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Abstract 
The protection of personal data is a question of high priority within the EU. The General Data 
Protection Regulation (GDPR), which replaces the Directive 94/46/EC on data protection and 
shall be uniformly applied in the whole union from the 25th of May 2018, is a sign of this. Since 
the direct roots of the data protection rules and principles that are expressed in the GDPR are to 
be found in the article 8.1 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in 
the article 16.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the legal position of the 
protection of personal data as a fundamental human right is clear. Although this position is 
somewhat modified in recital 4 of the preamble, where it is stated that the protection of personal 
data is not an absolute right and that it must be considered in relation to its function in society and 
balanced against other fundamental rights, there should be no doubt that the protection of 
personal data has a high legal status in the EU.  
 
In broad terms, the GDPR could be regarded as an updating of the concept of protection of 
human rights and freedoms to the realities of the online era. The extent of processing of personal 
data in the world of today is huge and it continues to grow rapidly. In the GDPR, that processing 
is regarded as a risk to natural persons’ rights and freedoms.   
 
However, all processing of personal data does not pose the same level of risk to natural persons’ 
rights and freedoms. The logic of this point has paved the way for the risk-based approach, which 
plays an important role in determining the responsibilities of the controller and the processor in 
each individual data processing. The risk-based approach can be expressed as the higher the risk, 
the higher the security must be. Or, in other words, security measures must follow risk level.  
 
The subject matter of this essay is the concept of data protection impact assessment (DPIA), which 
is regulated by Article 35 of the GDPR. At a certain level of risk, the controller is obliged to carry 
out a DPIA. There are legal demands to be met, but no explicit method is laid down in the 
Regulation. The Data Protection Authorities (DPA) of England and France have each developed 
a method to comply with the demands of Article 35. These methods are examined and their 
effectiveness in reaching that objective are assessed. The DPA:s of Germany have developed a 
method to technically operationalize data protection legislation. This method is presented and 
examined and its capacity as a tool to carry out a DPIA is also assessed.  
 
The essay contains two proposals. One in section 2.4 which attempts to clarify the meaning of 
four commonly used words in data protection terminology. The second proposal is in section 4.1. 
It compares the legal obligations to be met by data processing that activates the need for a DPIA 
to the legal obligations of those that do not. The proposal tries to define a work flow which 
minimizes the extra work if a DPIA has to be carried out. 
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GDPR General Data Protection Regulation 
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NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
 
PIA Privacy Impact Assessment 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Den 27 april 2016 offentliggjordes europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen).1 Från och med den 25 maj 2018 ska den tillämpas 
i hela unionen. Det är ett innehållsrikt lagstiftningsverk som kommer att få betydande 
konsekvenser för alla som hanterar personuppgifter med anknytning till EU. Antingen det sker i 
egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde etablerad i någon medlemsstat, 
eller för att de personuppgifter som behandlas avser nu levande fysiska personer som befinner sig 
inom unionens gränser. Detta gäller oavsett om själva behandlingen utförs i en medlemsstat eller 
ej. Dataskyddsförordningens territoriella tillämpningsområde framgår av Art. 3 och att avlidna 
personers uppgifter inte omfattas av den står i skäl 27.2   
 
Dataskyddsförordningen ersätter dataskyddsdirektivet 95/46/EG (dataskyddsdirektivet) som 
utgångspunkt för europeisk dataskyddslagstiftning. Tidigare nationella regler avseende behandling 
av personuppgifter, bland annat den svenska personuppgiftslagen SFS 1998:204 (PuL), upphör 
alltså att gälla den 25 maj 2018. Att ett direktiv ersätts med en förordning, betyder att 
medlemsländerna själva, som har ett direkt och stort inflytande i EU:s lagstiftningsförfarande, 
anser att en unionsrättslig förordning med enhetlig tillämpning inom hela unionen bättre 
tillgodoser deras intressen, än att behålla nationella särregler. Bland de inledande skälen till varför 
dataskyddsförordningen skapats framgår tydligt behovet av ett enhetligt rättsläge inom hela EU. 
Av t.ex. skäl 9 kan utläsas att även om målen och principerna för dataskyddsdirektivet fortfarande 
är giltiga, så har den bristande enhetligheten i direktivets genomförande och tillämpning skapat 
varierande skyddsnivåer för personuppgifter bland medlemsstaterna, vilket skapat rättsosäkerhet 
och bidragit till allmänt spridda uppfattningar om att internetanvändning är förenat med risker för 
fysiska personers rättigheter och friheter. Som sammanfattning av de inledande skälen kan sägas 
att de stora gränsöverskridande flödena av personuppgifter, som bedöms vara viktiga för social 
och ekonomisk utveckling inom hela unionen, helt enkelt anses kräva en enhetligt giltig och 
tillämplig rättslig ram för dataskydd. I den ramen ingår ett välutrustat tillsynsarbete, med bland 
annat potentiellt kraftiga administrativa sanktionsavgifter. Dessa avgifter är förmodligen den 
starkast bidragande orsaken till den uppmärksamhet som dataskyddsförordningen får nu, våren 
2018, precis innan förordningen ska börja tillämpas. 
 
En annan beståndsdel i denna nya rättsliga ram är konsekvensbedömningar avseende dataskydd, 
som presenteras i och regleras av Art. 35. Begreppet är en nyhet inom dataskyddslagstiftning, 
dataskyddsdirektivet innehöll inget liknande. Konsekvensbedömningar används sedan länge inom 
andra områden t.ex. styrning av miljövårdsarbete, teknik- och vetenskapsstudier,3 eller inom svensk 
arbetsmiljölagstiftning,4 men har alltså inte tidigare använts på det sätt som nu ska ske i och med 
att dataskyddsförordningen blir tillämplig. Konsekvensbedömning avseende dataskydd kan 

                                                           
1 I denna uppsats kommer det svenska namnet dataskyddsförordningen användas och inte den annars vanligt 
förekommande akronymen GDPR. Orden dataskyddförordningen och förordningen används omväxlande för att 
variera språket. 
2 Ett nummer på en artikel eller ett skäl som står angivet utan laghänvisning avser i denna uppsats alltid 
dataskyddsförordningen. Ordet dataskyddsförordning skrivs endast ut efter en artikel eller ett skäl om annan lag har 
nämnts i det aktuella sammanhanget, så att oklarhet beträffande vilken författningstext som avses kan undvikas. 
3 Epinet Research Line on Data Protection Impact Assessments Policy Report, April 2015 (Epinet), s. 1. Begreppet 
konsekvensbedömning avseende dataskydd heter på engelska data protection impact assesment.  
4Broschyr från Arbetsmiljöverket tillgänglig från deras hemsida: 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-
broschyr-adi575.pdf  
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betraktas som ett nytt sätt att rättsligt skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och 
friheter i samband med personuppgiftsbehandling, genom att lagstiftningsvägen kräva ett 
förebyggande förhållningssätt avseende de potentiella risker dessa rättigheter och friheter kan 
utsättas för.5  Det förefaller som om en riskanalys kommer att läggas till grund för bedömningen 
av huruvida enskildas fri- och rättigheter har kränkts. Denna förening av riskanalys och 
rättighetskrav är konceptuellt ny och kommer troligtvis kräva att begrepp och metoder från 
riskhanteringens och rättighetstänkandets domäner samverkar för att nå ett gemensamt mål. 
Huruvida denna konceptuella nyhet blir problematisk att förverkliga i rättstillämpningen eller ej 
beror i sin tur på hur väl juridiken och it-tekniken faktiskt kommer att fungera inom 
dataskyddsförordningens ram. Allt detta sammantaget gör Art. 35 och konsekvensbedömning 
avseende dataskydd principiellt intressant och praktiskt viktig.   
 
 

1.2 Problemformulering  
Med tanke på Art. 35:s omfattning och att det koncept den vilar på är nytt, hur kan berörda parter 
d.v.s. personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud veta att de gör rätt 
och uppfyller sina rättsliga förpliktelser? Vilket rättskällestöd har olika handlingsalternativ?  
 
En viktig del i behandlingen av dessa frågor är att undersöka hur kravet på att utföra 
konsekvensbedömningar är utformat och om de fall där detta krav aktiveras är väsentligen 
annorlunda än de fall där det inte sker.    
 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka de rättsliga förutsättningarna för att bygga en 
kvalitetssäkrad modell avseende när och hur en konsekvensbedömning avseende dataskydd ska 
genomföras, vad den ska innehålla, samt huruvida en sådan modell kan vara skalbar. Ansvarsfrågan 
kommer också att undersökas, d.v.s. vem som ansvarar för att konsekvensbedömningen blir 
genomförd på ett korrekt sätt och vilka möjliga rättsliga följder som finns ifall det inte sker. 
 
Målgruppen för uppsatsen är de organisationer och företag som måste ta ställning till om kravet 
på konsekvensbedömningar omfattar deras behandlingar eller ej. Om svaret blir ja, kan då något 
sätt för dem att uppfylla sina legala förpliktelser identifieras, som är enklare att genomföra än andra. 
 
Hypotesen är att dessa organisationer och företag är små och mellanstora utan möjlighet att avsätta 
egna resurser till att djupare sätta sig in i de frågor som aktualiseras, men i grunden berörs alla 
aktörer av samma skyldighet att göra rätt. 
 
 

1.4 Metod och material 
I denna uppsats tillämpas huvudsakligen rättsanalytisk metod. Det främsta skälet till detta metodval 
är att uppsatsens syfte inte stannar vid fastställandet av gällande rätt. Även olika handlingsalternativ 
undersöks avseende hur personuppgiftsansvariga kan hantera den situation som uppkommer när 
kravet på att utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd aktiveras. För att kunna nå detta 
syfte måste rätten analyseras.6 Ett annat skäl till metodvalet är att det material som finns i lag, 
förarbeten, praxis och doktrin ger för lite underlag till att behandla uppsatsens syfte. Dessa skäl, 
som alltså grundar sig i uppsatsens syfte, gör att en traditionell rättsdogmatisk metod har valts bort. 

                                                           
5 Epinet, s. 5. 
6 Definitionen av rättsanalytisk metod bygger på Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, 
material, metod och argumentation, Nordstedts Juridik, 3:e upplagan 2015, s. 45 - 47. 
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Det kan förvisso diskuteras vad som menas med rättsdogmatisk metod.7 I det aktuella metodvalet 
har begreppet förståtts som ombildning och återuppbyggnad av lösningen på ett rättsligt problem 
med hjälp av en rättsregel, samt att denna ombildning och återuppbyggnad uteslutande görs med 
material som hämtas ur de allmänt erkända rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin.8 Istället 
för ombildning och återuppbyggnad skulle ordet rekonstruktion kunna användas. Adjektivet 
traditionell har lagts till för att markera att begreppet rättsdogmatisk metod förstås i just den 
specifika betydelsen och att det är på den grunden som den rättsdogmatiska metoden har valts 
bort till förmån för den rättsanalytiska.9 
 
Dataskyddsförordningen är en EU-förordning, d.v.s. den ska tillämpas på samma sätt inom hela 
unionen. Detta faktum innebär att den EU-rättsliga metoden också kommer att tillämpas. Med 
EU-rättslig metod förstås hanterandet av EU-rättsliga källor.10 Att det handlar om en förordning 
medför att allt relevant material på EU-nivå är högintressant. I detta fall handlar det huvudsakligen 
om riktlinjer och rekommendationer från artikel 29-gruppen11 även om detta materials ställning 
som icke-bindande rättsakter gör att dess rättskälleställning alltid är något oklar, i alla fall teoretiskt.  
 
Samtidigt är dataskyddsförordningens auktoritativa tillämpning beroende av hur behöriga 
tillsynsmyndigheter agerar inom sin specifika jurisdiktion. Därför har material från Belgien, 
England, Frankrike, Sverige och Tyskland använts. Dels för att belysa hur de myndigheterna tolkar 
dataskyddsförordningen och vilka råd de ger dem som ska följa den, dels för att undersöka om 
myndigheterna har en gemensam förståelse av lagens innehåll. Eftersom denna uppsats skrivs i 
Sverige och på svenska får valet att inkludera Sverige bland de utvalda länderna betraktas som 
självklart. Övriga länder har valts dels beroende på deras historiska och nuvarande betydelse för 
hela EU-samarbetet och dels beroende på att uppsatsförfattaren kan läsa och förstå material från 
dessa länders myndigheter på originalspråk.  
 
I bruset av Brexit kanske valet av England förvånar, men den engelska tillsynsmyndigheten, ICO, 
har skapat relevant material i uppsatsens ämne, som belyser det ur en något annorlunda vinkel 
jämfört med annat material. England har varit EU-medlem under hela dataskyddsförordningens 
tillblivelseperiod och har deltagit i arbetet på samma villkor som övriga medlemsländer. England 

                                                           
7 ”Jag utgår från ni har en egen uppfattning om vad rättsdogmatik är, och tänker därför inte gå in på någon närmare karakteristik.” 
Citatet är hämtat ur Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4 och får anses visa att en erfaren 
rättsvetenskapare tar det för självklart att i en rättsvetenskapligt intresserad och kunnig publik har de flesta en egen 
uppfattning om vad rättsdogmatik är och att de uppfattningarna med största sannolikhet är inbördes olika. Att ge sig 
in på en närmare karakteristik av rättsdogmatikens begrepp skulle därför bara ta tid och uppmärksamhet från 
huvudämnet. Vilket rimligtvis betyder att olika uppfattningar är möjliga, utan att kunna kallas för rätt eller fel. Citatet 
väcker för övrigt många intressanta frågor. Hur blir t.ex. förståelsen av citatet om ordet rättsdogmatik byts ut mot t.ex. 
matematik, genusvetenskap, antikens historia eller kvantfysik?    
8 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, s. 21. Bidrag till Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (Red.) Juridisk 
metodlära, 1.3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013 
9 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 2004-05, s. 648 bör för fullständighetens skull också redovisas. 
Slutsatsen i den debattartikeln verkar vara att det som vanligtvis betecknas som rättsdogmatisk metod snarare borde 
betraktas som inkonsekvent språkbruk, eftersom artikelförfattaren anser att det inte finns något särskilt dogmatiskt i 
rättsdogmatiken. Artikelförfattaren anser vidare att ”analytisk rättsvetenskap”, ”rättsanalytisk forskning” eller liknande 
vore bättre benämningar. De synpunkterna lämnas här okommenterade, då de bedöms ligga väl långt utanför denna 
uppsats sakliga ämne. 
10 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, s 109. Bidrag till Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (Red.) Juridisk metodlära, 
1.3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013. 
11 Artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende arbetsgrupp som har bildats med stöd av Art. 29, 
dataskyddsdirektivet. Den består av en företrädare för varje medlemsstats tillsynsmyndighet, en företrädare för Eu-
kommissionen samt den europeiske datatillsynsmannen. Artikel 29-gruppens uppgifter är omfattande och finns 
specificerade i direktivets Art. 30. I förkortad och förenklad form kan artikel 29-gruppen sägas vara den kognitivt 
verkande kraften för administrativ enhetlighet avseende direktivets efterlevnad. Sedan ett antal år arbetar artikel 29-
gruppen med olika aspekter på hur dataskyddsförordningen bör utformas och tillämpas. 
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är fortfarande EU-medlem när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas och dessutom får det 
betraktas som troligt att personuppgifter kommer att flöda mellan England och EU även direkt 
efter Brexit. Därför bör, i skrivande stund, det material som ICO hittills har producerat hållas för 
lika relevant som övriga tillsynsmyndigheters. Vad som händer på några års sikt är en annan fråga. 
Den frågan är dessutom lika öppen beträffande dataskyddsförordningens tolkning och tillämpning 
i de kvarvarande medlemsländerna. Av dessa skäl bedöms Brexit sakna betydelse för uppsatsens 
syfte just nu. 
 
Frågan huruvida uppsatsens övergripande perspektiv är de lege ferenda eller de lege lata är svår att 
entydigt besvara. Då dataskyddsförordningen ännu inte har börjat tillämpas när uppsatsen skrivs, 
kan dess perspektiv till viss del sägas utgöra de lege ferenda resonemang. Inte i betydelsen av hur 
lagen borde förändras, utan hur den redan förändrade lagen borde tillämpas. Samtidigt föreligger 
en lagtext som behöriga tillsynsmyndigheter anser ska tillämpas på visst sätt och de ger ut 
anvisningar och råd baserade på sina uppfattningar. Dessutom finns det riktlinjer och 
rekommendationer som dessa myndigheter tillsammans givit ut inom ramen för artikel 29-
gruppens samarbete. Det talar för att ett de lege lata perspektiv också är relevant. Dock finns inga 
prejudikat alls på området konsekvensbedömning avseende dataskydd och det kommer sannolikt 
dröja en tid innan någon fråga på det området når EU-domstolen. För svenskt vidkommande blir 
det intressant att se hur svenska domstolar kommer att hantera överklaganden av 
Datainspektionens beslut avseende påföljder. Kommer fall hänskjutas till EU-domstolen för 
förhandsavgöranden snabbare än vad som hittills varit brukligt?12 För att kunna nå uppsatsens 
huvudsyfte måste emellertid vissa rättsliga förutsättningar undersökas och i görligaste mån 
fastställas till sitt innehåll, avseende tidpunkten när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. 
Några förändringar av författningstexter eller liknande kommer inte att föreslås. Inriktningen kan 
således sägas vara mer av karaktären hur berörda parters agerande kan anpassas till det rättsliga 
läget än tvärtom. Detta konstaterande förefaller tala till förmån för uppsatsperspektivet bör 
kategoriseras som de lege lata, även om situationen inte kan få ett entydigt svar. Något som för 
övrigt inte bedöms vara nödvändigt för att uppsatsens syfte ska kunna behandlas adekvat.   
 
Med tanke på de potentiellt kraftiga administrativa sanktionsavgifter som kan utdömas i fall där 
dataskyddsförordningens krav inte har följts, blir den rättsekonomiska metoden också relevant. 
Med den rättsekonomiska metoden förstås att rätten analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv.13 
Även det omvända är möjligt, d.v.s. att ekonomiska argument analyseras ur en rättsvetenskaplig 
synvinkel.14 Det är svårt att undvika tanken att just de ekonomiska sanktionerna är orsaken till den 
stora och allvarliga uppmärksamhet som dataskyddsförordningen får i media och av dem som blir 
tvungna att följa den. Det rättsekonomiska perspektivet kan intas på hela dataskyddsförordningen 
som sådan och då t.ex. analysera om dess rättsliga utformning är hämmande eller främjande för 
den internetbaserade ekonomins utveckling. Perspektivet kan emellertid också anläggas på enskilda 
aktörers agerande. Intas ett rättsekonomiskt synsätt så kan t.ex. frågan ställas huruvida en 

                                                           
12 Ett rimligt antagande är att så blir fallet. Antagandet grundas på Bernitz, Ulf, Förstärkt genomslag för europarätten 
– både unionsrättsligt och konventionsrättsligt, Europarättslig tidskrift nr 3, 2013. Artikeln handlar om europarättens 
genombrott i Sverige med anledning av EU-domstolens dom av den 26 februari 2013 i mål C-617/10 Åklagaren mot 
Åkerberg Fransson. Visserligen behandlar artikeln huvudsakligen svenska domstolars europarättsliga lagprövning av 
svensk lag på skatteområdet och då särskilt om Sverige tillämpar otillåten dubbelbestraffning i vissa fall, men i punkt 
47 av domskälen till Åkerberg Fransson påpekar EU-domstolen att oklara frågor avseende EU-rättsliga spörsmål ska 
hänskjutas till den, vilket svenska domstolar i allmänhet och HD i synnerhet tidigare tydligen inte gjort i tillräcklig 
utsträckning. Det är artikelförfattarens slutsats att HD:s pleniavgörande i NJA 2013 s. 502 inleder en ny epok i 
hanteringen av denna fråga. 
13 Bastidas Venegas, Vladimir, Rättsekonomi, s. 175. Bidrag till Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (Red.) Juridisk 
metodlära, 1.3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013. 
14 Samuelsson, Per, Om rättsekonomins uppkomst och inverkan på den aktiebolagsrättsliga forskningen, SvJT 1997 
s. 528. Artikeln inleds med en klargörande beskrivning av rättsekonomins uppkomst och framväxt i USA. 
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personuppgiftsansvarig i sitt agerande gentemot en tillsynsmyndighet verkligen drivs av sin 
principiella rättighetsuppfattning, eller om det väsentliga är att undgå sanktionsavgifterna. Det kan 
tänkas att beloppet i fråga har betydelse för det valda agerandet, så att en principiellt intressant 
fråga får vika för en påtaglig ekonomisk risk.  Många principiellt viktiga fall har väl snarare ett lågt 
ekonomiskt tvistevärde, så att den ena parten vågar ta risken att tappa fallet, till förmån för den 
principiella frågan.15 Samtidigt finns också de som hellre betalar småsummor än ger sig in i rättsliga 
tvister. Bägge förhållningssätten kan rymmas inom den rättsekonomiska metoden. I alla händelser 
så bidrar de potentiella ekonomiska sanktionerna för bristande eller felaktigt utförd 
konsekvensbedömning avseende dataskydd till att framhäva vikten av uppsatsens syfte.  
 
Eftersom rättsinformatik är området där juridik och informations- och kommunikationsteknik (it-
teknik) möts tas även vissa rent it-tekniska aspekter upp. Detta för att bättre belysa de sakliga 
förutsättningar som dataskyddsförordningen är tänkt att reglera. Sålunda får även den 
rättsinformatoriska metoden en plats i uppsatsens metodarsenal. Med rättsinformatorisk metod 
menas de arbetsmetoder och tillvägagångssätt som används och måste utvecklas för att juridik och 
it-teknik ska kunna fungera som ihop.16 Med tanke på alla de olika rättsliga frågor som uppstår i 
mötet mellan de två disciplinerna, så skulle invändningen kunna resas att det inte finns någon 
specifik rättsinformatorisk metod.17 Invändningen kan svårligen betraktas som ogrundad. Uttryck 
som rättsinformatoriska metoder, juridiska metoder i rättsinformatorisk kontext eller liknande 
skulle kunna användas, men det bedöms snarare bidra till språkligt krångel än ökad klarhet. 
Dessutom bör påpekas, att begreppet rättsdogmatisk metod används flitigt med bred acceptans, 
fastän många olika perspektiv de facto finns representerade under den rubriken. I analogi med det 
språkbruket bedöms begreppet rättsinformatorisk metod kunna användas utan att förvirra läsare. 
Samspelet mellan it-teknik och juridik är komplicerat på en mängd olika områden. Det förefaller 
onödigt att öka den språkliga komplikationsgraden annat än i den förhöjda förståelsens tjänst. 
 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar den personuppgiftsansvariges skyldighet att utföra konsekvensbedömningar 
avseende dataskydd beträffande behandlingar som genomförs i egen regi. Dessa organisatoriska 
förutsättningar definierar de ramar inom vilka uppsatsens frågor analyseras. Bedömningen har 
gjorts att konsekvensbedömningens typiska egenskaper framträder tydligast inom den ramen. En 
bedömning som stöds av att artikel 29-gruppen utgår från samma situation i sina riktlinjer.  Andra 
tänkbara organisatoriska kontexter behandlas således inte. Bransch- och sektorspecifika 
konsekvensbedömningar berörs inte heller, då de utvecklas under andra betingelser med andra 
konkreta tillämpningsvillkor.   
 
Vidare behandlas inte heller det fallet att den sannolika risken efter utförd konsekvensbedömning 
fortfarande bedöms som hög och att den personuppgiftsansvarige därför är skyldig att samråda 
med tillsynsmyndigheten enligt Art. 36, innan behandlingen ifråga får påbörjas.  
 
Risk har en framträdande roll i Art. 35:s utformning. Hur den aktuella risknivån i en behandling 
fastställs är avgörande för om en konsekvensbedömning avseende dataskydd måste utföras eller 

                                                           
15 Ett typexempel är målet 6/64 Costa v. ENEL, som deklarerade den för hela unionsrätten grundläggande regeln om 
EU-rättens företräde framför nationell rätt. Tvistevärdet var 1195 lire, ca 5 euro. Uträkning av relationen lire och euro 
enligt Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl., Nordstedts Juridik AB, 2014, s. 100.  
16 Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, 2 uppl., 
Studentlitteratur AB, 2016, s. 23. 
17 Ålander, Erik, Individuellt samtycke i dataskyddslagstiftningen - A fairytale concept? Uppsats, Stockholms 
Universitet, VT 2018, s. 8.  
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ej.  Begreppet risk är emellertid mångtydigt. I uppsatsen behandlas därför enbart de aspekter på 
risk som finns i det använda materialet. Någon närmare presentation eller definition av begreppet 
görs således inte.  
 

1.6 Disposition 
Konsekvensbedömningar avseende dataskydd är förvisso en nyhet i dataskyddslagstiftning, men 
det innebär inte att institutet har uppstått i tomma intet. Inledningsvis ges därför en översiktlig 
presentation av dataskyddsförordningens syfte, principer och perspektiv. Ett motperspektiv lyfts 
sedan fram i form av det totalitära övervakningssamhället. I detta perspektiv ingår en diskussion 
om hur gränsen mellan det fria, digitala informationssamhället och den totalitära maktens 
massövervakning ser ut, d.v.s. om det är meningsfullt att tala om en sådan gräns. Därefter följer 
en kort redogörelse för de olika roller och ansvarsområden avseende förordningens efterlevnad 
som definieras i lagtexten. Avsnittet avslutas med att föreslå begreppsliga förtydliganden avseende 
fyra vanligt förekommande dataskyddsterminologiska ord.  
 
Alla ovanstående, inledande delar syftar till att ge en nödvändig förförståelse till uppsatsens 
innehållsmässiga tyngdpunkt, som ligger på själva konsekvensbedömningen avseende dataskydd 
och som behandlas i följande avsnitt. Avsnittet består av institutets definition och funktion, 
tidpunkten för dess genomförande, ansvarsfördelning, vilket dess sakliga objekt är samt kriterier 
för riskbedömning. Därefter presenteras de engelska och franska dataskyddsmyndigheternas 
metoder, samt den tyska metoden SDM. Efter metodpresentationerna följer en genomgång av hur 
en metod kan kvalitetssäkras, eftersom att följa en metod är bra och att veta att den fungerar är 
ännu bättre. Sedan följer en sammanfattning avseende de tre presenterade metoderna och hur en 
personuppgiftsansvarig kan förhålla sig till sitt metodval på basis av dessa.  
 
I uppsatsens avslutande avsnitt presenteras ett förslag till tankemodell avseende arbetsflöde för 
personuppgiftsansvariga när de inrättar sina behandlingar efter dataskyddsförordningens krav. 
Tankemodellens förslag syftar till att minska den totala arbetsmängd som krävs av 
personuppgiftsansvariga när en konsekvensbedömning avseende dataskydd krävs för en 
behandling, respektive inte krävs. Därefter presenteras några slutsatser beträffande 
konsekvensbedömningar avseende dataskydd som helhet. Framförallt lyfts likheterna i 
förordningskraven fram, mellan behandlingar som kräver konsekvensbedömningar respektive 
dem som inte gör det, samt hur dessa likheter framstår när förordningstexten respektive 
tillsynsmyndigheternas instruktioner betraktas isolerat, jämfört med när de sätts in i 
dataskyddsförordningens systematik. Slutligen sammanfattas konsekvensbedömningens särart i 
relation till övriga institut i dataskyddsförordningen. 
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2. Dataskyddsförordningens uppbyggnad 
 

2.1.1 Dataskyddsförordningens övergripande syfte 

”I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personers med avseende på behandlingen av 
personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.”  Så inleds Art. 1.1 och därmed anges tydligt att 
dataskyddsförordningens övergripande syfte är tvåfaldigt. Fysiska personers personuppgifter ska 
skyddas och det fria flödet av personuppgifter ska regleras. Sammanfogandet av skydd och fri 
rörlighet för personuppgifter i samma rättsakt bygger på Art. 16.2 Fördraget om europeiska 
unionens funktionssätt (FEUF), av vilken det framgår att unionen måste beakta bägge 
dimensionerna. 
 
