför är dock att en sanktionsavgift tillfaller ett rättssubjekt som, åtminstone för till-
fället, inte är i behov av ett starkt skydd, nämligen: staten. Om ansvarig, till följd av biträdets 
insolvens, inte har möjlighet att erhålla ersättning i enlighet med en hold harmless-klausul, är 
det endast ansvarig som får vidkännas en förlust. Först om inte heller ansvarig, på grund av 
exempelvis insolvens, kan erlägga sanktionsavgift till DI, går staten miste om ersättning för 
en överträdelse av GDPR.328 Syftet med GDPR: är emellertid inte att bidra till statskassan, 
utan att bereda de registrerade ett starkare integritetsskydd.329 Vidare kommer, av naturliga 
skäl, en insolvent ansvarig och ett insolvent biträde inte längre att kunna bedriva verksamhet, 
eftersom insolvens vanligen innebär att ett konkursbeslut är nära förestående. Kan varken 
ansvarig eller biträde fortsätta bedriva verksamhet, saknas det anledning att vidta avskräck-
ande åtgärder för att avhålla ansvarig och biträde från fortsatt personuppgiftsbehandling i strid 
med GDPR.330 
 
En sanktionsavgift utgör dock en offentligrättslig sanktion, avsedd att utgöra ett påtryck-
ningsmedel från det allmänna. Varje tillsynsmyndighet har att tillse att de administrativa 
sanktionsavgifterna är effektiva, proportionella och avskräckande.331 Efter ett studium av art. 
83 torde det framstå som klart att sanktionsavgifterna är avsedda att påföras varje enskilt 
rättssubjekt som har medverkat vid en överträdelse av någon av de bestämmelser som medför 
sanktionsavgift. Ansvaret är, vilket redan konstaterats ovan, inte solidariskt i förhållande till 
tillsynsmyndigheten.332 I förvaltningsrättslig praxis har det dessutom uttalats att ett rättssub-
jekt inte kan friskriva sig från ansvaret för att en arbetsplats uppfyller lagstadgade krav på 
arbetsmiljön. Rimligtvis torde inte heller GDPR vara dispositiv i den mening att ansvarig eller 
biträde kan friskriva sig från ansvaret för att en vidtagen åtgärd uppfyller lagstadgade krav på 
behandling av personuppgifter.333  

                                                   
326 4.7 Konkurrensrätt. 
327 1.4.2 EU-rättslig metod. 
328 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
329 2.2 GDPR. 
330 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
331 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
332 6.3 Förverkligande av risken att åläggas administrativa sanktionsavgifter. 
333 4.4 Sanktionsavgifter. 
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8.4.2 Slutsats 
Mot bakgrund av bland annat svensk rättspraxis, torde en avtalad riskfördelning i det externa 
ledet inte rätteligen kunna verkställas med rättsordningens medel, om risken att påföras sankt-
ionsavgifter för ansvarig eller biträde förverkligas.334 Skälen mot att tillåta en riskfördelning i 
det externa ledet måste anses väga tyngre än skälen för att tillåta en sådan ordning. En an-
svarsfriskrivning, som kan göras gällande med rättslig verkan, skulle möjligen innebära att 
part som friskrivit sig agerar mer vårdslöst än vad part skulle ha gjort, om sanktionsavgiften 
påförs varje enskilt rättssubjekt. Slutsatsen är sålunda att det inte är möjligt att friskriva sig 
från ansvaret för sanktionsavgifter i det externa ledet. 

8.5 Administrativa sanktionsavgifter: riskfördelning i det interna ledet 

8.5.1 Allmänna utgångspunkter 
Frågan, huruvida det är möjligt att i ett civilrättsligt avtal fördela risken för att åläggas sankt-
ionsavgifter, torde inte vara möjligt att besvara med utgångspunkt i enbart reglerna om 
regress. Ansvarigs och biträdes ansvar i förhållande till tillsynsmyndigheten är enskilt.335 
Regressansvar kommer endast på fråga när flera häftar för en och samma skuld336 eller när 
parter i ett kontraktsförhållande träffat ett så kallat regressavtal.337 Vad som gäller när parter-
na inte häftar för samma skuld och inte heller träffat ett regressavtal torde avgöras med hän-
syn till 1) vad som gäller enligt kontraktsrättsliga regler och 2) sanktionsavgiftens karaktär 
som påtryckningsmedel. Vad som gäller när parterna har träffat regressavtal torde avgöras 
med hänsyn till 1) vad som framkommer av parternas avtal och 2), precis som när det saknas 
regressavtal, mot bakgrund av sanktionsavgiftens karaktär som påtryckningsmedel. Det kan 
redan i detta sammanhang erinras om att det kan uppstå fråga om hur ansvaret för två sankt-
ionsavgifter ska fördelas, för det fall såväl ansvarig som biträde åläggs sanktionsavgift.338 

8.5.2 Utgångspunkt i kontraktsrättsliga regler 
Avtalsförhållandet mellan ansvarig och biträde torde vara att betrakta som ett avtal om utfö-
rande av en tjänst, det vill säga de principer om fördelning av risker som utarbetats i kon-
traktsrätten ska tillämpas.339 Ansvarig torde sålunda inte ha att förvänta sig annat än att biträ-
det utför sitt uppdrag på ett icke-culpöst sätt, förutsatt att något annat inte framkommer av 
biträdesavtalet. Om utgångspunkten är att ansvarig vill göra gällande en kontraktuell skade-
ståndsfordran gentemot biträdet, krävs det 1) att ansvarig och biträde ingått ett biträdesavtal 
genom vilket biträdet åtagit sig en eller flera förpliktelser, 2) en icke-uppfyllelse av de för-

