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Abstract 

The new General Data Protection Regulation (GDPR) imposes new challenges 
for both authorities and private actors in ensuring the protection of individuals 
personal data. With stricter rules comes more responsibility and the risk of 
facing a civil action for damages. Article 82 in GDPR gives the data subject a 
right to receive compensation from the controller or processor for any material 
or non-material damage suffered as a result of an infringement of the regula-
tion. The study examines what could constitute a compensable non-material 
damage and how the compensation could be determined according to Swedish 
law and EU-law. This is done through the legal dogmatic method. The study 
finds that a lot of discretion is left up to the member states themselves when it 
comes to assessing damage. However, “damage” is to be interpreted according 
to the principles laid down by the European Court of Justice and the member 
states also need to take into account the principles of equivalence and effec-
tiveness. The data subject also has the right to full compensation for the dam-
age suffered and the compensation needs to be proportionate in relation to the 
damage. It is found that there is no scope for a punitive damage nor is it either 
possible to delimit the amount of compensation available without regard to the 
circumstances in each case. When it comes to awarding damages for non-
material damage however, it becomes necessary to use flat-rates as long as they 
are related in a way that takes into consideration the circumstances of each 
individual case.   
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 5 
 

Förkortningar 

Europakonventionen 
(EKMR) 
 
FEU 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 
 
Fördraget om Europeiska unionen 
 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 

HD Högsta domstolen 
 
JK 
 
NJA 
 
PUA 

 
Justitiekanslern 
 
Nytt Juridiskt Arkiv 
 
Personuppgiftsansvarig 
 

PUB 
 
PuL 
 
Prop. 
 
Rättighetsstadgan 
 
SkL 
 
SOU 
 
SvJT 
 

Personuppgiftsbiträde 
 
Personuppgiftslag (1998:204) 
 
Proposition 
 
EU:s rättighetsstadga om de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna 
 
Skadeståndslag (1972:207) 
 
Statens offentliga utredningar 
 
Svensk Juristtidning 
 

  
  
  
  
  
  





 7 
 

Innehåll 

Abstract ......................................................................................................................................... 3 

Förkortningar ................................................................................................................................ 5 

1 Inledning ............................................................................................................................ 9 
1.1 Introduktion ........................................................................................................................................ 9 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 10 
1.3 Forskningsläge / Tidigare forskning .............................................................................................. 10 
1.4 Metod och Material .......................................................................................................................... 10 
1.5 Avgränsning ....................................................................................................................................... 13 
1.6 Disposition ......................................................................................................................................... 13 

2 Unionsrättens förhållande till nationell rätt ............................................................... 15 
2.1 Inledning ............................................................................................................................................ 15 
2.2 Exklusiv och delad kompetens ....................................................................................................... 16 
2.3 Pre-emption och primacy ................................................................................................................ 16 
2.4 Förordning och direktiv ................................................................................................................... 18 
2.5 GDPR:s ställning – tolkningsutrymme ......................................................................................... 19 

3 Skadestånd med grund i EU-rättsakt .......................................................................... 21 
3.1 Skadeståndets funktion i EU ........................................................................................................... 21 
3.2 Unionsrättsligt skadestånd ............................................................................................................... 22 
3.3 Specialreglerat skadestånd inom EU .............................................................................................. 24 
3.4 EU-rättsliga principer av relevans .................................................................................................. 26 

4 The General Data Protection Regulation .................................................................. 29 
4.1 Bakgrunden till förordningen .......................................................................................................... 29 
4.2 Definitioner av viktiga begrepp ...................................................................................................... 29 
4.3 Materiellt och territoriellt tillämpningsområde ............................................................................. 30 
4.4 Principer för behandlingen och krav på laglig grund .................................................................. 31 
4.5 Den registrerades rättigheter ........................................................................................................... 32 

5 Artikel 82 ........................................................................................................................ 33 
5.1 Materiell och immateriell skada ...................................................................................................... 33 
5.2 Något kort om ansvarsförutsättningarna ...................................................................................... 35 
5.3 Skadelidande ...................................................................................................................................... 36 
5.4 Artikel 82(1) sett ur ljuset av EU-rättens principer ..................................................................... 37 



  
 
 

6 Ideell skada i svensk rätt ............................................................................................... 39 
6.1 Allmänt om ideell skada i svensk rätt ............................................................................................ 39 
6.2 Ideell skada i form av kränkningsskada enligt 2:3 SkL ............................................................... 41 
6.3 Ideell skada i PuL .............................................................................................................................. 43 
6.4 Annan ideell skada ............................................................................................................................ 49 
6.5 Den svenska kränkningsersättningen i relation till GDPR ......................................................... 52 

6.5.1 Att bestämma skada ............................................................................................................ 52 
6.5.2 Att bestämma ersättning .................................................................................................... 53 

7 Slutsatser ......................................................................................................................... 56 

Källförteckning .......................................................................................................................... 58 

 



 9 
 
 
 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Den 25 maj 2018 trädde den så kallade Dataskyddsförordningen (The General 
Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Förordningen innebär en åtstram-
ning av de regler som gäller inom unionen vad avser behandling av personupp-
gifter och ersätter det tidigare gällande Dataskyddsdirektivet (95/46/EC). Nat-
ionellt för Sveriges del så innebär det bland annat att personuppgiftslagen (PuL) 
har upphävts då förordningen ersätter tidigare gällande reglering och blir direkt 
tillämplig i svensk rätt. Ett av den nya förordningens syften är att skärpa kraven 
på behandling av personuppgifter och det ställs numera hårdare krav på per-
sonuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde vid sådan behandling.1  

GDPR har väckt en mängd frågor och stort huvudbry bland både myndig-
heter och privata aktörer då förordningen är långtgående och vittomfattande.2 
Mycket fokus har legat på den nya sanktionsbestämmelsen som innebär att 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter kan påföra en avgift om upp till 20 mil-
joner euro eller, för företag, 4 % av den globala årsomsättningen.3 Flera av de 
nationella dataskyddsmyndigheterna har redan hunnit döma ut sanktionsavgif-
ter i enlighet med förordningen.4 De potentiellt höga sanktionsavgifterna är 
avskräckande nog men en annan viktig monetär fråga som uppstår i och med 
GDPR är dess effekt i skadeståndshänseende. Artikel 82 i förordningen stadgar 
den skadeståndsskyldighet som kan uppstå för en personuppgiftsansvarig och 
ett personuppgiftsbiträde vid överträdelse av förordningen. Artikeln har en vid 
ordalydelse och talar om att ”[v]arje person som har lidit materiell eller immate-
riell skada till följd av en överträdelse av denna förordning ska ha rätt till ersätt-
ning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den 
uppkomna skadan”.5 Det rör sig alltså om en rätt till ersättning för både eko-
nomisk skada och ideell skada, till synes utan ytterligare begränsning vad gäller 
skadetyp. Med denna formulering uppstår främst frågetecken i förhållande till 
ideell skada. Finns det någon begränsning av vilka ideella skador som omfattas 
och hur ska man beräkna ersättningen för sådan skada? Vad ställer EU-rätten 

                                                   
1 Se bland annat skäl 11 och skäl 7 GDPR. 
2 Datainspektionens rapport 2019:2, s. 5. 
3 Artikel 83(6) GDPR. 
4 Se till exempel Frankrikes dataskyddsmyndighet, CNIL (utg.), The CNIL’s restricted committee 
imposes a financial penalty of 50 million euros against Google LLC, “www.cnil.fr/en/cnils-restricted-
committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc”, lydelse 2019-04-14.  
5 Artikel 82(1) GDPR. 
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upp för krav i dessa frågor och hur ska det behandlas nationellt? I och med att 
det ansvar som personuppgiftsbiträdet och personuppgiftsansvarig åläggs har 
skärpts i den nya förordningen så finns en risk att processbenägenheten att föra 
en sådan talan ökar och det är därmed intressant att undersöka hur det ska be-
handlas i svensk rätt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ersättning för ideell skada vid överträ-
delse av GDPR ska bestämmas i svensk rätt. Med detta åsyftas dels en under-
sökning av hur begreppet ideell skada ska bedömas i relation till förordningen 
såväl som principer för att beräkna skadan. Detta ska göras med hjälp av föl-
jande frågeställningar: 

• Vad för krav på medlemsstaterna ställer EU-rätten upp gällande möj-
ligheten att kräva skadestånd nationellt för överträdelse av en EU-
rättslig rättsakt? 

• Vad innebär bestämmelsen i artikel 82 för möjligheten till ersättning 
för ideell skada? 

• Passar den praxis som gällde enligt PuL in på tillämpningen av artikel 
82 GDPR eller behöver rättstillämpningen förändras i det avseendet? 

1.3 Forskningsläge / Tidigare forskning 
Eftersom GDPR är en så pass ny rättsakt finns ännu inte mycket skrivet inom 
området och det flesta akademiska arbeten har skrivits innan förordningen 
trädde ikraft. Associate Professor6 Eoin O´Dell vid Trinity College Dublin har 
skrivit Compensation for Breach of the General Data Protection Regulation. 
Artikeln behandlar den då ännu inte ikraftträdda GDPR med särskilt fokus på 
artikel 82 och undersöker förordningen i jämförelse med andra bestämmelser 
om kompensation i EU-rättsliga förordningar och direktiv. O´Dell kommer 
fram till att det i de nationella rättsordningarna borde införas en förtydligande 
skadeståndsbestämmelse inom ramen för ett införlivande av GDPR:s artikel 82.  

1.4 Metod och Material 
Framställningen har gjorts med hjälp av en rättsdogmatisk metod utefter de 
principer som gäller inom EU-rätten samt inom svensk rätt. Detta innebär att 

                                                   
6 Den akademiska titeln Associate Professor inom det nordamerikanska systemet har inte en 
motsvarighet i Sverige men bygger på att personen erhållit doktorsexamen och ytterligare akade-
miska kvalifikationer. Titeln kan närmast jämföras med docent inom det svenska akademiska 
systemet. 
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jag har granskat den rättsregel som är av intresse för min uppsats (artikel 82 
GDPR) och för att göra detta har jag tagit avstamp i olika utgångspunkter. 
Först har jag undersökt den EU-rättsliga dimensionen av rättsregeln, vad det 
innebär att denna rättsregel ingår i en EU-rättslig lagstiftning. Hur påverkar 
samspelet mellan EU:s och medlemsstaternas befogenhet räckvidden av be-
stämmelsen? Sedan har jag undersökt artikeln som sådan, dess ordalydelse, de 
skäl och uttalanden som gjorts av institutionerna, satt i relation till EU-rättsliga 
principer. Till sist har jag gått igenom rättsläget avseende ideell skada inom 
svensk rätt för att utröna vilka svenska skadeståndsrättsliga principer som kan 
tillämpas i sammanhanget.  

En del av min uppsats har gått ut på att undersöka en EU-rättslig lagstiftning 
utefter EU-rättsliga principer och EU-rättsliga rättskällor, den andra delen av 
uppsatsen har tagit sikte på att sätta det i relation till våra svenska principer 
avseende ideellt skadestånd.  Första delen av min uppsats utgår därmed strikt 
från EU-rättsligt tolkningsmaterial. I uppsatsens första del har jag gått igenom 
EU:s befogenheter och EU-rättens verkan för att undersöka vilket tolkningsut-
rymme medlemsstaterna har. Jag har då använt mig av rättspraxis från EUD 
och relevant doktrin i förhållande till frågan om EU-rättens förhållande till 
nationell rätt. EUD:s rättspraxis har inom EU en betydande roll som rättskälla, 
ofta är bestämmelserna i EU:s förordningar och direktiv vaga och målinriktade 
vilket gör att de i sig ger litet vägledning och vidare tolkning sker då utefter 
EUD:s praxis.7 De avgöranden som jag har använt mig av är rättsfall som EUD 
själva hänvisat till i senare domar och på så sätt bekräftat och vidareutvecklat 
praxisbildningen. Uppsatsen går sedan över till att undersöka de EU-rättsliga 
krav som ställs upp på medlemsstaterna avseende skyldigheten att erbjuda civil-
rättslig kompensation för överträdelse av en EU-rättslig rättsakt. För att besvara 
den frågan har jag även här främst tittat på rättspraxis från EUD, ordalydelsen 
av berörda rättsakter samt relevant doktrin.  

Därefter har jag gjort en ansats att tolka artikel 82 GDPR och undersöka 
dess närmare räckvidd. För att tolka en EU-rättslig rättsakt i enlighet med den 
rättsdogmatiska metoden fordras användningen av sedvanliga tolkningsme-
toder. Det är vanligt förekommande att EUD jämför lydelsen av en bestäm-
melse mellan de olika språkversionerna.8 När det kommer till EU:s instrument 
så är alla officiella språkversioner ansedda att ha samma bäring.9 Arbetsspråken 
i EU är dock engelska och franska, vilket innebär att de andra språkversionerna 
i huvudsak består i översättningar från originalet på franska eller engelska.10 Jag 
har därför valt att både titta på den engelska språkversionen såväl som den 
svenska i syfte att få en djupare förståelse för om det kan finnas alternativa 
tolkningsmöjligheter. EU-rätten ska ges en autonom tolkning vilket innebär att 
ett begrepp som återfinns även i nationell rätt inte nödvändigtvis har samma 
innebörd som det har inom EU-rätten. Det finns ännu ingen rättspraxis rö-

                                                   
7 Hettne & Otken Eriksson, s. 49. 
8 Hettne & Otken Eriksson, s. 160. 
9 Hettne & Otken Eriksson, s. 160. 
10 González Fuster, s. 9. 
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rande just artikel 82, och jag har därför främst använt mig av bestämmelsens 
lydelse, skälen i förordningen och de uttalanden som görs i förordningens för-
arbeten. De förarbeten eller arbetsdokument som EU:s institutioner upprättat 
under lagstiftningsprocessen har inte samma rättskällevärde som de svenska 
förarbetena har inom den svenska rättskälleläran. Det har dock förekommit att 
EUD själv har hänvisat till förarbeten inom EU vid tolkning av rättsakter.11 De 
kan även ge en förståelse för hur EU:s institutioner har resonerat i lagstift-
ningsprocessen och därmed vilka motiv som ligger bakom en viss rättsregel. En 
annan viktig tolkningsprincip inom EU är systematisk lagtolkning, vilket inne-
bär att bestämmelsens sätts i ett större sammanhang.12 Framförallt görs tolk-
ningen av artikel 82 utefter EU-rättsliga allmänna rättsprinciper; likvärdighets-
principen, effektivitetsprincipen och rättsskyddsprincipen. EUD använder ofta 
grundläggande rättsprinciper i gemenskapens rättsordning för att tolka rättsak-
terna.13 Dessa allmänna rättsprinciper har domstolen utvecklat utifrån medlems-
staternas gemensamma konstitutionella traditioner och de anses ha ett högt 
värde i den EU-rättsliga rättskälleläran.14 Deras funktion är dels att fylla luckor i 
lagstiftningen och dels att tolka sekundärrätt.15 Principerna spelar därmed en 
viktig roll i min undersökning av hur artikel 82 ska tolkas då jag tittar på en ny 
rättsakt som således saknar vägledande praxis från EUD. Problemet såväl som 
fördelen med de allmänna rättsprinciperna är att de kan uppfattas som väldigt 
flytande och svårdefinierbara. Mycket av principerna grundar sig dock som sagt 
i praxis från EUD där de har sats i sitt sammanhang och där domstolen har 
uttalat närmare gränser för principerna. 