I Art 1.2 står vidare ”Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
deras rätt till skydd av personuppgifter.”  Begreppet grundläggande rättigheter och friheter har en stark 
innebörd och betecknar vanligtvis t.ex. yttrandefrihet, tryckfrihet, rörelsefrihet och sådant som kan 
sägas utgöra den demokratiska rättsstatens fundament på det individuella planet. 
Dataskyddsförordningen kan således anses vara ett tydligt uttryck för att EU:s lagstiftande organ 
anser att skyddsfrågor avseende behandling av fysiska personers personuppgifter är en fråga av 
största vikt för den demokratiska rättsstatens funktionalitet och bestånd. I skäl 1 till 
dataskyddsförordningen påpekas att det skyddet har primärrättsliga grunder i Art. 8 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) samt i Art. 16.1 FEUF. 
Samtidigt klargörs i dataskyddsförordningens skäl 4 att rätten till skydd för personuppgifter inte är 
någon absolut rättighet utan att den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot 
andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. 
 
Sista punkten i den inledande artikeln, Art 1.3, lyder: ”Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får 
varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av 
personuppgifter.” EU:s inre marknad är sedan unionens begynnelse bland dess väsentligaste mål och 
byggstenar. Frihandel, uttryckt som den fria rörligheten för varor, tjänster, arbetskraft och kapital, 
ansågs av unionens grundare gynna den ekonomiska och sociala utvecklingen och minska riskerna 
för framtida krig.18 Det fria flödet av personuppgifter har alltså en lika hög rättslig status som dessa 
så kallade ”fyra friheter.” Samtidigt blir troligtvis enskilda medlemsländers möjligheter att begränsa 
personuppgifternas fria flöde faktiskt mindre än beträffande övriga kategorier, eftersom 
skyddsargumentet beträffande fysiska personer, uttryckligen inte får användas i detta syfte.19  
 
Dataskyddsdirektivets och dataskyddsförordningens förklarande titlar i ord är mycket lika. Baserat 
på förordningens skäl nummer 5 - 13 kan det hävdas att den nya lagstiftningens övergripande syfte 
är att förbättra unionens förmåga att i den digitala verkligheten kunna leva upp till de värderingar 
som uttrycks i dess primärrättsliga dokument. Förordningen skulle alltså kunna beskrivas som ett 
uppdaterat regelverk med funktionalitetsförbättringar.  
 
 
2.1.2 Dataskyddsförordningens bärande konstruktion  

För att dataskyddsförordningen ska kunna bli den förbättring av dataskyddsdirektivet som önskas, 
har dess bärande konstruktion blivit annorlunda utformad. Termen bärande konstruktion används 
för att illustrera det faktum att det var sättet på vilket dataskyddsdirektivets mål skulle uppnås som 

                                                           
18 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, upplaga 5:2, Nordstedts Juridik AB, 2014, s. 265. 
19 Art. 36 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) ger annars staterna en generell möjlighet att 
införa bland annat sådana begränsningar. 
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inte fungerade. Målen i sig var inte fel.20 Som nämnts uttrycks även detta tydligt av lagstiftaren i 
förordningens skäl 9 med orden att direktivets mål och principer fortfarande är giltiga.  
 
Tre punkter med genomgripande effekter på hur förordningens mål ska nås kan kort lyftas fram. 
Samtliga återkommer senare i framställningen. Tillsammans med förordningens identiska, 
unionsvida giltighet är punkterna centrala för förståelsen av hur dataskyddsförordningen de facto 
ska nå bättre måluppfyllelse än vad direktivet gjorde.    
 

 Ansvarsskyldighetsprincipen 
Innebär att den personuppgiftsansvarige är skyldig att både följa förordningens regler och kunna 
visa att så är fallet. Nämns första gången i Art. 5.2 
 

 Den riskbaserade metoden 
Innebär att ju högre risk för fysiska personers rättigheter och friheter en behandling medför, desto 
större krav ställs på personuppgifternas skydd. Syftet kan sägas vara att hög risk ska åtföljas av 
starkt skydd, utan att behandlingar med låg risk avkrävs oproportionerligt högt skydd.21 Framgår 
till viss del av t.ex. skäl 89 och 90, samt Art. 24, 32 och 35, men kan inte påstås vara uttömmande 
och fullständigt formulerad i något enskilt skäl eller artikel.22 Den riskbaserade metoden kan ses 
som en princip som genomsyrar hela förordningens skyddstänkande. Möjliga tecken på att den 
riskbaserade metoden är tänkt att påverka en specifik artikels tillämpning är att olika uttryck på 
temat ”risker av varierande sannolikhetsgrad och allvar” och ”sannolikt hög risk” har använts. 
 
Ett viktigt poängterande är att den riskbaserade metoden inte på något sätt ersätter kraven på laglig 
grund för behandling, samt att de grundläggande dataskyddsprinciperna följs och de registrerades 
rättigheter respekteras.23 Den riskbaserade metoden ska ses som en proaktiv hållning, i syfte att 
förebygga negativa effekter, istället för en reaktiv skadebaserad metod.24 
 
Sammantaget skulle den riskbaserade metoden kunna förstås som ett lagtekniskt sätt att ge lagen 
en flexiblare tillämpning, utan att göra den otydlig eller rättsosäker. Fem år för ett 
lagstiftningsförfarande är lite. Fem år för it-utveckling är mycket. Ett fullgott dataskydd år ett kan 
mycket väl vara verkningslöst år tre. Lagregler kan inte skrivas om på så kort tid. På något sätt 
måste ändå dessa två verkligheter, den rättsliga och den it-tekniska, kopplas ihop för att människors 
och organisationers liv och verksamheter ska kunna framskrida i acceptabla och någorlunda 
förutsägbara banor. En möjlig tanke vore att jämföra den riskbaserade metoden inom 
rättsinformatiken med skälighetsbedömningar inom civilrätten. Med en sådan liknelse skulle 
förståelse kunna skapas för hur den riskbaserade metoden kan fungera som skydd mot otidsenlig, 
stelbent rättstillämpning utan att öppna dörren till rättsosäkerhet och godtyckligt dömande.   
 

 De ekonomiska sanktionerna 
Av Art. 83 framgår tydligt att det kan bli mycket kostsamt för en personuppgiftsansvarig att bryta 
mot dataskyddsförordningens föreskrifter. Upp till 20 miljoner euro, eller 4% av årsomsättningen 
kan prislappen bli. Värt att märka är att dessa administrativa sanktionsavgifter fokuserar på 
förordningens efterlevnad, vilket kan uttryckas som frågan om berörd part har följt 
ansvarsskyldighetsprincipen och den riskbaserade metoden. Om skada har uppstått eller inte, samt 
                                                           
20 Bergklint, Sara, ”Lämpliga” säkerhetsåtgärder - vid personuppgiftsbehandling, uppsats HT 2017, Stockholms 
Universitet, s. 56. 
21 Artikel 29-gruppen 14/EN WP 218 Statement on the role of a risk-based approach in data protection legal 
frameworks, Adopted on 30 May 2014 (Risk-based approach), s. 2. 
22 Skäl 89 motiverar förändringen från dataskyddsdirektivets modell, som i svensk rätt representeras av 36§ PuL. 
23 Artikel 29-gruppen, Risk-based approach, s. 3. 
24 Artikel 29-gruppen, Risk-based approach, s. 4. 
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hur stor den i så fall är, är en bedömningspunkt bland flera avseende de eventuella 
sanktionsavgifternas storlek, Art. 83.2(a) och (c). Att skada har uppstått är alltså inte avgörande för 
om administrativa sanktionsavgifter kan påföras eller ej. 
 
 
2.1.3 Dataskyddsförordningens perspektiv på personuppgifter 

Dataskyddsförordningens Art.1 och dess primärrättsliga rötter i Art. 8 av EU-stadgan och Art. 16 
i FEUF anger tydligt att det människorättsliga perspektivet är utgångspunkten för hur 
personuppgifter ska betraktas. Art. 12 – Art. 22 kan betraktas som en detaljerad katalog över hur 
en registrerad konkret kan utöva sin bestämmanderätt över sina personuppgifter i relation till en 
personuppgiftsansvarig. Artiklarnas omfattning och tydlighet skulle kunna tolkas som belägg för 
att förordningen innehåller en huvudregel som säger är att alla personuppgifter tillhör den som de 
berör. Den registrerade skulle i så fall ha rätt att avgöra vem som får göra vad med dem och alla 
undantag från denna huvudregel vore med nödvändighet tvungna att falla in under 
begränsningsreglerna i Art. 23 för att kunna beaktas. Huruvida Art. 12 – 22 verkligen skapar en 
sådan huvudregel är naturligtvis en öppen fråga, men uppfattningen kan anses ha gott stöd. Helt 
klart är dock att dataskyddsförordningen kräver att personuppgiftsansvariga tar de registrerades 
rättigheter på allvar och ser till att de kan utövas. De ekonomiska sanktionsmöjligheterna ger ett 
starkt stöd till att detta krav också realiseras, Art. 83.5(b). 
 
 
2.1.4 Övervakningssamhället 

I det forna Östtyskland, även kallat DDR, bedrev den hemliga polisen Stasi en massiv statlig 
övervakning av landets medborgare och andra utvalda personer, genom egna anställda och 
informanter. Uppgifterna som samlades in under dess drygt fyrtioåriga existens uppgår till bland 
annat minst 39 miljoner indexkort och runt 110 km dokument. Mycket av den insamlade 
informationen var av högst privat karaktär. Få samhällen har i större grad än det östtyska levt upp 
till devisen ”Storebror ser dig!” från George Orwells roman 1984. Östtyskland var ett totalitärt 
samhälle, med helt andra grundläggande värderingar och sätt att uppfylla dem än de som kan sägas 
känneteckna en demokratisk rättsstat. Människors personliga integritet värderas betydligt högre i 
en demokratisk rättsstat än i det forna Östtyskland.  
 
Ovanstående omständigheter leder lätt till likställandet av övervakningssamhället och den totalitära 
staten, men den slutsatsen är troligen förhastad. I världens demokratiska rättsstater av idag finns 
det mer insamlad information om medborgarna, även högst privat sådan, än vad Stasi lyckades få 
ihop.25 Orsakerna bakom dagens situation är människors och föremåls kommunikation över 
datanät, främst internet, samt att lagring och bearbetning av data nu är möjlig i större omfattning 
och till lägre styckekostnad än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Fenomenet beskrivs 
ofta med orden big data. Begreppet ”big data” kan definieras som ”förmågan att använda information 
på nya sätt för att skapa användbara insikter eller produkter och tjänster av betydande värde.” 26 Dagens 
hyperuppkopplade samhälle där stora delar av befolkningen dagligen använder mobila teknologier 
och en mängd applikationer (appar) för att utföra ärenden gör att det inte längre är meningsfullt 
att betrakta den digitala miljön som skild från den icke-digitala. Frågan kan ställas om det ens är 
praktiskt möjligt att göra. Till denna vardagliga användning av uppkopplade föremål bör också 
läggas den levnadsdokumentation med otaliga detaljer som många människor skapar genom att 
använda olika sociala media. Den enorma mängd data som skapas och sparas genom att 
människors liv inbegriper daglig internetanvändning är en grundförutsättning för så kallade 

                                                           
25 Mayer-Schönberger, Viktor och Cukier, Kenneth, Big Data A Revolution That Will Transform How We Live, Work 
and Think (Big Data), John Mayer (Publishers), 2013, s. 150. 
26 Mayer-Schönberger, Viktor och Cukier, Kenneth, Big Data, s. 2. 
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datadrivna innovationer, som kommer att påverka våra sätt att leva och interagera med varandra 
på sätt som ingen idag faktiskt kan förutse.27 Betydelsen av data i dagens informationssamhälle kan 
jämföras med betydelsen av olja i den industriella ekonomin. Data är nu, liksom olja var då, den 
kritiska resurs som krävs för alla innovationers förverkligande i stor skala.28 
 
Att vi lever våra liv tillsammans med uppkopplade föremål gör således att vi är konstant 
övervakade. Genom uppkopplingen kan all information vi producerar om oss själva sparas och 
med hjälp av allt kraftigare datorer kan informationen bearbetas och analyseras på helt nya sätt. 
Innebär den här informationshanteringen att den personliga integritetens ställning i demokratiska 
rättsstater i ord skiljer sig från, men i praktiken motsvarar den som fanns i dåvarande Östtyskland? 
Utan att gå in på detaljer, vilket skulle gå långt utöver denna uppsats ramar, finns goda belägg för 
att svaret med största sannolikhet nej.29 Frågan om den moderna it-teknikens effekter för den 
personliga integriteten är ändå väl värd att ställas. Liknelsen med en gammal kommunistdiktatur 
är överdriven, men den enorma mängd personuppgifter som dagligen produceras i allt större 
mängd innebär att frågan måste tas på allvar. De frågor som har uppstått våren 2018 angående 
Facebook och Cambridge Analytica och den politiska uppmärksamhet som detta skapat i både 
USA och EU är goda belägg för detta allvar. Säkerhetsincidenter av olika orsaker och dignitet 
inträffar ständigt. Som illustration av det sagda hänvisas till https://cert.europa.eu.30  
 
I Sverige har ett flertal statliga utredningar genomförts, avseende olika aspekter på den personliga 
integriteten och nya utredningar förefaller ständigt tillkomma. Sedan år 2007 har bland annat två 
stora utredningar genomförts avseende kartläggning och analys av integritetsrisker, samt 
åtgärdsförslag.31 Antalet utredningar kan tolkas som ett tecken på att frågans vikt alltmer ökar, 
samtidigt som mängden utredningar också kan betraktas som ett uttryck för de svenska 
myndigheternas svårigheter att definiera begreppet personlig integritet och dess rättsliga ställning 
på ett sätt som fungerar för all myndighetsutövning. Definitionssvårigheten kan dock anses vara 
delad med den del av världen som anser frågan viktig. Ingen person eller institution har till dags 
dato lyckats i ord fånga in begreppets kärna på ett sådant sätt att samtliga intressenter är nöjda. 
Rent praktiskt används således en negativ definition, d.v.s. det går inte att exakt säga vad den 

                                                           
27 Greenstein, Stanley, Our Humanity Exposed Predictive Modelling in a Legal Context, Stockholms Universitet 2017, 
s. 21 – 22. 
28 Mayer-Schönberger, Viktor och Cukier, Kenneth, Big Data, s. 182. 
29 Ett färskt exempel är Europadomstolens dom i fallet Ben Faiza v. France ECHR 050 (2018) 08.02.2018 vore 
otänkbar i det forna Östtyskland. Domstolen fann att den franska polisen övervakat en man som misstänktes och 
även dömdes för omfattande narkotikabrott på ett sätt som inte hade tillräckligt stöd i fransk lag och således kränkte 
mannens personliga integritet enligt Art. 8 EKMR. Något liknande vore otänkbart i det forna Östtyskland. Andra 
exempel är EU-domstolens underkännande av såväl safe harbor avtalet med USA, dom av 6 oktober 2015 i mål C – 
362/14 (Schrems v. Data Protection Commissioner) som dess underkännande av datalagringsdirektivet, EU-
domstolens dom av den 8 april 2014 i de förenade målen C - 293/12 och C – 594/12 (Digital Rights Ireland). Hela 
den nya dataskyddsförordningen med den rättsutveckling som föranlett dess tillkomst kan ses som ytterligare exempel.  
30 CERT-EU Computer Emergency Response Team är en organisation som på EU-nivå informerar om och hanterar 
säkerhetsincidenter. Det finns andra CERT, bland annat CERT-SE som är Sveriges nationella CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-
incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

https://www.cert.se/om-cert-se 
31 Delbetänkande och slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén i SOU 2007:22 Skyddet för den personliga 
integriteten - Kartläggning och analys (delbetänkande), SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten - 
Bedömningar och förslag (slutbetänkande). Delbetänkande och slutbetänkande av Integritetskommittén SOU 2016:41 
Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén (delbetänkande), SOU 
2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten (slutbetänkande.) Följande citat får belysa den allmänna utrednings- 
och lagstiftningssituationen: ”Det stora antalet utredningar, dessutom inom olika departements ansvarsområden, innebär att behovet 
av samordning inom Regeringskansliet ökar. Utan tillräcklig samordning finns det en uppenbar risk att förlora överblick och helhetssyn i 
det pågående lagstiftningsarbetet” ur SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, s. 59. 



16 
 

personliga integritetens omfång och innebörd är, men i det enskilda fallet går det att avgöra om 
någons personliga integritet har kränkts.32  
 
Dataskyddsförordningen kan sägas vara ett rättsligt medel till att motverka att det uppkopplade 
samhället övergår i ett övervakningssamhälle med totalitära förtecken, samtidigt som flödet av 
personuppgifter inte hämmas. Om enskilda människor skulle avstå från internetanvändning eller 
utöva självcensur av rädsla för övervakning och kartläggning skulle samhällsutvecklingen klart 
hämmas. Inte bara för att effektivitetsvinster skulle utebli utan även för att yttrande- och 
informationsfriheten skulle inskränkas.33 I det sammanhanget har konsekvensbedömningar 
avseende dataskydd viktiga funktioner att fylla, t.ex. som ett sätt att säkerställa att personuppgifter 
inte sprids till obehöriga. 
 
 

2.2 Dataskyddsförordningens rollfördelning  
 

2.2.1 Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är den juridiska eller fysiska person som ensamt eller tillsammans med 
andra bestämmer över ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen. Vem som de facto 
är personuppgiftsansvarig kan sägas bero av organisationsformen.  En legaldefinition av begreppet 
finns i Art. 4.7. Den personuppgiftsansvarige är alltså benämningen på den mest centrala 
ansvarsbäraren i dataskyddsförordningen och dennes allmänna skyldigheter framgår av Art. 24. 
Ansvaret omfattar i praktiken allt som händer med de personuppgifter som berörs av den 
personuppgiftsansvariges behandlingar, även om själva behandlingen utförs av annan part i annat 
land, i eller utanför EU. En viktig punkt är att om den personuppgiftsansvarige är ett företag så 
ska det företaget definieras i enlighet med Art. 101 och 102 i Fördraget om europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF), skäl 150.  Samma definition används inom unionens konkurrensregler.  
 
Oavsett vilken hjälp personuppgiftsansvariga tar för att behandla personuppgifter så har de ett 
ansvar som de själva måste se till att de uppfyller. Om något som påverkar personuppgifternas 
säkerhet negativt skulle inträffa, d.v.s. en personuppgiftsincident enligt Art. 4.12 och skada för 
enskild skulle uppstå, kan den personuppgiftsansvarige endast undgå skadeståndsansvar om denne 
visar att den inte på något sätt var ansvarig för den händelse som orsakade skadan, Art. 82.  
 
Personuppgiftsansvariga kan också bli föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt Art. 83 
och då bedöms graden av ansvar bland annat med beaktande av de åtgärder som vidtagits i enlighet 
med Art.  25 och 32. Det ligger alltså starkt i de personuppgiftsansvarigas intresse att både se till 
att de genomför det säkerhetsarbete som krävs, samt att de kan visa att de gjort det. 
 
Dataskyddsförordningen handlar till stor del om skydd för fysiska personers rättigheter och 
friheter. För att en skyddslagstiftning ska bli meningsfull krävs dels att lagen anger vad skyddet ska 
täcka, dels pekar ut vem som ansvarar för detta skydd, samt anger konsekvenserna för den 
ansvarige ifall denne brister i sitt ansvar. I detta syfte åläggs den personuppgiftsansvarige många 
skyldigheter gentemot de registrerade. Dessa skyldigheter ska den personuppgiftsansvarige själv 
känna till och förordningen ålägger densamme plikten att kunna visa att detta sker. Denna 
konstruktion kallas ansvarsskyldighetsprincipen och framgår av Art. 5.2. Principen skulle förenklat 
kunna beskrivas som frihet under ansvar. Detta skulle kunna uttryckas som att den 

                                                           
32 Gyllenram, Henric, Skyddet för den personliga integriteten i informationssamhället – om tredjelandsöverföringar 
av personuppgifter och datalagring, Lunds Universitet, VT 2016, s. 11 – 14.     
33 Agrell, Wilhelm och Pettersson, Tobbe (red.) Övervakning och integritet – teknik, skydd och aktörer i det nya 
kontrollandskapet, Carlsson Bokförlag, 2016, s. 214. 
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personuppgiftsansvarige är fri att agera på eget initiativ vad gäller all personuppgiftsbehandling, så 
länge som denne kan visa att behandlingen sker inom förordningens ramar. 
Ansvarsskyldighetsprincipen är en viktig del i förordningens konstruktion för ansvarsutkrävande. 
Principen är en nyhet gentemot dataskyddsdirektivet 94/95/EG, som istället hade en generell 
anmälningsplikt för all personuppgiftsbehandling, med möjliga undantag.   
 
 
2.2.2 Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträdets funktioner och ansvar framgår av Art. 28. Av artikelkonstruktionen 
framgår att personuppgiftsbiträdet anses agera på den personuppgiftsansvariges vägnar och får 
endast hantera personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner, Art. 28.3(a). 
Relationen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde har ingenting med respektive 
företagsstorlek att göra. Om Simbas Cykelverkstad med en årsomsättning på 3 miljoner kronor 
väljer att lägga sitt kundregister i en molntjänst34 som drivs av Google, så anses ändå Google agera 
i enlighet med Simbas Cykelverkstads instruktioner. En molntjänstleverantör är per definition ett 
personuppgiftsbiträde, eftersom den inte behandlar några personuppgifter av eget intresse utan 
endast som en teknisk och organisatorisk hjälp till den personuppgiftsansvarige.  
 
Beträffande konsekvensanalyser avseende dataskydd ska personuppgiftsbiträdet bistå den 
personuppgiftsansvarige med att genomföra dem. Detta framgår av Art. 28.3(f) och 28.3(h).  
 
Personuppgiftsbiträdets eventuella skadeståndsansvar till följd av en personuppgiftsincident är 
detsamma som gäller för en personuppgiftsansvarig, Art. 82. Detsamma gäller påförandet av 
eventuella administrativa sanktionsavgifter enligt Art. 83. Personuppgiftsbiträdet och den 
personuppgiftsansvarige svarar dock för sitt eget agerande enligt bägge dessa artiklar, inte för 
varandras. 
 
En väsentlig punkt är att personuppgiftsbiträdet blir personuppgiftsansvarig i relation till sina egna 
personuppgiftsbehandlingar. Vilken roll som aktualiseras i vilket fall beror alltså på vilken 
behandling som genomförs och på vilket sätt.  
 
 
2.2.3 Dataskyddsombud 

Artikel 29-gruppen anger att dataskyddsombud är viktiga för att få dataskyddsförordningen att 
fungera som avsett.35 Vilka organisationer som måste utnämna dataskyddsombud framgår av Art. 
37.1. Dessa inkluderar bland annat myndigheter och offentliga organ, med undantag för 
domstolars dömande verksamhet, samt personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vars 
kärnverksamhet består av vissa typer av behandlingar eller behandlingar i stor omfattning av de 
typer av särskilt känsliga uppgifter som nämns i Art. 9 och 10.36 Begreppet kärnverksamhet är 
centralt för tillämpningen av Art. 37.4(c) och 37.4(d), men definieras inte i lagtexten. I skäl 97 

                                                           
34 Molntjänster kan beskrivas som flexibla system för tillhandahållande av lagrings- och bearbetningstjänster av olika 
slags information. Några karaktäristiska egenskaper för denna tjänstetyp är att informationen nås via internet och 
således i utgångsläget inte är bunden till någon enskild användarenhet, att kunden endast betalar för den kapacitet som 
faktiskt nyttjas, samt att informationen i sig inte lagras på någon i förväg vald server. Några exempel på molntjänster 
är Gmail, Google Drive, One Note samt alla sociala media. 
35 Artikel 29-gruppen, Guidelines on Data Protection Officers (DPO Guidelines), Adopted on 13 Dec. 2016, s. 5. 
36 Valet av konjunktion i lagtexten är förbryllande. Måste behandlingen verkligen avse personuppgifter från 
kategorierna angivna i både Art. 9 och Art. 10, d.v.s. måste artiklarna vara samtidigt aktualiserade för att Art. 37.4(c) 
ska äga tillämplighet? Artikel 29-gruppen anser att svaret är nej. Det borde stå eller istället för och, artikel 29-gruppen, 
DPO Guidelines, s. 9. Detta påpekande görs för att lyfta fram vikten av språklig vaksamhet när det gäller läsning och 
tolkning av dataskyddsförordningen. Alla lydelser och enskilda ord som förefaller underliga bör undersökas, såväl vad 
gäller översättningar som ursprungliga ordval.  
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förklaras kärnverksamhet betyda att personuppgiftsbehandling är den personuppgiftsansvariges 
primära verksamheten och inte ett komplement till annan verksamhet. Hur gränsdragningen 
mellan primär och kompletterande verksamhet ska göras framgår dock inte. Artikel 29-gruppen 
ger inte heller någon definition. Det förefaller dock sannolikt att de håller denna definition för 
mindre viktig, då de uppmanar alla organisationer att utse dataskyddsombud oavsett om lagen 
kräver det eller ej.37 Det finns inga särskilda formella krav på dataskyddsombudets bakgrund, men 
sakkunskap om dataskyddslagstiftning och praxis nämns särskilt samt yrkesmässiga kvalifikationer 
och förmåga att fullgöra de uppgifter som lagen kräver, Art. 37.5.   
 
Arbetsuppgifterna regleras i Art. 39. Minimikravet är att personuppgiftsansvarigas och 
personuppgiftsbiträdens efterlevnad av dataskyddsförordningen övervakas, samt att de får råd och 
information avseende hur detta kan uppnås. Råd och övervakning i samband med genomförande 
av konsekvensbedömningar lyfts särskilt fram. Detsamma gäller dataskyddsombudets funktion 
som tillsynsmyndigheternas kontaktpunkt och samarbetspartner i frågor som rör behandling. 
Dessutom får en registrerad kontakta behörigt dataskyddsombud avseende alla frågor som rör 
behandling av dennes personuppgifter och utövandet av de rättigheter som 
dataskyddsförordningen ger, Art. 38.4. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras 
och meddelas till tillsynsmyndigheten, Art. 37.7.  
 
Dataskyddsombudets ställning i förhållande till personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 
regleras i Art. 38. Trots att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden utnämner 
dataskyddsombuden, får de senare inte motta instruktioner från de förra och inte heller av några 
andra, Art. 38.3. Av samma artikel framgår att dataskyddsombudet ska rapportera direkt till sin 
huvudmans högsta förvaltningsnivå och får av denne inte utsättas för sanktioner eller avsättas för 
att ha utfört sina uppgifter. Exakt innebörd av begreppet högsta förvaltningsnivå kan troligtvis 
definieras olika i olika fall, men bör rimligtvis tolkas i samklang med den personuppgiftsansvariges 
vidsträckta ansvarsområde. För svenska förhållanden torde i privat verksamhet avses VD, eller 
annan ytterst ansvarig för den dagliga verksamheten, och dennes närmaste krets. I offentlig 
verksamhet förefaller det rimligt att generaldirektör eller motsvarande samt dennes närmaste krets 
avses. Stadgandets syfte kan utläsas som att de ytterst ansvariga inte ska kunna hänvisa till bristande 
intern informationsgång som skäl till varför de inte fått reda på dataskyddsombudets uppfattning 
i någon fråga.    
 
