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SAMMANFATTNING 
 

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) av dataskydds-

förordningen (General Data Protection Regulation; GDPR). 

 

Syftet är att modernisera reglerna som följer av dataskyddsdirektivet från 1995 och få 

till stånd en mer enhetlig tillämpning, inom EU. På många områden stärks de 

registrerades rättigheter. Skyldigheterna ökar eller blir förtydligade för person-

uppgiftsansvariga.  

 

Implementeringen av de nya dataskyddsreglerna får konsekvenser för person-

uppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. För många handlar det om ett stort arbete 

med förberedelser. Anpassningarna leder otvivelaktigt till kostnader för personuppgifts-

ansvariga och den tid och resurser som krävs kan försena andra utvecklingsprojekt. De 

nya reglerna om administrativa sanktionsavgifter får stor inverkan på personuppgifts-

ansvariga.  

 

Det finns också positiva effekter av GDPR, såsom ett ökat skydd för den värdefulla 

kunddatabasen. Det är viktigt att värna om kundernas förtroende, och en seriös 

integritetspolicy har betydelse. GDPR bidrar till att skapa och upprätthålla detta 

förtroende, genom klar och tydlig information och öppenhet. Vid en framtida 

försäljning av verksamheten har kunddatabasen, konton etc. ett värde; alltså gäller det 

att skydda den tillgången. 

 

I uppsatsens analys av skillnaderna mellan PuL och GDPR får vi följa en case study, där 

ett företag är mitt uppe i ett pågående GDPR-projekt. Vi får ta del av tolkningar och 

anpassningar till de nya reglerna. Uppsatsen avslutas med ett förslag på hur person-

uppgiftsansvariga kan förbereda sig inför en lyckad anpassning till GDPR. 

 

 

  



    

 

FÖRKORTNINGAR 
 

DI ................................. Datainspektionen 

 

DPD ............................. Data Protection Directive, (på svenska benämnd Data-

skyddsdirektivet) 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 

 

EU ................................ Europeiska Unionen 

 

GDPR .......................... General Data Protection Regulation (på svenska benämnd 

dataskyddsförordningen) Europaparlamentets och rådets 

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

fysiska personer med avseende på behandling av person-

uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) 

 

PuL  ............................. Personuppgiftslagen (1998:204) 

 

 

  



    

 

DEFINITIONER 
Särskilda termer som används genom uppsatsen antas ha dessa betydelser. 

 

Dataskydds- ................. Fysisk person som har i uppgift att informera och ge råd till den  

ombud personuppgiftsansvarige och dess medarbetare angående 

dataskydd. Dataskyddsombudet ska också övervaka 

regelefterlevnad utifrån GDPR och samarbeta med Data-

inspektionen (DI). Dataskyddsombudet kan ingå i den person-

uppgiftsansvariges personal eller anlitas via tjänsteavtal. 

 

Datasystem .................. Ett dataprogram, tekniskt system, applikation, funktionalitet 

eller register som behandlar personuppgifter 

 

Mottagare ..................... Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

 annat organ till vilket personuppgifter utlämnas, vare sig det är 

en tredje part eller ej. 

 

Personuppgift ............... All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 

en identifierbar fysisk person (kallad en registrerad) som är i 

livet. 

 

Personuppgifts- ............ Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller  

ansvarig annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

 

Personuppgifts- ............ Varje åtgärd med personuppgifter oberoende om de utförs auto- 

behandling matiserat eller ej, som ingår i eller kommer att ingå i ett register, 

exempelvis insamling, registrering, strukturering, bearbetning, 

lagring och radering av data. 

 

Personuppgifts- ............ Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

biträde annat organ som behandlar personuppgifter för den person-

uppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträdet bestämmer 

inte ändamål eller medel för behandlingen. 

 

Personuppgifts- ............ Säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstö- 

incident ring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller 

obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats 

eller på annat sätt behandlats 

  

Tredje land ................... Ett land som inte är medlem i EU eller EES. 

 

Tredje part.................... Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, 

personuppgiftsbiträde eller de personer som under den person-

uppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdes direkta ansvar är 

behöriga att behandla personuppgifter. 

 

Uppförandekoder ......... Av tillsynsmyndigheten godkända branschstandarder gällande 

personuppgiftsbehandling och dataskydd. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Den svenska personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) bygger på EU-direktivet Data 

Protection Directive (DPD) från 1995. I mars 2012 presenterade Europeiska 

kommissionen ett förslag till nya regler om dataskydd och personuppgiftsbehandling. 

Syftet var att modernisera reglerna som följer av dataskyddsdirektivet och få till stånd 

en mer enhetlig tillämpning inom EU. I april 2016 antog Europaparlamentet och EU:s 

ministerråd dataskyddsförordningen; General Data Protection Regulation (GDPR). Den 

25 maj 2018 kommer GDPR att ersätta PuL, och gäller då i alla medlemsländer.
1
 

 

I skrivande stund är det ett och ett halvt år innan GDPR ska tillämpas av EU:s alla 

medlemsländer. Sverige har tillsatt en utredning med målet att senast 12 maj 2017 

föreslå de anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell nivå 

som GDPR ger anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig och 

välbalanserad kompletterande nationell reglering om personuppgiftsbehandling på plats 

när förordningen börjar tillämpas. Utredaren ska bland annat analysera sanktioner som 

Sverige bör införa samt överväga vilka kompletterande bestämmelser som bör införas i 

svensk lag gällande exempelvis känsliga uppgifter och personnummer. I olika 

avseenden kommer alltså GDPR att justeras av nationella regler som vi i dagsläget inte 

kan förutspå hur de kommer att se ut.
2
 

 

GDPR är stringentare än PuL och lägger större ansvar på de som behandlar 

personuppgifter. Dels omfattar GDPR ett större reglerat område än DPD, dels innehåller 

PuL lättnader från DPD som försvinner i och med att GDPR är en förordning och 

därmed gäller i alla medlemsländer. GDPR ställer bland annat högre krav på 

informationsgivning, samtycke, anmälan av incidenter samt inför den nya obligatoriska 

rollen dataskyddsombud.  

 

GDPR stärker ställningen för registrerade genom rätten att bli bortglömd och 

dataportabilitet. Ansvaret ökar för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, 

bland annat genom krav på konsekvensbedömning av dataskydd och hårdare krav på 

anmälan vid personuppgiftsincidenter. Personuppgiftsansvariga behöver ta en aktivare 

roll att ge klar och tydlig, och samtidigt omfattande, information till registrerade samt 

att aktivt underlätta för individer att begära registerutdrag och radering av person-

uppgifter. 

 

För att klara de nya kraven och undvika stränga sanktioner behöver 

personuppgiftsvariga och personuppgiftsbiträden göra anpassningar i sina datasystem 

och rutiner. Frågan är vad konsekvenserna blir för de personuppgiftsansvariga som 

behöver anpassa sig till GDPR? I en case study granskas vad ett företag gör för 

förberedelser och anpassningar inför övergången från PuL till GDPR. 

 

                                                 
1
 Datainspektionen [www.datainspektionen.se] 2016-10-01 

2
 Dir. 2016:15 Dataskyddsförordningen  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka GDPR för att förstå vad konsekvenserna blir 

för personuppgiftsansvariga.  Implicit analyseras alltså hur GDPR skiljer sig mot PuL. 

Uppsatsen syftar slutligen till att lämna förslag på hur personuppgiftsansvariga kan 

förbereda sig inför ikraftträdandet av GDPR.  

 

1.3 Problemformulering 

För att nå syftet behöver följande frågor besvaras: 

 Vilka är de väsentliga skillnaderna mellan GDPR och PuL, som påverkar 

personuppgiftsansvariga? 

 Vad blir konsekvenserna för personuppgiftsansvariga? 

 Hur kan personuppgiftsansvariga förbereda sig inför implementeringen av data-

skyddsförordningen? 

 

1.4 Avgränsning 

Den empiriska studien, case study, har gjorts på ett stort svenskt företag. Förslagen till 

förberedelser inför implementeringen av GDPR tar därför inte upp specifika 

förutsättningar som gäller hos exempelvis myndigheter, sjukhus eller forskningsföretag. 

Urvalet av de mest väsentliga skillnaderna mellan PuL och GDPR baseras på case-

företagets anpassningsarbete. 

 

1.5 Metod 

Uppsatsen utgår från uppgiftsansvarigas perspektiv och vilka konsekvenser de får av 

övergången från PuL till GDPR. Med fokus på den praktiska tillämpningen har jag 

jämfört GDPR med PuL och inte granskat DPD. 

 

Genom en kvalitativ studie har jag fått svar på frågor om hur de intervjuade ser på 

verkligheten vilket gör det möjligt att beskriva och förklara konsekvenser av GDPR. 

Iakttagelserna har resulterat i en modell för hur personuppgiftsansvariga kan förbereda 

sig inför GDPR. En kvalitativ metod är användbar eftersom det ännu inte finns så 

många som hunnit implementerat GDPR. Med respekt för att olika branscher och 

verksamheter har individuella utmaningar med GDPR ser jag ändå möjlighet till 

generalisering av slutsatserna. Nyttan av generaliseringen är troligtvis störst för 

medelstora och stora bolag. 

 

Jag har gjort en case study på ett svenskt värdepappersinstitut, hädanefter kallat Case-

företaget. Case-företaget driver ett pågående GDPR-projekt för att anpassa sina data-

system, avtal och rutiner efter dataskyddsförordningen. Under pågående 

uppsatsskrivning har vissa anpassningar hunnit implementeras i pågående GDPR-

projekt, och i vissa fall pågår diskussioner eller endast preliminära arbetsriktningar har 

fastställts. Under studien har jag haft god insyn i Case-företagets GDPR-projekt och 

haft kontakt med såväl chefer som medarbetare i verksamheten. Studien har hög 

tillförlitlighet. 

 

Case-företaget har flera hundra anställda och behandlar tusentals registrerade i många 

olika datasystem. I vissa delar av affärsverksamheten använder Case-företaget 



    

 

3 

 

personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbehandling är nödvändig hos Case-företaget, i 

syfte att kunna tillhandahålla överenskommen service, för att kunna uppfylla sina 

skyldigheter mot de registrerade samt för att marknadsföra nya affärserbjudanden. 

