
Vad innebär den nya Dataskyddsförordningen? 

Jag är personuppgiftsansvarig på vårt företag och undrar vad den nya 
dataskyddsförordningen som väl börjar gälla nästa år kan få för konsekvenser för oss? 

Det stämmer att personuppgiftslagen upphör nästa år. I stället börjar den 25 maj 2018 en ny 
allmän dataskyddsförordning (GDPR) gälla inom hela EU. Sverige kommer då också att få 
en ny dataskyddslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning med vissa nationella 
anpassningar. 

Teknikföretagen har under hösten lämnat synpunkter till regeringen på dess förslag till ny 
dataskyddslag. Innan vi vet vilka regler som så småningom kommer att klubbas av riksdagen 
går det inte att säga säkert vilka effekter de nya reglerna får på arbetsrättens område och hur 
man bäst förbereder sig för dessa.  

Klart är dock att syftet med de nya reglerna är att enskildas rättigheter ska stärkas. Den som 
behandlar personuppgifter får motsvarande utökade skyldigheter att till exempel informera 
om hur personuppgifter hanteras med mera. Vidare införs ett vite för bolag som överträder 
reglerna. 

När det gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare liknar mycket i 
dataskyddsförordningen det som vi känner igen från personuppgiftslagen som kom redan 
1998. På liknande sätt som idag får man alltså i framtiden behandla personuppgifter till 
exempel med stöd av antingen samtycke från de registrerade eller för att uppfylla 
förpliktelser enligt lag eller avtal eller efter en intresseavvägning. De registrerade kommer 
även i fortsättningen att ha rätt att få information om personuppgiftsbehandlingen och den 
som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna 
skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om känsliga personuppgifter så som 
uppgifter om brott och lagöverträdelser, hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller 
religiös tro ställs särskilda krav. 

De nya reglerna kommer liksom tidigare att gälla för alla som behandlar personuppgifter, 
både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man 
utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Den som hanterar löne- 
eller personalregister omfattas förstås liksom den som i andra sammanhang hanterar 
personuppgifter, det vill säga uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller 
andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. 

Den nya dataskyddsförordningen innehåller också några viktigare nyheter. I 
personuppgiftslagen finns idag ett undantag och möjlighet till enklare hantering av så kallat 
ostrukturerat material i löpande text så som i mejl och enklare listor. Enligt förordningen och 
utredningens förslag till ny dataskyddslag kommer denna möjlighet inte att finnas kvar utan 
dataskyddsförordningens regler måste följas fullt ut.  

Den som planerar en ny personuppgiftsbehandling som kan innebära särskilda risker för de 
registrerade måste först göra en konsekvensbedömning, det vill säga bedöma vilka 
konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som behövs för att minska riskerna. 

Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av 
uppgifter, måste denna så kallade personuppgiftsincident anmälas till Datainspektionen inom 
72 timmar. Eventuellt ska också den registrerade informeras. 

Vissa organisationer och särskilt myndigheter som behandlar känsliga uppgifter eller 
uppgifter som innebär en kartläggning av enskildas beteende måste ha ett dataskyddsombud 
i organisationen som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor. 



Även fortsättningsvis ska känsliga personuppgifter få behandlas om det är nödvändigt för att 
den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och 
utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten. Sådana känsliga uppgifter ska få lämnas 
ut till tredje part om det finns en skyldighet inom arbetsrätten att göra det, eller om den 
registrerade uttryckligen har samtyckt till utlämnandet. I stort sett alla skyldigheter och 
rättigheter för arbetsgivare beträffande de anställda och deras organisationer bör alltså enligt 
regeringen kunna innefattas i uttrycket ”inom arbetsrätten”, exempelvis behandling i 
samband med sjuklön och rehabilitering av arbetstagare. Även skyldigheter och rättigheter 
för fackliga organisationer i förhållande till arbetsgivare och deras organisationer bör 
innefattas. Detta innebär exempelvis att en arbetsgivares utlämnande till en facklig 
organisation omfattas. Motsvarande reglering finns i nuvarande personuppgiftslag och enligt 
det förslag till dataskyddslag som utredningen har lagt nu ska denna även fortsättningsvis 
ges den tolkning som den har enligt dagens personuppgiftslag. Det förtydligas också att 
behandlingen kan vara tillåten enligt kollektivavtal. 

Liksom tidigare förutsätts att lämpliga skyddsåtgärder fastställs, med tillägget att 
skyddsåtgärderna ska säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. 
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona det som nu kallas 
ansvarsskyldigheten nämligen att de som behandlar personuppgifter aktivt måste ansvara för 
att se till att förordningens regler följs och kunna visa det. Datainspektionen exemplifierar att 
detta kan ske genom att ta fram en särskild dataskyddspolicy. En dataskyddspolicy kan 
beskriva rutiner för insamling, lagring, överföring, användning och skydd av personuppgifter som 

hanteras. Datainspektionen pekar också på att en åtgärd är att i möjligaste mån försöka bygga 
in integritetsvänliga lösningar i sina system. 

Datainspektionen är även fortsättningsvis kontrollmyndighet och kan komma att utdöma en 
sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler. Det nya är att vite för den som 
bryter mot förordningen kan bli oerhört högt, upp till 4% av moderbolagets globala 
omsättning. Avgiften ska bedömas utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett 
avsiktligt eller inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man tjänat 
ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller förmildrande omständigheter.  

På Datainspektionens webbplats finns mer information om dataskyddsförordningen och 
andra delar av dataskyddsreformen, bland annat exempel på checklistor för 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och exempel på hur de föreslår att man 
kan förbereda sig för förordningen. Eftersom lagstiftningsarbetet pågår avseende svenska 
regler som ska komplettera EU:s dataskyddsförordning bland annat inom arbetsrätten finns 
dock anledning att i dessa avseenden avvakta och inte vidta för stora åtgärder innan det står 
klart hur den nya svenska lagen blir utformad. 

Det förslag om ny dataskyddslag som utredningen har lagt ligger dessutom som sagt även 
det stora likheter med personuppgiftslagen. Efter tjugo år med personuppgiftslagen har de 
flesta företag hittat sitt arbetssätt och rutiner som följer denna och bör fortsätta att 
fortlöpande arbeta med detta. När riksdagen efter förslag från regeringen har fattat beslut om 
den kompletterande dataskyddslagen återkommer Teknikföretagen med information 
eftersom det är först då vi vet vilka särregler som gäller för arbetsrätten i svensk lag. 

 