Till viss del ger de tre artiklarna 37, 38 och 39 samt artikel 29-gruppens riktlinjer intrycket att 
dataskyddsförordningen utgår från att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
behöver sakkunnig hjälp och kontroll för att kunna leva upp till sina lagliga förpliktelser. Trots 
detta måste dock påpekas att ett dataskyddsombud aldrig övertar något personligt ansvar för att 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden faktiskt utför de uppgifter som lagen ålägger 
dem, eller att de blir korrekt utförda.  
 
 
2.2.4 Tillsynsmyndigheter 

Övervakningen av dataskyddsförordningens efterlevnad ges stort utrymme i lagtexten. Artiklarna 
51 – 76 handlar om nationella tillsynsmyndigheters uppgifter och behörigheter samt deras 
europeiska samverkan under den Europeiska dataskyddsstyrelsen (styrelsen). Som förstås redan 
av antalet artiklar som ämnet fått, skulle en detaljerad redogörelse för hur övervakningen är tänkt 
att fungera spränga alla ramar för denna uppsats och dessutom hamna långt utanför ämnet. 
Några punkter ska dock belysas. 
 

                                                           
37 Artikel 29-gruppen, DPO Guidelines, s. 4. 
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I Sverige övervakas och verkställs dataskyddsförordningen av Datainspektionen. Vilka uppgifter 
som ingår i det uppdraget framgår av Art. 57. Bland uppgifterna ingår bland annat att öka 
allmänhetens medvetenhet och förståelse för behandlingar, Art. 57.1(c), att öka 
personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens medvetenhet om deras legala skyldigheter, 
Art. 57.1(d), samt att behandla klagomål från enskilda, Art. 57.1(f). 
 
Varje tillsynsmyndighet ska bidra till att dataskyddsförordningen blir enhetligt tillämpad inom hela 
unionen, Art. 51.2. I detta syfte har en mekanism för enhetlighet skapats. Den mekanismen 
presenteras i Art. 63 och regleras i Art. 64 och 65, med undantagsbestämmelser i Art. 66. Styrelsen 
är det organ som ytterst ansvarar för att dataskyddsförordningen tillämpas enhetligt, Art 70.1. 
Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per medlemsstat och den Europeiska 
datatillsynsmannen eller dess företrädare, Art. 68.3. Tillsynsmyndigheterna ska alltså var och en 
för sig i sin dagliga verksamhet bidra till dataskyddsförordningens enhetliga tillämpning, samt 
genom medverkan av en tillsynsmyndighetschef per medlemsstat i styrelsen göra detsamma på en 
unionsvid nivå. Styrelsens uppgifter består till stor del i att skapa riktlinjer och rekommendationer 
i en mängd frågor och offentliggöra dem, samt att ge råd till kommissionen när så begärs. Allt detta 
framgår av Art. 70. För det fallet att tillsynsmyndigheterna i konkreta frågor inte är överens har 
styrelsen makt att lösa den tvisten genom bindande beslut, Art. 65. Mycket möda förefaller således 
vara lagd på att dataskyddsförordningen ska ha reella möjligheter att bli enhetligt och konsekvent 
tillämpad inom hela unionen och att tillsynsmyndigheterna ska ha god kontakt med varandra. Detta 
stämmer också väl överens med att ett av de starkaste skälen för dataskyddsförordningens 
tillblivelse anges just vara behovet av unionsvid rättslig enhetlighet.  
 
En i sammanhanget komplicerande omständighet är att styrelsen uppstår samtidigt som 
dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. Behovet av förordningens enhetliga tillämpning finns 
emellertid redan från första tillämpningsdagen och för att det ska kunna ske behövs förberedelse. 
Konsekvensen blir att de administrativa föreskrifter som styrelsen ska skapa behövs innan 
styrelsen börjat att existera. Denna ekvation förefaller onekligen svår att lösa.  
 
I dagsläget finns artikel 29-gruppen, som är ett rådgivande organ till EU-kommissionen. Den har 
fått sin funktion av Art. 29 och 30 i dataskyddsdirektivet. Detta direktiv upphör att gälla när 
dataskyddsförordningen träder i kraft och följaktligen upphör artikel 29-gruppen samtidigt att 
existera. Enligt dataskyddsförordningens Art. 68 inrättas emellertid styrelsen. Av samma artikel 
framgår att styrelsen blir ett unionsorgan med ställning som juridisk person. Styrelsen kommer 
alltså att få en starkare rättslig status än vad artikel 29-gruppen hade. I Art. 94.2 står att hänvisningar 
till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till den nya förordningen och att 
hänvisningar till artikel 29-gruppen ska betraktas som hänvisningar till styrelsen. Gör det styrelsen 
till en automatisk fortsättning på artikel 29-gruppen? Ingen lagtext uttrycker tydligt att så blir fallet. 
Såväl sammansättning och uppgifter, som ställning och befogenheter skiljer sig åt mellan styrelsen 
och artikel 29-gruppen. Beträffande sammansättningen av de två grupperna kan dock noteras att 
den inte blir väsensskild. Företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna utgör en klar 
majoritet i bägge fallen. Artikel 29-gruppen består av en företrädare för den eller de 
tillsynsmyndigheter som utsetts av varje medlemsstat, en företrädare för den eller de myndigheter 
som har inrättats för gemenskapens institutioner och organ samt av en företrädare för 
kommissionen, Art. 29.2 dataskyddsdirektivet. Styrelsen kommer att bestå av chefen för en 
tillsynsmyndighet per medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive 
företrädare, Art. 68.3 dataskyddsförordningen.  
 
En omständighet att notera är att i WP 253 Riktlinjer för tillämpning och fastställande av 
administrativa sanktionsavgifter i enlighet med förordning 2016/679 uttrycker sig artikel 29-
gruppen med styrelsens röst. I stället för att hänvisa till sig själv som artikel 29-gruppen, används 
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akronymen EDPB. Den står för European Data Protection Board, vilket är styrelsens engelska 
namn. Detta skedde alltså trots att styrelsen inte existerar innan dataskyddsförordningen träder i 
kraft. Vidare antogs riktlinjerna i fråga den 3 oktober 2017. Dagen efter antogs de reviderade 
riktlinjerna om konsekvensbedömning avseende dataskydd, WP 248 rev. 01, men i dem används 
inte begreppet styrelsen alls och artikel 29-gruppen refererar till sig själv som arbetsgruppen. Finns 
det några klara juridiska konsekvenser att dra av dessa fakta? Det får anses vara en öppen fråga, 
för det finns ingen laglig förpliktelse för styrelsen att fortsätta i artikel 29-gruppens spår och att 
dela deras uppfattningar. Samtidigt anges i Art. 70.1, som första uppgift i styrelsens 
uppgiftskatalog, att: ”Styrelsen ska se till att denna förordning tillämpas enhetligt.” Med den uppgiften som 
ledmotiv för verksamheten förefaller det rimligt att anta att styrelsen inte utan starka skäl skulle 
lämna avvikande rekommendationer och riktlinjer i förhållande till dem som artikel 29-gruppen 
tidigare lämnat. Det faktum att styrelsen till stor del utgörs av cheferna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna, vilka är de organ som ska genomföra dataskyddsförordningen i respektive 
medlemsstat, talar också för att omfattande brott med tidigare praxis till största delen kommer att 
försöka undvikas.  
 
En lösning på ovanstående frågeställning ges kanske av sista meningen i fotnot 2 i WP 253, 
Riktlinjer för administrativa sanktionsavgifter. Där står: ”Domstolarna är bundna av förordningen, men 
inte av dessa riktlinjer från EDPB.” En möjlig förståelse skulle kunna vara, att styrelsen inte tänker 
avvika från det som artikel 29-gruppen lagt fast, men att de vet att deras ord saknar lagstatus. En 
möjlig konsekvens av detta vore att styrelsens riktlinjer och beslut skulle binda de nationella 
tillsynsmyndigheterna, så att dessa skulle uppträda enhetligt i sin rättstillämpning. Ett medel som 
styrelsen har att tillgå för att tillse att dataskyddsförordningen tillämpas enhetligt inom unionen är 
nämligen att fungera som sista instans i tillämpningsfrågor mellan tillsynsmyndigheter, Art. 65. 
Tillsynsmyndigheterna är dock inga domstolar. Alla rättsligt bindande beslut som har fattats av en 
tillsynsmyndighet och som riktar sig till en fysisk eller juridisk person kan överklagas till domstol, 
Art. 78.1. Om så sker kan det sägas att den rättsliga statusen av tillsynsmyndighetens beslut 
förändras, från rättsligt bindande beslut till partsinlaga. Uttryckt på det sättet handlar 
domstolsprövningen i så fall om huruvida tillsynsmyndighetens beslut är i enlighet med lagen och 
därmed bindande, eller om beslutet är i strid med lagen och därmed inte bindande.  
 
Läget skulle kunna uttryckas på följande sätt, att om de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpar 
artikel 29-gruppens riktlinjer och guider som om det vore gällande rätt och ingen 
personuppgiftsansvarig, som har drabbats av ett beslut som har fattats på basis av dem, protesterar 
inför domstol, då förblir frågan obesvarad. Samtidigt skulle den då även bli praktiskt ointressant, 
eftersom alla berörda parter skulle acceptera läget såsom varande gällande rätt. Icke-bindande EU-
rätt gäller så länge ingen som drabbats av dess negativa konsekvenser väcker talan. Först då sker 
en allmängiltig auktoritativ kontroll om den står i överensstämmelse med överordnade normer 
eller ej. Detta förhållande får dock sägas gälla alla rättsliga normer och är ingenting specifikt för 
just EU-rätten, d.v.s. om ingen ifrågasätter eller protesterar så kommer heller ingen att döma.38  
 
En slutsats av detta resonemang är att allt material som produceras av artikel 29-gruppen skulle 
kunna sägas ha en dubbelt oklar rättskällestatus. Först den oklarhet som per definition hör samman 
med alla icke-bindande rättsakter. Därtill kommer att kopplingen mellan artikel 29-gruppen och 
styrelsen också är oklar. Den första oklarheten förefaller omöjlig att undvika. Den andra oklarheten 
framstår däremot som onödig. För även om det rent praktiskt kanske inte blir några problem, så 
förefaller en onödig lucka finnas i förordningen i och med att relationen mellan artikel 29-gruppen 
och styrelsen inte är fullständigt reglerad.  
 

                                                           
38 Det tyska originalet är kärnfullare: kein Kläger, kein Richter.  
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2.3 Dataskyddsterminologi, några begreppsförslag  
Detta kapitel är litet vid sidan om uppsatsens huvudsyfte. Begrepp och begreppsanvändning är 
emellertid bland de viktigaste beståndsdelarna i det juridiska språket och juridisk verksamhet skulle 
svårligen kunna utövas utan ett fungerande språk. Därför presenteras här ett kort förslag avseende 
det begreppsliga innehållet i fyra vanligt förekommande ord. Syftet är att bidra till att försöka bidra 
till en något tydligare betydelseavgränsning mellan begreppen. 
 
Orden dataskydd, datasäkerhet, it-säkerhet och informationssäkerhet är olika, men hur förhåller 
det sig med deras innebörd? Är de synonymer eller inte? Har de alls något definierat och avgränsat 
innehåll, eller är de vaga i bägge perspektiven? Något entydigt svar på den frågan kan inte ges. 
Därför följer här ett förslag på hur en tydligare begreppsanvändning skulle kunna se ut. 
 
Datasäkerhet 
Avser skyddsmålen integritet, konfidentialitet och tillgänglighet i den betydelse de har i 
sammanhanget skydd av personuppgifter.  
 
Dataskydd 
Avser alla skyddsmål som finns i sammanhanget skydd av personuppgifter. 
 
Bägge begreppen föreslås således endast användas när temat är skydd av personuppgifter. 
Dataskydd blir den bredaste termen, eftersom dataskyddsförordningen bär det ordet i sin titel. 
 
IT-säkerhet   
Avser all informations integritet, konfidentialitet och tillgänglighet när den befinner sig i ett it-
system. 
 
Informationssäkerhet 
Avser den totala säkerheten i ett informationssystem, oavsett aspekt. 
 
Bägge begreppen föreslås kunna användas beträffande all informationshantering, men 
informationssäkerhet föreslås få en vidsträckt betydelse och it-säkerhet en betydligt mindre.  
 
Följande text används som en allmänt hållen illustration avseende den språkliga förståelsen mellan 
it-tekniker och jurister. Rubriken ”Informationsläckage i Microsoft Office” tyder på att en 
personuppgiftsincident har ägt rum. Många enskilda personer använder Microsoft Office och 
borde beröras av ett sådant informationsläckage. Stämmer det? Vad har hänt, ur såväl teknisk som 
juridisk synvinkel? Vilka tekniska och juridiska åtgärder måste, kan eller bör vidtas?  

”Jag tog en titt på CVE-2018-0950 som är en informationsläckage-bugg i Office. (…) Buggen går ut på att du 
kan få Outlook att automatiskt gå ut och ladda in externt innehåll utan att användaren frågas om detta. (…) 
Genom att skicka ett RTF-mail där ett externt OLE-objekt återfinnes så laddas detta externa OLE-objekt 
automatiskt in. Och vet du vad mer detta innebär? Jo, du kan köra Responder.py och få ut NTLMv2-hashen 
från användaren: (…) Även om du applicerar patchen som släpptes av Microsoft så kvarstår problemet att du kan 
skicka UNC-länkar, dvs som börjar med \\. Därav är det viktigt att blockera utgående SMB (445/tcp, 
137/tcp, 139/tcp men även 137/udp och 139/udp) samt läs detta från Microsoft gällande NTLM SSO, 
ADV170014.” 39 

                                                           
39 Exemplet är hämtat från bloggen kryptera.se och posten är INFORMATIONSLÄCKAGE I MICROSOFT 
OFFICE, från den 16 april 2018. ”Jag” i texten refererar till Johan Lejon, personen som driver bloggen. Den som vill 
läsa mera i ämnet hänvisas till denna länk till en post som nåtts via cert.eu  https://securityzap.com/windows-login-
hackable-via-outlook-vulnerability/  
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3. Konsekvensbedömning avseende dataskydd  
 

3.1 Definition och funktion 
Begreppet konsekvensbedömning avseende dataskydd (konsekvensbedömning) introduceras i 
dataskyddsförordningen i första meningen av Art. 35.1. Stadgandet ålägger tydligt den 
personuppgiftsansvarige skyldigheten att under vissa förutsättningar utföra en 
konsekvensbedömning. Vad en konsekvensbedömning är definieras dock inte. Det sker inte heller 
i någon annan av dataskyddsförordningens artiklar. Någon legaldefinition av begreppet finns 
således inte. Under ett fab lab40 i Bryssel, som artikel 29-gruppen organiserade den 26 juli 2016, 
ansågs konsekvensbedömningar vara ett nytt och viktigt redskap, erkänt av lagstiftaren som ett 
sådant, eftersom underlåtenhet att genomföra en konsekvensbedömning i de fall där en sådan 
krävs kan leda till kännbara sanktioner. Konsekvensbedömningar diskuterades som medel för 
dynamisk efterlevnad av dataskyddsförordningen. De ansågs bidra till att upprätthålla säkerhet, 
reducera risker, införa användbara åtgärder, förhindra behandlingar som bryter mot lagen och 
bättre genomförande av inbyggt integritetsskydd och integritetsskydd som standard.41 Alla dessa 
punkter handlar dock mer om vad konsekvensbedömningar gör än vad de är.  
 
 I syfte att öka klarheten avseende vad konsekvensbedömningar är och hjälpa 
personuppgiftsansvariga att följa lagen42 avger artikel 29-gruppen följande definition: 
 
”En konsekvensbedömning är en process avsedd att beskriva behandlingen, bedöma huruvida den är nödvändig och 
proportionell och hjälpa till att hantera risker för fysiska personers rättigheter och friheter som uppkommer genom 
behandling av personuppgifter genom att bedöma dem och bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.” 43 
 
Datainspektionen skriver i korthet att konsekvensbedömningar handlar om att skydda människors 
fri- och rättigheter genom förutseende och riskförebyggande, med målet att minimera riskerna vid 
personuppgiftsbehandlingar som innebär en hög risk. 44   
 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), den franska motsvarigheten till 
Datainspektionen, skriver i sin metodpresentation att en konsekvensbedömning utförs för att den 
personuppgiftsansvarige därigenom ska kunna inkorporera integritetsskyddande principer och 
kunna visa det, så att de registrerade behåller kontrollen över sina personuppgifter.45 CNIL 
inkluderar således de registrerades kontroll över sina personuppgifter direkt i själva 
begreppsdefinitionen, vilket varken artikel 29-gruppen eller Datainspektionen gör. Huruvida det 
är mer rättvisande eller ej är en öppen fråga, men kopplingen mellan personuppgifterna i sig och 
den fysiska person som de berör framgår tydligare så. För övrigt kan noteras att både CNIL:s och 

                                                           
40 Fab lab är en förkortning av fabrication laboratory och definieras som en mindre workshop med möjlighet till 
personlig digital tillverkning, Wikipedia, lydelse 15 maj 2018.  
41 Fablab “GDPR/from concepts to operational toolbox, DIY”- Results of the discussion, Brussels 26 July 2016. 
42 Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter, WP 248 rev. 01, Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende 
dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i 
förordning 2016/679 (Riktlinjer om konsekvensbedömning), s.5 
43 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer om konsekvensbedömning s.4. 
44 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/, lydelse 20 mars 2018 
45 Commission nationale d’informatique et des libertés (CNIL, uttalas ”knill”), Privacy Impact Assessment (PIA) 

Methodology, engelskspråkig version, februari 2018, s. 2. I samma dokument, s. 1, deklarerar CNIL tydligt att de 
använder begreppen Privacy Impact Assessment (PIA) och Data Protection Impact Assessment (DPIA) som 
synonymer och låter bägge representeras av akronymen PIA. En intressant fråga är hur många datatillsynsmyndigheter 
och övriga sakkunniga som delar denna uppfattning. 
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Datainspektionens definitioner helt fokuserar på vad konsekvensbedömningar syftar till och inte 
vad de är.    
 
Den engelska tillsynsmyndigheten, Information Commissioner’s Office (ICO), gav ut sina första 
riktlinjer 2014. De använder där begreppet Privacy Impact Assessment (PIA) och definierade det 
som ett verktyg för organisationer att både identifiera det effektivaste sättet att efterleva sina 
skyldigheter avseende dataskydd och att motsvara privatpersoners förväntningar avseende 
personlig integritet.46 I slutet av mars 2018 gav ICO ut en ny guide47 med direkt utgångspunkt i 
dataskyddsförordningens krav på konsekvensbedömning, samt ett modellförslag på hur en sådan 
kan genomföras. 
 
Artikel 29-gruppen sammanfattar sin uppfattning av konsekvensbedömningens definition och 
funktion med orden en process för att skapa och påvisa efterlevnad.48 Det är troligen underförstått att 
med efterlevnad menas efterlevnad av dataskyddsförordningen.49 Sammanfattningen förtydligar 
kanske definitionen, men bidrar knappast till ökad klarhet avseende det specifika i just 
konsekvensbedömningens funktion, eftersom det ligger i varje personuppgiftsansvarigs intresse 
och uttalade skyldighet att ha en process för att skapa och påvisa efterlevnad beträffande hela 
dataskyddsförordningen. Troligen krävs dessutom att olika delprocesser genomförs och visar 
efterlevnad i olika delar av behandlingen.50 I alla händelser är det organisatoriska behovet av att ha 
en process för att skapa och påvisa efterlevnad inget unikt för just konsekvensbedömningen.  
 
För att konsekvensbedömningens specifika funktion beträffande dataskydd tydligare ska framgå, 
d.v.s. vad som aktiverar skyldigheten att utföra den och varför, kan två bärande principer i 
dataskyddsförordningen lyftas fram.51 
 
Nummer ett: principen om ansvarsskyldighet. Den nämns först gången i Art. 5.2 med avseende på den 
personuppgiftsansvariges ansvar för att de principer för behandling av personuppgifter som anges 
i Art. 5.1 följs och att detta kan visas. Därefter genomsyrar ansvarsskyldighetsprincipen hela 
förordningens tillämpning och struktur för ansvarsutkrävande. Personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden ansvarar, var och en för sin egen del, både för att varje behandling av 

                                                           
46 Information Commissioner’s Office (ICO), Conducting privacy impact assessments code of practice Data 
Protection Act (ICO PIA Code of practice), 25 February 2014, s. 4. 
47 ICO, Consultation: GDPR DPIA guidance Start date: 22 March 2018 End date: 13 April 2018 (ICO, Consultation: 
DPIA guidance), Data Protection Impact Assessment, draft template for consultation (ICO, Consultation: DPIA 
template)  
48 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s.4.  
49 Det engelska uttrycket är ”a DPIA is a process for building and demonstrating compliance”. Ordet compliance förefaller ofta 
användas självständigt som ett begrepp, vars innebörd då rimligen ska anses stå för både building och demonstrating. På 
svenska används relativt ofta begreppet att vara compliant, vilket högst troligt bör anses rymma samma sakliga innehåll 
som det engelska ordet.  
50 Nymity Inc., ett internationellt konsultföretag som specialiserat sig på att hjälpa organisationer möta legala 
integritetskrav, har listat 55 olika punkter i dataskyddsförordningen, där den personansvarige måste genomföra 
åtgärder och kunna visa att det gjorts. Dokumentet heter: Framework for Demonstrable GDPR Compliance A 
mapping of the Nymity’s Privacy Management Accountability Framework to GDPR Compliance Obligations.   
51 Projet de recommandation d'initiative concernant l'analyse d'impact relative à la protection des données et la 
consultation préalable (CO-AR-2016-004), La Commission de protection de la vie privée, 20 décembre 2016, punkter 
6 och 7. Skriften innehåller förklaringar och rekommendationer angående konsekvensbedömningar i den kommande 
dataskyddsförordningen och är utfärdade av Belgiens motsvarighet till Datainspektionen. Går även under namnet 
Belgian Privacy Commission, men trots sitt engelska andrananamn är dess officiella språk franska och flamländska. 
Vissa dokument publiceras dock även på engelska. 
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personuppgifter utförs i enlighet med dataskyddsförordningen och att de har fullgod 
dokumentation för att kunna visa detta.52  
 
Ansvarsskyldighetsprincipen kan sägas vara en i lagtexten uttryckt dokumentationsplikt och 
därigenom en legal placering av bevisbördan. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
åläggs att skapa det material som vid behov ska kunna tas fram för att visa att de gjort det som på 
dem ankommer. I annat fall har de inte fullgjort kravet på att kunna visa efterlevnad och riskerar 
att bli föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt Art. 83.  
 
Nummer två: principen om den riskbaserade metoden. Art. 35 är inriktad på behandlingar som sannolikt 
leder till hög risk. Det innebär att planerade behandlingar med lägre risknivå än hög inte behöver 
bli föremål för konsekvensbedömning. 
 
Det framgår inte direkt av ordalydelsen i Art. 35, men väl av dess logiska struktur, att det första 
steget i en konsekvensbedömning är bedömningen av huruvida den alls behöver utföras. Eftersom 
konsekvensbedömningens objekt är en behandling som sannolikt leder till hög risk, måste det 
första steget bli att avgöra om hög risk föreligger eller ej. Är svaret på den frågan nej, behövs ingen 
konsekvensbedömning utföras, förutsatt att behandlingen inte ingår i någon av de typer som 
räknas upp i Art. 35.3. I de fallen är en konsekvensbedömning obligatorisk att utföra oavsett vad 
den enskilde personuppgiftsansvarige anser om den konkreta risknivån. 
 
Konsekvensbedömningens funktion kan således sägas vara att utöka det ansvar som den 
personuppgiftsansvarige har enligt Art 24.2 att genomföra lämpliga strategier för dataskydd. Det 
utökade ansvaret visar sig i det fall då en behandling sannolikt leder till en hög risk. Då räcker det 
inte längre att genomföra lämpliga strategier för dataskydd, utan en konsekvensbedömning måste 
också genomföras.  Art. 24.2 kan i sin tur sägas vara en utökning av den personuppgiftsansvariges 
grundansvar, som följer av Art. 24.1, att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att säkerställa och kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Begreppet grundansvar syftar 
till att lyfta fram det faktum att så fort personuppgifter behandlas, oavsett omfattning och 
uppgiftskategorier, så finns en personuppgiftsansvarig som åläggs skyldigheten att genom lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder skydda uppgifterna och visa att förordningen följs. 
Grundansvaret kan således betraktas som ett sätt att benämna det faktum att 
personuppgiftsansvaret aldrig är noll. Själva personuppgiftsansvaret i sig är dynamiskt till sitt 
omfång och följer behandlingen, medan grundansvaret står för personuppgiftsansvarets 
startpunkt.53 
 
Det bör betonas, att en konsekvensbedömning är en process. Vikten av denna förståelse framgår 
av ordboksförklaringen till begreppet process: utdraget förlopp som innebär att något förändras eller 
utvecklas.54 En konsekvensbedömning är således ingenting som görs en gång för alla, för att därefter 
arkiveras och vid behov kunna plockas fram vid exempelvis en förfrågan eller kontroll av 
tillsynsmyndigheten. Art. 35.11 lägger dessutom ett tydligt ansvar på den personuppgiftsansvarige 
att genom översyn både kontrollera att behandlingen genomförs i enlighet med den utförda 
konsekvensbedömningen, samt att den är relevant i förhållande till aktuell risk. Detta kan uttryckas 

                                                           
52 Det som i Art. 5.2 benämns ansvarsskyldighet heter på engelska accountability, på franska responsabilité och på tyska 
Rechenschaftspflicht. 
53  Enligt denna terminologi skulle alltså personuppgiftsansvaret motsvara det som avses med uttrycket ”kunna visa 
efterlevnad”. På engelska ”demonstrate compliance”, på franska ”être en mesure de démontrer” och på tyska ”Einhaltung nachweisen 
können”. Ordet grundansvar däremot skulle enbart belysa det faktum att varje personuppgiftsbehandling alltid åtföljs 
av ett visst mått av ansvar.  
54 Nordstedts svenska ordbok studentutgåva, 2004. De juridiska och naturvetenskapliga begreppsdefinitionerna av 
process bortses ifrån. 
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med orden att den personuppgiftsansvarige har ett processansvar. Att konsekvensbedömningen 
är en process ska således inte förstås som att den aldrig blir klar, eller att den bara fortgår utan slut, 
utan att det finns ett lagstadgat krav på översyn för att säkerställa att den gjorda 
konsekvensbedömningen följs och förblir relevant. 
 
 

3.2 Tidpunkt för konsekvensbedömningens utförande 
Det framgår tydligt av ordalydelsen i Art. 35.1 att konsekvensbedömningen ska utföras före 
behandlingen. Alla behandlingar behöver dock inte föregås av en konsekvensbedömning, utan 
endast de behandlingar som sannolikt leder till en hög risk. Det framgår visserligen inte av 
stadgandets ordalydelse, men väl av dess logiska struktur att en konsekvensbedömning måste 
föregås av en bedömning av den aktuella behandlingens risknivå. Risknivån avgör således om en 
konsekvensbedömning måste utföras eller ej. Kriterierna för fastställandet av risknivån är 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål. Dessutom ska särskilt användningen 
av ny teknik beaktas. Ett något tydligare och utförligare svar på frågan när en 
konsekvensbedömning ska genomföras kan således formuleras: 
 
En konsekvensbedömning ska utföras före behandlingen ifråga om riskanalysen visar att behandlingen sannolikt 
leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.  
 