Identitetskontroll är ett av flera primära ändamål med att lagra personuppgifter såsom 

namn, adress och personnummer. Sammanfattningsvis utgör personuppgiftsbehandling 

fundamentet i Case-företagets verksamhet, och i så stor omfattning att ett data-

skyddsombud krävs enligt GDPR. Kunddatabasen är av stort värde för Case-företaget, 

liksom att upprätthålla kundernas förtroende att vara ett seriöst värdepappersinstitut; 

därför är dataskydd en prioriterad fråga för företaget. 
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2 EMPIRI 

I detta kapitel redovisas identifierade väsentliga skillnader mellan GDPR och PuL ur 

personuppgiftsansvarigas perspektiv, det vill säga de förändringar och nyheter som 

kommer att påverka personuppgiftsansvariga. Varje avsnitt avslutas med en beskrivning 

av hur Case-företaget valt att hantera anpassningarna och analys av konsekvenserna för 

personuppgiftsansvariga. 

 

Genomgående används de definitioner som finns specificerade i uppsatsens början. 

Läsaren rekommenderas att läsa igenom definitionerna för att förstå analysen, särskilt 

när det gäller rollerna personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträden och dataskydds-

ombud.  Case-företaget är personuppgiftsansvarig, och anlitar personuppgiftsbiträden 

för olika delar av verksamheten. Ett exempel på personuppgiftsbiträden är ett annat 

företag som på uppdrag sköter ett av Case-företagets register. Case-företaget har en 

anställd person som har tjänsten som dataskyddsombud. 

 

Det som i princip är oförändrat i GDPR jämfört med PuL är strukturen, tillämpnings-

området, grundläggande krav, rättslig grund, behandling av känsliga personuppgifter 

och överföring till tredje land (ett land som inte är medlem i EU eller EES). 

 

Stora nyheter med GDPR är att det är en förordning och därmed är direkt tillämplig i 

EU-länderna. Det ger en harmonisering av regler i alla medlemsstater. Samtidigt 

begränsas möjligheterna till nationella undantag och särlösningar. GDPR gäller även 

tredje land som erbjuder varor och tjänster inom EU, eller som övervakar beteenden hos 

registrerade i EU. Ett exempel på övervakning är när fysiska personer spåras på internet 

i syfte att analysera personliga preferenser eller attityder. Med tredje land avses land 

som inte är medlem i EU eller EES. 

 

2.1 Sanktioner 

En skillnad mellan PuL och GDPR är sanktionerna. I dagsläget i Sverige förefaller det 

vara liten risk att bli dömd till böter för brott mot PuL. Under perioden 2007-2013 var 

det bara tre fall som ledde till åtal och ett till strafföreläggande, av cirka 200 brotts-

misstankar som anmälts årligen. Det är vanligt att de påstådda brotten handlar om 

kränkande publicerat material på internet, och egentligen inte personuppgifts-

behandling.
3
  

 

Det krävs att en person har blivit kränkt och lidit skada och gör en anmälan, och sedan 

ska en domstol döma ut böter. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet kan fängelsestraff 

utdömas. Enligt PuL ska Datainspektionen (DI) först genom påpekanden försöka få till 

en rättelse av olaglig personuppgiftsbehandling, därefter föreskriva vite
4
. 

 

När GDPR träder i kraft räcker det med att tillsynsmyndigheten gör en tillsyn där 

uppmärksammade brister kan resultera i mycket höga sanktionsavgifter
5
. I Sverige är 

det DI som är tillsynsmyndighet. Bristerna i den personuppgiftsansvariges dataskydd 

kan alltså de registrerade vara helt omedvetna om. I sak innebär det att sanktionsavgifter 

                                                 
3
 Sveriges Radio.se ”Få fälls för misstänkta brott mot PUL” 

4
 Se PuL 43-49 §§ 

5
 Se GDPR art. 83 
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kan föreskrivas utan att någon enskild registrerad ens påstår att skada har uppkommit. 

Det räcker således med att DI bestämmer sig för att göra en tillsyn, utan att någon har 

gjort en anmälan om brister eller att några misstankar finns. 

 

För personuppgiftsansvariga är det troligen sanktionerna som ger störst konsekvenser. 

Risken för höga sanktioner borde rimligen göra att personuppgiftsansvariga, som 

tidigare kanske inte tagit PuL på så stort allvar, kommer att prioritera fullständig 

regelefterlevnad när GDPR träder i kraft.  

 

Ytterst handlar införandet av sanktionsavgifter om att öka regelefterlevnaden för 

dataskydd. Ett effektivt skydd av personuppgifter över hela EU förutsätter att de 

registrerades rättigheter förstärks och specificeras och att de personuppgiftsansvarigas 

och personuppgiftsbiträdenas skyldigheter vid behandling av personuppgifter klargörs. 

Ett annat motiv bakom införandet av fastställda sanktionsavgifter är harmonisering, 

enhetlighet i hela EU. Det ska vara likvärdiga befogenheter för övervakning så att det 

går att säkerställa att reglerna för skyddet av personuppgifter efterlevs. Sanktionerna för 

överträdelser ska vara likvärdiga i medlemsstaterna. Sanktionsavgifter eller mot-

svarande nationella sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
6
 

 

Exempel på administrativa sanktionsavgifter för olika typer av brott mot GDPR: 

 

Upp till 10 miljoner EUR, eller om det gäller ett företag, upp till 2 % av den globala 

årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

 Saknar inbyggt dataskydd (art. 25) 

 Saknar registerförteckning (art. 30) 

 Saknar konsekvensbedömning, riskanalys (art. 35) 

 Inte utsett dataskyddsombud (art. 37-39) 

 

Upp till 20 miljoner EUR, eller om det gäller ett företag, upp till 4 % av den globala 

årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

 Otillåten personuppgiftsbehandling (art. 6) 

 Felaktigt samtycke (art. 7) 

 Otillåten behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (art. 9) 

 Undlåter att lämna information till registrerade (art. 12-15) 

 Inte tillgodosett registrerades rättigheter (art. 15-22) 

 Otillåten överföring av personuppgifter till tredje land (art. 44-48) 

 

Förutom att påföra administrativa sanktionsavgifter har DI befogenhet att förelägga den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträden om att sköta sin personuppgifts-

behandling enligt GDPR, och utfärda reprimander om behandlingen strider mot 

bestämmelserna. Vidare kan DI införa en tillfällig eller definitiv begränsning eller 

förbud mot behandling.
7
 

 

Case study: 

Case-företaget driver dataskyddsåtgärderna i form av ett projekt, på grund av de 

omfattande åtgärder som krävs för att säkerställa full regelefterlevnad. Resurser har 

tilldelats från högsta organ och projektet har högsta prioritet hos verksamheten och hos 

it-utveckling. 

                                                 
6
 Se GDPR skäl 148, 152 

7
 Se GDPR art. 58 
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De direkta konsekvenserna för personuppgiftsansvariga är att resurser behöver läggas på 

åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad. Merparten av detta arbete ska göras innan 

GDPR träder i kraft. När anpassningarna väl är gjorda bör riskerna vara låga att drabbas 

av sanktionsavgifter. För personuppgiftsansvariga som inte redan idag följer PuL blir 

anpassningsarbetet naturligtvis större, och då finns en risk att anpassningarna inte 

hinner bli klara innan GDPR:s ikraftträdande. För dessa personuppgiftsansvariga kan 

sanktionsavgifterna framstå som kostsamma konsekvenser. 

 

2.2 Informationsgivning om personuppgiftsbehandling 

Med ”information” eller ”informationsgivning” avses kommunikation som skickas från 

den personuppgiftsansvarige till den registrerade.  

 

I PuL
8
 finns regler om att personuppgiftsansvariga självmant ska informera den 

registrerade om att personuppgifter behandlas.  

 

Enligt PuL ska informationsgivningen innehålla:  

a) Uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet 

b) Ändamålet med behandlingen 

c) All övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara 

sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom mottagare av uppgifterna, 

skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och få 

rättelse. Information behöver dock inte lämnas om sådant som den registrerade 

redan känner till. 

 

I GDPR är grundtanken och syftet med informationsgivning oförändrat, nämligen 

principerna om rättvis och öppen behandling. Informationsskyldigheten är dock mer 

omfattande än tidigare, för att stödja principerna om rättvis och öppen behandling
9
.  

 

Nyheterna består av detaljerade krav på informationsgivningen, krav på att underlätta 

för den registrerade att utöva sina rättigheter, samt specificering av vad informationen 

ska innehålla. I synnerhet kraven på informationens innehåll är vida mer omfattande än 

vad som anges i PuL 25 § p. c som “all övrig information”.  

 

Tydlighet  
Kommunikationen ska vara i en “koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig 

form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för information som är 

särskilt riktad till barn”
10

. Informationen ska ges skriftligt, elektroniskt eller om 

personen begär det muntligt. Detta uttryckliga krav på tydlighet finns inte i PuL, eller i 

Dataskyddsdirektivet (DPD).  

 

Det har ännu inte kommit ut några råd om hur kravet på tydlighet bör ta form i 

praktiken. Det är inte otänkbart att denna typ av vägledning kommer att komma från 

EU:s Data Protection Board och DI när det närmar sig GDPR:s ikraftträdande. 

 

                                                 
8
 Se PuL 23-25 §§   

9
 Se GDPR skäl 60 

10
 Se 12 art 1 p GDPR  
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Underlätta för den registrerade att utöva sina rättigheter
11

 

Vidare stipuleras att den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att 

utöva sina rättigheter: 

 rätt till tillgång (art. 15),  

 rätt till rättelse (art. 16),  

 rätt till radering, bli bortglömd (art. 17),  

 rätt till begränsning av behandling (art. 18),  

 anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och begränsning (art. 19),  

 rätt till dataportabilitet (art. 20),   

 rätt att göra invändningar (art. 21), samt 

 rätt att inte bli föremål för beslut enbart grundat på automatiserat individuellt 

beslutsfattande inbegripet profilering, vilket ger rättsliga följder eller betydande 

påverkan (art. 22) 

 

Någon vägledning finns ännu inte för på vilket sätt personuppgiftsansvariga ska under-

lätta för den registrerade att utöva sina rättigheter. DI kommer eventuellt att ge 

rekommendationer längre fram. 