                                                   
334 1.4.1 Rättsdogmatisk metod. 
335 6.3 Förverkligande av risken att åläggas administrativa sanktionsavgifter. 
336 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden och 4.5.1 Regressrätt. 
337 4.2.3 Regress i utomobligatoriska förhållanden. 
338 Ansvarig svarar exempelvis för att ha tillsatt ett icke-lämpligt biträde enligt art. 28.1 och biträde svarar för att 
inte ha levt upp till kraven i art. 28.1. Jfr 2.5 Personuppgiftsbiträde och 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om 
sanktionsavgift. 
339 4.3 Kontraktsrätt: avtal om utförande av tjänst. 
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pliktelser som framkommer av biträdesavtalet och 3) att ansvarig lidit skada. Skadan utgörs, i 
förevarande avsnitt, av ansvarigs skyldighet att erlägga sanktionsavgift till DI. Om biträdesav-
talet inte reglerar ansvaret för sanktionsavgifter, har endera part själv att svara för påförd 
sanktionsavgift. Det kan måhända hävdas att biträdet ska ersätta ansvarig med det positiva 
kontraktsintresset. Emellertid krävs det, utöver 1-3), att biträdets åsidosättande av vad som 
gäller enligt avtalet är att hänföra till bristande omsorg från biträdets sida. Dessutom ska kon-
traktuellt skadestånd endast utgå vid styrkt vållande.340  
 
Det är svårt att föreställa sig i vilka situationer ansvarig, med rättsliga medel, skulle ha möj-
lighet att vända sig gentemot biträdet för att erhålla ersättning för erlagd sanktionsavgift, när 
biträdesavtalet inte stadgar något härom. Tillsynsmyndigheten har redan funnit att det förelig-
ger skäl att ålägga ansvarig sanktionsavgift. En allmän domstol skulle förmodligen, i en dylik 
situation, inte finna att den sanktionsavgift ansvarig ålagts enbart härrör från biträdets åsido-
sättande av en eller flera bestämmelser i GDPR. Troligtvis har tillsynsmyndigheten redan 
funnit att ansvarig brustit i något avseende; i annat fall hade endast biträdet varit skyldig att 
utge sanktionsavgift. I en dylik situation är det möjligt att ansluta sig till Frydlingers åsikt, att 
ansvarsfrågan redan är utredd och att en regresstalan inte kan föras gentemot biträdet.341 I de 
allra flesta fall, torde det vara nödvändigt att reglera ansvaret för sanktionsavgifter i biträdes-
avtalet för att avvika från GDPR riskfördelning i frågan. 

8.5.3 Utgångspunkt i avtalet 
En hold harmless-klausul torde innebära att part har för avsikt att, utöver friskrivning avse-
ende skadeståndsansvaret, även friskriva sig från ansvaret för sanktionsavgifter.342 En hold 
harmless-klausul, eller annan ansvarsklausul med likalydande innebörd, kan sålunda åberopas 
såsom ett regressavtal när fråga uppkommer om den slutliga fördelningen av en eller två 
sanktionsavgifter. Enligt min mening, är det ingalunda självklart att en allmän domstol, i en-
lighet med Frydlingers resonemang, skulle anse ansvarsfrågan vara utredd när domen vunnit 
laga kraft, om det finns en ansvarsklausul att ta hänsyn till i biträdesavtalet; särskilt mot bak-
grund av den långtgående avtalsfrihet som vanligen gäller mellan två näringsidkare vid avtal 
om utförande av tjänst.343   

8.5.4 Sanktionsavgiftens särdrag  
Sanktionsavgifter har karaktär av straffliknande ekonomisk sanktion, vilket medför att det är 
påkallat att presumera att åläggandet av sanktionsavgift utgör en brottsanklagelse enligt 
EKMR.344 Det kan anföras att det skulle framstå som en främmande ordning att möjliggöra 

                                                   
340 4.3 Kontraktsrätt: avtal om utförande av tjänst. 
341 2.7.3 Relevansspörsmålet. 
342 7.2.3 Personuppgiftsansvarigs önskemål. 
343 2.7.3 Relevansspörsmålet, 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL och 4.3 Kontraktsrätt: avtal 
om utförande av tjänst. 
344 4.4 Sanktionsavgifter. 
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för parter i ett avtalsförhållande att avtala om vem som slutligen har att svara för ett fullbordat 
brott.345 Det saknas emellertid regler om brott och straff i såväl GDPR som förslaget till data-
skyddslagen.346 Bestämmelserna om administrativa sanktionsavgifter i GDPR torde sålunda 
inrymmas under den kategori av sanktionsavgifter som utgör ett alternativ till straff.347 Att 
friskriva sig från ansvaret för en sanktionsavgift ter sig, mot bakgrund av det nyss nämnda, 
inte längre särskilt främmande.  