Den bedömning av risknivån för fysiska personers rättigheter och friheter som ligger till grund för 
huruvida en konsekvensbedömning ska utföras eller ej är dock ingen unik riskbedömning för just 
konsekvensbedömningen, utan den är ett utflöde av principen om den riskbaserade metoden och 
den riskbedömning som den personuppgiftsansvarige är skyldig att hålla aktuell och relevant enligt 
Art. 24.1. Artikel 29-gruppen skriver: 
 
”Skyldigheten för personuppgiftsansvariga att i vissa fall utföra en konsekvensbedömning bör tolkas mot bakgrund 
av deras allmänna skyldighet att på ett lämpligt sätt hantera de risker som uppkommer vid behandling av 
personuppgifter.” 55  
 
Den relevanta tidpunkten för utförande av en konsekvensbedömning är således när den 
personuppgiftsansvarige bedömer att en behandling sannolikt leder till hög risk. En både logisk 
och praktisk följd av detta är att bedömningen av vilken risknivå som en behandling leder till kan 
ändras med tiden, även om behandlingen förblir exakt densamma. Således kan en 
konsekvensbedömning bli nödvändig att utföra för en behandling som tidigare bedömdes klara sig 
utan. Ett flertal faktorer kan föranleda detta, t.ex. den tekniska utvecklingen, organisatoriska 
förändringar hos eller i anslutning till den personuppgiftsansvarige eller politiska 
omvärldsförändringar, för att nämna några möjliga orsaker. Det är även så, enligt Art. 35.11, att en 
konsekvensbedömning måste kontrolleras avseende både organisatorisk efterlevnad och 
säkerhetsmässig relevans och eventuellt förändras, när den risk som behandlingen medför 
förändras. I övriga fall ska den personuppgiftsansvarige genomföra en sådan översyn vid behov. 
Även om en konsekvensbedömning en gång gjorts kan situationen således kräva att en ny utförs. 
Därför kan den relevanta tidpunkten för när en konsekvensbedömning måste genomföras endast 
kan anges med relativa mått. Detta är något den personuppgiftsansvarige måste hantera, för 
ansvaret för att konsekvensbedömningen utförs och efterlevs ligger helt och hållet på denne.   
 
Även om tidpunkten för en konsekvensbedömnings genomförande, eller översyn av en befintlig 
sådan, kanske sällan blir en fråga om timmar eller dagar, så går det inte att bortse från att den 

                                                           
55 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s.7 
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personuppgiftsansvarige måste vara uppmärksam på att såväl interna som externa faktorer med 
kort varsel kan aktualisera kravet på att detta utförs. 
 
Oavsett om behandlingen pågår innan dataskyddsförordningen träder i kraft, eller påbörjas 
därefter, måste den personuppgiftsansvarige ta ställning till huruvida en konsekvensbedömning 
ska utföras eller ej. Ett undantag kommer dock troligen att finnas. Art. 20 dataskyddsdirektivet 
behandlar den typ av behandlingar, som anses kräva förhandskontroll för att få genomföras. I 
Sverige kallas denna typ av behandlingar för särskilt integritetskänsliga och regleras i 41§ PuL. 
Beträffande dessa behandlingar, som genomförs efter att ha fått tillstånd, föreslår artikel 29-
gruppen med stöd av skäl 171 att ingen konsekvensbedömning behöver utföras.56 Förutsättningen 
är att behandlingens genomförande inte har ändrats sedan föregående kontroll. Det är dock helt 
och hållet den personuppgiftsansvariges ansvar att veta och kunna visa att så är fallet. All 
förändring som påverkar eller kan påverka den risk som behandlingen sannolikt leder till innebär 
att kravet på att utföra en konsekvensbedömning kan aktiveras. Hur stor betydelse skäl 171 får i 
den praktiska tillämpningen är svårt att fastställa, men det förefaller troligt att den succesivt 
minskar med tiden. 
 
Sammanhanget aktiverar den principiella frågan om vilken ställning beaktandeskäl har och hur de 
bör användas. De är alltid med när ett direktiv eller en förordning presenteras i sin helhet, direkt 
från det första offentliggörandet. EU-domstolen har i domen av den 25 oktober 2011 i de förenade 
målen C-509/09 och C-161/10 (eDate Advertising) uttryckt uppfattningen att en antagen artikel 
är oskiljaktigt hopkopplad med de skäl som givits för den. Därför måste en artikel tolkas i ljuset 
av dess skäl. En möjlig förståelse av EU-domstolens uttalande är att ett skäl vinner laglig kraft som 
tolkningsdata åt en artikel. Skillnaden på beaktandeskäl och artiklar skulle i så fall vara att en artikel 
äger giltighet i sig själv, den står så att säga på egna ben, medan ett beaktandeskäl inte gör det. Ett 
beaktandeskäl som i och för sig vore relevant i ett sammanhang, skulle ändå behöva en hopkopplad 
artikel för att bli rättsligt aktiverad.  Beträffande Art. 35.1 och skäl 171 förefaller denna 
hopkoppling svår att göra. Utan aktiverande artikel skulle i så fall beaktandeskälet sakna betydelse. 
Grunden för det föreslagna undantaget från kravet på konsekvensbedömningar är emellertid 
artikel 29-gruppens uttalande och möjligheten finns då att det föreslagna undantaget inkluderas i 
den lista som tillsynsmyndigheten enligt Art. 35.5 får offentliggöra över just behandlingar som inte 
kräver någon konsekvensbedömning.    
 
 

3.3 Ansvar för konsekvensbedömningens utförande 
Artikel 29-gruppen skriver att en konsekvensbedömning är ett viktigt verktyg för utkrävande av ansvar.57 
Den som åläggs detta ansvar är huvudsakligen den personuppgiftsansvarige, men även 
personuppgiftsbiträdet, om ett sådant har utsetts. Personuppgiftsbiträdets ansvar framgår dock 
inte direkt av Art. 35 utan i kombination med Art. 28.3(f). I viss mån åläggs även 
dataskyddsombudet ett ansvar i Art. 35.2, att fungera som rådgivare till den 
personuppgiftsansvarige och i Art. 35.4 - 35.6 ges den behöriga tillsynsmyndigheten ansvar för att 
förteckningar över olika typer av behandlingar upprättas och offentliggörs enligt viss bestämd 
procedur.  Av Art. 83.4(a) framgår dock tydligt, att endast den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet kan påföras administrativa sanktionsavgifter för överträdelser av Art. 35:s 
bestämmelser. 
 
Ansvarsutkrävandet rör situationerna att en konsekvensbedömning inte har utförts fastän den 
lagliga skyldigheten har inträtt eller att den har utförts på felaktigt sätt. Något krav på att skada har 

                                                           
56 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s. 15. 
57 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s.4. 
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uppkommit finns inte. Ansvaret kan alltså sägas handla om ett skadeförebyggande ansvar. I ett 
visst läge blir den personuppgiftsansvarige skyldig att grundligt kontrollera att det dataskydd som 
finns verkligen ger de personuppgifter som behandlas ett adekvat skydd. Det läget uppstår när 
behandlingens risknivå blir hög. Om den personuppgiftsansvarige missar att den situationen har 
uppstått, då inträder ansvarsskyldigheten. Detsamma gäller ifall de skyddsåtgärder som har 
beslutats och införts inte skapar det dataskydd som betingas av den höga risken. Ansvaret och de 
sanktioner som kan utdömas i dess kölvatten kan sägas syfta till att förtydliga vikten av ett särskilt 
noggrant förebyggande skyddsarbete i de fall då en behandling sannolikt leder till hög risk. Frågan 
huruvida någon person faktiskt har lidit någon skada är irrelevant för ansvarsutkrävandet. Nivån 
på det konkreta skadeförebyggande arbetet är alltså ansvarsfrågans centrala punkt, inte den 
eventuella skadan eller dess storlek.  
 
 

3.4 Konsekvensbedömningens sakliga objekt 
Konsekvensbedömningens objekt utgörs i juridisk mening av behandling som sannolikt leder till en hög 
risk för fysiska personers rättigheter och friheter (hög risk). Detta framgår av första meningen i 35.1. Av 
samma artikels sista mening förstås att en enda konsekvensbedömning kan omfatta en eller en 
serie liknande behandlingar. Hur kan och bör konsekvensbedömningens sakliga objekt fixeras, så 
att en personuppgiftsansvarig kan identifiera det i sin verksamhet? Eller annorlunda formulerat, 
hur kan en personuppgiftsansvarig veta att en konsekvensbedömning måste utföras, samt på vad? 
 
Det juridiska begreppet behandling definieras i Art. 4.2. Dess omfång kan i praktiken sägas rymma 
all hantering av personuppgifter. Detta exemplifieras och förtydligas av EU-domstolen i fallet C-
131/12, 13 maj 2014, Google Spain SL mot Agencia Española de Protectión (Google Spain), 
punkterna 25 - 31. I det fallet tillämpas förvisso Art. 2.(b) i dataskyddsdirektivet,58 som fram till 
den 25 maj 2018 är den gällande europarättsliga rättsakten och den direkta föregångaren till 
dataskyddsförordningen, men dataskyddsförordningens Art. 4.2 kan inte påstås ha ett mindre 
omfång än sin föregångare. Varje typ av behandling kan alltså omfattas av kravet på att utföra en 
konsekvensbedömning. Det finns ingen behandling som per automatik undantas från möjligheten 
att omfattas av kravet. Med stöd av en prejudicerande tolkning av en legaldefinition, bör 
tillämpningen av begreppet behandling kunna betraktas som okomplicerad.  
 
Beträffande den andra beståndsdelen av konsekvensbedömningens objekt, kan inte läget sägas vara 
lika klart. På vilka grunder ska avgörandet fällas huruvida en behandling sannolikt leder till en hög 
risk? Detta är inte alls klart. Sannolikhetsbedömningar är förvisso väl kända och använda i juridiska 
sammanhang, t.ex. begreppet på sannolika skäl misstänkt inom straffrätten, eller begreppet vad en 
part insåg eller borde ha insett inom avtalsrätten. I dessa fall kan sannolikhetsbedömningarna sägas 
handla om vem som ska bära konsekvenserna av något som de facto har skett. Ett inbrott har 
skett, ord har utväxlats, ett mail har skickats etc. och olika påståenden om vem som gjorde eller 
inte gjorde något, förstod eller borde ha förstått något ska sannolikhetsbedömas baserat på de 
bevisfakta som finns, så att ett avgörande kan fällas. I de fall som regleras av Art. 35.1 har emellertid 
ingen utsatts för något brott och ingen har heller agerat på basis av en förhandlingsparts ord eller 
handlingar. Ingen har blivit av med något, tagit del av något eller på något sätt lidit skada. Vilken 
konkret sakomständighet regleras egentligen av Art. 35.1?  
  
Konsekvensbedömning handlar om att hantera en behandlings risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter, men inte varje risk, utan enbart den risk som sannolikt är hög. Med andra 
ord kan det hävdas att konsekvensbedömningen primärt inte syftar till att skydda fysiska personers 

                                                           
58 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 (dataskyddsdirektivet). 
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rättigheter och friheter från att bli otillbörligen påverkade, eller inkräktade på, av en behandling, 
utan att den avser skärpa den personuppgiftsansvariges uppmärksamhet och förutseende vid 
behandlingar med en hög risk för att detta skulle kunna ske. Vidare behöver inte den höga risken 
vara definitiv. Det räcker med att den är sannolik. Artikel 29-gruppen uttrycker läget sålunda: 
 
”Det ska framhållas att det för hantering av risker i samband med fysiska personers rättigheter och friheter krävs 
en regelbunden identifiering, analys, uppskattning, behandling (dvs. avhjälpning) och översyn av riskerna. 
Personuppgiftsansvariga kan inte undgå sitt ansvar genom att täcka riskerna genom försäkringsavtal.” 59 
 
Den sista meningen i uttalandet framstår som lite märklig. En ansvarsförsäkring t.ex. hanterar 
eventuella skadeståndsanspråk som grundas på skador som ett företag, dess anställda eller 
produkter orsakar.60 Försäkringen tar inte bort ansvaret, utan hjälper till att hantera de ekonomiska 
konsekvenserna av det som företaget hålls ansvarig för. Att ansvara för något och att bli 
skadeståndsansvarig för att ha brustit i det ansvaret är två skilda saker, om än ihopkopplade som 
fram- och baksida på ett mynt. Ett skäl till varför artikel 29-gruppen uttrycker sig så kan vara att 
understryka att det ansvar som den personuppgiftsansvarige åläggs enligt Art. 35 handlar om 
riskhantering och är fristående från frågan om huruvida någon fysisk person lidit skada.  
 
Datainspektionen skriver på sin hemsida att konsekvensbedömningen i korthet handlar ”om att 
vara förutseende, förebygga risker och därmed skydda människors fri- och rättigheter. Målet är att minimera 
riskerna vid sådana behandlingar av personuppgifter som innebär en hög risk.”61 Sista meningen är logiskt 
intressant. Om behandlingens risk har minimerats, hur kan då behandlingen samtidigt innebära en 
hög risk? Kanske är den innebörd som eftersträvas i texten, att vid behandlingar som innebär en 
hög risk höjs kravet på skyddsåtgärder, så att den höga risken neutraliseras. Så uttrycker sig 
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA): ju högre risk för de 
registrerades rättigheter och friheter, desto striktare säkerhetsåtgärder krävs för att hantera dessa.62 
Dessa ord riktar sig dock till att allmänt förklara den riskbaserade metoden i hela 
dataskyddsförordningen och inte specifikt Art. 35. Något tydligt och rakt svar på frågan hur 
konsekvensbedömningens andra led, d.v.s. sannolikt leder till en hög risk, konkret ska fastställas 
finns således inte. Samtidigt får det anses som önskvärt, och i en rättsstat t.o.m. nödvändigt, att 
den som av en lagparagraf åläggs en skyldighet att i en särskild situation göra något, tydligt förstår 
vilken situation som menas.  
 
Den franska tillsynsmyndigheten CNIL håller sig i sin metodpresentation strikt till frågan hur en 
konsekvensbedömning genomförs och skriver tydligt att de inte går in på de inledande 
förhållanden som avgör huruvida en konsekvensbedömning måste utföras eller ej.63 
 
Svårigheterna att sakligt konkretisera begreppet sannolikt leder till hög risk förefaller påtagliga. Om 
det för med sig praktiska problem för rättstillämpningen att avgöra frågan om en 
personuppgiftsansvarig har brustit i sin skyldighet att utföra en konsekvensbedömning eller ej 
kommer framtiden att utvisa.  
 

                                                           
59 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s.7 fotnot 10. 
60 Principen är densamma för alla försäkringsbolag. Här hänvisas till information från försäkringsbolaget If. 
https://www.if.se/foretag/forsakringar/ansvarsforsakring, enligt lydelse 16 mars 2018. 
61 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/, lydelse 16 mars 2018 
62 European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) Handbook on Security of Personal Data 
Processing, December 2017, s. 8. 
63 CNIL, PIA Methodology, s. 2. För fullständighetens skull bör också redovisas att de heller inte berör frågan ifall 
samråd enligt Art. 36 blir nödvändigt. CNIL besvarar enbart frågan hur en konsekvensbedömning kan utföras och 
valideras.  
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ICO kan sägas välja en annan väg i hur risknivån ska fastställas. I sin PIA Code of practice från 
2014 föreslår de följande lista av frågor.64 Svarar den personuppgiftsansvarige ja på någon av 
frågorna anser ICO att en PIA vore en ”lämplig övning”. 
 

- Kommer nya uppgifter om personer samlas in? 
- Tvingas personer ge uppgifter om sig själva? 
- Kommer personuppgifter avslöjas till organisationer och människor som inte tidigare hade 

rutinmässig tillgång till dem?  
- Kommer personuppgifter användas för ett annat syfte än som nu är fallet? 
- Kommer ny teknik användas, som kan upplevas inkräkta på den personliga integriteten, 

t.ex. användning av biometriska data eller ansiktsigenkänning? 
- Kommer behandlingens resultera i att personer blir föremål för beslut eller åtgärder med 

stor påverkan på dem?   
- Kommer de behandlade personuppgifterna vara av sådan art att de troligen föranleder 

integritetsfrågor eller förväntningar? Hälsouppgifter, uppgifter ur brottsregister eller andra 
personuppgifter som människor skulle betrakta som särskilt privata är exempel på sådana 
personuppgifter. 

- Kommer personer kontaktas på sätt som de kan finna påträngande? 
 
ICO tillägger att den personuppgiftsansvarige kan anpassa frågorna så att de bättre lämpar sig för 
den typ av behandling som kommer att utföras. Vad ICO konkret menar med detta uttryckssätt 
framgår emellertid inte. Det kan hävdas att riskbedömningen som sådan i praktiken inte alls berörs. 
 
Då ICO:s handbok har sin grund i dataskyddsdirektivet, så har denna lista viss bristande aktualitet 
och den kommer med all sannolikhet att omarbetas, eller kanske helt tas bort. I den guide som 
ICO publicerat med anledning av de nya kraven på konsekvensbedömning skriver de att en PIA 
har stora likheter med en konsekvensbedömning och för den som har erfarenhet av att genomföra 
en PIA kommer processen avseende en konsekvensbedömning kännas mycket bekant.65 Det 
förefaller i alla händelser vara ett rimligt antagande att de frågor som ICO ansåg indikerade behovet 
av en PIA även indikerar behovet av en konsekvensbedömning, men att en konsekvensbedömning 
dessutom kommer att krävas i vissa fall, vilket inte hade varit fallet med en PIA. En 
konsekvensbedömning är obligatorisk under vissa förutsättningar, vilket en PIA inte var.  
 
 

3.5 Möjliga kriterier för när en behandling ”sannolikt leder till en hög risk” 
 

3.5.1 Det generella fallet 

Den personuppgiftsansvariges skyldighet att utföra en konsekvensbedömning inträder när en 
planerad typ av behandling sannolikt leder till en hög risk. I det generella fallet ska alltså den 
personuppgiftsansvarige bedöma risknivån, dokumentera detta, fatta sitt beslut och genomföra 

                                                           
64 ICO, PIA Code of practice, s. 33. PIA står för Privacy Impact Assessment och kan betraktas som en föregångare 
till Data Protection Impact Assessment (DPIA) vilket motsvarar konsekvensbedömning avseende dataskydd på 
svenska. Som framgår av fotnot 45 anser CNIL att begreppen har samma sakliga innehåll och använder fortfarande 
PIA. ICO har för sin del bytt akronym i uppdateringen av sitt material och använder nu DPIA istället för PIA, men 
yttrar sig inte i frågan angående om begreppen är synonyma eller ej. Ett möjligt skäl till att frångå PIA till förmån för 
DPIA är att få bort ordet ”privacy” (integritet) ur begreppet till förmån för ”data protection” (dataskydd), eftersom det 
senare är en del av dataskyddsförordningen namn och att själva Art. 35 har Data protection impact assessment som 
engelsk rubrik. Ett tänkbart skäl till att behålla PIA kan vara att peka på den historiska kontinuiteten. Frågan huruvida 
det är bättre att byta ut PIA mot DPIA, som ICO har gjort, eller om det är bättre att behålla PIA, som CNIL har gjort, 
är dock irrelevant för uppsatsens syfte och utreds därför inte närmare. 
65 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 6.  
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det. Även dessa steg ska dokumenteras. Bedömning av risk blir dock lätt en subjektiv fråga, där de 
personliga uppfattningarna hos den eller de som fattar beslutet kan bli helt avgörande för vilken 
risk som anses föreligga. Således är det fullt möjligt, att för samma typ av behandling anser en 
personuppgiftsansvarig att låg risk föreligger, medan en annan anser att hög risk föreligger. Ett 
sådant agerande är knappast förenligt med dataskyddsförordningens övergripande syfte, nämligen 
att skapa en enhetlig dataskyddslagstiftning beträffande både hanteringen av personuppgifter och 
det fria flödet av dem.66 Vad gäller den konkreta riskbedömningen i det individuella fallet ger skäl 
76 denna ledning:  
 
” Hur sannolik och allvarlig risken för den registrerades rättigheter och friheter är bör fastställas utifrån 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål. Risken bör utvärderas på grundval av en objektiv 
bedömning, genom vilken det fastställs huruvida uppgiftsbehandlingen inbegriper en risk eller en hög risk.” 
 
Lagstiftaren anser således dels att risken bör utvärderas på grundval av en objektiv bedömning, 
dels att frågan är huruvida en risk eller en hög risk föreligger. Texten synes vara ett starkt skäl för 
antagandet att någon riskfri personuppgiftsbehandling inte finns, enligt lagstiftarens uppfattning. 
Skäl 76 säger dock inget om vad som ska bedömas objektivt, så att riskutvärderingen vilar på den 
grundval som lagstiftaren efterfrågar.  
 
I skäl 75 finns en omfattande katalog av fysiska, materiella och immateriella skador som en 
personuppgiftsbehandling skulle kunna medföra. Det är dock svårt att utläsa någon tydligt 
handlingsdirigerande innebörd i skäl 75. En möjlig läsning är att skadekatalogen utgör exempel på 
de potentiella effekter för fysiska personer, som en personuppgiftsbehandling skulle kunna 
medföra och att dessa potentiella effekter kan ge upphov till den risk vars nivå den 
personuppgiftsansvarige måste bedöma för att kunna besluta huruvida en konsekvensbedömning 
ska genomföras eller ej. Ordalydelsen säger dock inte vad detta ska, får eller bör ha för 
konsekvenser för den personuppgiftsansvariges agerande. Även om skäl 75 och 76 läses ihop, så 
framgår inte exakt vad som ska bedömas objektivt och inte heller hur objektiviteten ska fastställas. 
ICO anger i sin guide till konsekvensbedömningar,67 att skäl 75 kopplar ihop begreppen risk och 
potentiell skada för individer. Det väsentliga bedömningskriteriet skulle således bli om individer 
utsätts för potentiell skada genom behandlingen. Enligt ICO bör inte risken för enbart materiell 
skada beaktas utan även risken för immateriell skada är relevant, eftersom skäl 75 anger ”betydande 
ekonomisk eller social nackdel.” Dessutom kan också effekten på samhället i stort bli en relevant 
riskfaktor, t.ex. om en planerad behandling leder till att allmänhetens förtroende minskar.  
 
Även om ICO:s förståelse används förblir det ändå svårt att av lagtexten i Art 35.1 samt skälen 75 
och 76 utläsa vad den personuppgiftsansvarige konkret har att utgå ifrån för att avgöra ifall 
riskbedömningens resultat är att en konsekvensbedömning måste utföras eller ej. Den språkliga 
förståelsen av kriterierna i det generella fallet förefaller leda till slutsatsen att den 
personuppgiftsansvarige hänvisas till sitt eget omdöme när det gäller att bedöma den risknivå som 
en behandling sannolikt kan leda till. Sett till dataskyddsförordningens övergripande syfte ter sig 
denna slutsats lite märklig, men den ledning som lagtextens ordalydelse ger för hur risknivån ska 
objektivt fastställas lämnar tomrum. För även om katalogen i skäl 75 skulle anses utgöra en 
uttömmande förteckning av de skador som kan uppstå till följd av personuppgiftsbehandling och 
som därför ska förhindras, så sägs ingenting om hur behandlingens risknivå ska fastställas på ett 
auktoritativt sätt. Då det är just risknivån som avgör ifall en konsekvensbedömning måste utföras 
eller ej, så förefaller den personuppgiftsansvarige ändå stå utan konkret ledning i den frågan. 
 

                                                           
66 Det allmänna behovet av att förhindra bristande enhetlighet i genomförandet av dataskyddet i olika delar av unionen 
påtalas bland annat i skäl 9. 
67 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 12. 
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ICO intar ståndpunkten att risknivån varken behöver fastställas eller bedömas innan en 
konsekvensbedömning påbörjas.68 Resonemanget bygger på att konsekvensbedömningens syfte är 
att bedöma ifall en hög risk verkligen föreligger och hur den i så fall hanteras. Den inledande 
bedömningen bör endast betraktas som en översiktlig undersökning för att leta efter indikatorer 
på att möjligheten för en skyldighet att genomföra en konsekvensbedömning kan finnas. ICO 
anser att det är först under själva konsekvensbedömningens utförande som den konkreta risknivån 
ska bedömas i detalj. På detta sätt förenklar visserligen ICO den inledande riskbedömningen, 
samtidigt förefaller sannolikheten öka för att ICO:s rekommenderade tillvägagångssätt leder till att 
fler konsekvensbedömningar genomförs än vad lagen egentligen kräver. Om ICO:s synsätt leder 
till att alla berörda parter får högre eller lägre respekt för och accept av konsekvensbedömningar, 
samt deras betydelse och funktioner får förbli osagt.    
 
 
3.5.2 De särskilda fallen 

I Art 35.3 nämns ett antal fall där konsekvensbedömning är obligatorisk. Om den behandling den 
personuppgiftsansvarige ämnar bedöma risknivån på tillhör någon av stadgandets kategorier, då 
behövs alltså inte risknivån fastställas innan själva konsekvensbedömningen påbörjas, för 
lagstiftaren har redan bestämt att de specificerade behandlingstyperna är sådana som sannolikt 
leder till en hög risk. Stadgandet lyder: 
 
”En konsekvensbedömning avseende dataskydd som avses i punkt 1 ska särskilt krävas i följande fall:  
a)  En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på 
automatisk behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska 
personer eller på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska personer.  
b)  Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter 
som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som avses i artikel 10.  
c)  Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning.”  
 
Hur ska detta stadgande tolkas och vilken betydelse ska det ges? Att ordalydelsen tydligt pekar ut 
tre behandlingstyper för vilka en konsekvensbedömning är obligatorisk kan knappast ifrågasättas, 
men kan Art. 35.3 därutöver ge någon ledning i frågan när lagstiftaren anser att en behandling 
sannolikt leder till hög risk? Kan dessa särskilda fall ge någon ledning för hur risknivån i det 
generella fallet ska bedömas? 
 
En möjlig förståelse av Art. 35.3 skulle kunna vara att den tar upp just de särskilda fall i vilka 
lagstiftaren vill poängtera att hög risk per definition föreligger. Följden av en sådan förståelse vore 
rimligtvis att den behandling som inte tillhör något av de fallen inte heller ryms inom artikelns 
omfång. För alla sådana behandlingar, d.v.s. de som inte tillhör någon av de specificerade typerna 
i Art. 35.3, skulle då endast Art. 35.1 vara tillämplig och den personuppgiftsansvarige vore hänvisad 
till sitt eget omdöme. Denna snäva tolkning skulle kunna uttryckas så, att Art. 35.1 är huvudregeln 
och Art. 35.3 utgör de specificerade undantagen.  
 
 Artikel 29-gruppen för emellertid fram en annan möjlig förståelse av lagtexten. Baserat på ordet 
”särskilt” i första meningen tolkar artikel 29-gruppen Art. 35.3 som exempel på behandlingstyper, 
vilka obligatoriskt kräver att en konsekvensbedömning utförs och inte som en uttömmande 
förteckning över obligatoriska fall. Till stöd för denna tolkning anförs att:  
 

                                                           
68 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 16. 
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”Det kan föreligga ”hög risk” vid behandlingar som inte omfattas av denna förteckning men som ändå medför 
liknande höga risker. Sådana behandlingar bör också vara föremål för konsekvensbedömningar.” 69  
 
Att hög risk skulle kunna förekomma i andra fall än de som specificeras i Art. 35.3 är nog ett rimligt 
antagande, men ger det förhållandet verkligen stöd för att använda fallen i Art. 35.3 till 
utgångspunkt för ett analogiresonemang? Eftersom frågan av naturliga skäl ännu ej varit föremål 
för EU-domstolens prövning går det inte att säkert besvara den frågan. 
 
Följdfrågan blir då naturligtvis om det i avsaknad av säkert svar går att finna ett svar som är 
troligare än andra? Svaret på den frågan beror rimligtvis till stor del på om det går att finna en 
lösningsmodell eller tolkningsmetod för hur EU-domstolen brukar resonera i liknande fall.  
 