 

Specificering av informationens innehåll
12

 

Informationsgivningens innehåll specificeras i art. 13-14. Artiklarna sinsemellan är i 

huvuddrag desamma. Särredovisningen i två artiklar är huruvida personuppgifterna 

erhållits från den registrerade (art. 13) eller från annan (art. 14). Den stora skillnaden är 

krav på tidpunkten för informationsgivningen, vilket kan ske vid senare tillfälle när 

uppgifter hämtas från annan än den registrerade. När personuppgifter hämtas från annan 

än den registrerade behöver information ges om varifrån uppgifterna kommer.  

 

Det torde dock inte vara främmande att anta att en personuppgiftsansvarig ändå väljer 

att följa reglerna i art. 13 för informationsgivning då personuppgifter erhållits från den 

registrerade, för att det är enklare att ha ett förfarande istället för två olika beroende på 

vem som lämnat personuppgifterna. I så fall betyder det att information ska ges när 

personuppgifterna erhålls. I praktiken kan det vara i samband med att avtal om vara, 

tjänst eller anställning ingås, och där personen skriver på att hen tagit del av information 

om personuppgiftsbehandling. Det finns inga krav på viss tid mellan information om att 

uppgifterna kommer att lämnas ut till mottagare och när utlämnande faktiskt sker. 

 

Informationsgivningen om personuppgiftsbehandling ska enligt 13 art. 1 p. göras när 

personuppgifterna erhålls, och innehålla följande detaljer: personuppgiftsansvariges och 

personuppgiftsbiträdens identitet och kontaktuppgifter, dataskyddsombuds kontakt-

uppgifter, ändamål, laglig grund, berättigade intressen, mottagare och skyddsåtgärder 

vid överföring till tredje land.  

 

Dessutom anges i p. 2 ytterligare krav på innehåll i syfte att säkerställa rättvis och 

transparent behandling: lagringsperiod, den registrerades rättigheter angående 

registerutdrag, rättelse, radering och begränsning av behandlingen, rätten till data-

portabilitet, återkallelse av samtycke, klagomål till en tillsynsmyndighet samt 

förekomsten av automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering. 

 

                                                 
11

 Se 12 art 2 p GDPR 
12

 Se GDPR art. 13-14 
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Slutligen krävs det i p. 3 att informationsgivning ska göras på nytt för det fall den 

personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat 

syfte än det ursprungliga för vilket uppgifterna insamlades. 

 

I sitt examensarbete har Victoria Juncke analyserat informationskraven och drar 

slutsatsen att de nya reglerna kan försvåra för personuppgiftsansvariga, speciellt vid 

snabba förfaranden eftersom omfattande informationsgivning måste ske innan 

behandling påbörjas. Juncke uttrycker också oro för att de omfattande 

informationskraven är svårförenliga med GDPR:s inledande krav på tydlighet, 

begriplighet och inte minst kravet på att informationen ska vara koncis.
13

 

 

Case study: 

Information till registrerade är en prioriterad åtgärd inom företagets dataskyddsprojekt. 

Brott mot dessa regler kan ge högsta nivån på sanktionsavgifter; 20 miljoner EUR, eller 

4 % av den total globala årsomsättningen. 

 

I en kartläggning av alla datasystem som behandlar personuppgifter har samtliga 

systemägare fått svara på frågan hur information ges till de registrerade. En inventering 

har gjorts över alla ställen där information om personuppgiftsbehandling ges till kunder 

och medarbetare. Företaget kommer att uppdatera sin informationstexts innehåll i 

enlighet med GDPR. Case-företaget bedömde att informationstexten redan uppfyller 

kravet på tydlighet.  

 

Det förefaller inte finns något behov av ytterligare förtydligande för det fall kunden är 

ett barn, eftersom det krävs föräldrafullmakt för att starta engagemang för minderåriga 

hos Case-företaget. Det är inte heller aktuellt för anställda. 

 

Korrigering behöver göras för att informera om den registrerades rättigheter. Syftet med 

korrigeringen är att visa att Case-företaget gjort vad det kan för att underlätta för den 

registrerade att utöva sina rättigheter. Information om ändamålet med behandlingen 

behöver ses över för respektive datasystem för att upptäcka om något datasystems 

ändamål avviker från standard och att texten behöver anpassas i enskilda fall. 

 

I samtliga fall fanns texten på någon form av avtal som den registrerade skrivit på att 

hen tagit del av informationen om personuppgiftsbehandling. Avtalen lagras bland 

kunddokumenten, och kan uppvisas vid kontroll.  

 

Det kan vara en svårighet att bedöma tidpunkt för informationsgivningen. Case-

företaget har gjort bedömningen att avtal skrivs på innan insamling av personuppgifter 

sker, och det är uppgifter som den registrerade själv lämnar in. Diskussioner pågår hos 

företaget huruvida ändring av uppgifter som inhämtas från annan än den registrerade 

behöver informeras, exempelvis automatisk adressuppdatering från Statens 

Personadressregister (SPAR). 

 

Hos Case-företaget kan samma standardtexter användas som information på flera olika 

personuppgiftsbehandlingar. Det underlättar anpassningsarbetet. För de personuppgifts-

ansvariga som flera helt olika personuppgiftsbehandlingar, där exempelvis ändamål, 

lagringstid och mottagare skiljer sig åt blir anpassningsarbetet mer ad hoc och mer 
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tidskrävande. En svårighet kan däremot vara att samordna alla olika informationstexter i 

ett stort företag med väldigt många personuppgiftsbehandlingar. Här kan dataskydds-

ombudet spela en viktig roll som samordnare och rådgivare till verksamheten för att 

effektivisera anpassningsarbetet med nya informationstexter. 

 

För de personuppgiftsansvariga som riktar informationsgivning till barn behöver 

särskild vikt läggas vid tydligheten. Denna anpassning kan tänkas bli något mer 

tidskrävande. Sverige har ännu inte tagit ställning till om åldersgränsen ska vara 13 eller 

16 år för att informationen ska behöva vara barnanpassad.  

 

När de nya utökade informationstexterna har implementerats behöver de också följas 

upp och revideras löpande eller periodiskt. Hos vissa personuppgiftsansvariga kan det 

dessutom bli nödvändigt att ge ut information på flera olika språk, vilket ökar 

arbetsbördan med såväl implementering som löpande förvaltning. 

 

2.3 Begäran om registerutdrag 

Det är mer omfattande krav på registerutdragets innehåll i GDPR
14

 än i PuL
15

. 

Informationsskyldigheten gällande registerutdrag motiveras utifrån principerna om 

rättvis och öppen behandling
16

. 

 

Ett registerutdrag är en sammanställning över den registrerades personuppgifter som 

behandlas hos den personuppgiftsansvarige. Syftet med registerutdraget är att den regi-

strerade ska få medvetenhet om att personuppgiftsbehandling sker och kunna 

kontrollera att behandlingen är laglig. 

 

Ingen begränsning i frekvens för ansökan 

Enligt PuL har en person rätt att begära ut registerutdrag kostnadsfritt en gång per 

kalenderår. Någon sådan begränsning i frekvens finns inte angiven i GDPR. Däremot att 

den personuppgiftsansvariga får ta ut en rimlig administrativ avgift om den registrerade 

begär ut fler än en kopia.  

 

I GDPR ges också en möjlighet att vägra lämna ut registerutdrag. I så fall åligger det 

emellertid den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller 

orimlig, särskilt på grund av begärans repetitiva art.
17

 

 

Krav på skriftlig ansökan är borttaget 

Enligt PuL är kravet att ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den registrerade. 

Några sådana krav finns inte i GDPR. Här anges istället att om begäran görs i 

elektronisk form så ska informationen lämnas elektroniskt om inte den registrerade 

begär annat. Man kan anta att denna lättnad försvaras av att e-post är ett mycket vanligt 

kommunikationssätt nu för tiden men att det inte var det 1995 när DPD beslutades. 

Enligt de grundläggande villkoren
18

 för all kommunikation kan den registrerade även 

begära att få informationen muntligt. 
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 Se GDPR art. 15 
15

 Se PuL 26 § 
16

 Se GDPR skäl 60 
17

 Se GDPR art. 12.5 
18

 Se GDPR art. 12.1  
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Innehåll 

Enligt PuL
19

 finns bara fyra innehållskrav på registerutdraget; information om vilka 

personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna inhämtats, ändamålen med 

behandlingen och eventuell mottagare av uppgifterna.  

 

Det nya i GDPR är att, förutom de fyra innehållskraven enligt PuL, så ska register-

utdraget dessutom innehålla uppgifter om: 

 kategorier av personuppgifter 

 förutsedd lagringsperiod för personuppgifterna 

 förekomsten av den registrerades rättigheter  

i) rättelse 

ii) radering 

iii) begränsning av behandling av personuppgifter 

iv) invändning mot personuppgiftsbehandling 

v) rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet 

 förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, samt 

logiken bakom, betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för 

den registrerade 

 lämpliga vidtagna säkerhetsåtgärder i de fall personuppgifterna överförs till 

tredje land 

 

Tidsfrist för utlämnandet förkortat 

Enligt PuL ska registerutdraget lämnas ut inom en månad, eller vid särskilda skäl fyra 

månader. Enligt GDPR ska informationen ges utan onödig fördröjning dock senast inom 

en månad. Tidsfristen kan förlängas med ytterligare två månader, om det är en särskilt 

komplicerad begäran eller om den personuppgiftsansvarige har många ansökningar 

samtidigt. För att kunna utnyttja den längre tidsfristen behöver dock den person-

uppgiftsansvarige informera den registrerade om fördröjningen inom en månad samt 

ange orsaken till förseningen. 