8.5.5 Skäl för och emot intern riskfördelning 
Möjliga argument för att det ska vara möjligt att friskriva sig från det slutliga ansvaret för 
administrativa sanktionsavgifter är att 1) en friskrivning i det interna ledet inte strider mot 
GDPR:s syfte, det vill säga friskrivningen har inte en omedelbar effekt på de registrerades 
integritetsskydd, 2) kommersiella parter torde tillerkännas en långtgående avtalsfrihet, och 3) 
GDPR innehåller inget uttryckligt förbud mot att avtala om den slutliga fördelningen av an-
svaret för administrativa sanktionsavgifter.348  
 
Det saknas skäl att behandla sanktionsavgifter annorlunda än skadeståndssanktionen, ty båda 
repressalierna utgör ekonomiska sanktioner. Skillnaden mellan administrativa sanktionsavgif-
ter och skadestånd är att kravet på ersättning härrör från olika källor, nämligen tillsynsmyn-
digheten respektive de registrerade.349 De interna kraven härrör emellertid från samma källa, 
ansvarig eller biträde, beroende på vem som har rätt att enligt biträdesavtalet kräva motparten 
på ersättning. I rättspraxis och doktrin har det även uttalats att den slutliga fördelningen av 
ansvaret för sanktionsavgifter är en civilrättslig fråga mellan parterna.350  
 
Det kan emellertid anföras att, för det fall part skulle tillåtas göra gällande en hold harmless- 
klausul för att undkomma ansvaret för påförd sanktionsavgift, en dylik ordning skulle stå stick 
i stäv med sanktionsavgiftens ändamål. Som understrukits ovan, ska tillsynsmyndigheten 
säkra att sanktionsavgiften i varje enskilt fall är effektiv, proportionell och avskräckande. Det 
torde kunna hållas för visst att, om det är möjligt att övervältra risken för att påföras sankt-
ionsavgiften på motparten, skulle sanktionsavgiftens effektivitet och avskräckande verkan 
påverkas i negativ riktning.351 Det kan även anses obetänksamt att i allt för hög grad förlita 
sig på att en ansvarsfriskrivning i det interna ledet skulle äga giltighet vid en prövning i all-
män domstol. Frydlinger tycks utgå från att allmän domstol kommer att tillerkänna tillsyns-

                                                   
345 En dylik ordning skulle kunna jämföras med att två brottslingar i tid innan fullbordat brott avtalat om att en 
av dem slutligen har att svara för påförda böter. 
346 2.2 GDPR. 
347 4.4 Sanktionsavgifter. 
348 2 GDPR: ett regelverk med nya krav och förändrad ansvarsstruktur, 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer 
och 36 § AvtL och 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. 
349 3.2 Skadeståndsansvar enligt GDPR och 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. 
350 4.4 Sanktionsavgifter. 
351 3.3 Administrativa sanktionsavgifter enligt GDPR. Jfr även 1.4.2 EU-rättslig metod angående betydelsen av 
EU-rättsliga bestämmelsers syfte. 
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myndighetens bedömning av ansvarsfrågan bevisverkan, oavsett vad som framgår av parter-
nas avtal. Ansvarig och biträde, som vill ta det säkra före det osäkra, kan sålunda underlåta att 
bifoga ansvarsklausuler som reglerar det slutliga ansvaret för sanktionsavgifter. På så sätt 
undviker ansvarig och biträde att en riskfördelning, som till syvende och sist inte kan göras 
gällande, påverkar priset för den avtalade tjänsten.352  

8.5.6 Slutsats  

De skäl som talar för att tillåta en intern riskfördelning måste anses väga tyngre än de skäl 
som anförts mot en sådan ordning, oavsett om en rättsdogmatisk eller EU-rättslig metod till-
lämpas. Vid anläggande av den rättsdogmatiska metoden, kan det anföras att varken lagtext 
eller förarbeten hindrar att den anförda slutsatsen ska äga giltighet. Vidare talar såväl rätts-
praxis som doktrin för att det är möjligt att, med ett civilrättsligt giltigt avtal, friskriva sig från 
det slutliga ansvaret för sanktionsavgifter. Vid anläggande av den EU-rättsliga metoden, kan 
det anföras att slutsatsen inte står i strid med GDPR:s syfte. Även principen om lojalt samar-
bete talar för att medlemsstaternas rättsliga institut inte bör försöka ge uttryck för en regel 
som inte erhåller ett direkt stöd i GDPR:s ordalydelse, innan EU-domstolen har fått en möj-
lighet att utarbeta vägledande rättspraxis.353 Mot bakgrund av ovanstående diskussion, är slut-
satsen att GDPR inte hindrar att parter, i det interna ledet, avtalar om hur det slutliga ansvaret 
för administrativa sanktionsavgifter ska fördelas. 

8.6 En sammanfattning i tabellform 
 

 
Friskrivning  

 
JA NEJ 

Skadeståndsansvar, 
- friskrivning i det externa ledet 

 X 

Skadeståndsansvar, 
- friskrivning i det interna ledet 

X  

Administrativ sanktionsavgift, 
- friskrivning i det externa ledet 

 X 

Administrativ sanktionsavgift, 
- friskrivning i det interna ledet 

X  

 

8.7 Ett sista spörsmål  

8.7.1 Ansvarsfriskrivningens giltighet enligt 36 § AvtL 

Ett sista spörsmål att ta ställning till, vad gäller ansvarsfriskrivningar, är huruvida det finns 
skäl att jämka ansvarsfriskrivningen eller ogiltigförklara avtalet.354 I förevarande avsnitt är 
utgångspunkten ansvarig eller biträde åtagit sig ett obegränsat internt ansvar för eventuell 

                                                   
352 5.1.1 Definitioner. 
353 1.4.2 EU-rättslig metod. 
354 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL. 
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skadeståndsskyldighet och administrativa sanktionsavgifter.355 Nedan anförda exempel kan 
tjäna som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen: 
 
”Biträde B har åtagit sig ett obegränsat ansvar i förhållande till ansvarig A. B:s uppdrag består av att 
upprätta ett system för tidsrapportering åt A. B ska använda systemet som underlag för fakturering av 
privatpersoner. B har, trots uppmaning från DI, underlåtit att vidta åtgärder för att tillse att sina an-
ställda behandlar personuppgifter i enlighet med A:s instruktioner. Uppgifter om A:s kunder läcker ut. 
A och B åläggs solidariskt skadeståndsansvar samtidigt som DI påför såväl A som B sanktionsavgifter 
enligt 82.4 a) med hänvisning till 28.1 jämte 82.5 e).”  
 