EU-domstolen använder sig av flera tolkningsmetoder för att lösa de rättsfrågor som föreläggs 
den. Generellt skulle tillvägagångssättet kunna kallas för fritt metodval med starkt inslag av 
ändamålsorientering.70 För att skapa överskådlighet kan detta fria metodval förslagsvis indelas 
under fyra rubriker: språklig tolkning, systematisk tolkning, syftestolkning och ändamålstolkning 
(kallas även teleologisk eller funktionell tolkning).71 Gruppindelningen tjänar även som allmän 
beskrivning av den ordning i vilken tolkningsmetoderna används. Vidare är tolkningsresultatet 
avhängigt den fråga som den hänskjutande nationella domstolen ställer.72 För att en fråga om 
förhandsavgörande ska komma till EU-domstolens prövning krävs att frågan är väsentlig i en 
pågående tvist vid en nationell domstol i en medlemsstat.  Om en tvist förelåg och dess lösning 
skulle bero av hur ordet ”särskilt” ska tolkas i sammanhanget ovan, d.v.s. som markering av 
relationen mellan huvudregel och undantag eller som indikation på en icke uttömmande lista av 
exempel, förefaller det rimligt att ändamålstolkning vore nödvändig. För även om den metoden är 
den som mest förknippas med EU-domstolens rättstillämpning, så förblir den ändå så att säga den 
sista utvägens metod, som används när övriga inte räcker.  
 
EU-domstolens ändamålstolkning kan sägas vara utvecklad i en egen stil. Den tidigare 
generaladvokaten Miguel Poires Maduro beskriver det som att både rättsaktens ändamål och dess 
ändamåls ändamål beaktas. Uttrycken rättsaktens ändamål och dess meta-ändamål kan också 
användas.73 En tydlig och instruktiv förklaring som EU-domstolen själv givit till den teleologiska 
tolkningsmetoden finns i punkt 20 i domen av den 6 oktober 1982 i mål 283/81 CILFIT: 
 
” Slutligen måste varje gemenskapsrättslig bestämmelse sättas in i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av 
gemenskapsrätten som helhet, med hänsyn tagen till gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium vid den 
tidpunkt då den ifrågavarande bestämmelsen skall tillämpas. ”   
 
Med ledning av ovanstående skulle alltså EU-domstolen fråga i det aktuella fallet kunna lyda 
ungefär: sett till den aktuella regelns funktion i dataskyddsförordningen och 
dataskyddsförordningens funktion i hela unionens rättsordning, vad är rimligast? Ska de 
obligatoriska fallen anses vara ett litet specifikt antal, eller utgör de en öppen kategori vars 
                                                           
69 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s. 10.  
70 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 
2 uppl., Nordstedts Juridik AB, 2016, s. 184.  
71 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 uppl., Nordstedts Juridik AB, 2014, s. 185.  
72 Det förefaller som om EU-domstolen inte bara tolkar och besvarar ställda frågor utan även har förmågan att tolka 
och besvara frågor som den hänskjutande domstolen inte klart insåg att den ställde. Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, 
Europarättens grunder, s. 224. Denna eventuella omständighet utreds dock inte vidare här.   
73 Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod, s. 158. Även Reichel, Jane, EU-rättslig metod, s. 
122. Bidrag till Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (Red.) Juridisk metodlära, 1.3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 
2013. 
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avgränsning beror av den aktuella tekniska utvecklingen vid tvistens tidpunkt? Detta vore den 
ungefärliga ramen inom vilken EU-domstolen troligen skulle avgöra denna hypotetiska fråga, om 
den övergick från att vara hypotetisk till att bli konkret.   
 
ICO har som nämnts givit ut en guide, som är ute för konsultation till den 13 april 2018. I den tas 
inte fallen i Art. 35.3 upp explicit. Däremot finns en lista som ICO ställt samman med stöd av Art. 
35.4. I den listan anges tio behandlingstyper för vilka ICO anser att en konsekvensbedömning blir 
obligatorisk.74 Listan och punkternas väsentliga innehåll:   
 

1. Nya teknologier 
Behandlingar som innehåller användningen av nya teknologier eller nya tillämpningar av 
existerande teknologi (inklusive AI).  
 

2. Blockerad tjänst75 
Beslut om en persons tillgång till en produkt, tjänst, möjlighet eller förmån som på något sätt 
baseras på ett automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) eller inkluderar behandling av 
särskilda kategorier av personuppgifter.  
  

3. Profilering i stor skala 
Varje profilering av individer som genomförs i stor omfattning.  
  

4. Biometriska data  
Varje behandling av biometriska data. 
 

5. Genetiska data 
Varje behandling av genetiska data som utförs av annan än en enskild allmänpraktiserande läkare 
eller sjukvårdspersonal för tillhandahållande av hälsovård direkt till den registrerade.  
  

6. Matchande data  
Kombinera, jämföra eller matcha personuppgifter som erhållits från ett flertal olika källor.  
  

7. Osynlig behandling 
Behandling av personuppgifter som inte har erhållits direkt från den registrerade under 
omständigheter som gör att den personuppgiftsansvarige anser att efterlevnad av Art. 14 vore 
omöjlig eller medföra oproportionell ansträngning.  
  

8. Spårning 
Behandling som innefattar spårning av en persons geolokalisering eller beteende, inklusive i 
onlinemiljö, men inte begränsad till den.  
 

9. Inriktning på barn eller andra utsatta individer  
Användning av personuppgifter avseende barn eller andra utsatta individer i marknadsföringssyfte, 
profilering, eller annat automatiserat beslutsfattande, eller om det finns en avsikt att erbjuda 
onlinetjänster direkt till barn.  
 
 
 

                                                           
74 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 17 - 18 
75 Författarens översättning. I guiden används orden denial of service.  Då detta begrepp redan används i 
datasäkerhetssammanhang för att beskriva attacker mot datasystem i syfte att förhindra deras normala användning, 

vanligtvis i form av överbelastningsattacker, valdes att i detta fall använda ord med mer begränsad referensram. 
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10. Risk för fysisk skada  
Om behandlingen är av sådan art att en personuppgiftsincident skulle kunna äventyra individers 
säkerhet eller (fysiska) hälsa.  
 
För att listan ska få laglig kraft genom Art. 35.4 måste dock styrelsen ha yttrat sig över den, Art. 
64.1. Med tanke på att styrelsen ännu inte existerar är ICO:s agerande intressant. Listans 
rättskällevärde kan rimligtvis inte vara högre än att den ger en indikation på de typfall som ICO i 
dagsläget anser per automatik vara förbundna med hög risk. Även om det framgår på guidens 
omslag att den i sin helhet är öppen för konsultation, så specificerar ICO särskilt att listan är det. 
Antingen kommer fallen i listan att ingå i en framtida gemensam EU-lista, eller så kommer de inte 
att göra det. Att en särskild lista skulle gälla enbart inom ICO:s jurisdiktion är otänkbart. Det 
framgår tydligt av Art.70.1 och den mekanism för enhetlighet som anges i Art. 63 – 67.   
  
 
3.5.3 Artikel 29-gruppens nio kriterier 

Med utgångspunkt i sin tolkning av Art. 35.3 skriver artikel 29-gruppen: 
 
”För att tillhandahålla en mer konkret uppsättning av behandlingar som kräver en konsekvensbedömning på grund 
av deras inneboende höga risk, med beaktande av de särskilda elementen i artikel 35.1 och 35.3 a–c, den 
förteckning som ska antas på nationell nivå enligt artikel 35.4 och skälen 71, 75 och 91, och andra hänvisningar 
i förordningen till behandlingar som ”sannolikt leder till en hög risk” ska följande nio kriterier beaktas.” 76 
 

1. Utvärdering eller poängsättning. 
2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder. 
3. Systematisk övervakning. 
4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär. 
5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning. 
6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier. 
7. Uppgifter som rör sårbara registrerade. 
8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska lösningar. 
9. Om behandlingen i sig ”hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller använda 

en tjänst eller ett avtal.” 
 
Den väsentliga betydelsen av varje formulerat kriterium är i korthet som följer: 
 

1. Utvärdering eller poängsättning 
All analys eller förutsägelse av en fysisk persons egenskaper, potential eller sannolika beteende, 
inklusive profilering, ryms under detta kriterium. Särskilt ”aspekter avseende den registrerades 
arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller 
beteende, vistelseort eller förflyttningar” (skäl 71).  
 
 
 

                                                           
76  Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s. 10. Artikel 29-gruppen ger onekligen sina 
kriterier auktoritativ karaktär genom formuleringen att kriterierna ska beaktas för att avgöra om en behandling kräver 
en konsekvensbedömning eller ej. Med tanke på att gruppen är ett rådgivande organ EU-kommissionen, vars 
uppfattningar varken binder kommissionen eller någon annan, förefaller ordvalet lite märkligt. Vid jämförelse med 
den engelska texten står där ”should be considered” vilket rimligen borde ha översatts med ”bör beaktas”. Ett sådant ordval 
passar bättre både till artikel 29-gruppens normala uttryckssätt och till deras uppdrag. Detta är en liten påminnelse om 
att alla svenska EU-rättsliga texter, oavsett rättskällestatus, som förefaller lite underliga, bör jämföras med samma text 
på minst ett annat EU-språk.  
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2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder 
All rättsautomation eller andra automatiskt genererade beslut som i betydande grad påverkar 
fysiska personer omfattas.   
 

3. Systematisk övervakning 
Varje behandling vars syfte är att observera, övervaka eller kontrollera fysiska personer, oavsett 
hur detta sker. Begreppet systematisk är särskilt viktigt och innebär enligt artikel 29-gruppen att 
övervakningen har minst ett av följande kännetecken: att övervakningen sker enligt ett system; att 
den har arrangerats i förväg och är organiserad eller metodisk; att den utförs som en del i en allmän 
plan för insamling av uppgifter och/eller utförs som en del av en strategi.77 
  

4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär 
Om behandlingen berör personuppgifter ur de särskilda kategorier som definieras i Art. 9, eller 
personuppgifter som faller under Art. 10 och berör fällande domar i brottmål och överträdelser, 
då uppfylls detta kriterium. Detsamma gäller för varje typ av mycket personliga uppgifter  
 

5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning 
Viss bakgrund till detta kriterium ges i skäl 91, men ingen legaldefinition av ”stor omfattning” finns. 
även om viss vägledning ges i skäl 91. Artikel 29-gruppen bygger sin begreppsförståelse på 
faktorerna: mängden registrerade som berörs, antingen i absoluta eller relativa tal; 
uppgiftsmängden och/eller variationen av ingående uppgifter; behandlingens tidsutdräkt och 
behandlingens geografiska omfattning. 
 

6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier 
Detta kriterium hanterar en behandling som utförs på personuppgifter som antingen härstammar 
från minst två olika behandlingar med olika syften och/eller från behandlingar som utförts av olika 
personuppgiftsansvariga och den registrerade inte rimligen kunnat förvänta sig en sådan 
behandlingskombination.  
 

7. Uppgifter som rör sårbara registrerade 
Kriteriet bygger på skäl 75 och byggs ut till att omfatta behandlingar som utförs när en maktobalans 
mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige kan fastställas. En sådan obalans mellan 
parterna antas kunna medföra svårigheter för den registrerade att enkelt lämna samtycke, motsätta 
sig personuppgiftsbehandlingen eller utöva sina rättigheter.  
 

8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska 
lösningar 

Kriteriet belyser att det kan uppstå hög risk för de registrerade när tekniska och organisatoriska 
nyheter introduceras och att det bör åligga den personuppgiftsansvarige att ta höjd för dessa 
okända eventualiteter. I Art. 35.1 betonas dessutom att särskilt användning av ny teknik kan 
föranleda att en konsekvensbedömning måste genomföras.78 
 

9. Om behandlingen i sig ”hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller 
använda en tjänst eller ett avtal”  

Kriteriet bygger på skäl 91 och kan utläsas så, att om en behandling i sig, d.v.s. enbart genom det 
faktum att den genomförs, kan hindra en registrerads utövning av rättigheter eller ingående av 
avtal, då omfattas den behandlingen av kriteriet.  
 

                                                           
77 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s. 10 fotnot 15. 
78 I ICO:s lista över obligatoriska fall för konsekvensbedömningar finns användning av ny teknik med, se sid 33. 
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Kriterierna kan sägas bottna i resonemanget ovan om behandlingar som medför liknande höga 
risker. Grunden för kriterielistan är otvetydigt Art. 35.3, då samtliga kriterier förutom nummer 6 
och 7 kan härledas ur en språklig förståelse av minst ett av exemplen i Art. 35.3. Kriterium nummer 
6 framstår mer som grundat i ett brott mot principen om ändamålsbegränsning, Art. 5.1(b), än 
som en särskild typ av behandling.79 I så fall, handlar frågan mer om huruvida behandlingen alls är 
tillåten, än om dataskyddet är tillräckligt. Kriterium nummer 7 har ingen beröringspunkt alls med 
Art. 35.3, men artikel 29-gruppen verkar uppfatta skäl 75 som en lika stark grund för obligatorisk 
konsekvensbedömning, i alla fall då behandlingen kan bero på en maktobalans mellan de 
registrerade och den personuppgiftsansvarige. Artikel 29-gruppen antar att en 
personuppgiftsansvarig i de flesta situationer kommer att utföra en konsekvensbedömning om två 
av dessa nio kriterier är uppfyllda, men det är också möjligt att en personuppgiftsansvarig väljer att 
utföra en konsekvensbedömning baserat på ett enda kriterium.80  
 
Vilket rättskällevärde har dessa kriterier? Det är svårt att avgöra och kan till viss del sägas bero på 
vilket perspektiv som anläggs. Allt som artikel 29-gruppen producerar tillhör kategorin icke-
bindande rättsakter, även kallad soft law. Det är rättsakter som faller under kategorin 
rekommendationer och yttranden enligt Art. 288.5 FEUF. Hur sådana står sig inför domstol, av 
egen kraft och utan prejudikatstöd, avgörs från fall till fall. I just detta fall, där frågan är vilka sakliga 
kriterier som ska ligga till grund för hur ett nytt rättsligt begrepp ska tillämpas, blir situationen extra 
svår. För samtidigt som bedömningen av kriteriekatalogens rättskällevärde är osäkert, finns det 
just inga andra rättskällor med önskvärd tydlighet att stödja sig på.  
 
Vilka kan då de praktiska implikationerna antas bli av den situation som beskrivs? EU-domstolen 
har under åren lopp anklagats för judiciell aktivism.81 Med det menas att de gått utanför sin 
rättstillämpande roll och de facto tagit på sig lagstiftarens funktion. Det är troligen föga 
kontroversiellt att påstå att EU-domstolen relativt tidigt i unionens historia blev en drivande kraft 
i förverkligandet av unionens mål. Situationen skulle något förenklat kunna beskrivas så, att om 
EU-lagstiftaren av olika skäl inte har formulerat och antagit sekundärrättslig lagstiftning som löser 
en unionsrelevant rättsfråga i enlighet med grundarnas intentioner, då tillämpar EU-domstolen de 
primärrättsliga dokumenten i sådan riktning.  
 
Med tanke på vilken omfattande lagstiftningsprodukt dataskyddsförordningen är och den 
ramlagskaraktär som den har, kommer en betydande mängd administrativa föreskrifter att krävas 
för dess tillämpning. Dessa föreskrifter kommer att skapas av olika förvaltningar på olika nivåer 
och inom olika samarbeten mellan EU-organ, nationella myndigheter och även privata aktörer. Ett 
sådant ostrukturerat mönster har under årens lopp vuxit fram. Som parallell till begreppet judiciell 
aktivism kan begreppet administrativ aktivism användas. Det innebär att det tomrum som skapas 
av otillräckligt utformade lagar kommer att fyllas av administrativa föreskrifter som i avsaknad av 
hinder kommer att få den faktiska ställningen av lag. 
 
De teoretiska verkningarna av ovanstående utvecklingsförlopp är svåra att definiera med en 
allmängiltig begreppsapparat. Resultatet beror troligtvis alltför mycket på det valda perspektivet, 
för att något sådant ens skulle vara möjligt. Ur det rättsanalytiska perspektivet räcker det kanske 
med att konstatera att den traditionella rättskälleläran inte räcker för att omfatta den juridiska 
verkligheten på vederhäftigt sätt. Används det EU-rättsliga perspektivet kan kanske det 
påpekandet vara på sin plats att EU-rätten är en egen rättsordning och måste studeras utifrån sina 
egna specifika egenskaper. För det rättsekonomiska perspektivet kanske situationen kan tas som 

                                                           
79 Artikel 29-gruppen hänvisar själv till s. 24 i sitt yttrande 13/EN WP 203 om ändamålsbegränsningar. 
80 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s.12. 
81 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, s. 115 – 121, 127. Bidrag till Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (Red.) Juridisk 
metodlära, 1.3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2013. 
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ett bevis på att inte bara kommersiellt agerande på en marknad, utan även normgivning är förenat 
med transaktionskostnader och att dessa automatiskt formar verksamheten så att de blir så små 
som möjligt. Vid eventuella störningar, t.ex. ogenomtänkta föreskrifter utan konstruktiv effekt, 
kommer domstolssystemet se till att de korrigeras. Ur det rättsinformatoriska perspektivet slutligen 
kan situationen kanske beskrivas som den teoretiska verksamhetens grundförutsättning, nämligen 
att lagstiftning och administrativa föreskrifter aldrig går i takt med den tekniska utvecklingen.82 
 
 
3.5.4 Behandlingar med låg risk 

Det är tydlig att konsekvensbedömningar endast krävs för behandlingar som sannolikt leder till 
hög risk, Art. 35.1. Således kan behandlingar med låg risk genomföras utan att någon 
konsekvensbedömning måste utföras. Då det är ett stående krav på den personuppgiftsansvarige 
att bedöma risknivån på varje behandling, att dokumentera denna och hålla den aktuell och 
relevant, kan det finnas ett värde i att utföra konsekvensbedömningar, även i fall med låg risk. i. 
Syftet med detta är flera. Det organisatoriska säkerhetsmedvetandet och den interna 
säkerhetskulturen främjas, överblicken över vilka behandlingar som genomförs och vilka tekniska 
och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används när och hur blir bättre och sannolikheten att 
en konsekvensbedömning inte utförs avseende behandling fastän så borde ha skett minskar. 
Samtidigt bör naturligtvis kostnaderna för ett sådant agerande vägas emot dess värde, så att en av 
de poängterade fördelarna med den riskbaserade metoden, nämligen att säkerhetskraven får och 
bör balansera mot riskerna inte förloras.  
 
Hur identifieras en behandling med låg risk? Enligt Art. 35.5 får tillsynsmyndigheten upprätta en 
förteckning över det slags behandlingsverksamheter som inte kräver någon 
konsekvensbedömning. I Sverige har Datainspektionen för närvarande inga planer på att göra 
det.83 Således återstår endast att fastställa om en behandling medför låg risk e contrario mot dem 
med hög risk. I de tveksamma fallen förefaller därmed den personuppgiftsansvarige ha mer att 
vinna på att genomföra en konsekvensbedömning än att inte göra det. 
 
 

3.6 Konsekvensbedömningens innehåll 
Kraven på konsekvensbedömningens innehåll regleras i Art. 35.2, 35.7 och 35.9. Lagtexterna 
innehåller ett antal krav som en godkänd konsekvensbedömning måste innehålla. Frågan blir då 
vilka konkreta sakomständigheter som ska föreligga för att dessa krav ska anses vara uppnådda 
och hur en personuppgiftsansvarig kan veta att de har uppnåtts.  
 
Artikel 29-gruppen har med utgångspunkt i ovanstående lagkrav sammanställt en checklista med 
ett flertal kriterier som gruppen anser att en godtagbar konsekvensbedömning ska innehålla.84 
Dessa kriterier kan sägas tydliggöra vilka punkter som den personuppgiftsansvarige bör kontrollera 
för att säkerställa att lagkraven är uppfyllda. Några förslag på praktiska åtgärder som kan utföras 
för att möta dessa krav anges dock inte. 
 

                                                           
82 Ordet slutligen används här endast för att markera att de fyra perspektiv som berördes i avsnitt 1.4 Metod och 
material har berörts i någon mån. Andra rättsvetenskapliga perspektiv kan användas på samma fenomen, med andra 
slutsatser som resultat. Dessutom skulle helt andra vetenskaper, t.ex. statsvetenskap, kunna behandla situationen och 
komma fram till ytterligare andra slutsatser. Troligen har varken vetenskapen eller verkligheten någon bortre gräns.   
83 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/dataskyddsforordningen-om-
konsekvensbedomning-och-forhandssamrad/, lydelse den 16 mars 2018 
84 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer avseende konsekvensbedömning, s. 24 
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På Datainspektionens hemsida finns ett schema under rubriken: ”Så här gör man en 
konsekvensbedömning.”85 Där finns allmänna råd till personuppgiftsansvariga för själva 
arbetsprocessen, samt de lagkrav som finns. Allt som står följer artikel 29-gruppens checklista, om 
än något knapphändigare uttryckt och i annan visuell form.  
 
Artikel 29-gruppens checklista och Datainspektionens schema illustrerar tydligt att det finns en 
övergång från ett juridiskt språkbruk till ett it-tekniskt som inte är självklar. Om det juridiska 
språket anger kraven som ställs så anger det it-tekniska språket de praktiska möjligheter som finns. 
Denna problematik, att jurister och it-tekniker talar olika språk ska troligen inte underskattas,86 för 
hur kan en part vara säker på att ha förstått den andre och svarat på avsedd fråga om parterna talar 
olika språk? En ömsesidig medvetenhet om att missförstånd lätt kan uppstå är naturligtvis det mest 
konstruktiva förhållningssättet för att synliggöra den problematiken, men det räcker inte för att 
lösa den. Faktum kvarstår, artikel 29-gruppens checklista och Datainspektionens schema ger så 
gott som ingen information i frågan vad en personuppgiftsansvarig rent praktiskt ska göra och i 
vilken omfattning för att möta lagens krav. En konsekvensbedömning är inte korrekt utförd om 
den enbart finns dokumenterad utan att konkreta tekniska och organisatoriska lösningar som 
säkerställer behandlingens skyddsnivå har införts. Någon typ av metod måste alltså användas, så 
att lagens krav kan omsättas i praktisk handling som motsvarar kraven.   
 
 

3.7 Metoder för genomförande 
Dataskyddsförordningen pekar som nämnts inte ut något särskilt förfarande att använda vid 
konsekvensbedömningen. Artikel 29-gruppen föreslår heller ingen metod, utan anger bara att 
checklistan kan användas av den personuppgiftsansvarige för att bedöma huruvida en 
konsekvensbedömning, eller en metod för att utföra en konsekvensbedömning är tillräckligt 
omfattande för att iaktta dataskyddsförordningen.  
 
Av de nationella dataskyddsmyndigheter som har undersökts, presenterar ICO och CNIL varsin 
metod. Standard Dataskyddsmodellen (SDM) är ett gemensamt metodförslag från samtliga tyska 
dataskyddsmyndigheter, avseende teknisk operationalisering av dataskyddslagstiftning. 
Datainspektionen föreslår ännu ingen särskild metod.  
 
 
3.7.1 ICO:s metod 

ICO har publicerat två dokument. Dels en guide, som är öppen för konsultation till den 13 april 
2018. Den heter ICO Consultation: GDPR DPIA guidance (ICO, Consultation: DPIA guidance) 
och dels en provmall som heter ICO Sample DPIA Template. Bägge nås enkelt via ICO:s 
hemsida.87 ICO anger att guidens syfte är att förklara vilka principer och vilken process som skapar 
grunden till en konsekvensbedömning, så att den personuppgiftsansvarige kan förstå dess syfte, 
samt när den måste utföras och hur det då går till. Dessutom förklaras ICO:s roll och under vilka 
förutsättningar som en personuppgiftsansvarig måste konsultera dem, samt hur en sådan 
konsultation går till.88 
 

                                                           
85 https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/sa-har-gor-man-en-
konsekvensbedomning/ av den 9 mars 2018 
86 Förutom ren begreppsförvirring, där samma ord motsvarar olika betydelser för en jurist och en it-tekniker, kan 
samspelet mellan det juridiska språkbruket och den it-tekniska praktiken hacka, så att det som en lagregel stipulerar 
kanske inte är praktiskt möjligt att uppnå. Magnusson Sjöberg, C. (red), Rättsinformatik s. 66, 79 - 80. 
87 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/  
88 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 3. 
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ICO inleder sin guide med att beskriva vad en konsekvensbedömning är, varför den bör utföras 
och ibland måste utföras, samt vad som innehållsligt krävs för att den ska bli godkänd. Enligt ICO 
är en konsekvensbedömning en process som hjälper till att minimera riskerna avseende dataskydd 
i ett projekt.89 De anger att för vissa behandlingstyper måste en konsekvensbedömning genomföra 
och att detsamma gäller för varje behandling som sannolikt resulterar i en hög risk för individer. 
ICO föreslår att deras checklistor används för att preliminärt bedöma huruvida en 
konsekvensbedömning behöver utföras eller ej. Konsekvensbedömningar rekommenderas även 
som bra övningar i samband med andra större projekt som kräver behandling av personuppgifter. 
För att en preliminär konsekvensbedömning ska bli korrekt utförd anges att den 
personuppgiftsansvarige måste: 
 

 beskriva behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål; 

 bedöma nödvändighets-, proportionalitets- och efterlevnadsåtgärder; 

 identifiera och bedöma risker för individer; och 

 identifiera alla ytterligare åtgärder för att mildra dessa risker.  
 
Dessa krav anges utan att hänvisa till artikel i dataskyddsförordningen eller annan källa. För att 
bedöma risknivån uppges att hänsyn måste tas till varje effekts sannolikhet och allvar för individer. 
Såväl hög sannolikhet för liten skada som låg sannolikhet för stor skada kan resultera i hög risk.90  
 
ICO:s metod har i guiden nio steg. De första sju finns i provmallen och är där angivna i större 
detalj än i guiden. Resterande två steg i guiden är dels ett steg avsedd att förena den utförda 
konsekvensbedömningen med övriga delar av den personuppgiftsansvariges organisation, dels ett 
steg som kan sägas syfta till att förbereda organisationen för att konsekvensbedömningen måste 
revideras i framtiden. Steg åtta och nio i guiden kan således sägas vara helt organisationsunika steg 
som till sin konkreta utformning ligger utanför den generella metoden.91   
 
Stegen presenteras först i korthet och förklaras sedan.  

1. Fastställ behovet av en konsekvensbedömning. 
2. Beskriv behandlingen. 
3. Överväg externa konsultationer. 
4. Bedöm nödvändighet och proportionalitet. 
5. Identifiera och bedöm risker. 
6. Identifiera metoder för att minska risker. 
7. Fatta formella beslut och dokumentera dem. 
8. Integrera resultat i plan. 
9. Håll konsekvensbedömningen och verksamheten under granskning. 

 
Det rekommenderas att en konsekvensbedömning inleds tidigt i projektet, innan själva 
behandlingen påbörjas och att den bör löpa parallellt med planerings- och utvecklingsprocesserna. 
Beträffande konsultation erinras om att ifall ett dataskyddsombud finns så måste det konsulteras, 
samt att individer och andra intressenter också bör konsulteras under hela processen. Den metod 
ICO förordar är skapad för att vara flexibel och skalbar. Den som vill kan använda eller modifiera 

                                                           
89 ICO använder uttrycket data protection risks, vilket sett för sig är något svårt att förstå. Det är ju inte dataskyddet som 
ska skyddas mot risk, utan dataskyddet ska skydda fysiska personers personuppgifter mot risk. ICO:s ordval beror 
förmodligen på att det tidigare uttrycket var privacy risks. Tidigare arbetade ICO med begreppet Privacy Impact 
Assessment. Nu blir det istället Data Protection Impact Assessment.  Ordet privacy byts helt enkelt ut mot data 
protection. Om ordbytet i de överordnade begreppens fall är relativt oproblematiskt, så kan bytet anses ha blivit 
mindre lyckat i det aktuella sammanhanget.  
90 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 2. 
91 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 25 - 36 jämfört med hela dokumentet ICO, Sample DPIA Template. 
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ICO:s provmall, eller skapa en helt egen metod. Den som föredrar att skapa en egen metod 
rekommenderas att hänvisa till de europeiska riktlinjerna som anger kriterier för en godtagbar 
konsekvensbedömning.   
 