I min framställning granskar jag även svenska rättskällor i ett försök att över-
siktligt undersöka det svenska skadeståndsreglerna för ersättning av ideell skada 
i syfte att diskutera huruvida GDPR innebär en förändring avseende bestäm-
mande av skada i Sverige jämfört med vid tillämpningen av PuL. I den delen av 
undersökningen tillämpas analys utifrån en traditionell svensk rättskällelära, 
bestående av lag, förarbeten, praxis och doktrin. I undersökningen av vilka 
principer som gäller för bedömning av skada och ersättningsnivåer vid tillämp-
ning av PuL så granskas även flertalet beslut från Justitiekanslern (JK) då det 
endast finns ett avgörande från Högsta domstolen (HD) avseende ersättning 
för skada enligt personuppgiftslagen (PuL) samt att JK avgjort en mängd ären-
den avseende statens skadeståndsskyldighet för sådana typer av överträdelser. 
JK:s beslut har inte en traditionell ställning som rättskälla, men besluten kan 
likväl vara av intresse för att undersöka hur en viss rättsregel behandlas i prakti-
ken, framförallt då JK följer den praxis som lagts fram av HD. De beslut som 
är av intresse för den här uppsatsen är de ärenden där JK beslutar om ersätt-
ningsanspråk riktade till staten för felaktig behandling av personuppgifter.  

                                                   
11 Reichel, s. 127. 
12 Hettne & Otken Eriksson, s. 167. 
13 Hettne & Otken Eriksson, s. 61. 
14 Reichel, s. 126. 
15 Reichel, s. 126. 
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Det material som jag har undersökt har till stor del varit på engelska och ef-
tersom uppsatsens språk är svenska har en del av min process bestått i att över-
sätta begrepp och meningar från engelska till svenska. Det öppnar naturligtvis 
upp för att det kan förekomma viss språklig diskrepans. Det har även före-
kommit vissa begrepp som inte haft en passande svensk översättning. I de situ-
ationerna har jag valt att behålla det engelska uttrycket för att minska risken för 
att uppsatsens innehåll påverkas av en felaktig översättning.16  

1.5 Avgränsning 
Fokus i uppsatsen ligger framför allt på ideella skador som inte är personskador 
(enligt svensk begreppsbildning) eftersom det redan finns en väl utvecklad syn 
på personskadebegreppet, vilket sällan vållar större tillämpningsproblem.17 Av 
samma anledning har jag inte att tittat närmare på s.k. anhörigersättning då även 
det relateras till samma tabeller som vid personskada. De ideella skador som går 
in under begreppet personskada som åsyftas här är sveda och värk, lyte och 
men samt särskilda olägenheter – dessa typer av ideella skador kommer inte 
undersökas närmare. Olika skadebegrepp inom kategorin ideella skador har 
problematiserats i förhållande till dessa typer av personskador. Det kan även 
nämnas att det finns möjlighet att erhålla ersättning för ideell skada inom annan 
speciallagstiftning, framförallt inom immaterialrätten, arbetsrätten och diskri-
mineringslagstiftningen. Jag har dock inte gått närmare in på dessa regleringar 
då de generellt berör vissa typer av skador och skadeberäkning som kan vara 
svårapplicerade i andra sammanhang.18 

1.6 Disposition 
Uppsatsen har till syfte att utreda hur ersättning för ideell skada ska bestämmas 
vid överträdelse av GDPR. I ett första avsnitt kommer jag att gå in på relation-
en mellan EU och medlemsstaternas befogenheter i syfte att undersöka vilket 
rättsligt utrymme som finns för medlemsstaterna avseende just civilrättslig 
kompensation för överträdelse av en EU-rättsakt. Detta innebär också att jag 
går igenom andra områden där det finns en reglerad rätt till kompensation inom 
EU, för att försöka finna vägledning i hur just förevarande skadeståndsbe-
stämmelse ska tolkas. Redogörelsen är inte uttömmande utan jag tar avstamp i 
diskrimineringslagstiftningen, immaterialrätten och konkurrensrätten. I avsnittet 
därefter förs en sammanfattande genomgång av GDPR:s materiella rätt, för att 

                                                   
16 Genom en form av ”direct translation”, se González Fuster, s. 9. 
17 Friberg, s. 384 ff. 
18 Till exempel så framgår ovan att diskrimineringsersättningen bygger på andra avvägningar och 
fyller en annan funktion än den traditionella skadeståndsrätten, i och med den starka betoningen 
på att ersättningen också ska bestå av en bestraffande del utöver den rent reparativa eller kom-
penserande. 
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sätta problemet i sitt sammanhang. Denna del ska dock hållas kortfattad då 
fokus för uppsatsen inte ligger vid tillämpningen av GDPR i stort utan endast 
dess skadereglering. Nästa avsnitt går in på den specifika skadeståndsbestäm-
melsen i artikel 82 för närmare granskning, där jag gör ansatsen att tolka be-
stämmelsen närmare utefter dess ordalydelse, syfte och allmänna EU-rättsliga 
principer. Till sist går jag igenom den svenska skadeståndsrätten för ideell skada 
för att undersöka huruvida den tillämpning vi har använt enligt PuL passar in 
vid tillämpning av GDPR:s skadeståndsbestämmelse, utefter de krav på till-
lämpningen som ställs av EU. Personskada berörs endast i korthet för kontex-
tualisering, resterande framställning fokuserar främst på den allmänna kränk-
ningsersättningen i 2 kap. 3 § SkL samt tillämpningen av tidigare gällande PuL:s 
skadeståndsbestämmelse. Till sist undersöker jag även den nyligen tillkomna 
regeln i 3 kap. 4 § SkL som också uttrycker en rätt till ersättning för ideell skada, 
för att se om den regeln medför några nya bedömningspunkter som kan vara av 
intresse även vid tillämpning av GDPR. 
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2 Unionsrättens förhållande till nationell rätt 

2.1 Inledning 
För att ta reda på vilket utrymme som finns nationellt till att tolka och tillämpa 
en EU-rättslig bestämmelse så behöver man först undersöka vilka krav EU 
ställer på medlemsstaten och vilken befogenhet den har. I och med en stats 
anslutning till EU så inskränker staten sina suveräna rättigheter genom att den 
överlåter viss lagstiftningsmakt åt EU.19 Detta och principen om EU-rättens 
företräde innebär att en nationell bestämmelse i strid med EU-rätten inte ska 
tillämpas (primacy). Varje nationell bestämmelse som innebär att unionsrättens 
verkan försvagas är ”oförenlig med de krav som följer av unionsrättens karak-
tär”.20 Det innebär också att det är EU-rätten, inte nationell rätt, som bestäm-
mer om och när det finns en konflikt mellan EU-rätt och nationell rätt (pre-
emption)21 och att det är EU-rätten själv som bestämmer vad som omfattas av 
den (EU-rättens autonomi).22 Principen om EU-rättens autonomi framgår im-
plicit av det kända avgörande Costa mot E.N.E.L  

Unionsrätten genererar nya rättigheter och skyldigheter för enskilda som kan 
göras gällande direkt i medlemsstaterna.23 EUD har stadgat att dessa rättigheter 
”uppkommer inte enbart då detta uttryckligen sägs i fördraget, utan även på 
grund av de skyldigheter som fördraget på ett väl angivet sätt ålägger såväl de 
enskilda som medlemsstaterna och gemenskapens institutioner”.24 Inom EU 
finns även ett antal allmänna rättsprinciper med stark bäring som genomsyrar 
hela EU-rätten, vilka bland annat ställer upp krav på likabehandling och pro-
portionalitet. Det finns dock inget förbud mot så kallad omvänd diskriminering, 
vilket innebär att den nationella skadeståndsrätten, utan att komma i konflikt 
med unionsrätten, kan erbjuda större möjligheter till skadestånd vid överträ-
delse av unionsrätten än vad unionsrätten kräver. 

                                                   
19 Costa mot E.N.E.L s. 217 
20 Åkerberg Fransson, p. 46. 
21 Chalmers m.fl., s. 200. 
22 Chalmers m.fl., s. 204. 
23 van Gend & Loos, s. 166. 
24 van Gend & Loos, s. 166. 
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2.2 Exklusiv och delad kompetens 
Inom EU görs skillnad på områden där EU har exklusiv kompetens och de 
områden där det råder delad kompetens mellan EU och dess medlemsstater.25 I 
de områden där det råder exklusiv kompetens så kan endast EU lagstifta, me-
dan medlemsstaterna kan lagstifta om de fått bemyndigande från EU att göra så 
eller i syfte att genomföra en EU-rättslig rättsakt.26 Områden som utgörs av 
exklusiv kompetens är dock väldigt begränsade, det avser tullunionen, konkur-
rensrätt nödvändigt för den interna marknaden, monetär politik för eurosamar-
betet, bevarande av havets biologiska resurser inom ramen för den gemen-
samma fiskeripolitiken, och den gemensamma handelspolitiken.27 Områden där 
delad kompetens råder bygger på ett delat ansvar att hitta en gemensam politik, 
det finns ingen tydlig fast uppdelning mellan unionen och medlemsstaterna 
utan uppdelningen av kompetens vilar på villkoren, gränserna och närvaron av 
EU-lagstiftning.28 GDPR faller in under kategorin delad kompetens, eftersom 
det inte ryms inom den exklusiva kompetensen. Detta innebär alltså att både 
medlemsstaterna och EU har utrymme att lagstifta och skapa ny rätt inom om-
rådet, frågan är dock i vilken utsträckning. Eftersom det inte finns några klara 
gränser för uppdelningen av ansvar så skiftar det mellan olika områden och det 
kan vara svårt att avgöra närmare vilken kompetensfördelning som föreligger. 
Den närmare kompetensfördelningen bestäms nämligen av principen om EU-
rättens företräde, närmare bestämt doktrinen om ”pre-emtion”.29 

2.3 Pre-emption och primacy  
Inom EU kan man tala om både ”pre-emption” och ”primacy”, något som inte 
med enkelhet kan översättas till svenska. De båda orden kan språkligt översät-
tas till ”företräde”, men har sinsemellan olika men likartad innebörd. Den 
närmaste svenska översättningen för pre-emption som stämmer överens inne-
hållsmässigt med dess innebörd i det här avseendet är ”legislativ spärrverkan”.30 
Pre-emption rör frågan om huruvida det föreligger en konflikt mellan EU-rätt 
och nationell rätt, medan primacy tar sikte på att lösa en sådan konflikt.31 På 
svenska talar vi om principen om EU-rättens företräde, vilken innebär att om 
det uppstår en konflikt mellan EU-rätt och nationell rätt så är det EU-rätten 
som har företräde och således ska nationell rätt lämnas utan avseende.32 Det tar 

                                                   
25 Chalmers m.fl., s. 210. Skillnaden mellan exklusiv och delad kompetens framgår också av 
artikel 2 FEUF. 
26 Detta framgår direkt av artikel 2 FEUF 
27 Chalmers m.fl., s. 210. Artikel 3 FEUF. 
28 Chalmers m.fl., s. 211.  
29 Chalmers m.fl., s. 209. 
30 Reichel, s. 113. 
31 Schültze, s. 1033. 
32 Bernitz & Kjellgren, s. 102.  
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sikte på att EU-rätten har primacy; företräde. Frågan om pre-emption33 tar sikte 
på huruvida det överhuvudtaget finns en konflikt eller ej. För att ta reda på det 
måste man veta om EU-rätten och nationell rätt verkar på samma område och 
reglerar samma fråga. Som konstaterats ovan så kan ju EU och dess medlems-
stater ha delad kompetens vilket innebär att de kan verka parallellt med 
varandra. Inom ett område med delad kompetens kan det lätt tänkas att kon-
flikter uppstår då medlemsstaten reglerat samma fråga som EU redan har regle-
rat. Om bestämmelserna då kolliderar så har EU-rätten företräde och nationell 
rätt ska lämnas utan avseende. Det kan dock också tänkas en situation då EU 
visserligen inte reglerat den specifika frågan, men likväl har hävdat befogenhet 
över det specifika området. Hindrar det då medlemsstaterna helt och hållet att 
lagstifta i frågan? Dilemmat rörande principen om pre-emption handlar alltså 
inte endast om huruvida EU-rätten trumfar nationell rätt, utan till vilken grad 
den gör det. 

Robert Schültze skriver om olika former av pre-emption och delar upp det i 
field pre-emption, rule pre-emption och obstacle pre-emption.34 Schültze kon-
staterar att field pre-emption uppstår, främst inom den inre marknaden och 
jordbrukskulturen, där EU lagstiftning har blivit anammad. Bland annat hänvi-
sar han som exempel till avgörandet Apple and Pear där EUD uttalade att “ett 
uttömmande system av kvalitetsnormer för produkterna i fråga” hindrade nation-
ella myndigheter från att införa unilaterala kvalitétskrav såvida inte EU-
lagstiftningen i sig självt gav medlemsstaterna en sådan rätt.35 Denna lagstiftning 
är då till för att reglera de aktiviteter som omfattas av den och medlemsstaterna 
är förhindrade från att lagstifta inom just det området. Inom vissa områden där 
enhetlighet inte är lika påkallat är det istället vanligare med rule pre-emption, 
där EU-rättsliga bestämmelser ställer upp krav på minimi-harmonisering.36 
Inom dessa områden är inte medlemsstaterna förhindrade att instifta mer långt-
gående bestämmelser till skydd för de intressen som är för handen, utan EU-
rätten ställer endast upp en miniminivå av rättsligt skydd som den nationella 
rätten inte får underminera. Hinder för den nationella lagstiftaren uppstår alltså 
endast i den mån nationell rätt skulle direkt strida mot EU-rätten. Till sist har vi 
också obstacle pre-emption, vilket avser områden där utövandet av EU:s kom-
petens inte tar sikte på att hindra medlemsstaterna från att utnyttja sin kompe-
tens, medlemsstaterna kan utveckla sin egen policy men har en skyldighet att 
inte vidta åtgärder som kommer förhindra eller försvåra unionens mål. För att 
EU-rätten inom dessa områden ska hindra medlemsstaten från att lagstifta så 
krävs det att den nationella lagstiftningen står i direkt strid med EU-rätten, 
alltså en rent materiell kollision. Denna materiella kollision tar dock, till skillnad 
mot vid fall av rule pre-emption, inte sikte på att det finns en faktisk EU-rättslig 
bestämmelse som hindrar den nationella lagstiftningen utan endast att den nat-

                                                   
33 Rent språkligt talas om huruvida EU-rätten ”pre-empts” nationell rätt.  
34 Schültze, s. 1038. Se även Chalmers m.fl. som utgår ifrån samma begreppsbildning. 
35 Schültze, s. 1041. Apple and Pear, p. 23.  
36 Chalmers m.fl., s. 211 f.  
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ionella lagstiftningen skulle hindra EU-rättens fulla verkan eller gå emot syftet 
med EU-lagstiftningen.37 

2.4 Förordning och direktiv 
En viktig och anmärkningsvärd skillnad mellan den nu gällande dataskyddsför-
ordningen och det tidigare gällande dataskyddsdirektivet är deras form. Istället 
för att införa ett nytt direktiv valde EU att införa ändringarna i form av en för-
ordning. Anledningen till detta är att med hjälp av en förordning kan reglerna 
inom EU lättare harmoniseras vilket gör att den enskildes rättigheter inte riske-
rar att skilja sig beroende på vilket medlemsland denne befinner sig i. En för-
ordning har allmän giltighet och är således direkt bindande för medlemsstaterna 
och kan tillämpas och åberopas direkt, vilket framgår av artikel 288 FEUF. En 
förordning ska alltså inte införlivas i nationell rätt utan tillämpas enligt sin ly-
delse så som den är publicerad i EU:s officiella tidning.38 Ett direktiv däremot 
måste implementeras i medlemsstaternas nationella rätt, det kan dock ha s.k. 
direkt effekt vilket innebär att det blir direkt bindande och kan åberopas direkt 
trots att det inte implementerats tillfullo.39 När bestämmelser införs i form av 
direktiv är det alltså till stor del upp till medlemsstaten att bestämma på vilket 
sätt bestämmelsen införlivas och det brukar lämnas en större frihet för med-
lemsstaterna att införa bestämmelser som bäst stämmer överens med dess egen 
rättsordning, förutsatt att den ändå uppnår det resultat som föreskrivs i direkti-
vet.40 Direktiv tar sikte på att ställa upp krav på visst resultat som medlemssta-
terna ska uppnå men det lämnas alltså generellt sett upp till medlemsstaterna 
själva att bestämma hur resultatet bäst uppnås.41 En rättsakts karaktär av anting-
en förordning eller direktiv kan därmed påverka dess rättsliga verkan. En för-
ordning ger således inte medlemsstaterna lika mycket utrymme för egna lös-
ningar jämfört med ett direktiv. En annan sak är dock att det kan lämnas ut-
rymme även i en förordning att införa nationella införlivandebestämmelser, 
särskilt avseende administrativa frågor.42 Det är dock viktigt att poängtera att 
ytterst är det rättsaktens utformning och omfattning som bestämmer dess räck-
vidd. Det finns direktiv som är så pass detaljerade att det lämnas lite utrymme 
för nationellt skön och förordningar som snarast verkar som ramlagstiftning.43 
Varje rättsakt måste därmed undersökas närmare för sig för att det ska kunna 
gå att avgöra vilket utrymme som lämnas till medlemsstaten. 