Avtalsvillkoret, vilket stadgar att B har ett obegränsat ansvar i förhållande till A, innebär att B 
kommer att svara för den slutliga kostnaden för skadestånd till, låt säga, 1 000 privatpersoner 
och dessutom svara för kostnaden för två stycken sanktionsavgifter. Till följd av att varken A 
eller B efterkommit DI:s uppmaningar om rättelse uppgår vardera sanktionsavgift till 20 000 
000 EUR, vilket innebär en total ersättningsskyldighet för B om 40 000 000 EUR.356 Om den 
kränkning de registrerade utsatts för anses vara av normalgraden och rättspraxis enligt PUL 
fortfarande är gällande efter GDPR:s ikraftträdande, uppgår skadeståndet till totalt 5 000 000 
kr.357,358 B har sålunda, till följd av avtalsvillkoret och parternas överträdelse av GDPR, att 
betala ut ersättning om totalt 404 142 000 svenska kronor.359 
 
En dylik ersättningsskyldighet skulle säkerligen vara förödande för de flesta bolag på den 
svenska marknaden. När parterna i ett avtal är jämbördiga, såsom i avtal mellan näringsid-
kare, är emellertid utgångspunkten att 36 § AvtL ska tillämpas restriktivt.360 Det kan säkerlig-
en hävdas att villkoret är oskäligt, med hänsyn till dess innehåll. Såvitt framgår av exemplet 
finns det dock ingenting som tyder på att B inte skulle ha varit införstådd i vilka risker B tog 
när denne åtog sig ett obegränsat ansvar i förhållande till A. En annan aspekt är att det inte 
heller är osannolikt att B, i egenskap av tjänsteleverantör, är ett större bolag med större om-
sättning än A.361 Allt annat lika, framstår det som mindre sannolikt att allmän domstol skulle 
bifalla ett yrkande från B om att det aktuella avtalsvillkoret ska jämkas.  
 
Exemplet kan emellertid vinklas, för att få avtalsvillkoret att framstå som än mer oskäligt. Om 
omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att B, till följd av dålig likviditet, riskerade 

                                                   
355 Jfr 8.2 Skadeståndsansvar: riskfördelning i det interna ledet och 8.4 Administrativa sanktionsavgifter: riskför-
delning i det interna ledet. I det följande bortses från på vilka grunder allmän domstol eller DI kommer fram till 
att personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde är ansvarig för en överträdelse av GDPR. 
356 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
357 3.1 Civilrättsliga sanktioner vid åsidosättande av PUL. 
358 1 000 st personer * 5 000 kr. Det är dock tveksamt om den rättspraxis som gett utryck för den nämnda ersätt-
ningsnivån kommer att vara fortsatt gällande efter ikraftträdandet av GDPR, se 3.2.1 Ansvarssubjekt. 
359 1 euro motsvarade 9,99 svenska kronor 2017-12-12 enligt www.valuta.se.  
360 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL 
361 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
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att inte kunna betala löner och A med vetskap om detta förhållande utnyttjade situationen ge-
nom att tillskansa sig fördelaktiga (läs: oskäliga) avtalsvillkor, är det rimligt att den omstän-
digheten kan påverka domstolens bedömning. Om exemplet dessutom ändras på så vis, att det 
kan läggas A till last att denne gett B otydliga instruktioner, framstår det även som att om-
ständigheterna i övrigt talar för en jämkning.362  
 
Om inte annat påvisar exemplet svårigheten i att förutspå under vilka omständigheter en dom-
stol kan komma att jämka en ansvarsklausul i ett biträdesavtal. Exemplet lutar dessutom åt det 
extrema hållet och efterföljande diskussion blir spekulativ. I sammanhanget bör därför tilläg-
gas, att det givetvis kan uppstå situationer där det inte uppkommit skadeståndsskyldighet över 
huvud taget och endast en av parterna åläggs sanktionsavgift. Om exempelvis ansvarig ålagt 
biträdet att hantera personuppgifter som inte är nödvändiga för det specifika ändamålet med 
personuppgiftsbehandlingen, torde den omständigheten endast utgöra grund för DI att påföra 
ansvarig sanktionsavgift. Det är dock föga troligt att allmän domstol skulle bifalla ett yrkande 
om jämkning av biträdesavtalet om biträdesavtalet stipulerar ett obegränsat ansvar för biträdet 
och ansvarig, efter att ha betalat sanktionsavgift till DI, vänder sig med ett regressanspråk till 
biträdet under åberopande av ett civilrättsligt giltigt avtal. Utgångspunkten måste vara att av-
tal ska hållas och att biträdet fattat ett, vid tillfället för avtalsslutet, väl avvägt beslut.363  