Steg 1  
Anvisningarna för hur den inledande riskbedömningen i det generella fallet ska genomföras för att 
fastställa ifall en konsekvensbedömning krävs eller ej är knapphändiga. Det skulle kunna hävdas 
att ICO:s allmänna rekommendation är att en konsekvensbedömning utförs och att den 
personuppgiftsansvarige endast i undantagsfall bör avstå. Om den personuppgiftsansvarige ändå 
beslutar att inte utföra någon, så påtalas vikten av att det beslutet är klart och tydligt dokumenterat, 
även om själva dokumentationen i sig inte behöver vara mer omfattande än en kommenterad kopia 
av underlaget för den preliminära undersökningen.92   
 
Steg 2 
En beskrivning av behandlingen ska enligt ICO innehålla dess art, omfattning, sammanhang och 
ändamål. Dessa är de punkter som anges i Art 35.1. ICO ger en tydlig beskrivning och omfattande 
exempel till varje punkts bedömningsinnehåll.   
 
Med behandlingens art menas, enligt ICO, vad den personuppgiftsansvarige planerar att göra med 
personuppgifterna. Bedömningen av detta kan t.ex. innehålla hur uppgifterna samlas in, lagras och 
används; vem som har tillgång till uppgifterna och vem de delas med; om personuppgiftsbiträden 
används; period för bevarande; säkerhetsåtgärder; om ny teknologi används; om någon ny 
behandlingstyp används; vilket preliminärt bedömningskriterium som ledde till uppfattningen om 
att hög risk sannolikt förelåg. 
 
Uttrycket behandlingens omfattning betyder, enligt ICO, det som behandlingen täcker.  
Innehållsmässigt avses t.ex. personuppgifternas natur, volym, variation och känslighet; 
behandlingens omfattning, frekvens och tidsomfång; antal registrerade som ingår och vilket 
geografiskt område som täcks. 
 
ICO anger att behandlingens sammanhang beskriver den större bilden, avseende såväl interna som 
externa faktorer vilka kan påverka förväntningar och effekter. Detta inkluderar t.ex. uppgifternas 
ursprung; den personuppgiftsansvariges relation till individerna och i vilken omfattning de 
registrerade har kontroll över sina personuppgifter; i vilken omfattning de registrerade rimligtvis 
förväntar sig behandlingen; om de inkluderar barn eller andra utsatta individer; någon tidigare 
erfarenhet av denna behandlingstyp; några relevanta framsteg i teknologi eller säkerhet; några 
aktuella frågor av allmänt intresse; om den personuppgiftsansvarige följer några av de 
uppförandekoder som anges i dataskyddsförordningen (vilket förutsätter att sådana har godkänts 
enligt Art. 40) eller andra certifieringssystem i dataskyddsförordningen, samt om den 
personuppgiftsansvarige har beaktat och följt relevant utförandepraxis. 
 
Behandlingens ändamål är, enligt ICO, det grundläggande skälet till varför den 
personuppgiftsansvarige alls vill utföra personuppgiftsbehandlingen. Redogörelsen för detta bör 
innehålla den personuppgiftsansvariges legitima intressen, där så är relevant; det avsedda utfallet 
för individer och de förväntade fördelarna för den personuppgiftsansvarige och för samhället som 
helhet.  
 
 
 

                                                           
92 ICO, Consultation: DPIA guidance, s. 29. 
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Steg 3 
I detta steg tar ICO både upp skyldigheten att konsultera dataskyddsombudet, om sådant finns, 
och skyldigheten att konsultera individer eller deras företrädare, om det inte finns starka skäl att 
avstå. Dessutom tar ICO upp att om personuppgiftsbiträden anlitas, så bör deras skyldighet att 
bidra till konsekvensbedömningen med hjälp och information finnas med i samarbetsavtalet. ICO 
lägger även till att det kan vara klokt att rådgöra med samtliga interna intressenter, samt att det kan 
vara klokt att, beroende på omständigheterna, införskaffa råd från externa parter beträffande 
särskilda aspekter, t.ex. rättsliga, it-tekniska, sociologiska och etiska.  
 
Steg 4 
Enligt ICO innebär detta steg att den personuppgiftsansvarige anger ifall den planerade 
behandlingen hjälper till att uppnå ändamålet, eller om det finns något annat rimligt sätt att uppnå 
samma resultat? Med en (ovanlig) direkt referens till artikel 29-gruppens riktlinjer yttras att den 
personuppgiftsansvarige bör inkludera hur efterlevnad av dataskyddet ska säkerställas, i synnerhet 
behandlingens lagliga grund, hur ”function creep”93 ska förhindras, hur uppgiftskvalitet och 
uppgiftsminimering ska säkerställas, hur individer ska få integritetsinformation, hur individers 
rättigheter ska genomföras och stödjas, åtgärder som säkerställer att personuppgiftsbiträden följer 
dataskyddsförordningen och vilka skyddsåtgärder som finns vid internationella överföringar. 
  
Steg 5 
Den personuppgiftsansvarige bör ta hänsyn till den potentiella effekt och skada som behandlingen 
kan förorsaka individer oavsett om den skadan är materiell, fysisk eller känslomässig. I synnerhet 
bör undersökas om behandlingen skulle kunna bidra till att någon berövas förmågan att utöva sina 
rättigheter (inklusive, men inte begränsat till,  den personliga integriteten, berövas förmågan att få 
tillgång till tjänster eller möjligheter, tappar kontrollen över sina personuppgifter, diskrimineras, 
utsätts för identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, skadat anseende, kroppsskada, 
förlorad konfidentialitet, återidentifiering av pseudonymiserade uppgifter, eller varje annan 
betydande ekonomisk eller social nackdel.     
 
Den personuppgiftsansvarige bör inkludera en bedömning av säkerhetsriskerna, inbegripande 
riskkällor och den potentiella effekten av varje typ av personuppgiftsincident (innefattat tillträde, 
förändring och förlust av uppgifter som sker på obehörig väg). En risk bedöms i enlighet med dess 
sannolikhet och den potentiella skadans allvar. Skadan måste inte vara oundviklig för att kvalificera 
som risk eller hög risk. Det räcker med märkbar sannolikhet. ICO anger vidare att risken måste 
bedömas objektivt, men skriver “objektiv bedömning” med användning av citationstecken, vilket 
leder till frågan om ICO anser detta verkligen vara möjligt att göra. Den frågan förblir dock 
obesvarad. ICO föreslår dessutom att den personuppgiftsansvarige bedömer sina egna 
företagsrisker, såsom påförande av administrativa sanktionsavgifter, skadat anseende eller förlust 
av allmänhetens förtroende. 
 
Steg 6 
För varje risk som den personuppgiftsansvarige identifierar rekommenderar ICO att även riskens 
källa dokumenteras, så att alternativ för riskreducering kan övervägas, t.ex. genom att avstå från 
att samla in vissa uppgifter, minska behandlingens omfattning, förkorta lagringstiden, vidta 
ytterligare teknologiska säkerhetsåtgärder, träna medarbetarna så att organisationen kan säkerställa 
att risker kan förutses och hanteras, anonymisera och pseudonymisera uppgifter när det är möjligt, 

                                                           
93 Denna term används synonymt med ”scope creep,” Wikipedia lydelse 15 maj 2018. Termen beskriver fenomenet att 
projekt som saknar tydligt definierade gränser och mål, samt övervakningsmekanismer tenderar att växa utom kontroll. 
I den här kontexten avses troligen att behandlingen tillförs funktioner som inte ursprungligen avsågs och därmed kan 
förorsaka att den behandling som faktiskt utförs inte är förenlig med förordningen, trots att den enligt 
dokumentationen är korrekt.   
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skriva interna guider eller processer för att undvika risker, lägga till en mänsklig översyn av 
automatiserade beslut, använda en annan teknologi, införa tydliga avtal för hur uppgifter delas, 
förändra integritetsupplysningar, ge individer möjligheter att hoppa av där så är lämpligt, införa 
nya system som hjälper individer att utöva sina rättigheter.  
 
ICO poängterar att listan inte är uttömmande och att det vid varje åtgärd bör dokumenteras om 
den medför eliminerad eller minskad risk, samt att de kostnader och fördelar som är kopplade till 
varje åtgärd kan tas i beaktande när beslutet om åtgärdens lämplighet ska tas.  
 
Steg 7 
ICO anser att själva konsekvensbedömningen avslutas med att den personuppgiftsansvarige anger 
vilka övriga åtgärder som planeras att vidtas, huruvida varje risk har eliminerats, reducerats eller 
accepterats, den resterande riskens genomsnittliga nivå, samt huruvida samråd med ICO krävs. 
 
Steg 8 och 9 
Dessa steg kan sägas syfta till att påpeka att konsekvensbedömningen måste införlivas med 
verksamheten i övrigt och inte bara kan arkiveras i en låda.  
 
 
3.7.2 CNIL:s metod 

CNIL har skapat tre dokument och en app (för Windows, Linux och MAC OS), som samtliga kan 
laddas ned från deras hemsida. Dokumenten heter PIA Methodology, PIA Templates och PIA 
Knowledge Bases och appen heter PIA.94 Dessa tre dokument utgör tillsammans den guide som 
CNIL erbjuder personuppgiftsansvariga i Frankrike, när de ska utföra en konsekvensbedömning. 
I den första guiden föreslås en modell för att ta sig an uppgiften, i den andra finns ett antal mallar 
som kan följas för att genomföra analysen systematiskt och i den tredje finns en katalog av åtgärder 
som kan vidtas för att konkret uppnå lagkraven och hantera riskerna. Appen laddas ned på den 
egna arbetsenheten, eller på en egen server och är en automatisering av hela processen att 
genomföra och dokumentera en konsekvensbedömning. Förvisso anges att det handlar om en 
betaversion som är under konstant förbättring, men den är likväl ett verktyg som CNIL anvisar 
och en personuppgiftsansvarig kan använda den för att uppfylla sina legala förpliktelser.  
 
Appen som sådan kommer inte att behandlas vidare, eftersom den inte innehåller information eller 
anvisningar som inte finns i CNIL:s övriga material, utan enbart är ett annat sätt för att uppnå 
samma sak. Likväl kan inte frågan avseende appens ställning som rättskälla helt förbigås. Här ska 
bara diskuteras huruvida det verkligen kan vara samma sak att en personuppgiftsansvarig själv 
utför och dokumenterar en konsekvensbedömning baserat på CNIL:s skriftliga instruktioner eller 
om samma rättsliga person använder CNIL:s app för att göra det. I det förra fallet kan gränsen 
                                                           
94 På franska: PIA Méthode, PIA Les Modèles, PIA Les bases des connaissances. Det finns även ytterligare två dokument. 
Ett för internet of things och den heter PIA Application to IoT Devices (PIA Application aux objets connectés) Det andra 
finns bara på franska och dokumentet exemplifierar hur en godkänd PIA kan se ut, utförd på ett fiktivt företags, 
Captoo, fiktiva behandling. Dokumentet heter PIA Étude de cas ”Captoo”. Appen heter PIA på franska och är 
tillgänglig för flera operativsystem.  För nedladdning, https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessments-cnil-
publishes-its-pia-manual eller https://www.cnil.fr/fr/mediatheque för appen https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-
telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil  eller på engelska https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-
helps-carry-out-data-protection-impact-assesment Det finns även en instruktionsvideo på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=-SdA9L4j0a8&feature=youtu.be Appen är per 29 mars 2018 också tillgänglig 
på tyska och spanska. CNIL uppger att den som vill är välkommen att översätta till ytterligare språk. I Sverige har 
Datainspektionen har valt att placera en länk till appen på sin hemsida under rubriken ”Mer information” i en ruta 
markerad ”Verktyg för konsekvensbedömningar””. 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/sa-har-gor-man-en-
konsekvensbedomning/  
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mellan instruktionerna och resultatet anses framgå klart. Den personuppgiftsansvarige har följt 
instruktioner från CNIL och med egen eftertanke och kompetens skapat ett resultat. Resultatet 
blir då den personuppgiftsansvariges odelade ansvar, med reservation för fallet att ett undermåligt 
resultat kan härledas till bristfälliga instruktioner. Tvisten som kan uppstå mellan den 
personuppgiftsansvarige och CNIL har samma struktur och processen följer samma mönster som 
sedan länge präglat övriga tvister mellan enskilda och myndigheter. 
 
Vad gäller om istället appen har använts och resultatet blir undermåligt? Vem av den 
personuppgiftsansvarige och CNIL blir då ansvarig? För vad? Hur ser tvistefrågan mellan CNIL 
och den personuppgiftsansvarige ut? Vem bär t.ex. risken för att de rättsliga föreskrifterna i ord 
har blivit korrekt transformerade till programkod? Blir det någon skillnad om CNIL anlitat ett 
privat systemutvecklingsföretag för att skapa appen eller om uteslutande interna krafter har 
anlitats? Är tvistens verkliga parter i själva verket CNIL och systemutvecklarna? 
 
Som framgår av ovanstående korta resonemang aktiveras en mängd andra frågor när 
konsekvensbedömningen utförs med hjälp av CNIL:s app mot när deras skriftliga instruktioner 
används. Svaret på frågan angående appens rättskällestatus är således betydligt mer komplex än 
vad som i förstone framgår. Att den inte utan vidare kan likställas med de skriftliga instruktionernas 
rättskällevärde bör kunna anses utrett, men svaret kan knappast sägas ha kommit närmare för det. 
En ytterligare aspekt på frågekomplexet är som nämnts att appen än så länge föreligger i en 
betaversion, vilket innebär att CNIL är fullständigt medveten om att den har brister.95  

 
CNIL:s app och den enskilda aspekt på dess brukande, som här har ytligt berörts, ingår i den 
betydligt större frågan om e-förvaltning och myndigheters digitalisering.96 Att gå djupare in i ämnet 
här skulle föra alltför långt bort från uppsatsens huvudsyfte. 
 
CNIL föreslår att en godkänd konsekvensbedömning genomförs i fyra steg:97 
  

1. Definiera och beskriv behandlingens kontext,  
2. analysera kontrollfunktionerna som garanterar att de grundläggande principerna efterlevs: 

att behandlingen är proportionell och nödvändig och att de registrerades rättigheter 
skyddas,   

3. bedöm integritetsriskerna som är förbundna med dataskyddet och säkerställ att de hanteras 
korrekt, 

4. formellt dokumentera den validerade konsekvensbedömningen eller revidera den. 
 
Det betonas att processen är iterativ och att det ibland kan krävas att den genomförs flera gånger 
innan en acceptabel skyddsnivå är uppnådd. CNIL uppger att en konsekvensbedömning bygger 
på två pelare: grundläggande rättigheter och principer, som inte är förhandlingsbara oavsett 
behandlingstyp, samt hantering av riskerna för de registrerades integritet.98   
 
När ett generellt material används i ett specifikt fall infinner sig alltid frågan om detaljerna i det 
specifika fallet blir korrekt återgivna, eller om det generella suddar ut det individuella. Om så är 
fallet, då måste följdfrågan ställas huruvida slutresultatet verkligen bygger på de faktiska 

                                                           
95 Betaversion kan sägas vara den generiska beteckningen på ett program som inte är helt färdigt, men ändå anses 
tillräckligt bra för att kunna användas, Wikipedia. (lydelse 15 maj 2018). 
96 För mer kunskap och information i detta ämne hänvisas till Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsinformatik, s. 251 ff. 
Även Europeiska kommissionens webbsida i ämnet kan besökas https://ec.europa.eu/digital-single-market/en 
97 CNIL, PIA Methodology, s. 3. 
98 CNIL, PIA Methodology, s. 3. Tankegången bakom icke förhandlingsbara rättigheter framgår inte av CNIL:s 
material. 
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förutsättningarna, eller om det bara är standardmässigt ikryssade rutor och nedskrivna fraser.  
Beträffande CNIL:s guider är denna risk som störst när mallarna i PIA Templates används. För 
att medvetandegöra och motverka detta problem hänvisas regelbundet till att anpassningar i det 
enskilda fallet kan behöva genomföras, baserat på de förklaringar och beskrivningar som finns i 
PIA Methodology.99   
 
CNIL:s tillvägagångssätt för att sprida kunskap om kravet på konsekvensbedömningar och hur 
detta krav kan mötas förefaller både noga genomtänkt och grundligt genomfört.    
 
 
3.7.3 Standard Dataskyddsmodell (SDM) 

I Tyskland har de sexton förbundsländernas dataskyddsmyndigheter gemensamt utarbetat en 
metod100 som de givit namnet Standard Dataskyddsmodellen (SDM). Metoden kan sägas ta sin 
utgångspunkt i det faktum att lagstiftning inte per automatik är tekniskt operationaliserad. 
Konstaterandet kan förefalla banalt, men skenet bedrar. Sakläget är en komplex verklighet. 
Förhållandet skulle kunna uttryckas som att människor förstår resonemang uttryckta i ord, men 
datorer, nätverk och övrig it-teknik, här sammanfattat med ordet it-struktur, gör det inte.  
 
Förutsättningen för att själva it-strukturen, som är det område inom vilken 
dataskyddslagstiftningen de facto ska realiseras, ska kunna fungera på det sätt som lagstiftningen 
föreskriver, är att varje beståndsdel, som ingår i den it-strukturen, utför sin del på ett specifikt sätt. 
I annat fall kommer inte gränssnitten, alltså de punkter där fysiska personer träder i kontakt med 
eller påverkas av de resultat som it-strukturen levererar, att vara så som lagstiftaren har bestämt.  
Således måste all lagstiftning översättas till språk som datorer, nätverk och alla beståndsdelar i hela 
it-strukturen förstår och kan följa, så att helheten fungerar på avsett vis 
 
En genomtänkt och effektiv dataskyddslagstiftning förverkligar sig dock inte på egen hand, utan 
kräver mänsklig medverkan. Om lagstiftningens tekniska operationalisering kan kallas för SDM:s 
sakliga utgångspunkt så kan dess mänskliga utgångspunkt sägas vara att it-tekniker och jurister 
måste kunna samarbeta och förstå varandra. För att övervinna det problemet och säkerställa att de 
krav som dataskyddslagstiftningen ställer blir tekniskt realiserade och att tillsynsmyndigheterna kan 
undersöka resultatet, behövs ett gemensamt språk. I det syftet föreslår de tyska 
dataskyddsmyndigheterna att begreppet säkerställandemål införs.101 SDM använder begreppet för att 
beskriva specifika kravkategorier som kan härledas ur den dataskyddsrättsliga lagstiftningen. Dessa 
krav bygger på de egenskaper som en laglig behandling måste inneha, vilka således måste 

                                                           
99 CNIL, PIA Templates, s. 3 – 25. Längst ned på varje sida i dokumentet finns en ruta med vad som liknar en 
varningstext: “Please note: these templates may have to be adapted, and should be used as a complement to the guide "PIA, 
methodology".”  
100 Das Standard-Datenschutzmodell Eine Methode zur Datenschutzberatung und -prüfung auf der Basis einheitlicher 
GewährleistungszieleV.1.0 – Erprobungsfassung von der 92. Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des 
Bundes und der Länder am 9. und 10. November 2016 in Kühlungsborn einstimmig zustimmend zur Kenntnis 
genommen (Enthaltung durch Freistaat Bayern) i engelsk översättning: The Standard Data Protection Model A 
concept for inspection and consultation on the basis of unified protection goals V.1.0 – Trial version. Unanimously 
and affirmatively acknowledged (under abstention of Bavaria) by the 92. Conference of the Independent Data 
Protection Authorities of the Bund and the Länder in Kühlungsborn on 9-10 November 2016.  (SDM Methodology) 
Sidhänvisningar görs huvudsakligen till den engelska versionen, för att underlätta kontroll, men den tyska 
originalversionen har högre språklig precision. I de fall bedömningen har gjorts att versionernas innebörd väsentligen 
skiljer sig åt redovisas detta i respektive fotnot. 
101 Författarens översättning. Det tyska originalet är Gewährleistungsziel. Den engelska översättningen har blivit data 
protection goal. Den översättningen får dock anses vara mindre lyckad, då det lätt blir förvirrande huruvida uttrycket 
data protection goal används i den nya betydelsen eller i en sedan tidigare etablerad betydelse. I förordet till den 
engelska översättningen, s. 3, står dock att översättningen är bokstavlig och läsaren ombeds ha förståelse för detta.  
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säkerställas genom tekniska och organisatoriska åtgärder.102 I det engelska förordet presenteras 
SDM:s övergripande syfte vara att förbereda scenen på vilken lagkrav och urvalet och 
genomförandet av tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder systematiskt kan samverka.103  
 
 I SDM har varje säkerställandemål en juridisk och en teknisk innebörd. Syftet med detta kan anses 
vara att om en jurist uttrycker legala krav i termer av säkerställandemål så förstår en it-tekniker vad 
detta betyder i tekniskt hänseende och vice versa. Tanken är helt klart att detta nya system av 
begrepp ska underlätta för parterna i de olika lägren att förstå vad den andre menar. Likväl används 
ord som redan är i bruk för att beteckna de olika säkerställandemålen, varför missförstånd 
beträffande vilket begrepp som ordet avser i vilken situation förmodligen ändå kommer att uppstå. 
SDM bör trots detta betraktas som ett välformulerat bidrag till främjandet av den interdisciplinära 
förståelsen mellan jurister och it-tekniker. 
 
SDM utgår från de dataskyddsprinciper i Art. 5.1 dataskyddsförordningen, som varje behandling 
oavsett risknivå måste följa. Principerna är: 
 

- Art. 5.1(a): laglighet, korrekthet och öppenhet  
- Art. 5.1(b): ändamålsbegränsning 
- Art. 5.1(c): uppgiftsminimering 
- Art. 5.1(d): korrekthet 
- Art. 5.1(e): lagringsminimering 
- Art. 5:1(f): integritet och konfidentialitet. 

 
För att överföra dessa rättsliga krav till tekniska och organisatoriska åtgärder, blir de i SDM 
överförda till säkerställandemål.104 
 
Uppgiftsminimering: det grundläggande säkerställandemålet 
Säkerställandemålet uppgiftsminimering avgör den totala uppgiftsmängden som ingår i hela 
behandlingen ifråga. Uppgiftsminimering definieras som att minsta möjliga uppgiftsmängd med 
minsta möjliga potential att identifiera enskilda individer ska hanteras under minsta möjliga tid av 
minsta möjliga antal personer och detta gäller i behandlingens alla faser.105 Med minsta möjliga 
potential att identifiera enskilda individer menas att uppgifterna ska avpersonifieras så långt möjligt 
genom t.ex. pseudonymisering och anonymisering. Således har uppgiftsminimering en 
genomgripande effekt på omfånget och nivån på säkerhetskraven hos övriga säkerställandemål.106   
 
Därefter listar och definierar SDM sex väsentliga säkerställandemål:107 
 

1. Tillgänglighet (Availability / Verfügbarkeit) 
Säkerställandemålet tillgänglighet är kravet att personuppgifter måste vara tillgängliga och kunna 
användas korrekt i avsedd process. Således måste informationen vara möjlig att nå för behöriga 
parter och de avsedda metoderna för dess behandling måste kunna appliceras. Detta förutsätter 
att metoderna kan hantera det tillgängliga dataformatet. Tillgänglighet omfattar förmågan att finna 
specifika data, t.ex. genom adressregister, referens- eller filnummer och förmågan hos de använda 

                                                           
102 SDM Methodology, s. 9. 
103 SDM Methodology, s. 3. 
104 SDM Methodology, s. 4. 
105 Säkerställandemålet uppgiftsminimering är således inte identiskt med lagkravet i Art. 5.1(c), trots att lagtexten inom 
parentes anger ordet uppgiftsminimering som förklarande begrepp.  
106 SDM Methodology, s. 10 – 11. 
107 SDM Methodology, s. 11 – 13. 
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tekniska systemen att göra data åtkomlig för individer på ett adekvat sätt med möjligheten att tolka 
informationens innehåll. 
 

2. Integritet (Integrity / Integrität) 
Säkerställandemålet integritet refererar både till kravet att it-processer och system kontinuerligt 
följer de specifikationer som har beslutats avseende utförandet av deras avsedda funktioner och 
till kravet på att de uppgifter som ska behandlas förblir intakta, korrekta och aktuella. Avvikelser 
från dessa egenskaper måste uteslutas eller åtminstone vara möjliga att förvissa sig om, så att de 
antingen kan tas i beaktande eller att uppgifterna kan korrigeras. 
  

3. Konfidentialitet (Confidentiality / Vertraulichkeit) 
Säkerställandemålet konfidentialitet refererar till kravet att ingen person får ha tillgång till 
personuppgifter utan behörighet. En person är inte bara obehörig i fallet då det gäller en i 
förhållande till den personuppgiftsansvarige utomstående tredje man, oavsett om de agerar med 
eller utan brottsligt uppsåt, men även anställda hos ett tekniskt supportföretag som inte behöver 
ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina tjänster, eller personer i organisationsenheter 
som saknar relation till respektive process eller registrerad. 
 

4. Olänkbarhet (Unlinkability / Nichtverkettung) 
Säkerställandemålet olänkbarhet refererar till kravet att data endast ska behandlas och analyseras 
för det syfte för vilket de samlades in. Även om annan behandling än den ursprungliga kan vara 
tillåten, så krävs noggrann bedömning av att de lagliga förutsättningarna för sådan vidare 
behandling verkligen är uppfyllda. 
  

5. Transparens (Transparency / Transparenz) 
Säkerställandemålet transparens refererar till kravet att den registrerade, systemoperatören och 
tillsynsmyndigheten samtliga ska kunna förstå, i varierande omfattning, vilka uppgifter som samlas 
in och behandlas för ett särskilt syfte, vilka system och processer som används för detta syfte, hur 
informationsflödet ser ut för vilket syfte och vem som är ansvarig för informationen och systemen 
i behandlingens olika faser. 
  

6. Ingripbarhet (Intervenability / Intervenierbarkeit) 
Säkerställandemålet ingripbarhet refererar till kravet att de rättigheter som den registrerade är 
garanterad verkligen kan utövas. Det gäller t.ex. rätten till underrättelse, information och rättelse, 
samt blockerande och raderande vid vilken tidpunkt. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att 
vidta lämpliga åtgärder för att uppnå detta. 
 
Säkerställandemålen 1, 2 och 3 kallas för de klassiska it-säkerhetsmålen, som använts sedan slutet 
på 1980-talet och vars syfte är att säkerställa it-systems informationssäkerhet. Säkerställandemålen 
4, 5, och 6 kallas för skyddsmål beträffande registrerade i och utanför affärsprocessen. Ur dessa 
grundläggande säkerställandemål kan sedan ytterligare säkerställandemål härledas. 
 