                                                   
37 Schültze, s. 1041. 
38 Bernitz & Kjellgren, s. 55. 
39 van Duyn, p. 12. 
40 Hettne & Otken Eriksson, s. 178 
41 Bernitz & Kjellgren, s. 56. 
42 Bernitz & Kjellgren, s. 56. 
43 Bernitz & Kjellgren, s. 57. 
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2.5 GDPR:s ställning – tolkningsutrymme 
För att förstå hur GDPR förhåller sig till kompetensfördelningen i EU så måste 
förordningen sättas i sitt sammanhang. Istället för att se GDPR som en enskild 
rättsakt så bör den ses som en del av ett större område. EU har genom artikel 8 
Rättighetsstadgan och artikel 16 FEUF hävdat behörighet på området avseende 
skydd för personuppgifter, och genom GDPR fortsätter EU att utöva denna 
behörighet.44  En förordning är som bekant rättsligt bindande och tillämplig 
direkt då den träder i kraft, utan närmare krav på implementering. Faktum är att 
allt som oftast ska inte medlemsstaterna implementera en förordning då det 
löper risk att underminera den. Ibland kan det dock krävas att medlemsstaterna 
inför införlivandebestämmelser i syfte att förtydliga vissa frågor som EU lämnat 
upp till medlemsstaterna själva att lösa.45 I GDPR finns vissa bestämmelser som 
uttryckligen ger medlemsstaterna möjlighet att själva reglera vissa frågor i sin 
nationella rätt, efter vad som passar medlemsstatens rättssystem.46 I Sverige har 
det gjorts genom lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (härefter införlivandelagen). I skäl 8 i GDPR framgår att 
det finns visst utrymme för medlemsstaterna att införliva delar av förordningen 
i nationell rätt men att denna möjlighet endast ska utnyttjas i den mån det är 
”nödvändigt för samstämmigheten och för att göra de nationella bestämmel-
serna begripliga”. Eoin O’Dell menar att detta utrymme bör utnyttjas av med-
lemsstaterna i förhållande till artikel 82, då den i sin ordalydelse är alldeles för 
mångtydig och öppen.47 Sverige har visserligen infört en skadeståndsbestäm-
melse i den svenska införlivandelagen i 7 kap. 1 §, men bestämmelsen gör inte 
någon ansats att förtydliga artikel 82 utan stadgar endast att artikel 82 ska äga 
tillämpning även på överträdelser som görs i förhållande till införlivandelagens 
bestämmelser. En direkt tillämplig skadeståndsbestämmelse i en EU-förordning 
likt den i GDPR är inte vanligt förekommande, då det normalt är en sådan sak 
som överlåtes till medlemsstaterna att själva utforma. Det är dock inte helt 
unikt, ett exempel som kan nämnas är Flygkompensationsförordningen.48 Van-
ligast är dock att sådana typer av anspråk på ersättning för skada föreskrivs i 
EU-direktiv, med uppdrag åt medlemsstaterna att själva inkorporera de exakta 
bestämmelserna och dess räckvidd.49 Som konstaterats ovan kan det dock även i 
förhållande till en förordning finnas utrymme eller till och med vara påkallat för 
medlemsstaten att införa nationella bestämmelser för att införliva delar av för-
                                                   
44 EU:s rättighetsstadga om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Rättighets-
stadgan), samt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
45 Eridania, p. 34 
46 Se t.ex. artikel 8 där medlemsstaten ges möjlighet att föreskriva en lägre ålder för barns sam-
tycke (men som minst 13 år). Även artikel 23 som ger medlemsstaterna möjlighet att införa nat-
ionella begränsningar inom vissa särskilt uppräknade områden. 
47 O’Dell, s. 22. 
48 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om 
fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förord-
ning (EEG) nr 295/91. 
49 Exempel på sådana direktiv nämns under kapitel 4.3 nedan. 
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ordningen. Det faktum att det i GDPR har lämnats utrymme för medlemssta-
terna att i viss mån själva råda över och anpassa vissa av reglerna efter sin egen 
rättsordning tyder på att det råder rule pre-emption generellt avseende det som 
faller inom GDPR:s tillämpningsområde. Medlemsstaterna kan lagstifta såvida 
det inte strider mot ordalydelsen av de faktiska bestämmelserna. 

Ytterst så beror därmed den nationella domstolens tolkningsutrymme av den 
specifika bestämmelsens ordalydelse. Ju mer precist och uttömmande reglerat, 
desto mindre tolkningsutrymme lämnas till den nationella domstolen. Ordaly-
delsen styr på samma sätt behörighetsfördelningen mellan EU och medlemssta-
ten i den specifika frågan såväl som den nationella domstolens tolkningsut-
rymme. Artikel 82(1) stadgar att den registrerade ska ha rätt till ersättning från 
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. Ordalydelsen ger 
intrycket av att det föreligger en vidare skyldighet för medlemsstaterna att in-
föra sådan grund för ersättningsanspråk, snarare än att den registrerade kan 
hävda sin rätt direkt genom förordningen.  ”Ska ha” ger intrycket av att det 
krävs något extrasteg för att denna rätt faktiskt ska inträffa, eller att det förelig-
ger en skyldighet att se till att denna rätt realiseras, vilket normalt brukar vara 
fallet avseende direktiv. Den engelska versionen av texten lyder att den registre-
rade ”shall have the right to receive compensation”, så det tycks inte vara någon 
språklig miss vid själva översättningen till svenska. En jämförelse kan göras 
med Flygkompensationsförordningen som nämnts ovan. I flygkompensations-
förordningen artikel 7 förskrivs en rätt till kompensation vid inställd flygresa. 
Kompensationen är till beloppet bestämd i förordningen och beroende av hur 
många kilometer den inställda flygresan hade varit på.50 I den bestämmelsen 
stadgas att passagerare ska få kompensation. Tillskillnad från i GDPR så finns 
det i flygkompensationsförordningen redan fastslagna schabloner som talar om 
hur ersättningen ska utgå och den skada som ersätts är tydligt redogjord för i 
förordningen. Att bestämmelsen talar om att passagerare ska få kompensation 
istället för ska ha rätt till kompensation blir därför logisk följd av att alla när-
mare bedömningsgrunder redan har konstaterats i förordningen. I skäl 146 i 
GDPR uttalas att ”skada bör tolkas brett mot bakgrund av EU-domstolens 
praxis och på ett sätt som fullt ut speglar förordningens mål”, här används ut-
trycket ”bör” istället för ”ska”. Dessa öppna formuleringen som lämnas i 
GDPR avseende just artikel 82 tyder nämligen på att, olikt flygkompensations-
förordningen så lämnas de närmare materiella bedömningsgrunderna upp till 
den nationella domstolen att bestämma, dock med den begränsningen att så 
görs på ett sätt som inte strider mot förordningens ordalydelse, syfte och än-
damål, och att hänsyn tas till EU-rättens principer.  

                                                   
50 Förordning nr 261/2004, artikel 7. 
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3 Skadestånd med grund i EU-rättsakt 

3.1 Skadeståndets funktion i EU 
Något som är viktigt att anmärka på när man försöker finna vägledande skade-
ståndsrättsliga principer inom EU-rätten är att de EU-rättsliga regleringarna 
avseende kompensation till enskilda för en EU-rättslig överträdelse inte skapar 
en konceptuellt distinkt kategori av rättsregler till skillnad mot hur det ser ut på 
nationell nivå.51 Inom EU finns istället ett stort antal principer och regler som 
berör enskildas rätt till kompensation men där reglernas karaktär och koppling 
till nationell rätt skiljer sig åt emellan. Vissa regler vilar helt på basis av EU-
rätten och är närmast fristående från nationella principer, medan andra regel-
verk förutsätter att EU-rättsliga och nationella principer kombineras för att 
skapa ett fullständigt kompensatoriskt regelverk.52 

Därmed ska något sägas om skadeståndets syfte och funktion inom EU. 
EU-rätten talar om att den enskilde ska säkerställas full kompensation för den 
lidna skadan,53 vilket skulle kunna leda till slutsatsen att det är skadeståndets 
reparativa funktion som står i centrum. Men skadeståndet inom EU, trots att 
den uppmärksammar den enskildes rätt att få sin skada ersatt, fyller snarare i 
första hand en funktion om att säkerställa EU-rättens effektivitet och efterlev-
nad genom att förstärka dess verkställighet eller verka avskräckande.54 I pream-
beln till direktivet om särskilda regler som styr skadeståndstalan för överträdelse 
av den unionsrättsliga konkurrensrätten så konstaterades att skadeståndstalan är 
bara en del i ett effektivt system för ”private enforcement” mot överträdelser av 
konkurrensrätten.55 EU:s huvudsakliga mål är inte att skapa en enhetlig skade-
ståndsrätt, utan tvärtom; i enlighet med den processuella autonomin som med-
lemsstaterna åtnjuter så är tanken att de skadeståndstekniska frågorna i första 
hand lämnas till medlemsstaterna. I den mån det behövs för att säkerställa EU-
rättens effektivitet och genomslagskraft så har dock EU-rätten viss inverkan 
även på områden som egentligen faller in under medlemsstaternas autonoma 
sfär. Att säkerställa att skadeståndets reparativa verkan ges full genomslagskraft 
är i sig ett sätt att möjliggöra EU-rättens effektivitet, särskilt när det rör sig om 
EU-rättslig lagstiftning som skyddar enskildas grundläggande rättigheter, så som 
rätten till skydd för personuppgifter. Detta eftersom reparationen i sig syftar till 

                                                   
51 Leczykiewicz, s. 64. 
52 Leczykiewicz, s. 64. 
53 Mer om det nedan i avsnitt 3.3. 
54 Leczykiewicz, s. 65. 
55 Direktiv 2014/104/EU, skäl 5. 
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att gottgöra den inskränkning som har skett av rättigheten, vilket kan bidra till 
att rättigheten upprätthålls.  

3.2 Unionsrättsligt skadestånd 
I skäl 146 i GDPR står att ”skada bör tolkas brett mot bakgrund av EU-
domstolens praxis och på ett sätt som fullt ut speglar förordningens mål”. Det 
leder rimligen till följdfrågan ”vilken praxis och vad säger den?”. Det kan san-
nolikt åsyftas eventuellt kommande praxis från EUD avseende tolkningen av 
GDPR, vilket i så fall inte ger närmare ledning för närvarande. GDPR är dock 
inte den enda rättsakten inom EU som skapar ett skadeståndsrättsligt ansvar 
och det ter sig därför inte helt orimligt att en tolkning bör ske utefter de princi-
per som gäller generellt inom EU. För att eftersträva en unionskonform tolk-
ning av bestämmelserna måste denna skadeståndsbestämmelse sättas i sitt EU-
rättsliga sammanhang, vilket innebär att vi bör se till de principer i övrigt som 
finns inom EU vad gäller civilrättslig kompensation för en EU-rättslig överträ-
delse. Till skillnad mot vad som gäller inom svensk rätt finns inte lika tydliga 
och precisa principer vad gäller kompensation inom EU-rätten. Det finns ingen 
generellt harmoniserad skadeståndsrätt inom EU.56 Däremot finns en utarbetad 
praxis vad gäller statens skadeståndsansvar till följd av överträdelser av EU-
rätten, vilken grundar sig på den skadeståndspraxis som gäller för unionens eget 
skadeståndsansvar (härefter unionsrättsligt skadestånd).57 Den nationella princi-
pen om att ideell skada endast ersätts med stöd i lag gäller inte i förhållande till 
det unionsrättsliga skadeståndet, då det följer av EUD:s praxis att alla skadety-
per ska kunna ersättas.58 Det är dock så att ideell skada sällan har uppmärk-
sammats i EUD:s praxis avseende unionsrättsligt skadestånd, då dessa oftast rör 
näringsrättsliga frågor.59 Något kort kan ändock nämnas om de principer som 
utkristalliserats i förhållande till det unionsrättsliga skadeståndet, då det har 
bäring även vid andra ersättningsanspråk60 samt precis som GDPR utgör en rätt 
till ersättning med direkt grund i gemenskapsrätten (tillskillnad mot vad som 
gäller vid tillämpning av direktiv). 

Det saknas en uttrycklig bestämmelse om medlemsstaternas skadeståndsan-
svar i fördraget, men i det uppmärksammade målet Francovich utkristalliserades 
denna gemenskapsrättsliga skyldighet. I målet, som utgjorde ett förhandsavgö-
rande, hade en medlemsstat underlåtit att införliva ett direktiv. Direktivet i sig 
saknade direkt effekt men EUD angav att ”principen om statens ansvar för 
skada som har vållats enskilda genom sådana överträdelser av gemenskapsrätten 

                                                   
56 Lambertz, s. 239. 
57 Den s.k. Francovich-doktrinen fastlagd genom avgörandet i de förenade målen C-6/90 och C-
9/90, Francovich och utvecklad genom bl.a. de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie 
du Pêcheur och Factortame III. 
58 Se t.ex. Brasserie du Pêcheur och Factortame III, p 81–90. 
59 Wistrand, s. 106. 
60 Granger, s. 94. 
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som kan tillskrivas medlemsstaterna utgör en väsentlig del av fördragets sy-
stem".61 I brist på närmare gemenskapsrättsliga regler lämnas det dock upp till 
medlemsstaten att inom ramen för den nationella skadeståndsrätten ersätta 
individen. Vidare så konstaterade EUD att  

”de materiella och formella villkor som fastställts i de olika nationella lagstift-
ningarna ifråga om skadestånd inte får vara mindre förmånliga än de villkor som 
avser liknande nationella ersättningsanspråk och inte heller utformas så, att det i 
praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att få skadestånd”.62  
 
De unionsrättsliga skadeståndsprinciperna ska således kompletteras med de 

nationella reglerna.63 Men för det fall de nationella reglerna och principerna 
skulle inskränka den enskildes rätt på så sätt att det blir omöjligt eller orimligt 
svårt att erhålla skadestånd så måste de anpassas (krav på effektivitet, principle of 
effectiveness). Det får heller inte införas nationella regler för bestämmandet av 
unionsrättsligt skadestånd som är mindre förmånligt än de avseende liknande 
nationella anspråk (krav på likvärdighet, principle of equivalence). EUD har därefter 
i sin praxis ytterligare utvecklat vissa krav som kan ställas på det unionsrättsliga 
skadeståndet. Det har uttalats att den nationella ersättningen ska motsvara den 
faktiskt uppkomna skadan och att den skadelidande har rätt att få en, i proport-
ion till den skada som orsakats, adekvat ersättning.64 Vidare har EUD framhållit 
att den nationella domstolen, för att fastställa vilken skada som kan ersättas, kan 
undersöka om den skadelidande har visat rimlig aktsamhet för att förhindra 
eller begränsa skadan.65 Det har också uttalats att en nationell reglering som på 
ett generellt sätt begränsar ersättningsgill skada till att enbart avse skada som 
vållats särskilda rättsligt erkända intressen inte är förenligt med gemenskapsrätt-
en.66 Medlemsstaternas processuella autonomi och kravet på likabehandling och 
effektivitet är inte unikt för det unionsrättsliga skadeståndet, utan det genomsy-
rar hela EU-rätten.67 Inom ramen för skadeståndsrätten så innebär den proces-
suella autonomin att i avsaknad av uttrycklig reglering från EU så är medlems-
staterna kompetenta att bestämma vilka ersättningar som ska vara tillgängliga 
för överträdelse av en EU-regel så länge de är tillräckliga för att erbjuda ett 
effektivt rättsskydd för den enskilde.68 Det är endast när det finns uttryckt ett 
särskilt sätt att säkerställa effektivt skydd för en rättighet som EU-rätten kräver 
en särskild form av ersättning.  