 

Case study: 

Case-företaget har hittills behandlat begäran om registerutdrag manuellt, då sådan 

begäran endast förkommit någon enstaka gång. Nya standardiserade rutiner för denna 

begäran ska tas fram för att garantera kvalitet och tidsfrist enligt GDPR. Rutinen ska 

finnas inskriven i företagets personuppgiftsinstruktion. Rutinen ska omfatta:  

 ansvarig person för hanteringen av ärendet  

 begära in personuppgifter från datalager  

 sammanställa en rapport inklusive ändamål, inhämtning, och eventuell 

mottagare av personuppgifterna 

 skriva brev enligt ny mall till den registrerade 

 vägledning till medarbetare i verksamheten hur de ska underlätta för den 

registrerade att utöva sin rättighet  

 

Registerutdraget behöver kompletteras med de nya innehållskraven i GDPR. Det finns 

goda möjligheter till att utveckla en databassökning från centralt datalager för att 

tillgodose kraven. En mindre it-utveckling är nödvändig för insamlande av lagrade 

personuppgifter. Med hjälp av en uppsatt mall för registerutdraget minimeras 

arbetsinsatsen och tiden för att skicka detta till den registrerade. 
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Case-företaget spelar in telefonsamtal med kunderna. Ljudupptagningarna utgör 

personuppgifter och omfattas därmed av informationsskyldigheten. Det skulle dock vara 

oproportionerligt att kräva av Case-företaget att hitta, spela upp samtalen och att 

dokumentera dem till kunden i ett registerutdrag. Case-företaget avser att följa DI:s 

anvisningar och rekommendationer om information om inspelade telefonsamtal. 

Rekommendationen om inspelade telefonsamtal härrör från DI:s tillsyn 2003 av bankers 

information i sina registerutdrag.
20

 Rapporten visade att hälften av bankerna som 

spelade in sina samtal inte informerade om detta i registerutdragen. DI:s synpunkt är att 

den personuppgiftsansvarige åtminstone bör informera om i vilka situationer som 

telefonsamtal spelas in, exempelvis vid rådgivning och aktieaffärer. Om kunden 

återkommer med en uttrycklig begäran om att få ta del av de inspelade samtalen ska 

banken tillgodose detta. 

 

Hänsyn till ljud- och bildupptagningar (videoinspelningar) kan få stora konsekvenser 

för personuppgiftsansvariga som lagrar stora mängder att denna typ av personuppgifter. 

I dessa fall kan det även bli aktuellt med ställningstagande huruvida en registrerad har 

rätt att begära att få ut ljud- och bildupptagningar som inkluderar andra personer. 

 

2.4 Ansvarsskyldighet 

Nytt i GDPR är att personuppgiftsansvariga utöver att ansvara för att 

personuppgiftsbehandlingen följer uppsatta principer, dessutom ska kunna visa för DI 

att principerna efterlevs. Den personuppgiftsansvariga ska alltså kunna bevisa att 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har gjorts, och att åtgärderna ses över 

och uppdateras vid behov. Även åtgärdernas effektivitet ska kunna visas. Ett sätt att visa 

att förordningen följs är att tillämpa godkända så kallade uppförandekoder eller 

godkända certifieringsmekanismer. Uppförandekoder är godkända branschstandarder. 

Syftet med den nya ansvarsskyldigheten är ytterst att öka regelefterlevnaden genom 

ökat dataskydd.
21

 

 

GDPR anger att medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, Europeiska 

dataskyddsstyrelsen (Data Protection Board) och EU-kommissionen ska uppmuntra 

utarbetandet av uppförandekoder. Syftet med uppförandekoder är att effektivisera 

tillämpningen av GDPR. Uppförandekoder kan föreslås av exempelvis bransch-

organisationer. I Sverige är det DI som godkänner uppförandekoder. En förutsättning 

för att godkänna uppförandekoder är att de överensstämmer med GDPR och att DI 

bedömer att tillräckliga garantier tillhandahålls. DI kan ackreditera organ, med lämplig 

expertnivå, som får övervaka efterlevnaden av uppförandekoder. Även certi-

fieringsorgan får ackrediteras av DI. Certifiering, sigill och märkning av dataskydd ska 

syfta till att visa att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden följer 

förordningen. 
22

 

 

Case study: 

En generell privacy policy ska tas fram samt en uppdaterad instruktion för behandling 

av personuppgifter i verksamheten. Vid en kartläggning av datasystem har identifierats 
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rutiner som har dokumenterats i manualer. Rutinerna för personuppgiftsbehandling är 

anpassade för att kunna visas upp vid en tillsyn av DI. I dataskyddsombudets årsplan 

ska periodiska kontroller göras för att styrka att principerna följs. Kontrollåtgärderna 

ska rapporteras till vd. Även kontrollprotokollen ska kunna visas upp vid en tillsyn. 

 

Det kommer att dröja innan uppförandekoder och certifieringsmekanismer är i bruk. 

Därför behöver personuppgiftsansvariga på egen hand utarbeta policy och instruktioner 

i god tid. Case-företaget följer debatten om dataskydd, och planerar att skicka en 

representant till dataskyddsforum för att hålla sig informerad. Genom att delta i data-

skyddsforum och diskussioner inom branschorganisationer kan man bidra till att 

uppförandekoder utarbetas. 

 

2.5 Större ansvar för personuppgiftsbiträden 

Enligt PuL är det alltid den personuppgiftsansvarige som har ansvaret gentemot de 

registrerade, även om ett personuppgiftsbiträde anlitas. Nytt i GDPR är att även 

personuppgiftsbiträden har ansvar att behandlingen sker enligt förordningen. Den 

personuppgiftsansvarige är förvisso huvudansvarig men även personuppgiftsbiträden 

kan åläggas sanktionsavgifter. Även personuppgiftsbiträden behöver därför utforma 

datasystem, processer och dokumentation i enlighet med GDPR. Person-

uppgiftsansvariga får endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier 

att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits så att behandlingen 

uppfyller kraven.  

 

Det är obligatoriskt med biträdesavtal som är bindande för personuppgiftsbiträdet. 

Avtalet ska ange föremål för behandlingen, varaktighet, art och ändamål, typ av 

personuppgifter, kategorier av registrerade samt den personuppgiftsansvariges 

skyldigheter och rättigheter. Det specificeras en rad krav och begränsningar för vad 

personuppgiftsbiträdet får göra, samt garantier att personuppgiftsbiträdets personal 

följer reglerna. Om personuppgiftsbiträdet bryter biträdesavtalet genom att själv ändra 

ändamålen eller medlen för behandlingen ska personuppgiftsbiträdet anses vara 

personuppgiftsansvarig. Exempel på ändring av ändamålet med behandlingen skulle 

kunna vara att personuppgiftsbiträdet säljer personuppgifter till annan mottagare eller 

skickar ut egen direktmarknadsföring. 

 

Case study: 

Först har en inventering gjorts för att identifiera leverantörer, samarbetspartners och 

tredje parter. Därefter har en bedömning gjorts huruvida dessa ska klassificeras som 

personuppgiftsbiträden. Avtalen behöver uppdateras alternativt kompletteras med mer 

utvecklade bestämmelser som reglerar personuppgiftsbiträdets roll. Periodisk översyn 

över avtalen med personuppgiftsbiträden är inlagt i dataskyddsombudets årsplan. 

 

I takt med att uppförandekoder och branschstandarder utarbetas kommer sannolikt 

också standardbestämmelser att kunna användas. GDPR har nyligen beslutats och det är 

kort tid kvar innan ikraftträdande så uppförandekoder hinner troligen inte fastställas. 

Därför behöver personuppgiftsansvariga ta fram egna biträdesavtal som reglerar frågan. 

Eftersom ansvaret mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet kan 

styras genom biträdesavtalet ligger det antagligen främst i den personuppgiftsansvariges 

intresse att avtalet tydligt specificerar vad biträdet får göra med personuppgifterna. Ett 
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exempel skulle kunna vara när personuppgiftsbiträdet överför personuppgifter vidare till 

annan mottagare, och detta inte är reglerat i avtalet.  

 

2.6 Dataskyddsombudets roll 

Enligt PuL finns möjlighet för personuppgiftsansvariga att utse ett personuppgifts-

ombud. Om ett personuppgiftsombud finns så behöver personuppgiftsbehandlingar inte 

anmälas till DI. Några uttryckliga krav på personuppgiftsombudets kvalifikationer finns 

inte i PuL.
23

  

 

Enligt GDPR
24

 däremot är ett så kallat dataskyddsombud obligatoriskt om: 

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller organ 

b) kärnverksamheten består av behandling, som på grund av karaktär, omfattning 

och ändamål, kräver regelbunden och systematisk övervakning av de 

registrerade i stor omfattning 

c) kärnverksamheten består av behandling av särskilda kategorier av uppgifter 

(känsliga uppgifter) exempelvis hälsa eller lagöverträdelser 

 

Kraven på dataskyddsombudet är enligt GDPR yrkesmässiga kvalifikationer, 

sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmåga att fullgöra 

angivna uppgifter såsom aktivt deltagande i dataskyddsfrågor, informera, ge råd, 

övervaka efterlevnad, ge råd vid konsekvensbedömning och samarbeta med DI. 

Dataskyddsombudet ska utföra sina arbetsuppgifter på ett oberoende sätt, och rapportera 

till organisationens högsta förvaltningsnivå.
25

 

 

Case study: 

Ett dataskyddsombud har tillsatts från start av GDPR-projektet. På så vis får 

dataskyddsombudet löpande utbildning och erfarenhet av dataskyddsfrågor och insikt i 

DI:s verksamhet. För att ge dataskyddsombudet de förutsättningar som behövs 

uppmanas hen att gå bland annat DI:s utbildningar i dataskydd. 

 

Case-företaget har sedan tidigare ett personuppgiftsombud vilket säkerställer trygg 

kunskapsöverföring till den nya rollen. En årsplan för dataskyddsombudet är under 

framtagande, som innehåller alla kontroller som ska göras. En rapporteringsmall ska tas 

fram. I företagets dataskyddspolicy och instruktion ska rollen specificeras.  

 

För de personuppgiftsansvariga som inte har något personuppgiftsombud idag blir 

anpassningsarbetet större. De behöver bygga upp en helt ny tjänst från start och lägga 

resurser på utbildning. Möjlighet finns dock att anlita ett externt företag eller konsult 

som dataskyddsombud. Det kan också vara en kortsiktig lösning under omställningen 

till GDPR, i fall adekvat kunskap om dataskydd saknas hos den personuppgifts-

ansvarige. 
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2.7 Förteckning över behandling 

Enligt PuL är det valfritt att utse ett personuppgiftsombud, och i sådant fall slipper 

personuppgiftsansvariga anmälningsplikten av behandlingar. Istället ska person-

uppgiftsombudet föra förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Förteckningen 

ska innehålla samma uppgifter som annars skulle ha anmälts till DI. Det är de mest 

grundläggande frågorna om personuppgiftsbehandling såsom ändamål, kategorier av 

registrerade, personuppgifter, mottagare, redogörelse om uppgifter kommer att över-

föras till tredje land och vilka åtgärder som vidtagits för att trygga säkerheten.
26

 

 

Enligt GDPR är det obligatoriskt att föra förteckning över behandlingen för företag med 

fler än 250 anställda, eller som behandlar personuppgifter i stor skala eller som hanterar 

särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter, såsom hälsa och lag-

överträdelser).
27

 Innehållskraven i förteckningen är i princip desamma som i PuL. Enda 

nyheterna är att de förutsedda tidsfristerna för radering av personuppgifter ska anges, 

samt kontaktuppgifter till dataskyddsombudet. 