Två tabeller presenteras för att strukturerat visa vilka artiklar och skäl i dataskyddsförordningen 
som kan allokeras till vilket säkerställandemål. Samma artikel respektive skäl kan vara relevant för 
olika säkerställandemål. 
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Allokering av dataskyddsförordningens artiklar till de olika säkerställandemålen 
Uppgifts- 
Minimering 

Tillgänglighet Integritet Konfidentialitet Olänkbarhet 
 

Transparens Ingripbarhet 

5.1(c), 5.1(e), 
25, 32,  

5.1(e), 13, 15, 
20, 25, 32 

5.1(f), 25, 
32, 33 

5.1(f), 25, 
28.3(b), 29, 32 

5.1(b), 5.1(c), 
5.1(e), 17, 22, 
25, 40.2(d) 

5.1(a), 13, 14, 
15, 19, 25, 
30, 32, 33, 
40, 42 

5.1(d), 5.1(f), 
13.2(c), 14.2(d), 
15.1(e), 16, 17, 
18, 20, 21, 25, 
32 

 
 
Allokering av dataskyddsförordningens skäl till de olika säkerställandemålen 

Uppgifts- 
Minimering 

Tillgänglighet Integritet Konfidentialitet Olänkbarhet 
 

Transparens Ingripbarhet 

28, 29, 30, 
39, 78, 156 

49, 78, 83 39, 49, 
78, 83 

39, 49, 78, 83 31, 32, 33, 
39, 50, 53, 
71, 78 

32, 39, 42, 58, 
60, 61, 63, 74, 
78, 84, 85, 86, 
87, 90, 91, 100 

39, 59, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 
78 

 
För att syftet med SDM ska uppnås krävs att både lagkrav och konkreta åtgärder sammanstrålar i 
säkerställandemålen. Det betyder att de lagkrav som ställs upp i en artikel ska kunna kopplas till 
konkreta åtgärder som refererar till samma säkerställandemål och vice versa. Följaktligen måste 
också specifika åtgärder allokeras till de olika säkerställandemålen.  
 
Säkerställandemål: Uppgiftsminimering 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Reducera antalet uppgifter som samlas in om varje registrerad. 
- Reducera antalet behandlingsmöjligheter i varje steg i behandlingsprocessen 
- Reducera möjligheterna att få kunskap om de personuppgifter som finns 
- Preferens för automatiserade behandlingar (inte beslutsfattande behandlingar) som gör 

kännedom om de behandlade personuppgifterna överflödig och begränsar möjligheterna 
till påverkan, i motsats till dialogkontrollerade behandlingar. 

- Införande av automatiska spärr- och raderingsrutiner, pseudonymisering- och 
anonymiseringsförfaranden 

- Regler beträffande kontroll över behandlingars förändringsprocesser. 
 

Säkerställandemål: Tillgänglighet 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Säkerhetskopiera data, processtillstånd, konfigurationer, transaktionshistorier etc., enligt 
ett utprövat koncept. 

- Skydd mot extern påverkan, som t.ex. skadlig programkod, sabotage, force majeure. 
- Dokumentera datasyntax.108 
- Redundans i hård- och mjukvara samt infrastruktur.109 
- Genomförande av reparationsstrategier och alternativa processer. 
- Regler för ersättande av frånvarande medarbetare. 

                                                           
108 Begreppet datasyntax förstås som grammatiken i det programmeringsspråk som har använts i ett specifikt fall. 
Förståelsen bygger på artikeln om syntax, Wikipedia (lydelse 15 maj 2018). 
109 Ordboksdefinitionen av redundans är överflöd. I SDM:s sammanhang kan ordet tänkas användas i flera 
betydelser, t.ex. att mer utrustning används än nödvändigt används, så att systemen fungerar även om något går 
sönder, eller att avsiktligt skapa överskott av data så att förlorad data kan återskapas och fel upptäckas med 
automatiserade rutiner. Från IT-Ord, ord och uttryck i it-branschen, https://it-ord.idg.se/ord/redundans/ (lydelse 
15 maj 2018) 
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Säkerställandemål: Integritet 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Begränsning av skriv- och ändringsrättigheter. 
- Använda kontrollsummor, elektroniska sigill och signaturer i behandlingarna i enlighet 

med ett krypteringskoncept. 
- Dokumenterad tilldelning av behörigheter och roller. 
- Processer för att säkerställa uppgiftsaktualitet. 
- Fastställa hur processer är tänkta att fungera och regelbundet testa för att fastställa och 

dokumentera funktionaliteten, riskerna samt processers säkerhetsluckor och sidoeffekter.  
- Fastställa tänkta arbetsflöden eller processer och regelbundet genomföra tester för att 

kontrollera att det går att både upptäckta och fastställa processers nuläge. 
 
Säkerställandemål: Konfidentialitet 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Ett definierat rättighets- och rollkoncept enligt en nödvändighetsprincip på basis av den 
personuppgiftsansvariges identitetshantering. 

- Genomföra ett säkert autentiseringsförfarande. 
- Begränsa den behöriga personalen till dem som är verifierbart ansvariga (plats- och 

fackmannamässigt), kvalificerade, pålitliga (om nödvändigt med ett 
säkerhetsgodkännande) och formellt godkända och hos vilka inga intressekonflikter kan 
uppstå när de utövar sina funktioner. 

- Fastställande och kontroll att resurser är godkända, särskilt kommunikationskanaler 
- Specificerade miljöer (byggnader, rum) utrustade för processen. 
- Specifikation och kontroll av organisatoriska processer, interna regleringar och 

kontraktuella skyldigheter, t.ex. sekretessavtal.  
- Kryptera lagrade eller överförda data samt skapa processer för hantering och skydd av 

kryptografiska koncept. 
- Skydd mot extern påverkan i form av t.ex. spioneri och hacking. 

 
Säkerställandemål:  Olänkbarhet 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Begränsa rättigheterna till behandling, nyttjande och överföring. 
- Programmeringstekniskt utelämna eller stänga gränssnitt i procedurer och 

procedurkomponenter. 
- Regelåtgärder som förbjuder bakdörrar samt kvalitetssäkrande översyner för att 

säkerställa efterlevnad vid mjukvaruutveckling.110 
- Separation enligt organisations- och avdelningsgränser. 
- Separation enligt rollkoncept med differentierade behörigheter baserat på 

identitetshantering hos personuppgiftsansvarig och en säker autentiseringsmetod.  
- Tillåta användarkontrollerad identitetshantering hos personuppgiftsbiträdet. 
- Använda ändamålsspecificerade pseudonymer, anonymiseringstjänster, anonyma 

referenser, behandling av pseudonymer eller anonymiserade data. 
- Reglerade procedurer för förändring av ändamål. 

 
 

                                                           
110 Bakdörr, engelska back door, betyder i detta sammanhang systemet går att komma in i utan att avsedda 

säkerhetsrutiner behöver följas, Wikipedia (lydelse 15 maj 2018). 
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Säkerställandemål:  Transparens 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Dokumentation av procedurer, särskilt med beståndsdelarna affärsprocesser, lagrade 
data, dataflöden och använda it-system, operationella procedurer, beskrivning av 
procedurer, interagerande med andra procedurer. 

- Testdokumentation, formaliserade tillståndsprocesser och, när lämpligt, förhandskontroll 
av nya eller modifierade procedurer. 

- Dokumentation av de interna medarbetaravtalen, avtal med externa tjänsteleverantörer 
och tredje parter, från vilka uppgifterna inhämtats från eller överförs till, 
arbetsordningar,111 behörighetsregler. 

- Dokumentation av medgivanden och invändningar. 
- Loggning av tillgång och ändringar. 
- Verifiering av datakällor (autenticitet).112 
- Ge specifika versionsnummer vid varje uppdatering av mjukvara.113 
- Dokumentera behandlingsprocessen med protokoll på basis av ett loggnings- och 

utvärderingskoncept. 
- Beakta den registrerades informationsrättigheter i loggnings- och utvärderingskonceptet. 

 
Säkerställandemål:  Ingripbarhet 
Exempel på typiska åtgärder för att uppnå detta mål: 
 

- Möjligheter till olika nivåer av samtycke, återkallande och invändningar. 
- Skapa nödvändiga datafält, t.ex. för blockeringsindikatorer, meddelanden, samtycke, 

invändningar, svarsrätt. 
- Dokumenterad hantering av störningar, problemlösningsmetoder och ändringar i 

behandlingen, samt skyddsåtgärder beträffande it-säkerhet och dataskydd. 
- Inaktiveringsmöjligheter avseende enskilda funktioner utan att hela systemet drabbas. 
- Införande av standardiserade fråge- och dialoggränssnitt för berörda personer så att de 

kan göra gällande och/eller driva igenom anspråk. 
- Spårbarhet avseende den personuppgiftsansvariges aktiviteter för att värna den 

registrerades rättigheter. 
- Upprätta en Single Point of Contact114 (SPoC) för de berörda. 
- Operationell möjlighet att sammanställa alla lagrade data beträffande en person, 

konsekvent kunna korrigera, spärra och radera dem. 
 
I SDM används begreppet procedur för att beteckna en komplett databearbetningsprocess som 
utförs i ett bestämt syfte.115 En procedur består av de tre komponenterna data, system och 
processer. En åtgärd som vidtas för att uppnå ett säkerställandemål kommer att ha olika total effekt 
beroende på var i proceduren åtgärden förläggs. Initialt bör fokus ligga på att avgöra skyddsnivån 
för de ingående personuppgifterna, d.v.s. på datanivån, eftersom denna skyddsnivå ärvs av 
systemen och processerna. Beträffande data är det särskilt viktigt att kontrollera vilka format som 
                                                           
111 Det sakförhållande som begreppet arbetsordningar relaterar till överensstämmer med Geschäftsverteilungpläne, den 
engelska termen business distribution plans förefaller i sammanhanget betydelselös. (SDM Methode, s. 32; SDM 
Methodology, s. 29) 
112 Autenticitet betyder här att uppgifterna kan härledas till en avsändare, Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), 
Rättsinformatik – Juridiken i det digitala informationssamhället, 2 uppl., Studentlitteratur AB, 2016, s. 68. 
113 Det tyska begreppet är Versionierung, som korrekt ska översättas till software versioning och inte till version control. (SDM 
Methode, s. 32; SDM Methodology, s. 29). 
114 En Single Point of Contact är en servicedesk som samlar användarnas/kundernas behov av stöd till en och samma 
kontaktpunkt. http://www.larssonco.com/spoc-servicedesk/, lydelse 27 mars 2018. 
115 SDM Methodology, s. 31. 
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används, eftersom formatet kan påverka hela proceduren. Vad gäller system ska särskilt 
gränssnitten mellan olika system uppmärksammas. Varje process måste ha en processansvarig så 
att ansvarsfördelningen inom en organisation är helt klar. En vidtagen åtgärd kan ha effekter för 
andra säkerställandemål än det som ursprungligen avsågs och kan således bidra till uppnåendet av 
olika säkerställandemål. De generella åtgärder som anges i syfte att uppnå de olika 
säkerställandemålen har alla använts och prövats i dataskyddsutredningar och översyner av ett 
flertal dataskyddsmyndigheter under många år. Inordningen av de olika åtgärderna under 
säkerställandemålen syftar till att visa att legala dataskyddskrav kan struktureras meningsfullt och 
att de följaktligen även kan genomföras på ett systematiskt sätt.116 
 
 

3.8 Rättslig kvalitetssäkring av metod 
Dataskyddsförordningen innehåller krav på vad en konsekvensbedömning måste innehålla för att 
kunna godkännas, men den har inget att säga angående vilken metod som ska användas för att 
möta dessa lagkrav. Följaktligen uttrycker varken artikel 29-gruppen eller någon av de nationella 
dataskyddsmyndigheter som har undersökts i denna uppsats något metodkrav. Myndigheterna ger 
enbart förslag på tillvägagångssätt och den personuppgiftsansvarige som vill göra på något annat 
sätt har sin fulla frihet att göra det.  
 
De krav som uttrycks i dataskyddsförordningen är dock till stor del av generalklausulkaraktär, d.v.s. 
betydelseomfånget är ofta stort med flera tolkningsmöjligheter och de behöver preciseras till sin 
innebörd innan det blir helt klart vad som konkret krävs i det specifika fallet. Angående detta 
skriver artikel 29-gruppen att de relevanta krav som föreskrivs i dataskyddsförordningen utgör en 
bred, allmän ram för utformning och genomförande av en konsekvensbedömning samt att dessa 
krav kan kompletteras med mer detaljerad praktisk vägledning. Tanken är att denna konstruktion 
ska göra processen skalbar, så att även mindre personuppgiftsansvariga ska kunna utforma och 
genomföra konsekvensbedömningar som är lämpliga för deras behandlingar.117  
 
Baserat på detta uttalande kan frågan ställas till vilken grad och på vilket sätt som lagens innehåll 
kommer att preciseras. Uttalandet medför också att rättsläget den 25 maj 2018, när 
dataskyddsförordningen ska börja tillämpas, rimligtvis bör betecknas som osäkert. Det är förvisso 
säkert såtillvida att en ny lag obestridligen gäller, men det är osäkert till sitt definitiva innehåll. Till 
viss del kan detta sägas vara den gällande rättens eviga öde, att den sällan återfinns på en enda plats 
i en enda bokstavlig lydelse med samma verkningar över tid. Beträffande dataskyddsförordningen 
framträder emellertid detta förhållande extra tydligt. För i och med att lagen lägger ett så tydligt 
ansvar på personuppgiftsansvariga och att detta ansvar följs av potentiellt kraftiga sanktioner, 
skapas ett nytt förhållningssätt till personuppgiftsbehandling. Berörda parter får kraftiga incitament 
att göra rätt; att följa lagen och visa att de gör det. Beträffande konsekvensbedömningar, som är 
ett nytt lagkrav i samband med personuppgiftsbehandlingar, behöver alltså 
personuppgiftsansvariga veta vilka krav som finns, samt hur dessa kan mötas utan att 
verksamheten hämmas eller att kostnaderna skjuter i höjden.  
 
Artikel 29-gruppen har som nämnts inte skapat någon metod för konsekvensbedömningars 
utförande, men väl en checklista som de föreslår att personuppgiftsansvariga kan använda för att 
kontrollera att sina konsekvensbedömningar och metoder mot. Den checklistan får anses vara den 
just nu till buds stående rättskälla med högst status, för att kvalitetssäkra en metod för att utföra 
konsekvensbedömningar, även om listan de facto är en icke-bindande rättsakt. 118  

                                                           
116 SDM Methodology, s. 27. 
117 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer för konsekvensbedömningar, s. 18–19. 
118 Artikel 29-gruppen, Riktlinjer för konsekvensbedömningar, s. 24. Bokstäverna A – D har författaren satt dit. 
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Checklistan har följande utseende och innehåll: 
 
A. En systematisk beskrivning av behandlingen tillhandahålls (Art. 35.7(a)): 

 Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål beaktas (skäl 90). 
 Registrering av personuppgifter, mottagare och den period under vilken 

personuppgifterna kommer att lagras. 
 En funktionell beskrivning av behandlingen tillhandahålls. 
 De tillgångar som är nödvändiga för personuppgifterna (maskinvara, 

programvara, nätverk, personer, papper eller spridningskanaler för papper) är 
identifierade. 

 Efterlevnad av godkända uppförandekoder beaktas (Art. 35.8). 
 

 B. En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (Art. 35.7(b)): 
  De planerade åtgärderna för att visa att förordningen efterlevs har fastställts (Art. 35.7(d) och 
skäl 90), med beaktande av följande:  

 Åtgärder som bidrar till att behandlingen är proportionell och nödvändig på 
grundval av  

 särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (Art. 5.1(b)),  
 laglig behandling (Art. 6),  
 adekvata, relevanta och inte för omfattande uppgifter (Art. 5.1(c), 
 begränsad lagringstid (Art. 5.1(e)). 

 Åtgärder som stärker de registrerades rättigheter:  
 Information till den registrerade (Art.  12, 13 och 14).  
 Rätt till tillgång och till dataportabilitet (Art. 15 och 20).  
 Rätt till rättelse och radering (Art. 16, 17 och 19).   
 Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling (Art. 18, 19 och 

21).  
 Förhållandet till personuppgiftsbiträden (Art. 28). 
 Skyddsåtgärder för internationella överföringar (kapitel V).  
 Förhandssamråd (Art. 36). 

  
C. Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter (Art. 35.7(c)):  

 Uppskattning av riskens ursprung, art, särdrag och allvar (se skäl 84) eller, mer specifikt, för 
varje risk (obehörig åtkomst, oönskad ändring och att uppgifter försvinner) ur de registrerades 
perspektiv:  

 Beaktande av riskens ursprung (skäl 90).  
 Identifiering av möjliga konsekvenser för de registrerades rättigheter och 

friheter vid händelser, däribland obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av 
uppgifter. 

 Identifiering av hot som kan leda till obehörig åtkomst, oönskad ändring och 
förlust av uppgifter.  

 Uppskattning av sannolikhetsgrad och allvar (skäl 90).  
 Fastställande av planerade åtgärder för att hantera dessa risker (Art. 35.7(d) och 

skäl 90).  
 

D. Medverkan från berörda parter: 
  Rådfrågan av dataskyddsombudet (Art. 35.2). 
  När så är lämpligt, inhämtning av synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare (Art. 35.9). 
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En högst relevant fråga att undersöka nu är hur de metoder som har redovisats står sig vid en 
kontroll gentemot denna checklista.  
 
 
3.8.1. Kontroll av ICO:s metod  

ICO:s metod möter inte automatiskt checklistans kriterier. Den personuppgiftsansvarige som 
väljer att använda ICO DPIA Templates måste själv säkerställa att inget kriterium i checklistan har 
missats, eller behandlats undermåligt. ICO Consultation: DPIA Guidance innehåller utförliga listor 
med punkter på sådant som måste behandlas i en konsekvensbedömning, men det finns inga 
tydliga hänvisningar till vilka krav i förordningen som respektive punkt möter.  Det framgår inte 
heller om ICO anser att samtliga punkter i varje steg i processen måste behandlas, eller om den 
personuppgiftsansvarige kan välja ut de som förefaller mest relevanta i det specifika fallet.  
 
ICO:s metod skapar en omfångsrik dokumentation. Fullständigt och noggrant utförd så möter 
metoden med största sannolikhet dataskyddsförordningens krav, men det är faktiskt svårt för den 
personuppgiftsansvarige att veta detta säkert. Metoden är nämligen helt utan inbyggda 
laghänvisningar, vilket gör att den personuppgiftsansvarige måste gå via checklistan för att hitta 
den artikel ur dataskyddsförordningen som ligger till grund för det krav som ska mötas, samt 
bedöma om den egna åtgärden räcker eller inte.  
 
Risken med ICO:s metod är att en utförlig dokumentation skapas, utan att den 
personuppgiftsansvarige egentligen vet vilka legala krav som återspeglas i dokumentationen och 
åtgärderna. Alla bakomliggande, konkreta syften riskerar att förbli osedda, eftersom den legala 
kopplingen endast framträder för den som anstränger sig extra att finna den. Översyn och 
revidering av specifika punkter blir komplicerade, eftersom de blir svåra att lokalisera utan att gå 
igenom hela dokumentationen. Frågan ”Tillgodoser vi kraven i Art. 12?” blir svår att besvara, 
eftersom dokumentationen inte kan genomsökas med artikelreferens.  
 
Det förefaller således svårt att veta om ICO:s metod i det enskilda fallet de facto möter kraven på 
en tillräckligt omfattande konsekvensbedömning även om den konsekvensbedömning som har 
genomförts faktiskt gör det. Den personuppgiftsansvarige riskerar att hamna i situationen att ha 
gjort rätt utan att kunna vara säker på det.   
 
 
3.8.2 Kontroll av CNIL:s metod 

CNIL:s metod fyller varje punkt i checklistan. På sista sidan i PIA Methodology återges dessutom 
hela checklistan i grafiskt förtydligad form med klara hänvisningar både till att kriterierna är 
uppfyllda, samt till det kapitel i guiden som behandlar kriteriet ifråga. I PIA Templates, vars 
struktur är densamma som i PIA Methodology med identiska kapitelrubriker, finns detaljerat 
angivet vad varje punkt ska innehålla och hur den personuppgiftsansvarige säkerställer att kravet 
möts. Vad gäller de konkreta åtgärder som ska vidtas finns PIA Knowledges Bases att tillgå. Det 
dokumentet kan användas som ett uppslagsverk med förslag, förklaringar och hänvisningar till hur 
olika krav och behov kan lösas praktiskt. Det är svårt att hävda annat än att CNIL:s metod ger den 
personuppgiftsansvarige goda verktyg till att göra rätt och skapa en tydlig dokumentation avseende 
genomförda konsekvensbedömningar.   
 
Det bör dock påpekas att beträffande CNIL:s återgivande av artikel 29-gruppens checklista så är 
inte bara den grafiska formen förändrad, utan även innehållet. CNIL har tagit bort hänvisningar 
till Art. 19 på två platser beträffande registrerades rättigheter och punkten med kontroll av 
förhandssamråd med tillsynsmyndigheten, Art. 36, är helt borta. Dessa åtgärder skulle kunna 
motiveras med att Art. 19 anger vissa meddelandeskyldigheter för den personuppgiftsansvarige till 
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följd av att den registrerade har utövat vissa av sina rättigheter och har alltså ingen direkt betydelse 
för själva utövandet av den registrerades rättigheter. Om Art. 36 aktiveras så sker det alltid först 
efter att en konsekvensbedömning har genomförts. Det förefaller således rimligt att den inte berörs 
i en metod som behandlar det som gäller för själva genomförandet. Vidare har en del formuleringar 
förändrats utan att det sakliga innehållet har påverkats mer än att det framträder tydligare. En detalj 
i översättningen måste dock beröras. I checklistans engelska utgåva används ordet ”measures,” vilket 
också ofta används på samma sätt i dataskyddsförordningen.119 I den franska versionen av 
checklistan och i förordningen används ordet ”measures” i samma sammanhang,120 men i den 
engelska versionen av checklistan i PIA Methodology dyker ordet ”controls” upp. Det skulle 
visserligen kunna hävdas att det ordets innebörd bättre överensstämmer med det sakliga innehållet 
i checklistekriteriet, men det får ändå betecknas som märkligt att ett ordbyte sker  på ett sådant 
sätt. Särskilt som ordet ”contrôles” finns på franska och dess korrelation till det franska ordet 
”measures” är likartat som de engelska ordens. Huruvida dessa fakta har någon inverkan på 
resultaten av de olika dokumentens användning får framtiden utvisa, men med tanke på ords 
betydelse i juridiska sammanhang får det anses rimligt att uppmärksamma plötsliga och 
omotiverade byten.  
 
 
3.8.3 Kontroll av Standard Dataskyddsmodell (SDM) 

SDM syftar primärt till att ge it-tekniker och jurister ett gemensamt språk i det dagliga 
dataskyddsarbetet. Genom att tala i termer av säkerställandemål ska den ömsesidiga förståelsen 
främjas, då varje säkerställandemål kan definieras både tekniskt och juridiskt. Om denna 
ömsesidiga förståelse med säkerhet kan åstadkommas eller inte måste lämnas öppet, men att skapa 
ett gemensamt språk är det uttalade målet.  Rent konkret ska det gemensamma språket uppnås 
genom att både specifika tekniska åtgärder och specifika artiklar i dataskyddsförordningen kopplas 
till varje säkerställandemål. För att illustrera: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Så länge en jurist och en it-tekniker vet vilket säkerställandemål de talar om kan de förstå varandra, 
utan att ha några djupare kunskaper inom den andra fackkompetensen. Ett konkret exempel är 
om t.ex. frågan uppstår hur kraven i Art. 5.1 (b) kan mötas, så undersöks först vilket 
säkerställandemål det lagkravet inordnas under. Av allkokeringstabellen framgår att det är 
olänkbarhet. Därefter undersöks vilka typiska åtgärder som kan användas för att uppnå 

                                                           
119 Det översätts i checklistan liksom i förordningen med ordet åtgärder på svenska. 
120 För säkerhets skull påpekas att ordet measures här används på franska. Ordet stavas lika på engelska och franska. 

Teknisk åtgärd 

Säkerställandemål 

Juridiskt krav 
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säkerställandemålet olänkbarhet. I åtgärdsuppställningen anges att ett alternativ är att begränsa 
rättigheterna till behandling, nyttjande och överföring. Med samma illustrationstyp som ovan: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Betraktad på detta sätt framstår SDM som ett utmärkt hjälpmedel i det dagliga arbetet, som höjer 
den interdisciplinära förståelsen. Som metod för att utföra konsekvensbedömningar förefaller 
dock SDM bli omständlig. Frågan kan ställas om den ens är lämplig att använda till detta. SDM 
innehåller varken arbetsflöde eller dokumentationsprocess, avpassade för att uppfylla lagkraven på 
konsekvensbedömningar. Detta omdöme är kanske inte så förvånande med tanke på att i 
introduktionen till SDM står uttryckligen att en ny version kommer publiceras i slutet av maj 2018 
med hänsyn till det då gällande rättsläget. Den SDM som här används och som i skrivande stund 
är den enda som finns att tillgå, offentliggjordes ett år innan artikel 29-gruppen hade sammanställt 
sina riktlinjer för konsekvensbedömningar. 
 
Ett möjligt användningsområde för SDM som bör påpekas i sammanhanget är som verktyg för att 
utveckla en egen metod för konsekvensbedömningar.  Den personuppgiftsansvarige som vill skapa 
sin egen metod kan säkerligen använda checklistan och utifrån de angivna lagrummen finna det i 
SDM angivna relevanta säkerställandemålet och med hjälp av detta välja relevant åtgärd att vidta.  
Själva arbetsflödet och dokumentationsprocessen för hela konsekvensbedömningen måste dock 
den personuppgiftsansvarige skapa helt själv. Kanske är det emellertid just behovet av en 
individuellt strukturerad arbetsprocess som skulle få någon att vilja ta fram en helt egen metod. 
Det finns i alla händelser inga legala hinder mot att göra det.   
 
 

3.9 Perspektivförslag på metodval  
Att utföra en konsekvensbedömning är ett omfattande arbete.  Konsekvensbedömningen måste i 
praktiken täcka alla tänkbara aspekter på hela den behandling eller serie av behandlingar för vars 
skull den utförs. Beslut måste fattas och dokumenteras och den genomförda 
konsekvensbedömningen måste sedan omsättas i handling. Även detta måste vederbörligen 
dokumenteras. Sannolikheten att en konsekvensbedömning blir korrekt utförd och dokumenterad 
utan att följa en fastlagd metod bör bedömas som mycket låg. Redan de inledande frågorna och 
svaren rörande vad som ska göras, av vem och redovisas var och hur torde bli svåra att hålla 
ordning på utan någon sammanhållande metod. Metodvalet kan således påstås vara viktigt.  
 

Begränsa rättigheterna 
till behandling, 
nyttjande och 
överföring. 

Olänkbarhet 

(säkerställandemål) 

Art. 5. 1(b) 

(ändamåls-
begränsning) 
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Varje personuppgiftsansvarig är helt fri att välja vilken metod som helst, vilket framgår av det 
faktum att dataskyddsförordningen ställer krav på konsekvensbedömningens innehåll, men lämnar 
frågan obesvarad hur dessa krav ska uppnås. Detta förhållande kan verka lite paradoxalt. Av 
praktiska skäl krävs en metod, men inga direkta metodföreskrifter ges. Artikel 29-gruppen skriver 
att de enda föreskrifter som finns beträffande form och struktur är att konsekvensbedömningen 
blir en genuin riskbedömning som gör det möjligt för personuppgiftsansvariga att vidta åtgärder för att hantera 
riskerna.121 I skenet av de potentiellt höga administrativa sanktionsavgifterna, som en felaktigt 
utförd konsekvensbedömning kan medföra, infinner sig frågan hur många 
personuppgiftsansvariga som kommer betrakta detta fria metodval som en öppen inbjudan till 
kreativa lösningar och hur många som kommer att känna sig likt utplacerade i ett minfält av krav 
utan vare sig karta eller snitslad bana att följa. Med utgångspunkt i den EU-rättsliga metoden 
föreslås här ett möjligt handlingsalternativ för att hantera denna eventuellt hotfullt upplevda frihet.  
 