                                                   
61 Francovich, p. 35 
62 Francovich, p. 43. 
63 SOU 1997:194, s. 68.  
64 Bernitz & Kjellgren, s. 95 
65 Brasserie du Pêcheur och Factortame III, p. 84. 
66 Brasserie du Pêcheur och Factortame III, p. 90. 
67 Leczykiewicz, s. 86. 
68 Leczykiewicz, s. 83. Se även Artikel 19(1) FEU, den engelska versionen talar om att ”[m]ember 
states shall provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by 
Union law”. 
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De principer som går att utkristallisera ur det unionsrättsliga skadeståndet är 
inte många och det lämnas ett stort utrymme för den nationella domstolen att 
tolka rätten till ersättning utefter nationella principer. Med hänsyn till att rätten 
till skadestånd i enlighet med GDPR är direkt stadgad i en förordning, som blir 
direkt tillämplig i nationell rätt, så faller det sig naturligt att en jämförelse också 
görs mellan andra kodifierade skadeståndsrättsliga bestämmelser inom unions-
rätten för att se om det går att finna några gemensamma nämnare som kan vara 
relevanta för bestämmandet av ersättning enligt GDPR. 

3.3 Specialreglerat skadestånd inom EU 
Inom EU finns ett antal olika större områden som är specialreglerade med av-
seende på den enskildes ersättningsrätt. De flesta ersättningsbestämmelser tar 
dock sikte på ekonomiska skador eller personskador. Några exempel på annan 
typ av ersättningsrätt ska dock beröras i korthet. Uppsatsen ska här endast i 
korthet belysa några viktiga aspekter av de krav som ställs på medlemsstaterna 
att tillförsäkra enskilda kompensation.  

Ett särskilt område för frågan om ideellt skadestånd inom EU är diskrimine-
ringslagstiftningen, vilken består av flera olika direktiv.69 Det är nämligen ett av 
få områden som tar sikte på att ersätta ideell skada. Det rör sig om bland annat 
likabehandlingsdirektivet, rasdiskrimineringsdirektivet, ramdirektivet, och direk-
tivet om likabehandling vid tillhandahållande av varor och tjänster.70 Diskrimi-
neringsdirektiven har i svensk lag implementerats genom diskrimineringslagen 
(2008:567).71 I direktiven föreskrivs att medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelse av direktiven - vilket kan bestå av skadestånd till den diskrimi-
nerade - som ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.72 Även här 
har det dock till största del lämnats upp till medlemsstaterna själva att be-
stämma hur rätten till kompensation ska utformas. I direktivet om likabehand-
ling vid tillhandahållande av varor och tjänster stadgas att medlemsstaterna ska 
införa nödvändiga bestämmelser för att säkerställa faktisk och effektiv kompen-
sation eller gottgörelse för den förlust och skada som lidits av den diskrimine-
rade i den mening som direktivet avser.73 Det stadgas även att en på förhand 
fastställd övre gräns för ersättning inte får tillämpas.74 I rättsfallet Von Colson och 
Kamann, som rörde den tidigare versionen av likabehandlingsdirektivet, påpe-
                                                   
69 Här syftar jag på de olika diskrimineringsdirektiven som utfärdats av Europaparlamentet och 
rådet, det finns också ett utbrett diskrimineringsförbud inom unionen som grundar sig i likabe-
handlingsprincipen. 
70 Direktiv 2006/54/EG, Direktiv 2000/43/EG, Direktiv 2000/78/EG, och Direktiv 
2004/113/EG. 
71 Se prop. 2007/08:95 s. 2. 
72 I direktiv 2004/113/EG så stadgas detta i artikel 14, i direktiv 2000/78/EG återfinns samma 
stadgande i artikel 17, och i direktiv 2000/43/EG i artikel 15.  
73 Artikel 8 Direktiv 2004/113/EG. 
74 Artikel 8(2) Direktiv 2004/113/EG. Liknande formuleringar går att finna i övriga diskrimine-
ringsdirektiv, se bl.a. artikel 10 direktiv 2010/41/EU, artikel 18 Direktiv 2006/54/EG. 
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kade domstolen att trots att medlemsstaterna själva har rätt att välja det sätt 
som direktivet ska implementeras så har de ändå skyldighet att ge direktivet 
dess fulla effekt och följa dess syfte.75 Detta innebar, enligt domstolen, att om 
medlemsstaten väljer att vidta sanktioner i form av skadestånd så måste ersätt-
ningen i varje fall stå i rimlig proportion till den skada som åsamkats och därför 
överstiga ett rent symboliskt belopp, som t.ex. enbart utgifter som skadelidande 
haft i samband med ansökan om tjänsten.76 Det är därmed inte heller tillåtet att 
sätta en förbestämd högsta nivå på ersättningen, då beloppet måste bestämmas 
i relation till skadan.77  

I IPRED (Intellectual Property Rights Directive) så stadgas, avseende rätt till 
ersättning för ett immaterialrättsintrång, att medlemsstaten ska förpliktiga ska-
devållaren att betala ett skadestånd till skadelidande som är lämpligt i förhål-
lande till den faktiska skada som orsakats.78 Det föreskrivs att när nationella 
myndigheter fastställer skadeståndet så ska alla relevanta omständigheter beak-
tas och då även sådana av ”annan än rent ekonomisk betydelse, som ideell 
skada som rättighetshavaren orsakats genom intrånget”.79 Någon närmare defi-
nition av ideell skada ges inte heller här, utan endast att det ska röra sig om en 
faktisk skada och att alla relevanta aspekter ska beaktas. Det anges också att 
syftet inte är att införa ett bestraffande skadestånd utan en möjlighet till ersätt-
ning baserat på en objektiv beräkningsgrund.80 

Till sist kan nämnas EU:s konkurrenslagstiftning. Där har Europaparlamen-
tet och rådet utfärdat ett direktiv om särskilda regler som styr skadeståndstalan 
för överträdelse av den unionsrättsliga konkurrensrätten.81 Dessutom har kom-
missionen utfärdat riktlinjer för hur skada vid brott mot artikel 101 eller 102 
FEUF ska beräknas. Riktlinjerna är dock inte bindande utan ska endast fungera 
som ett hjälpinstrument för de nationella domstolarna när de ska bestämma 
ersättning för skada vid överträdelse av konkurrensrätten.82 De typer av skador 
som kan uppstå till följd av överträdelse av konkurrensrätten är i huvudsak 
ekonomiska skador vilket gör att de närmare beräkningsriktlinjerna inte är av 
intresse för den här uppsatsen. Det kan dock anmärkas att trots att rätten till 
ersättning till följd av överträdelse av 101 eller 102 FEUF utgör en del av EU:s 
primärrätt,83 så lämnas det upp till medlemsstaterna att bestämma vilka mer 

                                                   
75 von Colson och Kamann, p. 23-24. 
76 von Colson och Kamann, p. 28. 
77 Marshall p. 30. 
78 Artikel 13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om 
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. 
79 Artikel 13 direktiv 2004/48/EG. 
80 Skäl 26 direktiv 2004/48/EG. 
81 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa 
regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och 
Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser. 
82 Meddelande från kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid brott mot 
artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2013/C 167/07), p. 12. 
83 Se bland annat mål Courage, punkt 26. 



 26 
 
 
 

precisa regler som ska gälla för att kvantifiera skada.84 Den enda närmare vägle-
dande principen för att bestämma ersättningen är rätten till full kompensation.85 
I den kontexten stadgas att med full kompensation menas att ersättningen ska  

”försätta en person som lidit skada i den ställning som den personen skulle ha 
haft om överträdelsen av konkurrensrätten inte hade begåtts. […] Full ersättning 
enligt detta direktiv ska inte medföra överkompensation, oavsett om det sker ge-
nom skadestånd i bestraffningssyfte, flerfaldiga skadestånd eller andra typer av 
skadestånd.”86 

 
Sista meningen understryker att det är just full ersättning enligt detta direktiv 

som åsyftas, vilket gör att man inte kan dra några generella slutsatser för om 
begreppet ska ges samma innebörd i andra rättsakter. Stadgandet om att ersätt-
ningen ska försätta skadelidande i den ställning som denne skulle haft om inte 
överträdelsen inträffat är dock en princip som även är väl etablerad inom 
svensk rätt.87  
 Till syvende och sist finns det inte en komplett harmonisering av skade-
ståndsrätten inom EU. De direktiv och förordningar som finns som skapar en 
unionsrättslig rätt till ersättning ställer endast upp en ram för denna rättighet. 
Det har lämnats till medlemsstaterna att själva lösa frågan hur man närmare ska 
se på begreppet skada samt hur ersättningen ska bestämmas. Detta måste dock 
göras i ljuset av EU-rätten och dess principer. För att inte underminera unions-
rätten kan det också vara viktigt att staterna försöker uppnå viss enhetlighet i 
sin rättstillämpning. Det följande avsnittet går därför igenom några av de rätts-
principer inom EU som kan vara av relevans för enskildas rätt till kompensat-
ion med anledning av en överträdelse av en EU-rättslig rättsakt.  

3.4 EU-rättsliga principer av relevans 
En EU-konform tolkning av en förordning fordrar hänsyn till de generella 
grundläggande rättsprinciper som råder inom unionen. Dessa principer genom-
syrar hela EU-rätten och kan påverka den på flera nivåer, såväl lagstiftande som 
rättstillämpande. Uppsatsen avser här att beröra hur dessa principer påverkar 
rättstillämpningen. Alla grundläggande rättsprinciper är dock inte av intresse för 
följande framställning och vissa har redan berörts, så som principen om EU-
rättens företräde. Avsikten här är endast att ta upp de principer som kan på-
verka skadeståndsbedömningen vid tillämpning av GDPR.  Förutom principen 

                                                   
84 Det framgår av skäl 46 att ”det [ankommer] på det inhemska rättssystemet i varje medlemsstat 
att fastställa sina egna regler för beräkning av skada och för medlemsstaterna och de nationella 
domstolarna att avgöra vilka krav käranden måste uppfylla för att kunna bevisa beloppet av den 
skada som lidits, vilka metoder som kan användas för att beräkna beloppet och konsekvenserna 
av att inte kunna uppfylla dessa krav fullt ut.” 
85 Direktiv 2014/104/EU, artikel 3. 
86 Direktiv 2014/104/EU, artikel 3. 
87 Hellner & Radetzki s. 343.  
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om EU-rättens företräde och principen om unionskonform tolkning som redan 
har nämnts så rör det sig alltså om likvärdighetsprincipen, effektivitetsprincipen 
och rättsskyddsprincipen. 

Likvärdighetsprincipen är en processuell princip och innebär övergripande 
att rättigheter vilandes på EU-rättslig grund ska ges samma skydd som motsva-
rande svenska rättigheter.88 Det följer av EUD:s praxis avseende unionsrättsligt 
skadestånd att medlemsstaterna själva har till uppgift att, enligt de nationella 
reglerna, bestämma ersättning för överträdelse av unionsrätten. Dessa formella 
och materiella villkor för att erhålla skadestånd får dock inte vara mindre för-
månliga än de villkor som avser liknande nationella situationer.89 Med andra ord 
ska de förutsättningar som ställs upp för att erhålla ersättning för överträdelse 
av unionsrätten inte vara mindre förmånliga än förutsättningar som ställs upp i 
liknande nationella sammanhang, både vad gäller de materiella och processuella 
förutsättningarna. Det innebär dock inte något krav på att det mest fördelaktiga 
nationella systemet utvidgas till att omfatta alla fall som omfattas av ett visst 
rättsområde.90 För att likvärdighetsprincipen ska bli aktuell krävs att det rör sig 
om två likartade situationer. För att bedöma detta jämförs saken, bakgrunden 
och de väsentliga beståndsdelarna.91 När det handlar om att jämföra två olika 
ersättningsrätter för samma handlande och samma skada kan det konstateras att 
det generellt är så att saken och bakgrunden är likartad.92  

Vidare får nationella regler inte medföra att det i praktiken är omöjligt eller 
orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av unionsrätten, detta kommer av 
effektivitetsprincipen. Huruvida effektivitetsprincipen respekterats eller ej ska 
bedömas utefter ”bestämmelsens funktion i förfarandet som helhet – med be-
aktande av dess förlopp och särdrag – i olika nationella rättsinstanserna”.93 
Detta består även av rätten till effektiva rättsmedel som stadgas i artikel 47 i 
rättighetsstadgan, samt 19(1) andra stycket FEU. Här är rätten till just effektivt 
rättsmedel av särskilt intresse då det bland annat inbegriper kravet på att det ska 
finnas adekvata möjligheter till sanktioner och kompensation. Rätten till effek-
tivt rättsmedel kommer även till uttryck i bland annat artikel 79(1) samt skäl 141 
GDPR, och i skäl 146 som säger att den registrerade bör få full och effektiv 
ersättning för den skada de lidit. Mot bakgrund av medlemsstaternas processu-
ella autonomi är det dock upp till medlemsstaterna själva att bestämma sina 
processuella regler för förfarandet, men inom ramen för de krav EU-rätten 
ställer upp. I GDPR stadgas dock vissa processuella bestämmelser, så som rätt 
forum, i syfte att säkerställa att möjligheten till rättegång är lättillgänglig.94 Vad 
som menas med full och effektiv ersättning är inget som närmare framgår av 
GDPR men ser man till hur det ska tolkas när begreppet används inom konkur-
rensrätten så kan det innebära att skadelidande ska försättas i samma situation 
                                                   
88 Leczykiewicz, s. 87. 
89 Francovich p. 43. 
90 Transportes Urbanos, p. 34. 
91 Transportes Urbanos, p. 35. 
92 Se resonemanget i mål Transportes Urbanos, p. 36. 
93 Peterbroeck, p. 14. 
94 Se artikel 79(2) GDPR. 
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som om överträdelsen inte inträffat, samtidigt som att ersättningen inte ska 
medföra överkompensation.95 I EUD:s praxis har effektivitetsprincipen främst 
aktualiserats när medlemsstaterna har begränsat möjligheten till kompensation 
på ett väldigt förbestämt sätt. Det är i den bemärkelsen inte tillåtet att begränsa 
ersättningen till endast viss typ av skada såvida det inte stämmer överens med 
den bestämmelse som ersättningsrätten vilar på.96 

Inom EU finns även en övergripande rättssäkerhetsprincip som kan sägas 
rymmer flera andra rättsprinciper eller underprinciper till den allmänna rättssä-
kerhetsprincipen. En av dessa är bland annat rätten att inte bli dömd eller straf-
fad två gånger (ne bis in idem).97 Den är även uttryckligen fastlagd i artikel 50 i 
Rättighetsstadgan. Sverige har med anledning av principen bland annat fått 
kritik då det svenska skattetillägget har ansetts ha straffkaraktär och att det 
därmed strider mot konventionsrätten att tillämpa två straffrättsliga förfaranden 
mot en och samma gärning.98 Det är alltså tydligt av EUD:s praxis att en avgift 
kan ha straffkaraktär och att påföra ytterligare ett straffrättsligt instrument på 
samma handling kan innebära ett brott mot ne bis in idem. Tre kriterier används 
för att avgöra om en sanktion har straffrättskaraktär; 1) den rättsliga kvalifice-
ringen av överträdelsen i nationell rätt, 2) överträdelsens art, och 3) arten av och 
strängheten i den sanktion som den berörde kan drabbas av.99 Ne bis in idem blir 
alltså aktuell i förhållande till fall då flera sanktioner av straffrättslig karaktär 
döms ut för samma gärning, något som potentiellt kan sätta vissa gränser avse-
ende möjligheten att påföra skadestånd av straffrättskaraktär. 
 