8.8 Slutord  

Uppsatsen har visat att avtalspraxis kommer att förändras i och med ikraftträdandet av 
GDPR.364 Uppsatsen har även åskådliggjort att det finns riskhanteringstekniker och instru-
ment, som ansvarig och biträde kan använda sig av för att minimera eller, i bästa fall, elimini-
era de risker som ikraftträdandet av GDPR medför. Nedan redogörs i punktform för vilka åt-
gärder som kan vidtas för att hantera risker och när dessa åtgärder bör vidtas. Med förbere-
dande åtgärder avser de åtgärder som bör vidtas innan den 25 maj 2018. Med upprätthållande 
av GDPR-överenstämmelse avses tidsperioden från och med den 25 maj 2018 och framåt, 
under hela den tidsperiod ansvarig och biträde hanterar personuppgifter. Med skadebegrän-
sade åtgärder avses de åtgärder som bör vidtas under den tidsperiod som följer efter eventuell 
överträdelse av GDPR:s regelverk. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
362 A torde, jämfört med B, på grund av otydliga instruktioner ha större del i ansvaret för uppkommen skada. 
363 4.1.1 Allmänna avtalsrättsliga principer och 36 § AvtL. 
364 6.2 Kommer GDPR att förändra avtalspraxis? 
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I. Förberedande åtgärder 
− Ansvarig/biträde: identifiera riskerna.365 
− Ansvarig/biträde: utvärdera om en potentiell/befintlig motparts organisation lever 

upp till kraven i GDPR.366 
− Ansvarig/biträde: upprätta biträdesavtalet i fysisk form och tillgängliggör biträdesav-

talet i elektronisk form.367 
− Ansvarig/biträde: revidera biträdesavtalet.368  

− Reglera särskilt: ansvarsfriskrivningar, regressavtal, försäkringsplikt, plikt att 
ansluta till uppförandekod, plikt att erhålla certifiering och ansvaret för tydliga 
instruktioner.369 

− Tänk på: Placering, tydlighet och skälighet.370 
− Ansvarig/biträde: undersök försäkringsprodukter.371 
− Ansvarig: för register över pågående personuppgiftsbehandlingar.372 
− Biträde: vidta åtgärder för att leva upp till kraven i 28.1.373 

 
II. Upprätthållande av GDPR-överensstämmelse 

− Ansvarig/biträde: utforma rutiner för fortlöpande övervakning av potentiell/befintlig 
motpartens organisation.374 

− Ansvarig/biträde: anslut till uppförandekod(er) och vidta åtgärder för att erhålla cer-
tifiering(ar).375 

− Ansvarig/biträde: genomför konsekvensbedömningar för varje ny typ av personupp-
giftsbehandling.376 

− Ansvarig/biträde: verka för ett fortlöpande samarbete med tillsynsmyndigheten.377 
− Biträde: följ och dokumentera ansvarigs instruktioner.378 

 
III. Skadebegränsande åtgärder 

− Ansvarig/biträde: vidta de skadelindrande åtgärder som är lämpliga i det enskilda 
fallet.379 

− Ansvarig/biträde: betala ut eventuella skadestånd och eventuell sanktionsavgift.380 

                                                   
365 Jfr exempelvis 5.1 Begreppen ansvar och risk och 7.1 Vilka är riskerna? 
366 5.1.2 Risk management. 
367 2.7.1 Krav på biträdesavtalet. 
368 2.7.1 Krav på biträdesavtalet. 
369 Jfr exempelvis 5.2 Ansvarsfriskrivningar, 7.2.2 Avtalsförhandlingar och 8. Elefanten i rummet. 
370 5.2.6 Giltiga ansvarsfriskrivningar och 7.2.2 Avtalsförhandlingar. 
371 4.6 Försäkringsrätt. 
372 2.3 Personuppgiftsansvarig. 
373 2.5 Personuppgiftsbiträde. 
374 5.1.2 Risk management. 
375 2.8 Uppförandekoder och certifiering. 
376 2.9 Konsekvensbedömning och 7.2.1 Parts egen riskhantering. 
377 Jfr 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
378 2.7 Biträdesavtal och 7.2.2 Avtalsförhandlingar. 
379 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
380 6.2 Skadeståndsansvar: riskfördelning i det externa ledet och 8.4 Administrativa sanktionsavgifter: riskför-
delning i det externa ledet. 
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− Ansvarig/biträde: anmäl överträdelsen, samarbeta med tillsynsmyndigheten och för-
bered bevis för att verksamheten hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.381 

− Ansvarig/biträde: i förekommande fall, kontakta försäkringsgivare.382 
− Ansvarig/biträde: utred huruvida biträdesavtalet tillerkänner part rätt att vända sig till 

motparten för ersättning, det vill säga om det finns en så kallad regressrätt.383 
− Ansvarig/biträde: utvärdera orsaken till överträdelsen och vidta nödvändiga åtgärder 

för att åstadkomma GDPR-överenstämmelse.384 
  

                                                   
381 3.3.1 Ansvarssubjekt och beslut om sanktionsavgift. 
382 4.6 Försäkringsrätt. 
383 8.3 Skadeståndsansvar: riskfördelning i det interna ledet och 8.5 Administrativa sanktionsavgifter: riskfördel-
ning i det interna ledet. 
384 5.1.2 Risk management. 
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Artikel 4 

Definitioner 

I denna förordning avses med  

1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en 
registrerad), varvid en identifierbarfysisk 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,  

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

3. begränsning av behandling: markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av 
dessa i framtiden,  

4. profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter 
används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller 
förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, 
intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar,  

5. pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan 
tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa 
kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som 
säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person,  

6. register: en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om 
samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska 
förhållanden,  

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

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

9. mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket 
personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som kan komma att 
motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter 
ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte,  

10. tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den 
registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla 
personuppgifterna,  
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11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom 
vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar 
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne,  

12. personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller 
på annat sätt behandlats,  

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 och 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,  