Dataskyddsförordningen är en EU-förordning. Det innebär att den är automatiskt giltig med 
identiskt innehåll inom hela unionen. Detta möjliggör rimligtvis för alla personuppgiftsansvariga 
att följa råd och rekommendationer från vilken dataskyddsmyndighet de vill, oavsett om de har 
sitt hemvist i samma jurisdiktion. De nationella dataskyddsmyndigheterna ska ju samverka och 
samarbeta både inom styrelsen, Art. 68, och under dess ledning, Art. 70. För den 
personuppgiftsansvarige som anser att en konsekvensbedömning krävs förefaller således ett enkelt 
och praktiskt metodval i dagens läge vara att använda sig av CNIL:s material, även om naturligtvis 
dokumentationen rimligtvis sker på språket inom den relevanta jurisdiktionen. Det faktum att 
Datainspektionen på sin hemsida hänvisar till CNIL:s app kan anses stödja slutsatsen, att i alla fall 
i Sverige kan CNIL:s metod och material användas för att utföra en korrekt 
konsekvensbedömning.122  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
121  Artikel 29-gruppen, Riktlinjer för konsekvensbedömningar, s. 19. 
122 Hänvisningen finns i en ruta markerad ”Verktyg för konsekvensbedömningar” under rubriken ”Mer information”. 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/sa-har-gor-man-en-
konsekvensbedomning/ Att länken fungerar verifierades senast 4 maj 2018. 
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4. Sammanfattning och slutsatser 
Konsekvensbedömningar avseende dataskydd är en nyhet i europeisk dataskyddslagstiftning. 
Namnet i sig leder lätt tanken till något omständligt och svårt. En genomläsning av Art. 35 gör 
inte mycket för att förändra den uppfattningen. Samtidigt kommer konsekvensbedömningar att 
bli obligatoriska i många fall och de potentiellt kraftiga sanktionerna gör att 
personuppgiftsansvariga har goda incitament att hålla reda på om deras behandlingar är av den 
typen att de kräver konsekvensbedömningar eller ej. Sannolikheten förefaller stor att många 
personuppgiftsansvariga kommer att betrakta konsekvensbedömningar som ett onödigt 
administrativt krångel, som ligger utanpå alla andra krav som dataskyddsförordningen inför och 
som i sin tur alla, på ett eller annat sätt, leder till risk för administrativa sanktionsavgifter och 
eventuella skadeståndskrav. Antagandet är heller inte långt borta, att för den som vill göra rätt och 
följa lagen kommer kostnaderna för efterlevnad av dataskyddsförordningen att stiga markant. Med 
tanke på konsekvensbedömningarnas omfattning kommer de dessutom troligtvis tillhöra de 
artiklar i dataskyddsförordningen som orsakar flest arbetstimmar. Betraktas de då som 
administrativa processer vars främsta syfte är att ha tillräcklig dokumentation när 
dataskyddsmyndigheterna efterfrågar den, om detta alls sker, framstår de som något att undvika, 
eller åtminstone att utföra så ytligt som möjligt. Detta synsätt är förvisso negativt och 
irritationsbaserat, men kan troligtvis inte helt kallas för ogrundat. 
 
 

4.1 Förslag till arbetsflöde 
Som sammanfattning av denna uppsats föreslås därför ett alternativt synsätt, eller en tankemodell, 
i vilket konsekvensbedömningen blir en naturlig utveckling av ett risktänkande med en klar plats i 
arbetsflödet. Begreppet säkerhetsvarv skapas, som samlingsnamn på alla de principer och krav som 
varje personuppgiftsansvarig måste hantera för att en behandling ska vara laglig. Det korta 
säkerhetsvarvet betyder att behandlingen är sådan att kravet på konsekvensbedömning inte aktiveras, 
medan det långa säkerhetsvarvet innebär att det kravet måste uppfyllas för behandlingen ifråga.  
 
Ett syfte med tankemodellen är att påvisa likheterna mellan de legala kraven på behandlingar där 
konsekvensbedömningar måste utföras respektive inte. Det korta säkerhetsvarvet innehåller 
således de principer och krav som måste uppfyllas oavsett behandlingens komplexitet och 
inneboende risker för fysiska personers rättigheter och friheter. Tankemodellen illustreras med 
figurer som bygger på en förening av de processillustrationer artikel 29-gruppen respektive CNIL 
har använt, men med ändrade rubriker. Dataskyddsförordningen innehåller generella principer och 
krav som alltid gäller för varje behandling oavsett risknivå, men det framgår inte särskilt tydligt i 
varken artikel 29-gruppens eller CNIL:s framställningar. Ett ytterligare syfte med modellen är 
därför att klart lyfta fram det specifika i de fall som kräver en konsekvensbedömning, nämligen att 
den höga risk som behandlingen innebär ska åtföljas av ett skydd som står i paritet med den höga 
risken. Tankemodellens tredje syfte är att föreslå en annan strukturering av arbetsflödet, så att den 
totala arbetsekonomin främjas och förståelsen för risktänkandets plats i och betydelse för 
dataskyddet höjs. 
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Det korta säkerhetsvarvet, d.v.s. ingen konsekvensbedömning behövs: 
 

 
 
 

1. Beskrivning av behandlingens kontext 
Detta steg innehåller redogörelse för: 

 Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål, Art. 24.1.  

 Namn och kontaktuppgifter till berörda personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden 
och dataskyddsombud, samt att nödvändiga avtal finns, Art. 26, 28, 37.  

 Huruvida uppförandekoder, certifieringsmekanismer och bindande företagsbestämmelser 
finns, Art. 40, 42, 47. 

 Vilka mottagare som kommer ifråga, samt om de finns utanför EU. Om ja, kontroll av 
överföringens laglighet, Art. 44, 49. 

 Vilka kategorier av personuppgifter från vilka kategorier av registrerade som behandlas. 

 Hur länge personuppgifterna beräknas att lagras. 

 Hur behandlingen kommer att genomföras, med vilka informationsflöden samt vilken 
hård- och mjukvara. 

 Vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtas från start beträffande 
behandlade uppgifter, system och processer, Art. 25.123 

 
Detta steg innehåller fler punkter än vad första steget i CNIL:s metod gör. Punkterna går alltså 
utöver vad artikel 29-gruppen anger krävs för att möta kraven i Art. 35.7(a), som skulle kunna 
kallas för konsekvensbedömningens inledning. Skälet bakom det föreslagna agerandet är att 
uppfyllandet av andra krav, som dessutom är obligatoriska, gör att kraven i Art. 35.7(a) automatiskt 
möts. De obligatoriska krav som tillgodoses i detta steg återfinns i Art. 24, 25 och 30.1. 
 

                                                           
123 Typiska säkerhetsåtgärder på uppgiftsnivå är t.ex. anonymisering, pseudonymisering, tillgångsbegränsning m.m. 
Typiska säkerhetsåtgärder på systemnivå är t.ex. säkra det operationella systemet (”operating security”), backups, 
hårdvarukontroll m.m. Typiska säkerhetsåtgärder på processnivå är t.ex. incidenthantering, projektmanagement, 
hantering av kontakter med utomstående mm. CNIL, PIA Methodology, s. 7. 
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I Art. 30.1 åläggs den personuppgiftsansvarige skyldigheten att föra ett register över sina 
behandlingar.124 Den skyldigheten gäller oavsett om en konsekvensbedömning krävs eller inte. När 
detta steg är utfört är samtliga uppgifter som krävs för det registret dokumenterade. Det finns 
förvisso inget krav enligt Art. 30.1 att registret ska finnas innan behandlingen börjar, men genom 
att lägga det först i arbetsflödet kan den totala arbetsmängden minskas. Om det i ett senare skede 
visas att en konsekvensbedömning måste utföras, då är grunden redan lagd. Dessutom 
dokumenteras och hanteras situationen beträffande överföringar utanför EU direkt från början, 
vilket bedöms vara fördelaktigt så att konsekvenserna av eventuella molntjänster inte förbises. 
Felaktig hantering av tredjelandsöverföringar kan medföra att kraven enligt Art. 44 – 49 inte 
uppfylls, vilket i sin tur kan leda till de högsta administrativa sanktionsavgifterna, Art. 83.5(c).  
 
Beträffande Art. 24, täcks alla inledande krav förutom riskredovisningen. Den kommer senare.  
 

2. Hantering av fundamentala principer och de registrerades rättigheter 
Detta steg innehåller redogörelse för: 

 Hur de grundläggande dataskyddsprinciperna i Art. 5.1 uppfylls. 

 Vilken behandlingens lagliga grund är, Art. 6. 

 Hur de registrerade informeras om behandlingen, Art. 12, 13, 14, samt hur deras rättigheter 
tillgodoses. Detta inbegriper hur samtycke inhämtas, Art. 7, 8; hur tillgång och rätt till 
dataportabilitet genomförs, Art 15, 20; hur rätt till rättelse och radering kan utövas, Art. 
16, 17; hur rätt till begränsning av behandling och rätten att göra invändningar kan utövas, 
Art. 18, 21. 

 
Dessa punkter behandlar samtliga frågor som avgör ifall den personuppgiftsansvarige alls får 
genomföra den avsedda behandlingen. Har inte den personuppgiftsansvarige hanterat och 
dokumenterat dessa frågor korrekt uppfylls inte ansvarsskyldighetsprincipen, Art. 5.2 och Art. 
24.1. Utförandet av alla punkter i detta steg är således oberoende av den personuppgiftsansvariges 
egna vilja och synpunkter. Dessutom kan de legala kraven, som detta steg bygger på, vart och ett 
för sig leda till påförande av administrativa sanktionsavgifter om de inte efterlevs, Art. 83.4(a), Art. 
83.5(a), och Art. 83.5(b).  
 

3. Inventering och hantering av risker för fysiska personer 
Detta steg innehåller redogörelse för: 
 

 Tänkbara konsekvenser och betydelse för fysiska personers integritet av att 
personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skadas.125 

 Riskerna för att konsekvenserna realiseras samt riskernas ursprung. 

 Prövning av effektiviteten av de säkerhetsåtgärder som valdes i förra steget för att 
förebygga de identifierade riskerna och minimera deras konsekvenser.  
 

                                                           
124 Visserligen kan företag och organisationer som sysselsätter färre än 250 personer under vissa förutsättningar 
undantas från detta krav enligt Art. 30.5, men här redovisas huvudregeln. Dessutom är frågan om den artikeln 
verkligen får någon praktisk effekt relevant att ställa, eftersom en av förutsättningarna för att undantaget ska kunna 
tillämpas är att behandlingen sannolikt inte kommer att medföra risk för fysiska personers rättigheter och friheter och 
hela dataskyddsförordningen kan anses uttrycka tankegången att en riskfri personuppgiftsbehandling per definition 
inte finns. 
125 Här används begreppen i deras ursprungliga it-säkerhetsmässiga betydelse. Konfidentialitet är att endast behöriga 
har tillgång till uppgifterna. Integritet är att uppgifterna förblir oförändrade. Tillgänglighet att uppgifterna kan nås när 
så önskas. För definitioner, Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik, s. 69. Som föreslogs i avsnitt 2.4 avser 
begreppet datasäkerhet specifikt dessa tre funktioner. 
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Steget hanterar frågor avseende datasäkerheten sett ur fysiska personers perspektiv och bygger på 
Art. 25 och Art. 32. I det korta säkerhetsvarvet prövas de inbyggda säkerhetsåtgärderna mot de 
risker som har identifierats och utfallet dokumenteras. I syfte att undvika ogrundat merarbete, bör 
inte mer än så göras i detta steg, d.v.s. det dokumenterade utfallet ska inte bedömas nu. 
 

4. Bedömning av risknivå med motiverat beslut 
Detta steg innehåller redogörelse för: 

 Sannolikheten för riskernas förverkligande och konsekvensernas allvar. 

 Om hög risk bedöms föreligga eller ej och skälen till denna bedömning.  
 
I detta steg bedöms utfallet från förra steget. Skälet bakom denna strikta separation av 
dokumenterat utfall och dess bedömning är att utfallet kan dokumenteras av andra, men 
bedömningen måste den personuppgiftsansvarige göra själv. I alla fall fatta det formella beslutet. 
Genom att separera de två momenten bedöms att denna skillnad framhävs.  
 
Resultatet av detta steg avgör om det korta säkerhetsvarvet är tillräckligt, eller om en mer 
omfattande inventering och hantering av risker måste göras och således en konsekvensbedömning 
krävs. Det grundläggande syftet med detta steg är att skapa en tydlig dokumentation av den 
personuppgiftsansvariges beslut i risknivåfrågan, vilket denne är skyldig att ha enligt Art. 24. 
Dokumentationen ligger även till grund för beslut om lämpliga säkerhetsåtgärder enligt Art. 32.  
 
Med ett tydligt motiverat beslut baserad på sådan dokumentation, förutsatt att den är saklig, 
förefaller det osannolikt att en personuppgiftsansvarig skulle anses ha åsidosatt sina skyldigheter 
att utföra en konsekvensbedömning på sådant sätt som krävs för påförande av de administrativa 
sanktionsavgifterna. Även om tillsynsmyndigheten skulle komma till slutsatsen att en 
konsekvensbedömning behövs, men inte är utförd, Art. 83.1–2. 
 

5. Övervakning och översyn 
Detta steg innehåller inga specifika punkter vars genomförande ska dokumenteras. Det handlar 
om en kontinuerlig process som syftar till att dataskyddsförordningens grundläggande krav och 
principer efterlevs. Omvärldsbevakning avseende rättstillämpning och teknisk utveckling är 
naturligtvis nödvändiga, samt kontroll över den interna behandlingsutvecklingen.  
 
Stegets funktion är i huvudsak att tillse att de dokumenterade utfallen i säkerhetsvarvets tidigare 
steg förblir relevanta. För att uppnå detta syfte måste den personuppgiftsansvarige regelbundet 
kontrollera sina tekniska och organisatoriska åtgärder och uppdatera dem vid behov, Art. 24.1 
(sista meningen). Om inga speciella behov dyker upp eller brister upptäcks bör således den 
personuppgiftsansvarige, med lämpliga tidsintervall, gå igenom säkerhetsvarvet för att säkerställa 
att allt fortfarande är aktuellt och relevant. Vad som är lämpligt tidsintervall måste den 
personuppgiftsansvarige själv avgöra. 
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Det långa säkerhetsvarvet, d.v.s. en konsekvensbedömning krävs: 
 
 

 
 
 
 
De tre första stegen är identiska i utförande och resultat mellan det korta och det långa 
säkerhetsvarven. Det fjärde steget är till sitt utförande också detsamma, men resultatet blir 
annorlunda, eftersom risknivån bedöms vara hög och att behovet av en konsekvensbedömning 
således fastställs. Den arbetsekonomiska idén bakom uppdelningen i ett kort och ett långt 
säkerhetsvarv är att när kravet på en konsekvensbedömning aktiveras, då ska det underlag som 
redan skapats för att efterleva de obligatoriska lagkraven kunna ingå i den. Den 
personuppgiftsansvarige ska således inte tvingas börja om från början med en helt ny 
arbetsprocess. Beträffande de fyra första stegen hänvisas följaktligen till det korta säkerhetsvarvet. 
 

5. Åtgärder för att hantera den höga risken 
Detta steg innehåller redogörelse för: 

 Rådfrågande av dataskyddsombud, om sådant finns, Art. 35.2. 

 Inhämtande av synpunkter från de registrerade eller deras företrädare, Art. 35.9.126 

 Vilka risker som leder till den höga risknivån. 

 Riskerna för att konsekvenserna realiseras samt riskernas ursprung. 

 Planerade åtgärder för förebyggande riskhantering och konsekvensminimering.  

 Sannolikheten för riskernas förverkligande och konsekvensernas allvar, efter vidtagna 
åtgärder. 

                                                           
126 Lagtexten föreskriver att ”den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens 
säkerhet.” CNIL har i sin metod tagit bort hänvisningen till lämplighetskriteriet, CNIL Methodology, s. 8, medan det i 
artikel 29-gruppens checklista finns med, punkt D. i avsnitt 3.7. Lämplighetskriteriet är gällande rätt oavsett om det 
finns med i en metodangivelse eller ej, men skälet till att inte ha med det är att konsekvensbedömningen troligen har 
starkare grund ju öppnare den personuppgiftsansvarige är gentemot de registrerade och att inhämta deras synpunkter 
rimligtvis är ett bra sätt att visa sin öppenhet. 
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Skillnaden på detta steg gentemot det tredje steget avseende inventering och hantering av risker 
för fysiska personer ligger främst i precisionen. Eftersom en hög risknivå har fastställts krävs 
att de planerade och vidtagna åtgärderna har en sådan noggrannhet att de effektivt neutraliserar 
dessa risker. Läget kan kanske uttryckas med en liknelse mellan seriespel och slutspel. Vinst 
och förlust kan uppstå i bägge fallen, men konsekvenserna av en förlust är betydligt större i 
slutspel och därför är felutrymmet mindre, även om det kanske redan är litet från början.   

 
6. Dokumentation 

Detta steg innehåller: 

 Kontroll att dokumentationen av genomförda steg håller tillräckligt hög nivå för att 
accepteras i konsekvensbedömningen. 

 Säkerställande av dokumentationens adekvata arkivering.  
 
Det faktum att en konsekvensbedömning har genomförts innebär att en hög risk har identifierats, 
varför kraven på dokumentationen blir högre. Toleransen för felaktigheter är mindre. 
 

7. Övervakning och översyn 
Precis som i det korta säkerhetsvarvet saknar detta steg specifika punkter vars genomförande ska 
dokumenteras. Det som står angivet i detta steg beträffande det korta säkerhetsvarvet äger således 
även giltighet i det långa. Med det tillägget att kravet på översyn av konsekvensbedömningens 
relevans och efterlevnad finns specifikt reglerat i Art. 35.11, varför det långa säkerhetsvarvet 
rimligtvis kräver tätare översyner än vad det korta gör. Av samma artikel framgår också att om den 
risk som behandlingen medför förändras så måste en översyn göras.  
 
 

4.2 Modellförslaget och de presenterade metoderna 
Modellförslagets syfte med ett kort och ett långt säkerhetsvarv är att göra steget så litet som möjligt 
mellan de behandlingar som kräver en konsekvensbedömning och de som inte behöver en sådan. 
Frågan kan ställas om inte ICO gör samma sak. Till viss del stämmer det, men inte fullt ut. I ICO:s 
fall görs i praktiken alltid en konsekvensbedömning. Den personuppgiftsansvarige måste dessutom 
själv veta vilket steg i arbetsprocessen som motsvarar vilket krav i dataskyddsförordningen. 
Beträffande säkerhetsvarven så utförs bara konsekvensbedömningen om beslut har fattats att så 
ska ske, annars inte. Det finns en tydlig gräns i arbetsprocessen. Varje steg i arbetsprocessen är 
dessutom tydligt kopplat till relevant krav i förordningen. ICO:s metod är dessutom helt frikopplad 
från dataskyddsförordningens övriga krav. Således måste t.ex. dokumentationen avseende 
behandlingsregister enligt Art. 30.1 och den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt Art. 24 
skapas separat. Den totala mängden arbete blir således mindre om arbetsflödet struktureras enligt 
de bägge säkerhetsvarven.  
 
I relation till CNIL:s metod så är släktskapet tydligt, eftersom säkerhetsvarven lånat många inslag 
därifrån. CNIL:s metod börjar med att en riskbedömning har gjorts och att behovet av en 
konsekvensbedömning har fastställts. Metoden kan sägas bortse från den bedömning som kanske 
är den svåraste att göra, d.v.s. bedömningen av den ursprungliga risknivån. Nackdelen därmed är 
att intrycket lätt blir att om en konsekvensbedömning inte krävs, då krävs inga särskilda åtgärder 
från den personuppgiftsansvariges sida och det är fel. Naturligtvis kan inte CNIL:s metod för att 
genomföra en konsekvensbedömning lastas för om en personuppgiftsansvarig inte förstår sina 
skyldigheter i de fall där metoden inte är tillämplig. Ändå skapas lätt en felaktig bild av att 
hanteringen av behandlingar som kräver konsekvensbedömningar är väsensskild från hanteringen 
av de behandlingar som klarar sig utan. Just den bilden försöker förslaget med de korta och långa 
säkerhetsvarven motverka. 
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Påpekandet som gjordes avseende ICO:s metod och behovet av separat dokumentation för att 
möta övriga obligatoriska krav är också giltigt beträffande CNIL:s metod. 
 
SDM är inte alls framtagen i det specifika syftet att utföra konsekvensbedömningar, varför en 
jämförelse med säkerhetsvarven får sägas sakna mening ur den aspekten. Däremot har SDM en 
föredömligt tydlig koppling mellan en stor mängd konkreta åtgärder och deras grunder i 
dataskyddsförordningens krav. Det mest kreativa perspektivet på SDM är att se den som en resurs 
avseende just sammanlänkningen av åtgärder och lagkrav. 
 
Sammantaget kan modellförslagets uppdelning i ett kort och ett långt säkerhetsvarv betraktas som 
ett första försök att minska de personuppgiftsansvarigas arbetsbörda beträffande de behandlingar 
som kräver en konsekvensbedömning och övriga, utan att skapa onödigt merarbete. 
 
 

4.3 Slutsatser 
Konsekvensbedömningar förefaller vara mycket omfattande och administrativt tunga processer. 
Denna uppsats har försökt visa att det är en sanning med modifikation. De flesta punkter som 
krävs i en konsekvensbedömning krävs också i övriga fall. De korta och långa säkerhetsvarven är 
ett försök att visa detta. Det som är specifikt för konsekvensbedömningen är att i de fall då en 
behandling sannolikt innebär hög risk för fysiska personer rättigheter och friheter måste den 
personuppgiftsansvarige vara extra noggrann avseende datasäkerheten, med användning av 
föreslagen terminologi i avsnitt 2.4. Själva behandlingen som sådan måste uppfylla samma krav 
avseende grundläggande principer, laglig grund och iakttagande av de registrerades rättigheter 
oavsett om en konsekvensbedömning behövs eller inte. 
 
Det är med största sannolikhet möjligt att kvalitetssäkra en metod för genomförande av 
konsekvensbedömningar genom att använda artikel 29-gruppens checklista. Endast nationella 
tillsynsmyndigheter har behörighet att granska en utförd konsekvensbedömning. Samtidigt är 
dessa tillsynsmyndigheter skyldiga att bidra till dataskyddsförordningens enhetliga tillämpning 
inom EU. Det förefaller därför som föga troligt att en enskild tillsynsmyndighet skulle definiera 
vad som är en korrekt utförd konsekvensbedömning på ett så avvikande sätt i förhållande till 
checklistan att en konsekvensbedömning som hållit sig till checklistan skulle kunna anses vara 
felaktig. En personuppgiftsansvarig som inte vill skapa en egen metod kan således med största 
sannolikhet använda sig av förslagsvis CNIL:s metod och mall.  
 
Metoden för att utföra en konsekvensbedömning bör egentligen inte kallas skalbar. Om kravet att 
genomföra en konsekvensbedömning aktiveras, då krävs i praktiken samma omfattning på varje 
konsekvensbedömning. Resultatet kan bli att fler eller färre skydds- och säkerhetsåtgärder av olika 
typer behövs, men det blir också enda skillnaden, konsekvensbedömningar emellan. Skalbarheten 
uppnås snarare om det totala dataskyddsarbetet betraktas som en helhet. Då kan t.ex. den 
föreslagna uppdelningen i ett kort och ett långt säkerhetsvarv göras, där just kravet på en 
konsekvensbedömning är den stora skillnaden.  
 
Konsekvensbedömningens specifika betydelse i relation till dataskyddsförordningens övriga 
institut kan sägas vara att öka säkerhetskraven för behandlingar och stärka säkerhetsmedvetandet 
i organisationer. Om hög risk för enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter bedöms 
föreligga, då måste datasäkerheten få högsta prioritet av den personuppgiftsansvarige.  I de fallen 
krävs en konsekvensbedömning för att säkerställa att de berörda personuppgifterna är åtkomliga 
när de behövs, endast behandlas av behörig personal och inte förstörs eller obehörigen ändras. 
Med andra ord ska kraven på uppgifternas tillgänglighet, konfidentialitet och integritet alltid 
upprätthålls, i synnerhet när hög risk föreligger.  
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5. Källförteckning 
 
 
Offentligt tryck, Sverige 
SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - Kartläggning och analys (delbetänkande) 
 
SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag (slutbetänkande).  
 
SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av 
Integritetskommittén (delbetänkande) 
 
SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten (slutbetänkande.)  
 
SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten 
 
 
Offentligt tryck, EU 
Article 29 Data Protection Working Party 13/EN WP 203 Opinion 03/2013 on purpose 
limitiation. 
 
Article 29 Data Protection Working Party 14/EN WP 218 Statement on the role of a risk-based 
approach in data protection legal frameworks, Adopted on 30 May 2014 
 
Article 29 Data Protection Working Party 16/EN WP 243 Guidelines on Data Protection 
Officers (‘DPOs’), Adopted on 13 December 2016 
 
Artikel 29-gruppen 17/SV WP 253 Riktlinjer för tillämpning och fastställande av administrativa 
sanktionsavgifter i enlighet med förordning 2016/679, antagna den 3 oktober 2017 
 
Artikel 29-gruppen 17/SV WP 248 rev. 01, Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende 
dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den 
mening som avses i förordning 2016/679, antagna den 4 april 2017, senast reviderade och 
antagna den 4 oktober 2017 
 
European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) Handbook on Security 
of Personal Data Processing, December 2017 
 
 
Nationella myndighetspublikationer 
 
Sverige 
Datainspektionen 
 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/dataskyddsforordningen-om-
konsekvensbedomning-och-forhandssamrad/ 
(lydelse den 16 mars 2018) 
 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/  
(lydelse den 16 mars 2018) 
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https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/skyldigheter-for-de-som-
behandlar-personuppgifter/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/sa-har-gor-man-en-
konsekvensbedomning/  
(lydelse den 9 mars 2018) 

 
 
England 
Information Commissioner’s Office (ICO) 
 
ICO, Conducting privacy impact assessments code of practice Data Protection Act, Version 1, 
2014 
 
ICO, Consultation: GDPR DPIA guidance Start date: 22 March 2018 End date: 13 April 2018 
 
ICO, Sample DPIA Template, Version 0.3, 2018 
 
 
Frankrike 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 
 
Två språkversioner av samma dokument har använts, därför anges de parvis. 
 
Analyse d’impact relative á la protection de données, Privacy Impact Assessment (PIA) La 
Méthode, Février 2018 
Engelsk version: Privacy Impact Assessment (PIA) Methodology, February 2018 
 
Analyse d’impact relative á la protection de données, Privacy Impact Assessment (PIA) Les 
Modèles, Février 2018  
Engelsk version: Privacy Impact Assessment (PIA) Templates, February 2018 
 
Analyse d’impact relative á la protection de données, Privacy Impact Assessment (PIA) Les bases 
des connaissances, Février 2018 
Engelsk version: Privacy Impact Assessment (PIA) Knowledge bases, February 2018 
 
 
Tyskland 
 
Das Standard-Datenschutzmodell Eine Methode zur Datenschutzberatung und -prüfung auf der 
Basis einheitlicher GewährleistungszieleV.1.0 – Erprobungsfassung von der 92. Konferenz der 
unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder am 9. und 10. November 2016 
in Kühlungsborn einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen (Enthaltung durch Freistaat 
Bayern)  
 
Engelsk version: The Standard Data Protection Model A concept for inspection and consultation 
on the basis of unified protection goals V.1.0 – Trial version. Unanimously and affirmatively 
acknowledged (under abstention of Bavaria) by the 92. Conference of the Independent Data 
Protection Authorities of the Bund and the Länder in Kühlungsborn on 9-10 November 2016.   
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Belgien 
La Commission de protection de la vie privée, (Belgian Privacy Commission) 
 
Projet de recommandation d'initiative concernant l'analyse d'impact relative à la protection des 
données et la consultation préalable (CO-AR-2016-004), 20 décembre 2016.  
 
 
Forskningsprojekt 
www.epinet.no (EU finansierat forskningsprojekt) 
 
 
Rättsfall 
 
EU-domstolen 
6/64 Costa v. ENEL 
283/81 CILFIT 
C – 509/09 eDate och C – 161/10 Martinez & Martinez, förenad dom 
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