                                                   
95 Se kapitel 4.2 ovan. 
96 Brasserie du Pêcheur och Factortame III p. 90. 
97 Bernitz & Kjellgren, s. 161. 
98 Målet Åkerberg Fransson. HD har kommit fram till att det svenska skattetillägget får anses ha 
straffrättskaraktär, se NJA 2013 s. 502. 
99 Åkerberg Fransson, p. 35. 
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4 The General Data Protection Regulation 

4.1 Bakgrunden till förordningen 
Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet som kommer till 
uttryck i artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättighet-
erna. Skyddet framgår även av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, där även den legala grunden för att anta regler till skydd för per-
sonuppgifter återfinns. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka enskil-
das dataskyddsrättigheter och underlätta det fria flödet av personuppgifter på 
den inre marknaden.100 

En anledning till varför EU beslutade att införa en förordning för att ersätta 
direktivet var att skapa harmonisering mellan medlemsstaterna, då man hade 
funnit att skillnader i genomförande av dataskyddsdirektivet resulterade i olika 
skyddsnivåer mellan medlemsstaterna för fysiska personers rättigheter och fri-
heter.101 

4.2 Definitioner av viktiga begrepp 
För att följande framställning ska bli lättare att förstå så fordras en genomgång 
av några viktiga begrepp i GDPR. Definitionslistan tas upp i artikel 4 i förord-
ningen, men här kommer endast de begrepp som används i uppsatsen att berö-
ras. Det första väsentliga begreppet är personuppgifter, vilket är ett brett begrepp 
som omfattar varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk per-
son. Att personen är identifierad eller identifierbar tar sikte på att om uppgiften 
kan användas för att identifiera personen så är det en personuppgift, och att 
även om uppgiften i sig inte är tillräcklig för att identifiera personen så kan den 
vara tillräcklig tillsammans med andra uppgifter och utgör i så fall en person-
uppgift.102 Detta innebär att mer eller mindre alla uppgifter som direkt eller 
indirekt kan kopplas till en person utgör en personuppgift. Att förordningen 
talar om upplysning eller på engelska ”information” innebär att det behöver inte 
heller endast röra sig om uppgifter i skrift, även bild- eller ljudupptagningar på 
en person är en personuppgift, om det på något sätt går att identifiera personen 
på bilden eller inspelningen.103 Nästa viktiga begrepp är personuppgiftsansvarig (i 
                                                   
100 Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, 5419/1/16 REV 1 ADD 1 s. 3. 
101 Se bl.a. skäl 9 i GDPR. 
102 Wendleby & Wetterberg, s. 39. 
103 Wendleby & Wetterberg, s. 39. 
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uppsatsen förkortat PUA), vilket kan vara både en fysisk person eller en juridisk 
person, det kan även vara en myndighet eller institution eller annat organ. Det 
avgörande är huruvida denne ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 
de ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna. Personuppgiftsbi-
trädet (i uppsatsen förkortat PUB), däremot är den fysiska eller juridiska person, 
myndighet, institution, eller organ som behandlar personuppgifterna för per-
sonuppgiftsbiträdets räkning. Förenklat kan man uttrycka det så att den verk-
samhet som bestämmer att personuppgifter ska samlas in och för vilka ändamål 
är den personuppgiftsansvarige, och den verksamhet som sedan samlar in och 
behandlar uppgifterna är personuppgiftsbiträdet. Ett annat ofta förekommande 
begrepp är just ordet behandling, det är det begreppet som används i förordning-
en och det är därmed det begreppet som kommer att användas i uppsatsen. 
Behandling tar sikte på åtgärd eller kombination av åtgärder rörande person-
uppgifter, oberoende av om det utförs automatiserat eller ej.104 Exempel på 
behandling är insamling, lagring bearbetning, spridning, läsning, och strukture-
ring. Till sist har vi begreppet den registrerade. Begreppet används återkommande 
i sammanhang som ”den registrerades rättigheter”, ”samtycke från den registre-
rade”.105 Begreppet tar sikte på alla identifierade eller identifierbara fysiska per-
soner vars personuppgifter behandlas.106 

4.3 Materiellt och territoriellt tillämpningsområde 
Förordningen är tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller 
delvis företas på automatiserad väg, samt på behandling som inte är automatisk 
men där personuppgifterna ingår eller ska ingå i ett register.107 Det finns dock 
situationer som är undantagna, bland annat sådan behandling som en fysisk 
person utför som ett led i verksamhet som är av rent privat natur eller har sam-
band med personens hushåll.108 Förordningen är vidare endast tillämplig på 
behandling av personuppgifter som sker inom ramen för verksamhet bedriven 
av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerat i 
unionen, samt behandling av personuppgifter avseende en registrerad som be-
finner sig i unionen även om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträ-
det inte befinner sig inom unionen, dock endast om behandlingen har anknyt-
ning till (a) utbjudande av varor eller tjänster inom unionen, eller (b) övervak-
ning av registrerades beteende inom unionen.109 

                                                   
104 Artikel 4(2) GDPR. 
105 Se bland annat kapitel III i förordningen, samt artikel 4(11).  
106 Definitionen följer av artikel 4(1) GDPR. 
107 Artikel 2 GDPR.  
108 Artikel 2(1c) GDPR. 
109 Artikel 3 GDPR. 
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4.4 Principer för behandlingen och krav på laglig grund 
Vid behandling av personuppgifter inom GDPR:s materiella och territoriella 
tillämpningsområde har det ställts upp krav på vissa principer för behandling av 
personuppgifter. Personuppgifter får endast behandlas för specifika, särskilt 
angivna och berättigade ändamål, och endast de uppgifter som faktiskt behövs 
för de angivna ändamålen får behandlas. Därtill ska det kontinuerligt följas upp 
och se till att personuppgifterna är riktiga, att personuppgifter som inte längre 
behövs raderas, och att personuppgifterna är skyddade på ett tillförlitligt sätt. 
Skyddet ska omfatta inte endast skydd från obehöriga utan även skydd från att 
uppgifterna förloras eller förstörs.  

All behandling av personuppgifter måste ha s.k. laglig grund. Vad som räk-
nas som laglig grund räknas upp i en uttömmande lista i Dataskyddsförordning-
en: (1) samtycke, (2) avtal, (3) intresseavvägning, (4) rättslig förpliktelse, (5) 
myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, samt (6) grundläggande 
intresse. Grunden (1) samtycke innebär precis vad det låter som – att den regi-
strerade har gett sitt godkännande till behandlingen. Det bör noteras att det 
dock inte i alla lägen går att förlita sig på att kunna inhämta samtycke från den 
registrerade.110 En annan grund för behandling kan vara att det finns ett (2) 
avtal mellan den registrerade och personuppgiftsansvarig som alltså kräver be-
handling av personuppgifter för att kunna fullföljas. Det finns dock flera möj-
ligheter att behandla personuppgifter utan att ha överenskommelse eller avtal 
med den registrerade. Ibland kan en (3) intresseavvägning ligga till grund för 
behandlingen, det kan vara så att personuppgiftsansvariges intresse av att kunna 
behandla uppgifterna väger tyngre än den registrerades intresse av att så inte 
sker. Denna grunden kan såklart vara problematisk utifrån att det kan vara svårt 
att dra en klar och tydlig gräns mellan laglig behandling och olaglig sådan när 
det endast bygger på en intresseavvägning. En annan grund kan vara att den 
personuppgiftsansvarige har en (4) rättslig förpliktelse som tvingar den person-
uppgiftsansvarige att behandla personuppgifter, detta liknar den nästa grund 
som består i (5) myndigheters skyldighet att utföra sitt uppdrag eller annan 
uppgift i allmänt intresse som kräver behandling av personuppgifter. Till sist 
finns det en särskild grund, (6) grundläggande intresse, som innebär att den 
personuppgiftsansvarige kan behöva behandla personuppgifter för att skydda 
den registrerades grundläggande intressen men att samtycke av någon anledning 
inte går att inhämta. Det kan i sammanhanget vara värt att notera att gräns-
dragningen för när det föreligger laglig grund och när det inte gör det inte alltid 
är självklar och den som behandlar personuppgifter i kan komma att ställas 
inför svåra avvägningar. 

                                                   
110 Det anges i skäl 43 GDPR att om det råder betydande ojämlikhet mellan parterna så bör inte 
samtycke utgöra en giltig grund för behandlingen. 
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4.5 Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rätt till information när hans eller hennes personuppgifter 
behandlas. Dels ska information lämnas när uppgifterna samlas in, då har den 
registrerade rätt att få reda på ändamålen bakom behandlingen samt vilken 
laglig grund som den personuppgiftsansvarige stödjer sin behandling på, även 
vilka uppgifter det är som samlas in. Sådan information har den registrerade 
även rätt till att få när han eller hon begär det, alltså även efter uppgifterna sam-
lats in. Informationen ska tillhandahållas kostnadsfritt på ett lättillgängligt sätt i 
skriftlig form som ska vara enkelt att förstå. Den registrerade ska ha rätt att få 
information om huruvida dennes personuppgifter behandlas och i så fall också 
rätt att få tillgång till personuppgifterna.111  

Den registrerade har rätt att närsomhelst vända sig till den som behandlar 
dennes personuppgifter och begära att de raderas (även kallat ”rätten att bli 
bortglömd”).112 Det är dock endast i vissa fall som det finns en skyldighet att 
radera uppgifterna efter begäran: (1) om personuppgifterna inte längre är nöd-
vändiga för ändamålet de samlats in eller på annat sätt behandlats för, (2) om 
den registrerade återkallar det samtycke vilket behandlingen grundas på, (3) den 
registrerade invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl som 
väger tyngre, (4) personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt, (5) person-
uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller (6) per-
sonuppgifterna har samlats in vid erbjudande av informationssamhällets tjänster 
riktat till ett barn. Radering innebär att den personuppgiftsansvarige även kan 
vara skyldig att se till att eventuella länkar till, kopior eller reproduktioner av 
uppgifterna också raderas.113 Den registrerade har också rätt att begära att even-
tuellt felaktiga personuppgifter som rör denne rättas, samt kunna komplettera 
ofullständiga personuppgifter.114 Om den registrerade således uppmärksammar 
personuppgiftsansvarig på att personuppgifterna som denne behandlar är fel-
aktiga finns det en skyldighet att tillse att uppgifterna rättas. 
 

                                                   
111 Artikel 15 GDPR. 
112 Artikel 17 GDPR. 
113 Artikel 17(2) GDPR. 
114 Artikel 16 GDPR. 
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5 Artikel 82 

5.1 Materiell och immateriell skada 
Artikel 82(1) är den bestämmelse som stadgar ansvar och rätt till ersättning 
enligt förordningen och lyder enligt följande: ”Varje person som har lidit materi-
ell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av denna förordning ska ha 
rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 
för den uppkomna skadan” [min kursivering]. I den engelska versionen talas 
om ”material or non-material damage”. Den svenska regeringen har uttalat att be-
greppen materiell och immateriell skada måste tolkas som synonymer till eko-
nomisk och ideell skada.115 EU-rätten ska ges en autonom tolkning, så hur be-
greppen normalt sett definieras i svensk rätt behöver inte vara vägledande för 
tolkningen. I största möjliga mån ska därför tolkningen sökas inom EU-rätten, 
inte nationell rätt. I förordningen så definieras inte begreppen materiell och 
immateriell skada närmare, däremot så förtydligas i förordningens preambel att 
personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde bör ersätta all skada som en 
person kan komma att lida till följd av behandling i strid med förordningen.116 
Tidigare versioner av förordningen har istället innehållit uttrycken ”ekonomisk 
skada och annan skada”.117 I andra sammanhang har EU:s institutioner använt 
sig av begreppen materiell och immateriell skada (material and non-material damage) 
för att beteckna just ekonomisk och ideell skada.118 Sammantaget tyder det 
mesta därmed på att materiell skada och immateriell skada ska tolkas som eko-
nomisk skada och ideell skada, precis som regeringen uttalat.  

I förordningen finns heller ingen närmare förklaring på vad som ska ses som 
en ersättningsgill skada, hur denna ska bedömas och hur ersättningen ska be-
räknas. Däremot så anger förordningens preambel att begreppet skada bör 
tolkas brett mot bakgrund av EU-domstolens praxis och på ett sätt som fullt ut 
speglar förordningens mål.119  Ett uttalande som skapar viss oklarhet, vilket har 
berörts ovan då det kan syfta på den eventuellt kommande praxis där EUD går 
                                                   
115 Prop. 2017/18:105 s. 149. 
116 Skäl 146 GDPR. 
117 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europapar-
lamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) 
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)), se skäl 118. 
118 Se t.ex. mål C-417/14 där den engelska versionen talar om material and non-material damage och 
den svenska versionen talar om ekonomisk och ideell skada. Likaså används denna uppdelning i 
mål C-22/12. 
119 Skäl 146 GDPR. 
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in och direkt tolkar GDPR. För närvarande får man nog dock se det som att 
begreppet ”skada” ska tolkas utefter de allmänna principer som råder inom EU, 
dess systematiska sammanhang, samt utefter förordningens ordalydelse och 
syfte. Själva skadebegreppet är således tänkt att definieras av EU-rätten och inte 
nationell rätt. I skäl 7 så betonas att fysiska personer bör ha kontroll över sina 
egna personuppgifter och att förordningen ska syfta till att tillförsäkra den rät-
ten till kontroll. Den registrerade ska ges möjlighet att bestämma och råda över 
sina personuppgifter, såvida det inte finns något annat intresse som väger 
tyngre. Förordningen syftar också till att skydda alla personuppgifter, inte end-
ast uppgifter av känslig natur.120 Om man ser till vilka typer av skador som i 
praktiken skulle kunna aktualiseras till följd av en överträdelse av förordningen 
så bör det bli tydligare vad det kan innebära att denna rätt till kontroll och 
skydd inskränks på ett otillbörligt sätt. Ser vi specifikt till de ideella skadorna så 
hänvisar förordningen till att en överträdelse kan tänkas leda till bland annat 
diskriminering, identitetsstöld, skada på någons rykte, skadat anseende och 
förlust av konfidentiella data.121 Uppgifterna kan potentiellt vara av känslig ka-
raktär och när det rör sig om exempelvis läckage av uppgifterna går det inte 
alltid att förutspå hur pass omfattande spridningen kan komma att bli. I prakti-
ken bör det dock kunna med en sammanfattande beteckning sägas röra sig om 
någon form av psykiskt lidande eller obehag och integritetskränkning. Att per-
sonuppgifter läcker eller behandlas i strid med de lagliga krav som ställs på 
behandlingen skulle kunna innebära en inskränkning av en persons frihet, ära, 
rykte eller privatliv. En överträdelse behöver dock inte bestå i att personuppgif-
ter sprids eller behandlas i strid med ändamålet. Det kan också röra sig om en 
överträdelse av förordningen när den registrerade begär rättelse eller radering av 
personuppgifter och så ej sker. Kan det också tänkas resultera i en skada i för-
ordningens bemärkelse? Syftet med förordningen är att säkerställa skyddet för 
personuppgifter inom unionen.122 Det är också att tillförsäkra den registrerade 
kontroll över sina uppgifter, och om den registrerade otillbörligt nekas rättelse 
eller radering rör det sig om en inskränkning av den registrerades rätt till kon-
troll. Det ter sig därmed rimligt att tillerkänna en generös tolkning av skadebe-
greppet där just de skador som ligger i riskzonen i förhållande till möjliga över-
trädelser är av betydelse. Att förordningen syftar till att skydda alla personupp-
gifter, inte enbart de uppgifter som är känsliga, tyder på att även en otillbörlig 
behandling av icke-känsliga uppgifter bör kunna ses som integritetskränkande. 