16. huvudsakligt verksamhetsställe: 

a) när det gäller en personuppgiftsansvarig med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i 
unionen där vederbörande har sin centrala förvaltning, om inte besluten om ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter fattas vid ett annat av den personuppgiftsansvariges verksamhetsställen i 
unionen och det sistnämnda verksamhetsstället har befogenhet att få sådana beslut genomförda, i vilket fall 
det verksamhetsställe som har fattat sådana beslut ska betraktas som det huvudsakliga verksamhetsstället, 

b) när det gäller ett personuppgiftsbiträde med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i 
unionen där vederbörande har sin centrala förvaltning eller, om personuppgiftsbiträdet inte har någon 
central förvaltning i unionen, det av personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen i unionen där den 
huvudsakliga behandlingen inom ramen för verksamheten vid ett av personuppgiftsbiträdets 
verksamhetsställen sker, i den utsträckning som personuppgiftsbiträdet omfattas av särskilda skyldigheter 
enligt denna förordning, 

17. företrädare: en i unionen etablerad fysisk eller juridisk person som skriftligen har utsetts av den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i enlighet med artikel 27 och företräder denne i frågor 
som gäller dennes skyldigheter enligt denna förordning,  

18. företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess juridiska form, vilket 
inbegriper partnerskap eller föreningar som regelbundet bedriver ekonomisk verksamhet,  

19. koncern: ett kontrollerande företag och dess kontrollerade företag,  

20. bindande företagsbestämmelser: strategier för skydd av personuppgifter som en personuppgiftsansvarig eller 
ett personuppgiftsbiträde som är etablerad på en medlemsstats territorium använder sig av vid överföringar 
eller en uppsättning av överföringar av personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett 
personuppgiftsbiträde i ett eller flera tredjeländer inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i 
gemensam ekonomisk verksamhet,  

21. tillsynsmyndighet: en oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat i enlighet med artikel 
51, 

22. berörd tillsynsmyndighet: en tillsynsmyndighet som berörs av behandlingen av personuppgifter på grund av att 

a) den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad på tillsynsmyndighetens 
medlemsstats territorium, 
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b) registrerade som är bosatta i den tillsynsmyndighetens medlemsstat i väsentlig grad påverkas eller sannolikt 
i väsentlig grad kommer att påverkas av behandlingen, eller 

c) ett klagomål har lämnats in till denna tillsynsmyndighet,  

23. gränsöverskridande behandling: 

a) behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för verksamhet vid verksamhetsställen i mer än 
en medlemsstat tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen, när den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad i mer än en medlemsstat, eller 

b) behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för verksamhet vid ett enda verksamhetsställe 
tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen men som i väsentlig grad 
påverkar eller sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat,  

24. relevant och motiverad invändning: en invändning mot ett förslag till beslut avseende frågan huruvida det 
föreligger en överträdelse av denna förordning eller huruvida den planerade åtgärden i förhållande till den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är förenlig med denna förordning, av vilken invändning 
det tydligt framgår hur stora risker utkastet till beslut medför när det gäller registrerades grundläggande 
rättigheter och friheter samt i tillämpliga fall det fria flödet av personuppgifter inom unionen,  

25. informationssamhällets tjänster: alla tjänster enligt definitionen i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/1535 (1),  

26. internationell organisation: en organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett 
annat organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera länder. 

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 

föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1). 
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Artikel 28 

Personuppgiftsbiträden 

1. Om en behandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige 
endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och 
säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. 

2. Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt 
förhandstillstånd har erhållits av den personuppgiftsansvarige. Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, 
ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya 
personuppgiftsbiträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgiftsansvarige har möjlighet 
att göra invändningar mot sådana förändringar. 

3. När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan 
rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som är bindande för 
personuppgiftsbiträdet med avseende på den personuppgiftsansvarige och i vilken föremålet för behandlingen, 
behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, samt den 
personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter anges. I det avtalet eller den rättsakten ska det särskilt 
föreskrivas att personuppgiftsbiträdet 

a) endast får behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige, 
inbegripet när det gäller överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, 
såvida inte denna behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som 
personuppgiftsbiträdet omfattas av, och i så fall ska personuppgiftsbiträdet informera den 
personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet innan uppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är 
förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt, 

b) säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet 
eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt, 

c) ska vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32, 

d) ska respektera de villkor som avses i punkterna 2 och 4 för anlitandet av ett annat personuppgiftsbiträde, 

e) med tanke på behandlingens art, ska hjälpa den personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att den personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin 
skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III, 

f) ska bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 fullgörs, med 
beaktande av typen av behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att tillgå, 

g) beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, ska radera eller återlämna alla personuppgifter till den 
personuppgiftsansvarige efter det att tillhandahållandet av behandlingstjänster har avslutats, och radera 
befintliga kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt, och 

h) ska ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som 
fastställs i denna artikel har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som 
genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en annan revisor som bemyndigats av den 
personuppgiftsansvarige. 

Med avseende på led h i första stycket ska personuppgiftsbiträdet omedelbart informera den 
personuppgiftsansvarige om han anser att en instruktion strider mot denna förordning eller mot andra av 
unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser. 

4. I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett annat personuppgiftsbiträde för utförande av specifik 
behandling på den personuppgiftsansvariges vägnar ska det andra personuppgiftsbiträdet, genom ett avtal eller 
en annan rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt, åläggas samma skyldigheter 
i fråga om dataskydd som de som fastställs i avtalet eller den andra rättsakten mellan den 
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personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet enligt punkt 3, och framför allt att ge tillräckliga garantier 
om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller 
kraven i denna förordning. Om det andra personuppgiftsbiträdet inte fullgör sina skyldigheter i fråga om 
dataskydd ska det ursprungliga personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarig gentemot den 
personuppgiftsansvarige för utförandet av det andra personuppgiftsbiträdets skyldigheter. 