 

Case study: 

En inventering har gjorts över alla datasystem och register som behandlar 

personuppgifter. En systemförteckning har funnits sedan tidigare, och som varit avsedd 

att kunna visas upp vid en tillsyn. Komplettering har gjorts enligt de nya kraven samt 

kompletterande beskrivningar av rutiner för överskottsinformation, gallring, 

informationsgivning, samtycke, och konsekvensanalys. I samband med system-

inventeringen gjordes även en översyn av systemägarskap, behörighetskontroll och 

andra säkerhetsåtgärder för dataskydd. Systeminventeringen var ett stort arbete som 

involverade många medarbetare, vilket fick en välkommen bieffekt att medvetenheten 

ökade om dataskydd, och att GDPR-anpassning är en viktig och prioriterad fråga på 

Case-företaget. 

 

För personuppgiftsansvariga som inte har något personuppgiftsombud i dag och därmed 

varit tvungna att anmäla alla personuppgiftsbehandlingar till DI, kan anmälnings-

blanketterna användas som bas för att bygga upp en egen systemförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar. Det förutsätter förstås att den personuppgiftsansvarige har 

sparat blanketterna som skickats in till DI.  

 

Ju fler personuppgiftsbehandlingar, register, som ett företag har desto större arbete blir 

det att anpassa förteckningen till GDPR:s krav. Å andra sidan kan man argumentera att 

riktigt stora företag redan idag säkert har en stor kännedom om PuL och dataskydd, 

medan ett mindre eller medelstort företag kan behöva extern hjälp i anpassningsarbetet. 

Konsekvenserna för personuppgiftsansvariga kan också variera beroende på om de har 

utvecklat egna datasystem eller om de har köpt externa system. I det sista fallet är det 

inte otänkbart att systemleverantören kan stå för en del av anpassningsarbetet. 

 

2.8 Dataportabilitet 

Rätten till portabilitet har ingen motsvarighet i PuL. I syfte att förbättra kontrollen över 

sina egna uppgifter ska den registrerade ha rätt få ut sina personuppgifter, som man har 

tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, samt att få dem överförda till annan 

                                                 
26

 Se PuL 37, 39 §§ samt DI:s blankett för anmälan om behandling av personuppgifter 
27

 Se GDPR art. 30 
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personuppgiftsansvarig. Uppgifterna ska tillhandhållas i ett strukturerat, allmänt använt 

och maskinläsbart format. Den personuppgiftsansvarige som behandlar uppgifterna får 

inte hindra detta. Den här rätten skulle kunna bli aktuell exempelvis när en person vill 

byta socialt nätverk eller e-posttjänst, för att skydda sina uppdateringar, e-post och 

bilder.
28

 

 

Case study: 

En bedömning har gjorts att det är låg sannolikhet att en begäran om portabilitet skulle 

inkomma. Enda syftet skulle vara att föra över personuppgifter till en konkurrent, och i 

så fall skulle den nye personuppgiftsansvarige i alla fall begära in personuppgifterna på 

nytt i samband med nya kundavtal och identitetskontroller. Case-företaget förbereder ett 

automatiserat registerutdrag som skapas från ett centralt datalager. Detta registerutdrag 

skulle kunna fungera som underlag för dataportabilitet.  

 

En utmaning för Case-företaget är att bedöma vilka ytterligare uppgifter utöver de 

grundläggande personuppgifterna såsom namn, personnummer och adress som också 

kan anses ingå i rätten till portabilitet. En fråga är huruvida värdepapperstransaktioner 

ska ingå i dataportabilitet. I skrivande stund har ännu inga rekommendationer kommit 

från DI eller EU:s Data Protection Board. 

 

Hos Case-företaget bedömdes inte dataportabilitet kräva omfattande anpassningsarbete. 

Hos en annan typ av företag, som behandlar stora mängder foton, ljud- och 

bildupptagningar eller e-post kan dataportabilitet var den mest omfattande förändringen 

i och med GDPR.  Här kan it-utvecklingen bli omfattande för att klara av att inom 

rimlig tid överföra stora mängder personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig. 

Viktigt är också att avgöra vilken information som den registrerade har rätt att begära 

ut. En svårighet kan exempelvis vara att ta ställning till överföring av videofilmer som 

innehåller fler personer än den som begär dataportabilitet.  

 

En annan svårighet är att fastställa vad som är ”strukturerat, allmänt använt och 

maskinläsbart format”. En förutsättning för att syftet med dataportabilitet ska kunna nås 

är att mottagande personuppgiftsansvarig kan läsa informationen som överförs. När det 

gäller dataportabilitet är det därför viktigt att branschstandarder fastställs för formatet. 

Även säkerhetsfrågor för överföring av data behöver adresseras.  

 

2.9 Samtycke 

Villkoren för samtycke är mer specificerade i GDPR
29

 än i PuL
30

. Till exempel krävs att 

begäran om samtycke läggs fram på ett klart och tydligt språk, som tydligt särskilts från 

andra frågor, i en begriplig och lättillgänglig form. Syftet är att göra de registrerade 

medvetna om att samtycke ges och hur långt det sträcker sig. Det ska vara lika lätt att 

återkalla som att ge samtycke och detta ska informeras om när samtycke begärs. Det är 

den personuppgiftsansvarige som ska bevisa att samtycke har getts, därför är det 

lämpligt med skriftligt samtycke trots att detta inte är ett formkrav. Möjligheten att 

hävda samtycke som grund för behandling är liten för myndigheter, då förhållandet 

anses ojämlikt mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige. Ett samtycke 

                                                 
28

 Se GDPR art. 20 och skäl 68 
29

 Se GDPR art. 7 och skäl 42-43 
30

 Se PuL 10 § 
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kan inte heller anses frivilligt om krav på samtycke till onödig behandling är ett villkor 

för att få tillgång till en vara eller tjänst. Varje personuppgiftsansvarig behöver fastställa 

om samtycke kan användas i aktuellt fall. 

 

Samtycke från barn är särskilt specificerat i GDPR. Där krävs föräldrarnas samtycke om 

barnet är yngre än 16 år (eller 13 år om Sverige väljer att förskriva lägre ålder).
31

 

 

Case study: 

I systemförteckningen och genomgången av tidigare till DI:s anmälda behandlingar har 

upptäcks att förtydligande behöver göras till personalen angående i vilka fall samtycke 

ska begäras, och i vilka fall som andra lagliga grunder finns för behandling och då ska 

inte samtycke krävas. Informationsgivning på avtal har också setts över gällande 

samtycke. Tillägg för information om återkallande är nödvändigt. Någon anpassning för 

barn är inte aktuell för Case-företaget. 

 

De enda datasystem som skulle kunna behandla känsliga uppgifter är administrativa 

personalsystem. För denna typ av register har rutiner uppdaterats med tydliga 

instruktioner om vilka uppgifter som inte får lagras. Även för CRM-system (Customer 

Relationship Management) har förtydligats rutiner för otillåten registrering av känsliga 

uppgifter som annars skulle ha krävt samtycke. 

 

För de företag som kräver samtycke genom att man godkänner en redan förmarkerad 

kryssruta behöver formuläret och texten ändras, för på ett tydligt sätt informera om vad 

samtycket innebär och att det är lätt att återkalla samtycket. Det är viktigt för person-

uppgiftsansvariga att ta ställning till när samtycke är den enda lagliga grund för person-

uppgiftsbehandlingen. I de fall annan laglig grund finns behöver de ta ställning till 

huruvida begäran om samtycke ska tas bort. 

 

2.10 Anmälan av personuppgiftsincidenter 

I PuL finns inga regler om anmälan av personuppgiftsincidenter till DI. Detta är nytt i 

och med GDPR. Syftet bakom GDPR:s nya regler om anmälan av personuppgifts-

incidenter är att skydda fysiska personer från skada, såsom begränsning av deras 

rättigheter, diskriminering, identitetsstöld, bedrägerier, ekonomisk förlust, skadat 

anseende eller förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av 

tystnadsplikt. Om en personuppgiftsincident sannolikt kommer att medföra en hög risk 

för skada eller integritetskränkning ska den registrerade därför informeras för att hen 

ska kunna vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
32

 

 

GDPR definierar en personuppgiftsincident som 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.
33
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 Se GDPR art. 8 
32

 Se GDPR skäl 85-86 
33

 Se GDPR art. 4.12 
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Exempel på personuppgiftsincidenter är när personuppgifter medvetet eller av misstag 

mailats till fel mottagare eller där en medarbetare får tillgång till uppgifter som hen inte 

ska ha behörighet till. Det behöver alltså inte handla om att en hacker gör dataintrång. 

 

Om en personuppgiftsincident inträffat ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt 

dröjsmål anmäla incidenten till DI, dock inte senare än 72 timmar efter att ha fått 

vetskap om det. Om det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk skada 

för de registrerade behöver ingen anmälan göras. Även personuppgiftsbiträden har 

ansvar för rapportering av incidenter, och det ska då göras till den personuppgifts-

ansvarige utan onödigt dröjsmål.
34

  

 

Incident-anmälan ska åtminstone beskriva incidentens art, kategorier och antal 

registrerade som berörs samt kategorier och antal personuppgiftsposter som berörs. 