Uppstår en ideell skada direkt i och med en överträdelse av förordningen, el-
ler krävs det för den skadelidande att denne kan argumentera och bevisa att just 
denna överträdelse inneburit en skada för honom eller henne? Det är tydligt att 
själva överträdelsen i sig fungerar ansvarsgrundande, men krävs det något ytter-
ligare för att konstatera skada eller är det överträdelsen i sig som konstituerar 

                                                   
120 Detta följer av att man har valt att ha en bred definition av begreppet ”personuppgift”, se 
artikel 4(1). 
121 Se skäl 75 i GDPR som räknar upp exempel på olika följder av en överträdelse. Uppräkningen 
är givetvis inte uttömmande men kan ge viss förståelse för skaderiskerna. 
122 Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, 5419/1/16 REV 1 ADD 1 s. 3. 
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skadan? En möjlig väg att gå är att man jämför med vår svenska kränkningser-
sättning, där det visserligen inte är den kränkande handlingen i sig som utgör 
skadan, men skada och handling är så nära sammankopplade att det i praktiken 
fungerar så (se avsnitt 6.3). Det räcker att bevisa att handlingen varit kränkande i 
den bemärkelse som lagen avser för att skada ska anses ha uppstått. I förord-
ningen stadgas att det ska vara en skada till följd av en överträdelse av förord-
ningen.123 Det kan tyckas vara en självklarhet, men när det rör sig om ideella 
skador i form av kränkningsskador kan frågan bli mer komplex. Med hänvis-
ning till medlemsstaternas processuella autonomi bör det vara upp till den nat-
ionella domstolen att bestämma vilka processuella krav avseende bevisbörda 
och bevislättnad som ska ställas upp för att visa på att ersättningsgill skada före-
ligger, så länge kraven inte inskränker likvärdighetsprincipen och effektivitets-
principen.124 

5.2 Något kort om ansvarsförutsättningarna 
En nyhet med GDPR i förhållande till det gamla direktivet är att numera både 
personuppgiftsansvarig (PUA) och personuppgiftsbiträde (PUB) kan hållas 
direkt ansvarig för skada till följd av överträdelse av förordningen. Som fram-
gått i redogörelsen i avsnitt 4 så kan privata aktörer såväl som offentliga organ 
och institutioner vara PUA eller PUB. Artikel 82(1) stadgar att person som lidit 
materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen ska 
ha rätt till ersättning av PUA eller PUB. Vidare förtydligar artikel 82(2) att det 
är varje PUA som medverkat vid behandlingen som kan hållas ansvarig. Likaså 
gäller för PUB, men där begränsas ansvaret till överträdelser som avser de be-
stämmelser som riktar sig just till PUB. Det finns alltså en skillnad i ansvaret 
beroende på om man är PUA eller PUB, då den förra bär ett generellt ansvar 
för överträdelse av förordningen medan den senare endast ansvarar i förhål-
lande till vissa bestämmelser som riktar sig till just denne eller då den handlar i 
strid med de lagenliga instruktioner som givits av PUA.125 Formen av ansvar 
som ställs upp varierar beroende på vilken materiell bestämmelse det är man 
tittar på. Vissa bestämmelser i GDPR ställer upp en skyldighet för PUA eller 
PUB att agera t.ex. vidta rättelse eller radering.126 Andra bestämmelser tar sna-
rare sikte på vilket resultat som ska uppnås genom agerandet, så som krav på 
tillräcklig säkerhet. Det räcker inte att säkerhetsåtgärder vidtagits utan de måste 
också vara tillräckliga.127 De krav som har räknats upp i avsnitt 4.4 till 4.6, som 
ställs på att det ska finnas laglig grund för behandlingen, de allmänna principer 
som gäller för behandlingen samt de olika rättigheter som den registrerade har 
vad gäller till exempel rättelse och radering utgör alla handlings- och/eller resul-

                                                   
123 Artikel 82(1) GDPR. 
124 Se ovan i kapitel 4. 
125 Artikel 82(2) GDPR. 
126 Se artikel 16 och artikel 17 GDPR. 
127 Se artikel 32 GDPR. 
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tatorienterade regler som riktar sig till PUA och PUB. För det fall dessa regler 
inte följs så utgör det en överträdelse av förordningen.  

Det framgår av Rådets ståndpunkt vid den första behandlingen av GDPR att 
ansvaret för PUA och PUB måste stärkas för att främja en verklig dataskydds-
kultur.128 Med anledning av detta så införs vad man kallar för en riskbaserad 
metod som ska göra det möjligt att anpassa ansvaret baserat på de riskerna med 
behandlingen de utför. I artikel 82(3) framgår att om PUA eller PUB kan visa 
att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakat skadan så 
ska denne undgå ansvar.129 Ansvaret aktualiseras alltså direkt vid själva överträ-
delsen av GDPR, och för att sedan undgå ansvar krävs det att PUA eller PUB 
kan visa att denne ”inte på något sätt varit ansvarig för den händelse som orsakat 
skadan”. Redan det faktum att PUA eller PUB inte lever upp till de krav som 
ställs i förordningen skapar ett prima facie ansvar. Detta inbegriper då även krav 
som ställs upp i annan sekundärrättslig lagstiftning som instiftas i enlighet med 
artikel 43 GDPR.130 Att anmärka särskilt är att bestämmelsen skiljer sig från 
direktivet även i den bemärkelsen att direktivet talade om att PUA kunde undgå 
ansvar ”helt eller delvis”, vilket sedermera blev grunden för den jämkningsregel 
som infördes i PuL i 48 § andra stycket. GDPR däremot talar endast om att 
”undgå ansvar” och att för att göra det krävs det att PUA/PUB kan visa att 
denne inte varit ”på något sätt” ansvarig. Detta tyder på att ansvaret vilar på en 
”allt eller inget basis”, någon egentlig jämkningsmöjlighet verkar det inte vara 
frågan om.  

5.3 Skadelidande 
Artikel 82(1) stadgar tydligt att varje person som har lidit skada till följd av en 
överträdelse av förordningen ska ha rätt till ersättning. Detta ger intrycket av att 
vem som helst kan ha rätt till ersättning så länge det går att fastställa ett direkt 
orsakssamband. Dock framgår av artikel 82(4) att ”varje personuppgiftsansvarig 
eller personuppgiftsbiträde [ska] hållas ansvariga för hela skadan för att säker-
ställa att den registrerade får effektiv ersättning” [min kursivering]. Enligt direkti-
vet fanns inget sådant stadgande som gav uttryck för att personkretsen med 
talerätt enligt densamma skulle vara begränsad till den registrerade.131 Det upp-
står därför viss osäkerhet. Artikel 82(1) ger visserligen för handen att någon 
begränsning inte är avsedd, medan artikel 82(4) uttryckligen talar om den regi-
strerade som ersättningsberättigad skadelidande. Ser man till de skäl i förord-
                                                   
128 Rådets ståndpunkt vid första behandlingen, 5419/1/16 REV 1 ADD 1, s. 4. 
129 Artikel 82(3) GDPR 
130 Artikel 43(8) och (9) GDPR stadgar att kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade 
akter i syfte att närmare ange de krav som ska tas i beaktande för de certifieringsmekanismer som 
avses i art. 42(1) samt att kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa tekniska 
standarder för certifieringsmekanismer. 
131 Artikel 23 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   
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ningen som talar om den enskildes rätt till ersättning så benämns även där att 
rätten ska omfatta ”varje person” som lidit skada. Mycket talar därför ändå för 
att skrivelsen i artikel 82(4) endast är ett misstag och inte syftar till att inskränka 
tillämpningen av bestämmelsen och att det är varje person som kan anses ha 
lidit en skada som kan grunda ett ersättningsanspråk på förordningen. Det är 
dock en fråga som ytterst måste avgöras av EUD. 

5.4 Artikel 82(1) sett ur ljuset av EU-rättens principer 
GDPR gör det möjligt för medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter att påföra 
höga sanktionsavgifter vid överträdelse av förordningen.132 Att sanktionsavgif-
terna kan vara så pass höga leder en lätt till tanken om att även skadeståndsbe-
loppen kommer att vara av samma magnitud. En jämförelse kan göras till dis-
krimineringslagstiftningen inom EU där det uttryckligen stadgats att kompen-
sationen till den enskilde som blivit diskriminerad ska vara effektiv, proportion-
erlig och avskräckande.133 Just det faktum att kompensationen ska vara 
avskräckande har betonats och i Sverige har det inneburit att diskrimineringser-
sättningen kommit att utformas annorlunda än traditionella skadestånd. Dis-
krimineringsersättningen består av en del som är tänkt att täcka den uppkomna 
skadan hos den diskriminerade i traditionell bemärkelse, och en ”bestraffande” 
del som är tänkt att verka avskräckande. Det är dock viktigt att betona att de 
olika diskrimineringsdirektiven inte föreskrivit på vilket sätt sanktionerna ska 
verka bestraffande, utan endast att sanktionerna - vilket kan inbegripa kompen-
sation till den diskriminerade - ska vara effektiva, proportionerliga och av-
skräckande. Sverige har valt att införa detta i en och samma post, men man 
skulle också kunna tänka sig en variant där skadelidande får rätt till ett tradit-
ionellt skadestånd för att kompensera för skadan och att den bestraffande ver-
kan sker i form av en administrativ avgift. En jämförelse mellan GDPR och 
diskrimineringsdirektiven leder till att man kan konstatera vissa avgörande skill-
nader vad gäller rätten till kompensation. Dels så finns det inget uttalande i 
förordningen om att skadeståndet ska verka avskräckande, och dels så innehål-
ler GDPR redan en administrativ sanktionsavgift som uppfyller just det syftet. I 
förhållande till sanktionsavgifterna så sägs nämligen i skäl 151 att de ska vara 
effektiva, proportionerliga och avskräckande.134 Att införa en skadeståndsbe-
räkning som består av en ”bestraffande” del likt diskrimineringsersättningen 
skulle snarare kunna innebära en överträdelse av ne bis in idem. Principen kan 
komma att aktualiseras i de fall då en sanktionsavgift för överträdelsen redan 
har påförts i en annan process som vunnit laga kraft. För det fall ett skadestånd 
då skulle innehålla en rent bestraffande del skulle det kunna anses innebära att 
straff dömts ut två gånger för samma gärning, i strid med ne bis in idem.  

                                                   
132 Artikel 83(4) GDPR. 
133 Se bland annat direktiv 2000/43/EG art. 15; direktiv 2000/78/EG art. 17. 
134 Det framgår även direkt av artikel 83(1) GDPR. 
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Förordningen föreskriver även att den enskilde ska ha rätt till effektivt 
rättsmedel och full kompensation för sin skada, vilket inte är något som när-
mare definieras i förordningen. Rätten till effektivt rättsmedel är dock en grund-
läggande rättighet såväl som rättsprincip vilken har redogjorts för ovan.135 Ef-
tersom att GDPR stadgar att alla former av skador som uppstått till följd av en 
överträdelse av densamma ska kunna ersättas så ställer kravet på effektivt 
rättsmedel upp att rätten till ersättning inte får begränsas på ett sätt som inte 
stämmer överens med förordningens ordalydelse eller syfte. Det föranleder att 
medlemsstaterna måste se över den rättstillämpning som avsåg den gamla lag-
stiftningen enligt direktivet för att se om den lever upp till de krav GDPR stad-
gar. Till följd av ordalydelsen av artikel 82 så kan, att endast erkänna vissa ide-
ella skador så som ersättningsgilla, innebära en överträdelse av rätten till effek-
tivt rättsmedel. Den nationella domstolen bör därmed vara försiktig med att 
begränsa de ersättningsgilla skador som kan komma ifråga. En annan sak är 
dock att det blir upp till medlemsstaten att bestämma vilka beviskrav som ska 
ställas för att bevisa sådan skada. Även i förhållande till den frågan kan dock 
påminnas om effektivitetsprincipen och likvärdighetsprincipen. Det innebär att 
medlemsstaterna inte får tillämpa en skadeståndsbestämmelse på så sätt att det 
gör det orimligt svårt eller mer eller mindre omöjligt att erhålla skadestånd (ef-
fektivitetsprincipen), och att ett skadeståndsanspråk grundat på förordningen 
inte materiellt och processuellt får behandlas mindre förmånligt än ett liknande 
anspråk grundat på nationell lagstiftning (likvärdighetsprincipen).136 För att inte 
riskera att tillämpa förordningen på sätt som strider mot EU-rättens principer 
fordras därför att artikel 82 tillämpas på ett sätt som stämmer väl överens med 
övrig nationell ideell ersättningsrätt i den mån den kan anses likartad i förhål-
lande till den rätt som ges enligt GDPR. 

                                                   
135 Detta har redogjorts för under kapitel 4.3. Rätt till effektivt rättsmedel kommer till uttryck i 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt i 19.1 FEU. 
136 Detta har redogjorts för under kapitel 4.2 och följer bl.a. av den s.k. Francovich-doktrinen (C-
6/90 och C-9/90) 
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6 Ideell skada i svensk rätt 

6.1 Allmänt om ideell skada i svensk rätt 
Skador som inte är av ekonomisk natur benämns i svensk rätt som ideella ska-
dor.137 Oftast definieras det som en skada som inte kan mätas ekonomiskt med 
någon objektiv måttstock, och att det alltså inte går att ekonomiskt kvantifiera 
skadan.138 Ekonomisk ersättning relateras till en påvisbar förlust, den faktiska 
ekonomiska förlusten, medan ersättning för ideell skada oftast relateras till en 
fastställd beloppsnivå vilken i sig relateras till en antagen upplevelse av li-
dande.139 Vad det är för typ av lidande som ersätts är dock beroende av vilken 
ersättningsregel man undersöker. Det finns inte någon i lag bestämd definition 
av begreppet ideell skada och gränsdragningen mellan ideell skada och ekono-
misk skada är inte alltid självklar.140 I skadeståndslagen finner man grund för 
ersättning för sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt särskilda 
olägenheter till följd av en personskada i 5 kap. 1 § SkL. Även skada i form av 
allvarlig kränkning på grund av brott av särskild karaktär återfinns som grund 
till skadestånd enligt skadeståndslagen i 2 kap. 3 § SkL. En nyhet i skadestånds-
lagen är den kodifierade bestämmelsen i 3 kap. 4 § SkL om statens skadestånds-
skyldighet för överträdelse av Europakonventionen (EKMR). Där talar man 
numera om ersättning för ”annan ideell skada”, vilket gör att ideell skada som 
begrepp används för första gången i lagtexten. Vidare föreskrivs i 5 kap. 8 § 
SkL att ersättning för sådan ”annan ideell skada” ska bestämmas efter vad som 
är skäligt med hänsyn till överträdelsens art och omständigheterna i övrigt. Föl-
jande framställning delas in i fyra delar som består av att först diskutera den 
allmänna kränkningsersättningen i 2 kap. 3 §, sedan en redogörelse för ideell 
skada enligt PuL, och en kort undersökning av ersättning för annan ideell skada 
enligt 3 kap. 4 § SkL. Till sist görs en koppling till de krav som ställs enligt 
GDPR. Först följer dock en närmare redogörelse för skadebegreppet avseende 
ideell skada generellt samt en kort beskrivning av de rena personskadorna för 
kontextualisering.  