5. Ett personuppgiftsbiträdes anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40 eller en godkänd 
certifieringsmekanism som avses i artikel 42 får användas för att visa att tillräckliga garantier tillhandahålls, så 
som avses punkterna 1 och 4 i den här artikeln. 

6. Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln får, utan att det påverkar 
tillämpningen av ett enskilt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, helt eller 
delvis baseras på sådana standardavtalsklausuler som avses i punkterna 7 och 8 i den här artikeln, inbegripet 
när de ingår i en certifiering som i enlighet med artiklarna 42 och 43 beviljats den personuppgiftsansvarige 
eller personuppgiftsbiträdet. 

7. Kommissionen får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den här 
artikeln, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2. 

8. En tillsynsmyndighet får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den 
här artikeln, i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63. 

9. Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 ska upprättas skriftligen, inbegripet i ett 
elektroniskt format. 

10. Om ett personuppgiftsbiträde överträder denna förordning genom att fastställa ändamålen med och medlen för 
behandlingen, ska personuppgiftsbiträdet anses vara personuppgiftsansvarig med avseende på den 
behandlingen, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 82, 83 och 84. 
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Artikel 82 

Ansvar och rätt till ersättning 

1. Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av denna förordning 
ska ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna 
skadan. 

2. Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av 
behandling som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbiträde ska ansvara för skada uppkommen till 
följd av behandlingen endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter i denna förordning som specifikt 
riktar sig till personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges 
lagenliga anvisningar. 

3. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt punkt 2 om den visar att den 
inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan. 

4. Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, eller både en personuppgiftsansvarig och 
ett personuppgiftsbiträde, har medverkat vid samma behandling, och om de enligt punkterna 2 och 3 är 
ansvariga för eventuell skada som behandlingen orsakat ska varje personuppgiftsansvarig eller 
personuppgiftsbiträde hållas ansvarig för hela skadan för att säkerställa att den registrerade får effektiv 
ersättning. 

5. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkt 4, har betalat full 
ersättning för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ha rätt att 
från de andra personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena som medverkat vid samma behandling 
återkräva den del av ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor som 
fastställs i punkt 2. 

6. Domstolsförfaranden för utövande av rätten till ersättning ska tas upp vid de domstolar som är behöriga enligt 
den nationella rätten i den medlemsstat som avses i artikel 79.2. 

Artikel 83 

Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter 

1. Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med denna 
artikel för sådana överträdelser av denna förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje enskilt fall är 
effektivt, proportionellt och avskräckande. 

2. Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, påföras utöver eller i 
stället för de åtgärder som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid beslut om huruvida administrativa 
sanktionsavgifter ska påföras och om beloppet för de administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska 
vederbörlig hänsyn tas till följande: 

a) Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella uppgiftsbehandlingens 
karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada som de har lidit. 

b) Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. 

c) De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit för att lindra den skada 
som de registrerade har lidit. 

d) Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med beaktande av de tekniska 
och organisatoriska åtgärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32. 
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e) Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet gjort 
sig skyldig till. 

f) Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen och minska dess 
potentiella negativa effekter. 

g) De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. 

h) Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt huruvida och i vilken 
omfattning den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen. 

i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet vad gäller samma sakfråga, efterlevnad av dessa åtgärder. 

j) Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända certifieringsmekanismer i 
enlighet med artikel 42. 

k) Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på omständigheterna i fallet, såsom 
ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom överträdelsen. 

3. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, med avseende på en och samma eller 
sammankopplade uppgiftsbehandlingar, uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder flera av bestämmelserna i 
denna förordning får den administrativa sanktionsavgiftens totala belopp inte överstiga det belopp som 
fastställs för den allvarligaste överträdelsen. 

4. Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras administrativa 
sanktionsavgifter på upp till 10 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 2 % av den totala 
globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

a)  Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42

 och 43. 

b)  Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43. 

c)  Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4. 

5. Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras administrativa 
sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala 
globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

a)  De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, enligt artiklarna 5, 6, 7 

och 9. 

b)  Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22. 

c) Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation enligt 
artiklarna 44–49. 

d) Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits på grundval av kapitel IX. 

e) Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller permanent begränsning av behandling 
av uppgifter eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena som meddelats av tillsynsmyndigheten i enlighet 
med artikel 58.2 eller underlåtelse att ge tillgång till uppgifter i strid med artikel 58.1. 

6. Vid underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 ska 
det i enlighet med punkt 2 i den här artikeln påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 
EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående 
budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

7. Utan att det påverkar tillsynsmyndigheternas korrigerande befogenheter enligt artikel 58.2 får varje 
medlemsstat fastställa regler för huruvida och i vilken utsträckning administrativa sanktionsavgifter kan 
påföras offentliga myndigheter och organ som är inrättade i medlemsstaten. 



72

8. Tillsynsmyndighetens utövande av sina befogenheter enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga 
rättssäkerhetsgarantier i enlighet med unionsrätten och medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet effektiva 
rättsmedel och rättssäkerhet. 

9. Om det i medlemsstatens rättssystem inte finns några föreskrifter om administrativa sanktionsavgifter får den 
här artikeln tillämpas så att förfarandet inleds av den behöriga tillsynsmyndigheten och sanktionsavgifterna 
sedan utdöms av behörig nationell domstol, varvid det säkerställs att rättsmedlen är effektiva och har 
motsvarande verkan som de administrativa sanktionsavgifter som påförs av tillsynsmyndigheter. De 
sanktionsavgifter som påförs ska i alla händelser vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa 
medlemsstater ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i deras lagstiftning som de antar i enlighet med 
denna punkt senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuell senare ändringslagstiftning eller 
ändringar som berör dem.
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Introducing the New GDPR Changes

There are a large number of new issues for organizations to consider. 