Anmälan ska inkludera kontaktuppgifter till dataskyddsombudet och andra kontakter 

där mer information kan erhållas. Dessutom ska den personuppgiftsansvarige ange 

sannolika konsekvenser och beskriva åtgärder för att mildra potentiella negativa 

effekter. Den personuppgiftsansvarige ska föra dokumentation över alla incidenter, 

omständigheter, effekter och åtgärder. Dokumentationen syftar till att möjliggöra DI:s 

efterlevnadskontroll.
35

 

 

Om bedömningen är att det är sannolikt att personuppgiftsincidenten leder till hög risk 

för skada för registrerade så ska den personuppgiftsansvarige förutom anmälan till DI 

informera den registrerade om incidenten. Informationen till registrerade ska ges utan 

dröjsmål och innehålla en tydlig och klar beskrivning av personuppgiftsincidenten. 

Innehållskraven är desamma som i anmälan i DI. Information till den registrerade 

behövs inte om skyddsåtgärder har gjorts så att obehöriga inte kan läsa person-

uppgifterna, att den höga risken inte längre finns, eller att informationsgivningen skulle 

innebära oproportionerlig ansträngning. Vid det sista fallet kan information istället ges 

till allmänheten så att de registrerade ändå får information att personuppgiftsincidenten 

inträffat.
36

 

 

Case study: 

En befintlig generell incidentrapporteringsprocess finns redan på företaget. Rutinen 

kommer att ses över utifrån GDPR:s specifika krav, och uppdateras med rapporterings-

mall till DI och till registrerade. Eventuellt kommer det längre fram att publiceras 

uppförandekoder
37

 för anmälan av personuppgiftsincidenter. I väntan på dessa behöver 

företaget göra sin egen lösning.  

 

Vid händelse av dataintrång bedömer Case-företaget att det är troligt att hela 

kunddatabasen eller hela personaldatabasen blir hackad, och under sådana 

omständigheter skulle individuell information till de registrerade innebära 

oproportionerlig ansträngning och försena informationen varför ett pressmeddelande till 

allmänheten skulle vara effektivare för att få ut information snabbt. Detta är i linje med 

GDPR
38

. 

 

                                                 
34

 Se GDPR art. 33 
35

 Se GDPR art. 33 
36

 Se GDPR art. 34 
37

 Se GDPR art. 40.2 
38

 Se GDPR skäl 85-88 
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Hur pass stora konsekvenserna blir för personuppgiftsansvariga beror dels hur stor 

risken är för att incidenter inträffar, dels på hur pass väl utbyggda befintliga incident-

rapporteringsrutiner är. Ett företag som har stor risk för att personuppgiftsincidenter 

inträffar behöver hantera dessa risker. Skyddet mot dataintrång kan behöva utökas, 

vilket kan innebära såväl intern it-utveckling som externa kostnader. Externa kostnader 

kan exempelvis vara att köpa tjänster för dataskydd eller att outsourca delar av 

personuppgiftsbehandlingen. Om inga incidentrapporteringsrutiner finns idag behöver 

de byggas upp, vilket kan omfatta både systemstöd, nya arbetsrutiner och krisledning. 

  

2.11 Rätten att bli bortglömd 

Rätten att bli bortglömd tas upp som en nyhet i GDPR. Det handlar om att den 

registrerade bör ha rätt att få sina personuppgifter raderade, om lagringen av uppgifterna 

strider mot förordningen, särskilt om de inte längre behövs med tanke på de ändamål för 

vilka de samlats in eller behandlats, om en registrerad har återtagit sitt samtycke till 

behandling eller invänder mot behandlingen av personuppgifter. Denna rättighet är 

särskilt relevant när den registrerade har gett sitt samtycke som barn, utan att vara 

fullständigt medveten om riskerna med behandlingen, och senare vill ta bort dessa 

personuppgifter, särskilt på internet.
39

 

 

I PuL
40

 är rätten till radering uttryckt som rätten att säga nej till direkt marknadsföring 

och rätten att återkalla samtycke i de fall behandling av personuppgifter bara är tillåten 

via samtycke. I GDPR
41

 har den registrerades ställning stärks med förtydliganden om att 

den registrerade kan kräva radering, invändning och begränsning av behandlingen. En 

tydlig skillnad är att den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera mottagare att 

den registrerade begärt radering eller begränsning. Dessutom ska den personuppgifts-

ansvarige informera den registrerade att radering eller begränsning har utförts. 

 

Case study: 

En generell gallringsrutin har implementerats, för att minimera lagringstid, och för att 

undvika att uppgifter sparas efter att ändamål upphört. I samband med gallring ses 

rutiner över för att manuellt kunna utföra radering på begäran från registrerad. För att 

sätta upp en rutin för sådan begäran behöver även andra lagkrav tas i beaktande såsom 

bokföringslagen (1999:1078), lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsu-

menter och konsumentkreditlagen (2010:1846). 

 

Generellt behöver personuppgiftsansvariga ha en plan för vilka typer av uppgifter som 

den registrerade har rätt att få raderade, och i vilka fall uppgifter behöver sparas under 

längre tid och begäran om radering ska nekas. När begäran om radering ska tas om hand 

behövs en handlingsplan för radering på alla ställen personuppgifter förekommer. I detta 

fall kan den obligatoriska systemförteckningen vara till hjälp i arbetet. Om det finns en 

tydlig ägare till varje register effektiviserar det rutiner med radering. I vissa register, i 

synnerhet äldre sådana, kan det vara så att radering inte är tekniskt möjligt, utan att en 

avidentifiering behöver göras i stället. Genom avidentifieringen skrivs person-

uppgifterna över med fiktiv data som inte längre är sökbar eller går att koppla ihop med 

den fysiska personen. Det är viktigt att hänsyn även tas till eventuella backup-filer. 
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2.12 Missbruksregeln försvinner 

GDPR är en EU-förordning och ska tillämpas i sin helhet och gäller direkt i medlems-

länderna. Harmonisering är ett av ledorden i förordningen. Utrymmet för nationella 

undantag och särhantering är därför litet. För Sveriges del innebär detta att ett svenskt 

undantag, den så kallade missbruksregeln, försvinner i och med GDPR. 

 

Missbruksregeln i PuL innebär en lättnad att merparten av reglerna för 

personuppgiftsbehandling inte gäller så kallad ostrukturerad text. Det är alltså tillåtet att 

behandla personuppgifter utan att följa reglerna om information, gallring etc., så länge 

det inte missbrukas, det vill säga kränker den registrerades personliga integritet. Med 

ostrukturerad text avses behandling som inte har strukturerats för att påtagligt underlätta 

sökandet efter eller sammanställning av personuppgifter.
42

 

 

Syftet med missbruksregeln är att underlätta den vardagliga hanteringen som inte 

medför några integritetsrisker. Lättnaderna gäller för vardaglig ostrukturerad behandling 

av personuppgifter såsom löpande text i ordbehandlingssystem och korrespondens per 

e-post.
43

 

 

Case study: 

Diskussioner pågår hur e-post ska kunna anpassas till de nya reglerna. Analys behöver 

göras om det går att fortsätta på samma sätt och ändå hävda laglig grund för behandling.  

 

Några alternativ kan vara att fastställa rutiner för vilka personuppgifter som får skrivas i 

mail eller automatisk radering efter viss tid om inte e-post har arkiverats på visst sätt. 

En generell informationstext skulle kunna komplettera rutinen. En infallsvinkel kan vara 

att i den obligatoriska konsekvensanalysen bedöma risken och konsekvenserna med 

behandlingen av personuppgifter i ostrukturerad text. Om risken bedöms som väldig låg 

och konsekvenserna inte är skada för den registrerade så rekommenderas och prioriteras 

åtgärderna därefter.   

 

En förhoppning är att det inom snar framtid kommer ut rekommendationer från DI eller 

branschorganisationer som önskar få till stånd uppförandekoder.  

 

2.13 Inbyggt dataskydd 

Inbyggt dataskydd är en nyhet med GDPR, det finns inga motsvarande regler i PuL. För 

att ytterst syfta till att skydda fysiska personers rättigheter och friheter i samband med 

behandling av personuppgifter krävs att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

vidtas. För att kunna visa att förordningen följs behöver den personuppgiftsansvarige 

uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Det omfattar 

exempelvis uppgiftsminimering, att personuppgifter snarast möjligt pseudonymiseras, 

minimering av lagringstid och minimering av tillgänglighet. Det skapar också en 

öppenhet så att registrerade får ökad möjlighet att övervaka personuppgiftsbehandlingen 

och den personuppgiftsansvarige får möjlighet att skapa och förbättra säkerhets-

anordningar. I varje teknisk utveckling, utformning av applikationer samt nya produkter 
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och tjänster ska dataskyddsfrågor beaktas, så att personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden kan fullgöra sina skyldigheter avseende dataskydd.
44

 

 

Case study: 

En viktig del av att få till en standard med inbyggt dataskydd är att personalen utbildas i 

reglerna om dataskydd. Case-företagets projektkontor har mallar för obligatoriska 

projektdokument, bland annat för teknisk utveckling och godkännande av nya 

produkter. Projektmallarna behöver uppdateras med krav på beaktande av dataskydd 

och behandling av personuppgifter. Uppföljning av att inbyggt dataskydd beaktas ska 

även ingå i dataskyddsombudets årsplan. 

 

2.14 Konsekvensbedömning – Data Protection Impact Assessment 

Nytt i GDPR är att personuppgiftsansvariga ska göra en konsekvensbedömning 

(riskbedömning) för personuppgiftsbehandlingar, i synnerhet nya sådana. Det finns inga 

motsvarande krav i PuL. En konsekvensbedömning är en uppställning med identifierade 

risker, sannolikheten för att risken ska inträffa och vad de ger för konsekvenser, följder, 

för de registrerade.  

 

Bedömning ska göras av riskens särdrag, sannolikhet och konsekvenser för de 

registrerade i första hand men kan även specificeras för den personuppgiftsansvarige. 

Resultatet ska användas till att fastställa lämpliga åtgärder, och på så sätt visa att 

personuppgiftsbehandlingen följer GDPR. Om konsekvensbedömningen visar på hög 

risk som inte kan begränsas genom lämpliga åtgärder givet tillgänglig teknik och 

genomförandekostnad bör den personuppgiftsansvarige samråda med DI innan 

behandlingen påbörjas. Det finns i DPD regler om anmälningsskyldighet, men denna 

skyldighet medförde administrativa och ekonomiska bördor, men förbättrade inte alltid 

personuppgiftsskyddet. Genom att byta ut anmälan av behandlingar mot att person-

uppgiftsansvariga själva gör konsekvensbedömningar, och vid behov samråder med DI, 

är målet ökat dataskydd.
45

 

 

Case study: 

På samma sätt som anpassningarna för inbyggt dataskydd bör företagets 

projektdokument uppdateras med en konsekvensbedömning avseende dataskydd. 