Ideell skada har historiskt hamnat något i skymundan. Detta märks inte 
minst genom att vi inom svensk rätt har en traditionell princip om att ideell 
skada inte ersätts utan stöd i lag eller avtal.141 Det är en princip som dock har 

                                                   
137 Prop. 2000/01:68 s. 1 
138 Friberg, s. 347. Andersson, 2002, s. 8 f. Strömbäck, s. 1092. 
139 Strömbäck, s. 1093. 
140 Strömbäck, s. 1092. Andersson, 2002, s. 8. 
141 Hellner och Radetzki, s. 353. Andersson, 2002, s. 8.  
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kommit att luckras upp i praxis då HD har dömt ut skadestånd för ideell skada 
utan direkt stöd i lag eller avtal.142 Anledningen till denna, åtminstone tidigare, 
återhållsamma inställning till att döma ut ersättning för ideell skada kan bero på 
det faktum att det är mycket svårare att beräkna en rimlig ersättning för sådan 
skada jämfört med ekonomisk skada. På personskadeområdet har dock både 
skadebegreppet och ersättningsnivåerna stabiliserats med anledning av en väl 
utarbetad praxis.143 Vid personskada kan ersättning erhållas både för ekonomisk 
skada och ideell skada.144 Inom den ideella delen av begreppet personskada 
ryms kroppsligt eller psykiskt defekttillstånd med medicinskt påvisbar effekt.145 
Där omfattas alltså inte allmänna negativa känslor som kan uppstå utan skadan 
måste kunna visas genom exempelvis läkarintyg. Viktigt att poängtera är att 
skadestånd för personskada i praktiken snarast har till uppgift att täppa igen 
luckor som uppstår i systemet av olika ersättningsmöjligheter, så som t.ex. soci-
alförsäkring och arbetsskadeförsäkring. Skadeståndet är vad man kan kalla en 
sista pusselbit för att uppnå full kompensation för den skadelidande och ska 
alltså användas endast i den mån det inte redan täcks av en annan ersättnings-
rätt.146 Ersättning för ideell skada i form av personskada är bestämd utifrån rena 
kompensationsöverväganden.147 Det lidande som faller in under personskada 
skiljer sig från det lidande som har kommit att benämnas kränkning, varom mer 
nedan. Fysiska skador kan vara ett brutet ben, skadat öga, svullnad, men även 
fysisk smärta. Psykisk skada tar sikte på t.ex. depression eller neuros, det ska 
röra sig om psykiskt lidande som är medicinskt påvisbart och således inte en-
bart negativa känslor.148 Begreppet sveda och värk tar sikte på skadeföljder un-
der den akuta sjukdomstiden och beloppen bestäms utefter Trafikskadenämn-
dens hjälptabeller.149 Lyte eller annat stadigvarande men omfattar bestående 
lidande eller obehag under invaliditetstiden och bedömningen sker således efter 
den fastställda medicinska invaliditetsgraden.150 Till sist finns skadeposten sär-
skilda olägenheter, vilket tar sikte på att ersätta de allmänna besvär som följer av 
skadan t.ex. i arbetet eller den ökade anspänning som skadan medför för att 
skadelidande ska kunna uppnå visst arbetsresultat.151 Eftersom att det vid per-
sonskada rör sig om medicinskt påvisbar skada som fordrar vård så kan ersätt-
ning bestämmas utefter vårdtid och vårdform, vilket på lättare sätt kan sägas 
hjälpa att kvantifiera skadan. 

                                                   
142 Se bl.a. NJA 2014 s. 323 där HD dömde ut ersättning till enskild person på grund av statens 
överträdelse av 2 kap. 7 § RF. Även NJA 2005 s. 462 där rätten till ersättning för ideell skada 
grundades direkt på artikel 6 i Europakonventionen.  
143 Strömbäck, s. 1101. 
144 Detta framgår av 5 kap 1 § SkL som stadgar vad för ersättning som omfattas av begreppet. 
145 Prop. 2000/01:68 s. 17.  
146 Friberg, s. 362. SOU 1992:84 s. 202.  
147 Friberg, s. 368. SOU 1992:84 s. 32. 
148 Prop. 2000/01:68 s. 17. 
149 Prop. 2000/01:68 s. 24. 
150 Prop. 2000/01:68 s. 25-26. 
151 Prop. 2000/01:68 s. 27. 
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Problemet med andra former av ideella skador – alltså sådant typ av lidande 
av något slag som inte tar sig uttryck i någon medicinskt påvisbar effekt – är att 
man inte har samma typ av måttstock till sin hjälp. Det går naturligtvis inte att 
de facto sätta ett värde på ett brutet ben eller en depression, men med tanke på 
att det går att göra medicinska bedömningar kan skadorna på objektiv grund 
sättas i relation till varandra och således skapas åtminstone en systematisk en-
hetlighet. Lidande av annat slag är mer svårdefinierat och det går inte ”att ta på” 
på samma sätt. Det finns ingen konkret möjlighet att bevisa det faktiska lidan-
det då den är självupplevd och den behöver inte ge några yttre symptom. Man 
har därför alltmer kommit att anamma en objektiv syn på skadebegreppet för 
sådana ideella skador där man försöker tillmäta liten betydelse vid skadelidandes 
egen upplevelse.152 Detta är ytterst utmärkande då det normalt sett annars inom 
skadeståndsrätten naturligtvis är den faktiska skadan som den enskilde individen 
orsakats som ska ersättas.  

6.2 Ideell skada i form av kränkningsskada enligt 2:3 SkL 
Till skillnad mot personskadebegreppet är kränkningsskadan mer svårdefinie-
rad. Av förarbetena till 2002 års lagändring av skadeståndslagen anges att 
kränkning ska i princip tolkas som det tidigare begreppet lidande, men att det 
ska ges en mer objektiv tolkning än tidigare där mindre fokus ligger på skadeli-
dandes egen uppfattning.153 I 5 kap. 6 § SkL anges närmare hur ersättningen ska 
bestämmas för just kränkning, kriterier vilka också kan användas för att be-
stämma skadan.154 De objektiva kriterier som undersöks är handlingsrelaterade 
och tar alltså sikte på den skadevållande handlingen. HD har bland annat funnit 
att en kränkningsskada kan uppstå utan att skadelidande är medveten om den 
kränkande handlingen.155 Vid kränkning är det alltså inte, till skillnad mot vid 
personskada, reaktionen av den skadevållande handlingen som ersätts, utan den 
integritetskränkning som uppstår i och med den skadevållande handlingen – 
helt oberoende av efterföljande reaktion.156 Det kan dock i vissa fall finnas an-
ledning att ta hänsyn till den skadelidandes egen upplevelse av kränkningen, 
men det är inget som ska kunna begränsa skadelidandes rätt till ersättning. De 
fall som däremot tas upp som något som kan begränsa eller rent av utesluta rätt 
ersättning är istället då skadelidande på något sätt avstått från att värna sin in-
tegritet.157 

Kränkningsersättningen avser att ”kompensera känslor som den kränkande 
handlingen har framkallat hos den skadelidande”, ”lindra verkningarna av 
kränkningen” och ”bidra till att den skadelidande får upprättelse för den för-

                                                   
152 Prop. 2000/01:68 s. 49. 
153 Prop. 2000/01:68 s. 66. 
154 Friberg, s. 352. Prop. 2000/01:68 s. 66. 
155 NJA 2007 s. 540. 
156 NJA 2007 s. 540. 
157 Friberg, s. 353. SOU 1992:84 s. 234 f; Prop. 2000/01:68 s. 52 och 65. 
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nedrande och kränkande handlingen och därmed också bidra till att återställa 
självrespekten och självkänslan”.158 Sandra Friberg har i sin avhandling utförligt 
diskuterat huruvida den skada som ersätts genom kränkningsersättning kanske 
snarare består i att ersätta kränkningen av ett skyddsintresse än i själva realska-
dan på den enskilde individen.159 Enligt motiven är det utmärkande för de brott 
som berättigar kränkningsersättning att de innefattar ett angrepp på den skade-
lidandes personliga integritet, alltså privatliv eller människovärde.160 Synen på 
kränkningsbegreppet har lett till att det i realiteten är själva handlandet (gär-
ningen) som ersätts, eftersom att skadan bestäms utefter handlingsorienterade 
omständigheter.161 I ett uppmärksammat rättsfall från 2007 uttalade HD att 
kränkningsersättningen i motsats till personskada inte avser att ersätta följderna 
av gärningen utan den kränkning av den personliga integriteten som uppkom-
mer just i samband med angreppet.162 Den kränkande gärningen utgör på så sätt 
kränkningen (skadan). Eftersom den praktiska bedömningen av gärning och 
skada är densamma leder det till att det i praktiken inte uppställs något krav på 
orsakssamband. Gärningsmannen kan aldrig bestrida ersättningsanspråket en-
bart med grund i att det saknas orsakssamband, då hen genom att erkänna den 
kränkande gärningen också erkänner kränkningen i form av skada.163  

Som framgår av redogörelsen ovan ställer 2 kap. 3 § SkL också upp krav på 
allvarlig kränkning. För att bedöma kränkningens allvar kan viss ledning hämtas 
från 5 kap. 6 § SkL som talar om principerna för att bestämma ersättning, men 
den tar upp vissa försvårande förhållanden som ska påverka ersättningsgraden i 
skärpande riktning, den talar inte om huruvida en kränkning överhuvudtaget är 
allvarlig. I propositionen nämns att allvarligheten måste bedömas efter omstän-
digheter i varje enskilt fall, men att vissa typer av brott normalt sett alltid innebär 
en allvarlig kränkning.164 Vid våldsbrott är det våldets art och svårighetsgrad 
som ska vara vägledande, vid ärekränkningsbrott så uttalas i förarbetena att det 
ligger i sakens natur att de ärekränkande uppgifternas innehåll har central bety-
delse för kränkningens allvar.165 Av 5 kap. 6 § SkL framgår att skadestånd med 
anledning av kränkning ska bestämmas med hänsyn till handlingens art och 
varaktighet, och att det särskilt ska beaktas om handlingen (1) haft skändliga 
inslag, (2) varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv och hälsa, (3) riktats 
mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, (4) inne-
burit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller varit (5) ägnat 
att väcka allmän uppmärksamhet. Även oaktsamhetsbrott omfattas av bestäm-
melsen i 2 kap. 3 §, men då krävs att omständigheterna vid brottet är så försvå-
rande att handlandet närmar sig ett uppsåtligt handlande och därmed har 
                                                   
158 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
159 Friberg, s. 360. Realskada tar här sikte på en faktisk fysisk eller psykisk skada på en enskild 
individ. 
160 Prop. 2000/01:68 s. 51. 
161 Friberg, s. 352.  
162 NJA 2007 s. 540. 
163 Schultz s. 32 ff. 
164 Prop. 2000/01:68 s. 65.  
165 SOU 1992:84 s. 246. 
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samma kränkande innebörd som ett sådant avsiktligt angrepp.166 Det uttalades 
vidare i förarbetena till den nuvarande kränkningsbestämmelsen att den inte 
skulle ta sikte på att ersätta eventuell kränkning med anledning av förmögen-
hetsbrott, såvida inte brottet samtidigt innefattar ett brott mot den personliga 
integriteten.167 Detta kan tyda på att en kränkning av någons rättsligt skyddade 
sfär inte nödvändigtvis innebär en kränkning av den personliga integriteten 
eftersom en kränkning av äganderätten inte i sig anses vara en kränkning av den 
personliga integriteten.  

Om man ser till kränkningsersättningens ersättningsnivåer så varierar de 
kraftigt med anledning av att det kan röra sig om olika typer av brott och en 
avgörande faktor för ersättningsberäkningen är just brottets art.168 Det går dock 
generellt sett inte att jämföra en överträdelse av dataskyddslagstiftning och en 
våldtäkt, vilket gör att vissa fall knappast kan fungera vägledande.169 Typiskt sett 
innebär dock ärekränkningsbrotten en liknande form av kränkning som kan 
tänkas i förhållande till GDPR, särskilt i det fall då personuppgifter sprids otill-
börligt. Praxis på detta område skiljer sig också till viss del från övriga fall av 
kränkningsersättning. Som exempel kan nämnas ett uppmärksammat rättsfall 
från 1994 där HD dömde ut kränkningsersättning på 100 000 kr, som till viss 
del bestämdes utefter preventiva hänsyn.170 I ett annat senare fall dömde HD ut 
50 000 kr, vilket precis som det ovan nämnda fallet rörde förtal i en tidning, det 
uttalades dock då inget om preventiva hänsyn, annat än av två skiljaktiga justiti-
eråd.171 Det går i övrigt att konstatera att de omständigheter som ligger till 
grund för bedömningen tar sig andra uttryck än de som gäller för övriga brotts-
kategorier. De omständigheter som beaktas vid bestämmandet av ersättning vid 
förtal är (1) uppgifternas spridning, (2) karaktär på brottet, alltså vilka typer av 
uppgifter det rör sig om, (3) ekonomiska överväganden bakom publiceringen av 
uppgifterna, samt (4) huruvida ett högt skadestånd skulle verka preventivt.172  

6.3 Ideell skada i PuL 
I dataskyddsdirektivet artikel 23(1) stadgades att medlemsstaterna skulle före-
skriva ”att var och en som lidit skada till följd av en otillåten behandling eller 
någon annan åtgärd som är oförenlig med de nationella bestämmelser som 
antagits till följd av detta direktiv, har rätt till ersättning av den registrerade för 
den skada som han har lidit”. Här fanns inget uttryckligt krav på att rätten till 
                                                   
166 Det följer av NJA 1997 s. 315 och regeringens uttalande i prop. 2000/01:68 s. 49 att det-
samma skulle gälla även efter ändringen av kränkningsbestämmelsen. 
167 Prop. 2000/01:68 s. 49. 
168 Prop. 2000/01:68 s. 52. 
169 En annan sak kan dock vara att en handling kan utgöra ett sexualbrott och innebära en över-
trädelse av GDPR samtidigt, t.ex. vid spridande av s.k. hämndporr. 
170 NJA 1994 s. 637. 
171 NJA 2003 s. 567. 
172 Dessa är de överväganden som framkommer i NJA 1994 s. 637, i NJA 2003 s. 567 framkom-
mer främst överväganden av omständigheterna (1) och (2).  
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ersättning skulle föreligga vid ideell skada, men dess ordalydelse gav utrymme 
för sådan nationell bestämmelse. Det har från lagstiftarens sida till och med 
framförts att det inte bör kunna uppfattas som att det fanns ett krav på en nat-
ionell bestämmelse med rätt till ersättning för kränkning av den personliga in-
tegriteten.173 Den frågan kom dock aldrig att besvaras av EUD, men det kan 
framhållas att det i vart fall i Storbritannien tolkades som att det fanns en skyl-
dighet att tillhandahålla möjlighet till ideell ersättning.174 Det skadeståndsansvar 
som kunde aktualiseras för den personuppgiftsansvarige enligt PuL återfanns i 
48 § PuL. Som nämnts ovan var det endast ett ansvar som aktualiserades för 
den personuppgiftsansvarige, något personuppgiftsbiträde omfattades inte av 
bestämmelsen utan gentemot den registrerade ansvarade personuppgiftsansva-
rig även för personuppgiftsbiträdets handlande.175 Bestämmelsen stadgade ett 
ansvar att ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integrite-
ten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen hade orsakat. Be-
greppet skada tog här sikte på personskada, sakskada och ren förmögenhets-
skada och beräkningen samt bedömningen av sådan skada var detsamma som 
enligt de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna i SkL.176 Kränkning skrevs ut 
särskilt, som något som skiljde sig från begreppet skada. I förarbetena till lagen 
konstaterades att ersättningen för kränkning av den personliga integriteten 
skulle uppskattas efter skälighet mot bakgrund av samtliga omständigheter i det 
enskilda fallet.177 Därvid bland annat faktorer som om det funnits risk för otill-
börlig spridning av känsliga eller felaktiga uppgifter och om den registrerade på 
grund av överträdelsen blivit utsatt för beslut eller åtgärd som kunnat innebära 
något negativt för denne. Om den registrerade själv lämnat felaktig eller ofull-
ständig uppgift kunde, enligt motiven, inte den personuppgiftsansvariges be-
handling anses innebära kränkning av den personliga integriteten.178 I proposit-
ionen nämns inget närmare om hur skadan (kränkningen) ska definieras. Tvär-
tom tycks det inte ligga något fokus alls på hur kränkningen utgör en skada, det 
uttalas att  

”[r]ätten till personlig integritet är en immateriell rättighet. När den rättigheten 
kränks, behöver det inte uppkomma någon ekonomisk skada. Därför bör den 
enskilde, som drabbas av en olaglig behandling, liksom hittills ha rätt till ekono-
misk kompensation för själva kränkningen förutom rätt till ersättning för person-
skada, sakskada och ren förmögenhetsskada.”179  

 
Av uttalandet verkar det som att så fort rätten till personlig integritet har 

kränkts så uppstår det en kränkningsskada i PuL:s mening och att olaglig be-

                                                   
173 Prop. 1999/2000:40 s. 38. 
174 Se Vidal-Hall v Google, Inc. [2015] EWCA Civ 311. 
175 En annan sak är dock att personuppgiftsansvarig kunde på kontraktuell eller allmän skade-
ståndsrättslig grund rikta krav mot ett skadevållande personuppgiftbiträde. 
176 Lindblom & Öman, s. 513. 
177 Prop. 1997/98:44 s. 105. 
178 Prop. 1997/98:44 s. 143 f. 
179 Prop. 1997/98:44 s. 105. 
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handling i sig innebär en kränkning av den personliga integriteten. Det förtydli-
gades också att alla former av överträdelser av lagen kunde leda till skyldighet 
att ersätta skada som uppkommer därmed. Ett ansvar uppstod direkt i och med 
överträdelsen, vilket innebar att det inte krävdes något uppsåt eller oaktsamhet i 
förhållande till handlandet, att handlandet stred mot lagen var i sig tillräckligt.180 
Det konstaterades dock också av regeringen i propositionen att det den regi-
strerade hade att bevisa i ett skadeståndsärende enligt 48 § PuL var att en olaglig 
behandling hade skett och att denna behandling resulterat i en skada eller 
kränkning för honom eller henne, vilket ändock tyder på att en kränkning inte 
alltid föreligger vid en överträdelse.181 Bestämmelsen om rätt till ersättning för 
kränkning av den personliga integriteten i 48 § kunde vara parallellt tillämplig 
med kränkningsbestämmelsen i 2 kap. 3 § skadeståndslagen.182 Det måste anses 
ge uttryck för att bestämmelserna tog sikte på att ersätta olika former av skador 
(kränkningar), annars borde endast PuL blivit tillämplig då den utgjorde lex 
specialis. Den stora skillnaden i övrigt mellan den allmänna kränkningsbestäm-
melsen och bestämmelsen i PuL var att ersättning för kränkning av den person-
liga integriteten inte ställde upp krav på brottsligt handlande eller något uttalat 
krav på allvar. Personuppgiftslagen innehöll ingen direkt bestämmelse om hur 
ersättning skulle beräknas, annat än de uttalanden som gjorts i motiven, i övrigt 
hänvisades till de allmänna skadeståndsrättsliga beräkningsreglerna. 