Some of the new headline changes include

� New and updated fundamental principles, such as fairness 

and legality, processing conditions, prior information, con- 

sent, transparency, accuracy, lawfulness of processing, and 

definitions.

� Data protection officers.

� Special rules concerning children in relation to information 

society services.

� Expanded rights, including subject access rights.

� New enforcement and sanctions provisions.

� Right to be forgotten.

� Right to data portability.

� New security and breach provisions.

� Provisions regarding single data protection supervisory 

authority or one-stop-shop.

� Risk-based approach, risk minimization, consultations, and 

reporting.

Some of the new detailed changes include

• Repeal of DPD95
• WP29 and European Data Protection Board
• Background and rationale
• Context objectives, scope of GDPR
• New and expanded obligations
• Security
• Processing
• Rights
• Proceedings
• Establishment
• Transfers
• Data protection supervisory authority
• New bodies
• Notification/registration replaced
• Exceptions/exemptions
• Lawful processing and consent
• Online identifiers
• Sensitive personal data
• Children

• Right to prior information: directly 
obtained data

• Right to prior information: indirectly 
obtained data

• Right of confirmation and right of access

• Right to be informed of third-country 
safeguards

• Rectification and erasure

• Right to rectification
• Right to erasure (right to be forgotten)
• Right to restriction of processing
• Notifications re rectification, erasure, or 

restriction
• Right to data portability

• Right to object
• Rights against automated individual 

decision-making, including profiling
• Data protection by design and by default

(Continued)
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(Continued)

• Health data
• New and updated definitions
• New processing rules:  obligations
• New (data protection) principles
• Lawfulness of processing: legitimate 

processing conditions
• Child’s consent: conditions for information 

society services
• Processing special categories of personal data

• Processing re criminal convictions and 
offenses data

• Processing not requiring identification

• Controllers and processors
• Responsibility of the controller
• Joint controllers
• Processor

• Processing under authority of controller and 
processor

• Records of processing activities

• Representatives of controllers not established 
in EU

• Cooperation with data protection supervisory 
authority

• Security

• Security of processing
• Notifying data breach to data protection 

supervisory authority
• Communicating data breach to individual data 

subject
• Data protection impact assessment and prior 

consultation
• Data protection impact assessment

• Prior consultation
• New data protection officer
• Position and tasks of new data protection 

officer
• General principle for transfers

• Transfers via adequacy decision
• Transfers via appropriate safeguards
• Transfers via binding corporate rules
• Transfers or disclosures not authorized by EU 

law
• Derogations for specific  situations

• New processing rules: individual data subject 
rights

• Right to transparency

• Data access rights

• Security rights
• Data protection impact assessment and 

prior consultation
• Communicating data breach to 

individual data subjects
• Data protection officer (contact)

• Remedies, liability, and sanctions
• Right to lodge complaint with the data 

protection supervisory authority
• Right to judicial remedy against the data 

protection supervisory authority
• Right to effective judicial remedy against 

controller or processor
• Representation of individual data 

subjects
• Suspension of proceedings

• Right to compensation and liability
• Codes of conduct and certification
• International cooperation on personal 

data
• Data protection supervisory authorities

• General conditions for imposing 
administrative fines

• Penalties

• Specific data processing situations
• Processing and freedom of expression 

and information
• Processing and public access to official 

documents
• Processing national identification 

numbers
• Processing in employment context

• Safeguards and derogations: public 
interest/scientific/historical research/ 
statistical archiving processing

• Obligations of secrecy

• Churches and religious associations
• Delegated acts and implementing acts
• Exercise of the delegation
• Relationship to Directive 2002/58
• Relationship to previously concluded 

agreements
• Review of other EU data protection 

instruments
• Restrictions
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Table 3.3  Practical considerations for the choice between Codes of Conduct and Certifications

Codes of Conduct, Arts. 40, 41 Certifications, Arts. 42, 43

An entity wants a practical interpretation of its 

obligations under the GDPR in relation to

– a whole sector,

– a specific data processing context,

– a specific technology,

– a certain product.

An entity wants to prove compliance with the 

GDPR regarding

– specific processing activities,

– a certain kind of processing activity.

Procedure Procedure

– After adhering to a Code of Conduct, the 

entity has to constantly self-monitor its 

compliance with the requirements of the Code 

of Conduct.

– Monitoring bodies/Supervisory Authorities 

will carry out more or less non-routine 

controls for determining the ongoing 

compliance of the entity’s activities with the 

Code of Conduct.

– Obtaining a Certification will, beforehand, 

require a cost-incurring and comprehensive 

control of the processing activities that shall 

be certified by a certification body/a 

Supervisory Authority.

– In case of a positive outcome of the control, 

the entity will get a Certification of the 

relevant processing activities.

Recommendable if Recommendable if

– Entities want a self-control mechanism to 

determine the compliance of all/the majority 

of their processing activities with the GDPR.

– Large(r) corporations want a self-regulation 

mechanism that corresponds to their specific 

sector- or product-related needs.

– Entities want a fast and efficient self-control 

instrument that they can use as a guideline for 

reaching compliance with the GDPR 

regarding the bulk of their processing 

activities.

– Entities want a proof of compliance with the 

GDPR for selected data processing activities.

– Entities have a need for legal certainty 

regarding the compliance of specific 

processing activities with the GDPR.