Uppföljningsrutin ska ingå i dataskyddsombudets årsplan, för att säkerställa att 

behandlingen genomförs enligt fastställd konsekvensbedömning och att åtgärder 

genomförs för att hantera riskerna. 
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3 ANALYS  

3.1 Sammanfattning av konsekvenserna av GDPR-anpassningarna 

I och med GDPR:s sanktioner finns ett reellt incitament för personuppgiftsansvariga att 

ta dataskyddsfrågor på allvar. Tidigare har risken varit minimal att bli bötfälld för brott 

mot PuL, och det är antagligen inte fel att hävda att få har tagit dataskyddsreglerna på 

största allvar. DI presenterar på sin hemsida
46

 sitt uppdrag från regeringen som 

förebyggande arbete, rådgivning åt personuppgiftsombud och att ge synpunkter på 

utredningar och lagförslag. I och med reglerna om sanktioner i GDPR så förtydligas 

och utökas tillsynsmyndigheternas uppdrag, med tydligare befogenheter och uttryckliga 

förhållningsregler till att ge sanktioner. Givet detta är min förväntan att DI kommer att 

tilldelas mer resurser. En öppen fråga är huruvida de administrativa sanktionsavgifterna 

kommer att öronmärkas till DI:s arbete och budget; i så fall kan det tänkas att det leder 

till ännu större drivkraft för DI att göra tillsyn hos personuppgiftsansvariga. 

 

När det gäller information till registrerade behöver personuppgiftsansvariga lägga stor 

vikt vid att all kommunikation ska vara klar och tydlig, och att utöka informationen 

avseende de registrerades rättigheter. Till exempel information om samtycke har fått 

tydligare krav, liksom information om att återkalla samtycke. Dessutom behöver 

personuppgiftsansvariga anstränga sig för att aktivt underlätta för registrerade att utöva 

sina rättigheter. Det räcker alltså inte med en enkel friskrivning i ett avtals standardtext 

om att ”personuppgifter behandlas och att du genom att underteckna avtalet samtycker 

till att vi lagrar dina personuppgifter.” Den registrerade behöver få helt klart för sig 

ändamålet för personuppgiftsbehandlingen och hur längre uppgifterna ska sparas och 

om det kommer att skickas vidare till några mottagare med mera.  

 

Information till registrerade handlar också om nya krav på registerutdrag, såväl 

innehållsmässiga som tekniska krav. Konsekvensen för personuppgiftsansvariga blir att 

uppdatera rutiner för att snabbt och korrekt kunna ta hand om ansökan om register-

utdrag. It-utveckling blir antagligen nödvändig för att kunna söka fram och presentera 

alla personuppgifter som lagras. Dessutom behöver personuppgiftsansvariga ha 

förberedelser för att kunna skicka vidare personuppgifterna till annan personuppgifts-

ansvarig om den registrerade önskar utöva sin rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet 

blir särskilt viktigt för vissa verksamheter såsom tjänster för e-post och sociala medier, 

där stora mängder text, bild och ljudupptagningar ska kunna föras över till annan 

personuppgiftsansvarig. 

 

Några nya rättigheter som får konsekvenser för personuppgiftsansvariga handlar om att 

radera, ändra och begränsa personuppgiftsbehandlingen. Förutom fastställda rutiner 

för att kunna ta hand om en sådan begäran krävs troligen också it-utveckling för att 

kunna radera eller avidentifiera personuppgifter och att stoppa överföring av uppgifter 

till andra mottagare. Det är också viktigt att ha rutiner för att radering, ändring och 

begränsning utförs hos personuppgiftsbiträden. För att kunna hantera begäran om rätten 

att bli bortglömd behöver personuppgiftsansvariga ha full kontroll på i vilka fall de kan 

neka till radering. 
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Ansvarsskyldigheten och det ökade ansvaret för personuppgiftsbiträden gör att 

personuppgiftsansvariga behöver se över alla biträdesavtal för att säkerställa att alla 

dataskyddsåtgärder följs även hos biträdet. Reglerna om att kunna visa att GDPR följs i 

alla led ställer höga krav på dokumentation hos alla som behandlar personuppgifter. 

Såväl beskrivningar av arbetsprocesser, datasystem och kontroller behöver 

dokumenteras för att kunna visas upp.  

 

Något som är viktigt att dokumentera är den obligatoriska förteckningen över all 

personuppgiftsbehandling. GDPR har specificerat kraven på förteckningen. Som en del 

av dokumentationen krävs att personuppgiftsansvariga gör riskanalyser, så kallade 

konsekvensbedömningar över all personuppgiftsbehandling. I strävan efter ökat 

dataskydd ska konsekvensbedömningarna identifiera risker samt specificera åtgärder för 

att hantera riskerna. Som en del av ansvarsskyldigheten måste också konsekvens-

bedömningarna och vidtagna åtgärder kunna visas upp vid en tillsyn. 

 

En konsekvens för personuppgiftsansvariga i sin utveckling av datasystem, 

applikationer samt nya produkter och tjänster är att det blir obligatoriskt med så kallat 

inbyggt dataskydd. Det handlar om att i all utveckling ska dataskydd och 

personuppgiftsbehandling beaktas. Detta kan leda till att utvecklingsprojekt blir 

försenade och att utvecklingskostnaderna ökar. Med anledning av kraven på inbyggt 

dataskydd ställs även högre krav på utbildning av personalen. Det räcker inte längre 

med att exempelvis bara en avtalsansvarig bolagsjurist är insatt i regelverket, även 

programmerare, administratörer och andra i verksamheten behöver ha kunskap om 

GDPR. 

 

Det frivilliga valet i PuL att ha ett personuppgiftsombud byts ut till kravet på att ha ett 

dataskyddsombud. Denna nya roll är tydligt specificerad i GDPR. Konsekvenserna för 

personuppgiftsansvariga är att de behöver lägga kostnader på att tillsätta en ny tjänst 

eller köpa konsulttjänster. I de fall dataskyddsombudet är en anställd medarbetare så 

behövs det också en årlig budget för att tillhandahålla dataskyddsombudet utbildning 

och övriga nödvändiga resurser för att hen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 

En del av dataskyddet handlar om krav på anmälan av personuppgiftsincidenter. 

Konsekvenserna av det nya anmälningskravet är att personuppgiftsansvariga behöver 

sätta upp nya rutiner för att snabbt kunna identifiera vilka som berörts av en person-

uppgiftsincident och bedöma konsekvenserna och riskerna för de registrerade. 

Information ska även under vissa förutsättningar skickas till registrerade som berörts. 

Konsekvensen av det är att personuppgiftsansvariga behöver ha rutiner för att identifiera 

berörda personer samt rutiner för att praktiskt skicka iväg informationen. Även 

personuppgiftsbiträden har ansvar för rapportering av personuppgiftsincidenter, därför 

behöver personuppgiftsansvariga har rutiner för att ta emot rapportering från 

personuppgiftsbiträden 

 

Sverige har en undantagsregel till personuppgiftsbehandling, eftersom PuL medger ett 

sådant undantag. Det gäller den så kallade missbruksregeln som innebär att 

ostrukturerad text inte behöver följa PuL så länge det inte missbrukas. Ett bra exempel 

är personuppgifter som står i e-post. GDPR medger inte något sådant undantag. 

Konsekvensen för personuppgiftsansvariga blir att ostrukturerad text också kommer att 

behöva registerföras. För att kunna fortsätta behandla personuppgifter i ostrukturerad 

text krävs således laglig grund och att de registrerade informeras på korrekt sätt. Det är 
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osäkert hur DI:s råd kommer att se ut för personuppgifter i e-post. Sannolikt kommer 

uppförandekoder inom detta område. 

 

3.2 Positiva effekter 

För personuppgiftsansvariga innebär GDPR inte bara negativa konsekvenser i form av 

merarbete och kostnader, utan det finns också positiva effekter. För många företag är 

kunddatabasen det värdefullaste som finns i verksamheten. En hacker skulle kunna 

stjäla kunddata och sälja vidare vilket kan resultera i att den personuppgiftsansvarige 

tappar affärer. Effekterna av de tvingande reglerna är att datasäkerheten ökar. Genom 

konsekvensbedömningar och åtgärder att hantera risk så ökar datasäkerheten vilket 

minskar risken för dataintrång.  

 

När hela eller delar av verksamheten ska säljas har kunddatabasen, kundkonton etc. ett 

värde; alltså gäller det att skydda den tillgången. Det är bara några dagar sedan det 

annonserades att en del av Case-företagets affär överlåts till en annan aktör på 

marknaden. En väl skyddad kunddatabas är en förutsättning för en lyckad affärs-

överenskommelse av det här slaget. Värdet av en kunddatabas varierar naturligtvis 

mellan branscher och organisationer. 

 

För att behålla nöjda kunder är det avgörande att kunderna känner förtroende för 

företaget, och är tryggt förvisade om att personuppgiftsbehandlingen sköts seriöst. 

GDPR bidrar till att skapa och upprätthålla detta förtroende, genom klar och tydlig 

information och öppenhet. 

 

Slutligen torde företag vara måna om sitt goda renommé, och inte vilja hamna i media 

eller rättsprocesser för att ha misskött sin personuppgiftsbehandling. När GDPR ska 

implementeras är det en möjlighet att tydligt gå ut med att dataskydd är viktigt för 

företaget. 

 

3.3 Svårigheter med implementeringen av GDPR 

Hos Case-företaget upptäcktes några svårigheter med dels tolkningen av lagkraven, dels 

implementeringen av anpassningarna. Man kan argumentera att svårigheter att förstå 

GDPR torde vara en generell utmaning oberoende av bransch. Vad gäller tolkning av 

lagkraven så uppfattade Case-företaget ändå GDPR som specifik och detaljerad vilket 

underlättar. Vid tveksamheter undersökte Case-företaget de skäl som inleder GDPR. På 

så sätt är förordningen mer lättgänglig än svenska lagar där man behöver gå vidare till 

förarbeten för att hitta motiv och yttersta syften med reglerna. I GDPR finns en 

sammanställning av principer, vilka löper som en röd tråd genom artiklarna.  

 

I flera valsituationer välkomnas kommande uppförandekoder, och Case-företagets 

förväntan är att DI och EU:s Data Protection Board kommer att ge vägledningar längre 

fram. Under tiden fram till GDPR:s ikraftträdande kommer troligtvis bransch-

organisationer att hålla debatt och diskussionsforum i dataskydd. Så brukar det gå till 

när nya regelverk träder i kraft. Bara under uppsatsarbetets gång har tillgången till 

artiklar, diskussioner och seminarium ökat på internet. Eftersom GDPR-anpassningarna 

påverkar så många personuppgiftsansvariga och att sanktionerna är höga så ser det 

positivt ut för att efterfrågan på uppförandekoder ökar. 
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Case-företaget upptäckte att tidigare tolkningar utifrån PuL i förhållanden till olika 

speciallagar, exempelvis penningtvätts- och kameraövervakningslagstiftningarna, 

behövde ses över på nytt utifrån GDPR. Svårigheter med att förhålla sig till olika 

regelverk torde vara generellt, även om olika branscher styrs mer av vissa speciallagar 

än andra. 

 

En svårighet som Case-företaget ställdes inför i samband med uppdatering av 

information till registrerade var att det är svårt att förena GDPR:s krav på koncis, klar 

och tydlig och samtidigt få med den mängd av information som krävs. Risken är att det 

är så mycket finstilt att den registrerade inte orkar läsa utan bara kryssar i att hen läst 

utan att faktiskt göra det. Denna utmaning torde gälla generellt, då GDPR gäller alla 

personuppgiftsansvariga.  

 

Vad gäller implementeringen upptäcktes tidigt i Case-företagets GDPR-projekt att det 

är svårt att bygga in nödvändig systemutveckling i äldre datasystem. I vissa fall skulle 

en optimal teknisk lösning generera oproportionerligt stor kostnad. I dessa situationer 

kom insikten om varför inbyggt dataskydd är värdefullt för framtiden. Svårigheten och 

kostnaden för att utveckla datasystem torde också gälla generellt oavsett bransch. 

 

Anpassningsarbetet tar mycket längre tid än förväntat. När GDPR-projektet hos Case-

företaget startade hade GDPR precis fastställts. Kunskaperna om och intresset för 

dataskydd och PuL var initialt måttligt i verksamheten. Under projektets gång har 

kunskapen och inte minst medvetenheten om dataskydd ökat. Svårigheter med resurser 

och kunskapsbrist torde gälla generellt, i synnerhet små och medelstora bolag som 

kanske inte har kunskapen i organisationen. 

 

Bristande kunskap om personuppgiftsbehandling och att dataskyddsfrågor inte 

prioriteras är en stor utmaning för många bolag hävdar Caroline Olstedt Carlström, 

ordförande för organisationen Forum för dataskydd och dataskyddschef på 

betaltjänstföretaget Klarna. Hon menar också att GDPR-anpassning kan kosta företag 

mycket pengar i form av investeringar i kunskap och verktyg för att klara kraven.
47

 

 

  

                                                 
47

 Svenskt Näringsliv, ”Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen” 



    

 

25 

 

4 FÖRSLAG TILL FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR 

Efter att ha följt GDPR-projektet på Case-företaget har jag här sammanfattat ett förslag 

på plan för förberedelser inför implementeringen av dataskyddsförordningen. Förslaget 

baseras på goda och mindre goda erfarenheter samt insikter från anpassningsarbetet.  

 

För att förstå nyttan med att generalisera utifrån en case study behöver utgångspunkten 

vara att den personuppgiftsansvarige redan antas följa PuL-kraven och således behöver 

anpassa sig till nyheter och förändringar i och med GDPR. Nyttan med 

generaliseringarna är antagligen störst för medelstora eller stora bolag. Hur pass stort 

eller kostsamt arbetet blir för det enskilda företaget beror bland annat på hur pass 

påverkat det blir av varje enskild förändring i och med GDPR. Om företaget inte redan 

har befintliga rutiner för personuppgiftsbehandling enligt PuL blir naturligtvis 

anpassningsarbetet mycket mer omfattande. 

 

 

1. Börja i god tid! 

Implementering av GDPR tar mycket längre tid än man tror, och det går åt mer 

resurser. 

 

2. Organisera ett dataskyddsprojekt 

Det krävs extraordinära insatser och involverar flera avdelningar och nivåer i 

organisationen. En förutsättning för ett lyckat arbete är att det finns en 

sammanhållande projektledare som ser till att alla arbetar mot gemensamma 

mål. Diskussioner om regelverkstolkningar bör delas i gruppen för bästa 

kunskapsutbyte.  

 

Projektledaren behöver vara lyhörd att projektpersonerna får stöd med 

rådgivning i dataskydd, i såväl processer som dokumentation och it-utveckling. 

Vid behov kan extern experthjälp behöva anlitas, om inte kunskapen finns hos 

organisationen. Det är viktigt att beställaren till projektet har mandat att 

prioritera frågan och tillsätta resurser. 

 

3. Kartläggning av personuppgiftsbehandling 

Det behövs en väl genomarbetad kartläggning över alla datasystem och register 

som behandlar personuppgifter. En komplett beskrivning över vad som 

behandlas, hur och varför skall sammanställas i en obligatorisk förteckning.  

 

Lägg tid på att skapa en väl genomtänkt frågemall som alla systemägare ska 

besvara. Frågemallen och förteckningen ska vara uppbyggd så att den går att 

använda vid en tillsyn, för att visa att personuppgiftsbehandlingen följer GDPR. 

Strukturera gärna förteckningen utifrån kraven i GDPR, såväl principer, 

rättigheter och skyldigheter. Om behandlingen omfattar personuppgiftsbiträden 

behöver frågorna kompletteras med hänsyn till biträdesavtalet. Förteckningen 

ska specificera ansvar för dokumentet samt plan för uppdatering. 

 

En konsekvensbedömning kan läggas in i frågemallen eller hållas separat. 

Konsekvensbedömningen ska styra prioriteringen av åtgärder. Konsekvens-

bedömningen är också bra underlag för kommande kontroller för dataskydds-

ombudet.  
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4. Uppdatera styrdokument 

Styrdokument på olika nivåer i organisationen behöver inkludera dataskydd. Det 

märks på företags hemsidor att många, åtminstone större bolag, väljer att ha en 

officiell integritetspolicy, privacy policy etc., där företagen visar sitt åtagande att 

värna om privatpersoners integritet vad gäller personuppgiftsbehandling. 

Strukturen får gärna följa GDPR:s uppbyggnad med principer, rättigheter och 

skyldigheter. Med utgångspunkt från den officiella integritetspolicyn behöver ett 

internt styrdokument tas fram, exempelvis dataskyddsinstruktion, med interna 

krav på rutiner för personuppgiftsbehandling.  

 

Även rollen dataskyddsombud bör specificeras här. Dataskyddsinstruktionen ska 

även definiera dataskyddsombudets kontroller och rapportering till 

organisationens högsta ledning.  

 

Ute i verksamheten kan lokala processdokument, arbetsbeskrivningar, manualer 

etc. uppdateras med dataskyddsrutiner. Anpassa dokumentationen för att kunna 

visa upp den vid en tillsyn, med ansvarsskyldigheten i åtanke. 

 

5. Utför tekniska åtgärder 

Med utgångspunkt ur konsekvensbedömningen ska datasystem och rutiner 

uppdateras för att hantera identifierade risker. En del av de tekniska åtgärderna 

ska handla om rutiner för att hantera personuppgiftsincidenter såsom data-

intrång. Nya rutiner för inbyggt dataskydd behöver sättas upp. Begränsning av 

systembehörigheter är också åtgärder för att hantera risker. 

 

6. Utse dataskyddsombud 

Dataskyddsombudets roll och uppgifter är specificerade i GDPR, liksom kravet 

på kvalifikationerna. Skapa en årsplan för dataskyddsombudet samt en 

strukturerad rapportmall för rapportering till företagets högsta organ.  

 

7. Fastställ rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter 

Viktigt är snabb identifiering, konsekvensbedömning, anmälan till DI, 

information till berörda registrerade samt dokumentation. 

 

8. Identifiera personuppgiftsbiträden och uppdatera avtal 

Identifiera vilka som är personuppgiftsansvariga respektive personuppgifts-

biträden i olika personuppgiftsbehandlingar och processer. Uppdatera 

biträdesavtalen för att specificera ansvar och befogenhet för personuppgifts-

behandlingen. 

 

9. Uppdatera information om personuppgiftsbehandling 

Identifiera all informationsgivning om att personuppgifter behandlas. 

Informationen behöver utökas och i enlighet med GDPR:s specifikationer. Det 

är effektivt om samma informationstext kan användas som standard till flera 

behandlingar. 
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10. Uppdatera rutiner för registerutdrag  

Rutiner behövs för att kunna ta hand om en begäran av registerutdrag, samt 

sannolikt it-utveckling för att kunna tillhandahålla registerutdraget inom rimlig 

tid och i tillgängligt format. 

 

11. Fastställ rutiner för dataportabilitet 

Beroende på verksamhetens art blir rutinerna och it-utveckling för data-

portabilitet mer eller mindre omfattande.  

 

12. Fastställ rutiner för begäran om radering, ändring och begränsning 

Fastställ rutiner för att hantera begäran från registrerade samt rutiner för att 

utföra uppdraget. Det inkluderar rutiner mot personuppgiftsbiträden. Ta ställning 

till i vilka fall som begäran kan eller ska nekas på laglig grund. 

 

13. Uppdatera och gallra personuppgifter 

Gör en inventering över lagrade uppgifter och korrigera det som behövs. 

Gallring görs lämpligen periodiskt beroende på omfattning. 

 

14. Utbilda personalen 

Alla medarbetare som behandlar personuppgifter behöver viss kunskap i GDPR. 

Vissa grupper och roller behöver fördjupad kunskap. 

 

15. Uppföljning regelefterlevnad 

En av dataskyddsombudets uppgifter är att övervaka att dataskyddsreglerna 

följs. Uppmärksammade brister ska rapporteras till företagets högsta organ och 

åtgärdas. 
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