Uttrycket ”kränkning av den personliga integriteten” användes också på ett 
annat ställe i lagen, nämligen den s.k. missbruksregeln i 5a § andra stycket PuL. 
Bestämmelsen i 5a § var en ansvarsregel och utgjorde ett undantag från huvud-
regeln i 5a § första stycket som stadgade att personuppgifter i ostrukturerat 
material inte behövde följa samma hanteringsregler. Bedömningen enligt miss-
bruksregeln tog alltså sikte på huruvida en behandling överhuvudtaget skett i 
strid med lagen men i den bedömningen gjordes också en bedömning av om 
det skett en kränkning av den personliga integriteten. I förhållande därtill kan 
konstateras att bedömningen av vad som utgjorde en kränkning av den person-
liga integriteten inte skulle göras schablonartat enbart utifrån vilka uppgifter 
som behandlades, utan hänsyn skulle även tas till i vilket sammanhang som 
uppgifterna förekom, för vilket syfte de behandlades, vilken spridning de hade 
fått eller riskerat att få och vad behandlingen kunde tänkas leda till.183 Som ex-
empel nämns att om en hyresvärd samlar in en stor mängd uppgifter om en 
hyresgäst, närmast av nyfikenhet och utan godtagbart syfte måste det kunna 
anses integritetskränkande medan om en motstående part i en rättsprocess 
samlar in en stor mängd uppgifter av känslig art kan det finnas godtagbara skäl 
vilket gör att det inte ska betraktas som integritetskränkande.184 Att den person-
uppgiftsansvarige medvetet behandlar uppgifter som är rent felaktiga eller miss-

                                                   
180 Lindblom & Öman, s. 507.  
181 Lindblom & Öman, s. 513. 
182 Sjöberg, Personuppgiftslag (1998:204) 48 §, Lexino 2017-07-01. 
183 Lindblom & Öman, s. 148. 
184 Lindblom & Öman, s. 149. 
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visande är också en faktor som generellt sett får anses innebära en integritets-
kränkning i PuL:s mening.185  

HD-praxis avseende skadebedömning och skadeståndsberäkningen vid till-
lämpning av PuL utgörs av endast ett avgörande från 2013 där HD etablerade 
de ersättningsnivåer som använts sedan dess.186 Målet rörde en juristbyrå som 
publicerat en dom på sin hemsida, där svarandens personuppgifter (namn och 
adress) framgick. Samtliga instanser kom fram till att behandlingen stred mot 
PuL samt att skadelidande hade rätt till ersättning för kränkning av den person-
liga integriteten. Det yrkade beloppet låg på 20 000 kr, tingsrätten dömde ut 
12 000 kr och hovrätten satte ned det till 4 000 kr. HD instämde med hovrät-
tens bedömning i att en kränkning av den personliga integriteten hade skett och 
att skadestånd skulle utgå. HD uttalade därför inget om hur bedömningen av 
vad som utgör en kränkning i PuL:s mening ska göras. Hovrätten däremot kon-
staterade att  

”[n]är det gäller att bedöma om en kränkning har skett ska en intresseavvägning 
göras i det enskilda fallet där den enskildes intresse av en fredad, privat, sfär vägs 
mot andra motstående intressen. Bedömningen av vad som är en kränkning av 
den registrerades personliga integritet ska alltså inte göras schablonartat enbart 
utifrån vilka uppgifter som behandlas utan bedömningen måste även ta sin ut-
gångspunkt i t.ex. i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte 
de behandlas, vilken spridning de har fått eller har riskerat att få samt vad be-
handlingen kan leda till.”.187 

 
Uttalandet görs dock i förhållande till missbruksregeln i 5a § PuL, alltså i 

syfte att avgöra huruvida det överhuvudtaget rört sig om en överträdelse av 
lagen (ansvarsgrunden), och det framgår inte direkt om samma bedömning är 
avgörande i förhållande till 48 § PuL. Efter att ha konstaterat att det föreligger 
en kränkning av den personliga integriteten enligt 5a § går domstolen direkt 
över till ersättningsberäkningen. När en överträdelse skett i strid med 5a § tar 
ansvarsbedömningen och skadebedömningen sikte på samma sak (huruvida det 
skett en kränkning av den personliga integriteten). Men hur ska det uppfattas 
när det rör sig om en överträdelse av en annan bestämmelse? Ska det då ske en 
särskild prövning av om en kränkning har skett eller förutsätts kränkningen i 
och med att en överträdelse har konstaterats? Det bör särskilt anmärkas att 5a § 
inte har någon motsvarighet i GDPR. Ser man till några av uttalandena i förar-
betena till PuL som diskuterats ovan tycks det inte behöva göras en skadebe-
dömning utan överträdelsen i sig ska innebära en kränkning. På den punkten är 
dock regeringen något tvetydig. Avseende själva beräkningen av skadestånd 
gjorde HD följande uttalande. 

”I likhet med vad som gäller inom den allmänna skadeståndsrätten är syftet med 
kränkningsersättning vid överträdelser av personuppgiftslagens regler att ersätt-

                                                   
185 Sjöberg, Personuppgiftslag (1998:204) 48 §, Lexino 2017-07-01. 
186 NJA 2013 s. 1046 
187 NJA 2013 s. 1046 
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ningen ska kompensera känslor hos den skadelidande och ge upprättelse. Ersätt-
ningen ska bestämmas utifrån en bedömning av den kränkning som typiskt sett 
kan anses ha uppkommit. Ett sådant betraktelsesätt leder i stor utsträckning till 
bruk av schabloner, vilka bl.a. underlättar skaderegleringen till fördel för den 
skadelidande. Ersättningsnivån för kränkning avseende agerande i strid 
mot personuppgiftslagen bör i fall som inte kan anses allvarliga ligga under 5 000 
kr. Ersättningen för en kränkning som är att bedöma som mindre allvarlig, om 
än inte helt obetydlig, bör normalt bestämmas till ett schablonbelopp på 3 000 
kr.”188 

 
I förevarande fall kom HD fram till att kränkningen var att bedöma som 

mindre allvarlig och att det saknades anledning att avvika från schablonbelop-
pet om 3 000 kr.189 Avgörandet från 2013 är det enda HD-avgörandet i frågan. 
HD uttalar sig endast om fall som ”inte kan anses allvarliga” och kränkning 
som är ”att bedöma som mindre allvarlig”. Inget närmare uttalande görs avse-
ende fall som är att bedöma som allvarliga eller mycket allvarliga. Anledningen 
till det kan dock vara att kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § SkL reglerar just 
fall av kränkning som är att anse som allvarlig och att allvarliga fall av kränkning 
av den personliga integriteten enligt 48 § PuL alltså ska bedömas utefter de 
regler som gäller för den allmänna kränkningsersättningen. Det är rimligt med 
anledning av att det skapar en enhetlighet i rätten och att de olika kränkningser-
sättningarna på så sätt går hand-i-hand. Men å andra sidan kan det vara viktigt 
att uppmärksamma att kränkningsersättningen enligt 2 kap. 3 § SkL tar sikte på 
att ersätta allvarlig kränkning till följd av brottsligt handlande. I PuL (och i GDPR) 
ställs inget krav på brottsligt handlande för att kränkning ska ersättas, frågan är 
då om denna skillnad i det handlande som ger upphov till ersättningen också 
kan påverka skadan och i sin tur ersättningen på så sätt att en diskrepans skapas 
med en ”lucka” där viss typ av kränkningsskada inte täcks. I övrigt kan konsta-
teras att ersättningsnivån för fall som ”inte kan anses allvarliga” schabloniseras 
till under 5 000 kr skulle kunna bygga på den praxis som kommer från Brottsof-
fermyndigheten som nämligen inte betalar ut kränkningsersättning under 5 000 
kr på grund av allvarlighetskravet i 2 kap. 3 § SkL.190  

Då det inte finns närmare domstolspraxis som tar sikte på skadebedömning 
och skadeberäkning enligt PuL kan det vara intressant att se närmare på de 
bedömningar Justitiekanslern (JK) gjort i dessa frågor. Till att börja med finns 
ett beslut där en person som haft en skuld hos Kronofogden hade betalat inom 
utsatt tid men där betalningen inte registrerades förrän efter utsatt avitid vilket 
ledde till att myndigheten inledde verkställighet och skickade då också ut för-
frågningar till personens arbetsgivare.191 JK hänvisade till HD:s avgörande från 
2013 och menade att i det här fallet, då uppgifterna kommit till arbetsgivarens 
kännedom och då uppgifterna haft känslig karaktär så skulle ersättning utgå 

                                                   
188 NJA 2013 s. 1046 p. 2-3. 
189 NJA 2013 s. 1046 p. 4. 
190 Prop. 2000/01:68 s. 55. 
191 JK:s beslut dnr. 10265-14-42. 
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med 5 000 kr.192 Ett annat ärende hos JK rörde en person som blivit föremål 
för strafföreläggande på grund av att hennes personnummer felaktigt registre-
rats i ärendet.193 Detta medförde att hon blev registrerad i belastningsregistret 
och blev restförd hos Kronofogdemyndigheten. I detta ärende anförde JK att 
ersättningen skulle uppskattas efter samtliga omständigheter i fallet och att 
särskild vikt skulle läggas vid om det rört sig om uppgifter av känslig art,194 om 
det funnits risk för otillbörlig spridning, och om den felaktiga behandlingen fått 
eller riskerat att få beaktansvärda konsekvenser för den registrerade. I föreva-
rande fall konstaterade JK att klagande hade rätt till en ersättning på 10 000 kr. 
I fall där personer blivit felaktigt registrerade som avlidna i folkbokföringen har 
generellt sett de av JK godkända ersättningsanspråken varit relativt generösa; en 
kvinna som varit felaktigt folkbokförd som avliden i ett dygn fick ersättning för 
kränkning enligt PuL med 20 000 kr.195 Även i fall där sådan registrering inte 
fått beaktansvärda konsekvenser för den enskilde har ersättningen satts relativt 
högt. En kvinna som blev felaktigt registrerad som avliden i endast två timmar 
erhöll ersättning om 10 000 kr.196 I fallet beaktade JK att kvinnan precis förlorat 
sitt nyfödda barn och således var i ett uppskakat tillstånd, vilket tyder på att 
omständigheter som i och för sig inte har med själva överträdelsen att göra men 
som kan påverka den registrerades upplevelse av kränkningen alltså kunde på-
verka ersättningsnivån. 

Som regel har inte JK gjort några närmare uttalanden om vad som ska anses 
innebära en kränkning av den personliga integriteten, utan tvärtom tycks kränk-
ningen konstateras i och med själva överträdelsen. Precis som enligt kränk-
ningsersättning i skadeståndslagen så kunde ersättning till en registrerad även 
utgå trots att den registrerade inte haft kännedom om den felaktiga registrering-
en och någon subjektiv bedömning skulle således inte ske.197 Dock har JK utta-
lat att i ett fall där ett litet barn på cirka fyra år fått en felaktig folkbokföringsa-
dress inte normalt sett medför någon kränkning enligt lagen trots att det i och 
för sig rört sig om en överträdelse av densamma.198 Motiveringen till varför det 
inte skulle konstituera en kränkning var att det inte rörde sig om personuppgif-
ter av särskilt känslig art. Detta trots att den felaktiga registreringen hade fått 
negativa konsekvenser för familjen och att den funnits kvar i närmare tre år 
trots upprepade krav på rättelse. Det fallet ger alltså uttryck för att det inte är 
överträdelsen i sig som konstituerar kränkningen, men bedömningen tycks inte 
vara helt enhetlig. Det finns också fall som tyder på att även när en kränkning 
visserligen kan konstateras så finns inte alltid en rätt till ersättning, i ett avgö-
rande uttalade JK att en viss grad av integritetsintrång krävdes för att en integri-
                                                   
192 JK:s beslut dnr. 10265-14-42, s. 3.  
193 JK:s beslut dnr. 1333-15-42. 
194 Notera att ”känslig art” i detta sammanhang inte tar sikte på att det måste ha rört sig om 
”känsliga personuppgifter”, vilket är en särskild kategori personuppgifter, endast att uppgifterna 
till sin karaktär ska ha varit känsliga. 
195 JK:s beslut, dnr. 805-18-4.2. 
196 JK:s beslut, dnr 1055-06-42. 
197 JK:s beslut, dnr 1595-05-42, jmf NJA 1993 s. 138 och NJA 2007 s. 540. 
198 JK:s beslut, dnr 1061-08-42. 
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tetskränkning skulle omfattas av lagens skadeståndsbestämmelse.199 Detta kom 
JK fram till då PuL inte tycks ha varit avsedd att ändra nivån på den kränkning 
som fordrades enligt datalagen (1973:289) som var gällande innan PuL trädde 
ikraft. För sådant skadestånd krävdes enligt motiven att skadelidande hade blivit 
utsatt för en integritetskränkning som inte var obetydlig.200 Den synen är ingen-
ting som HD uttryckligen bekräftar i sitt avgörande från 2013, det enda som 
framgår är att även kränkningar som är mindre allvarliga om än inte helt obe-
tydliga innebär rätt till ersättning. Det faktum att HD begränsar sig till att uttala 
ett belopp för kränkningar som är ”inte helt obetydliga” torde dock kunna in-
nebära att man drar en nedre gräns för vad som utgör en ersättningsgill kränk-
ningsskada. En ”helt obetydlig” integritetskränkning är inte en ersättningsgill 
skada.201 För sakens skull bör ytterligare nämnas i förhållande till datalagen. 
Sverige var nämligen först i Europa med att införa en nationell lagstiftning som 
tog sikte på att reglera automatiserad informationsbehandling, detta alltså redan 
1973 innan Sverige var part i EU. Den innebörd och betydelse som då gavs i 
Sverige i förhållande till ”personlig integritet” behöver alltså inte alls ligga i linje 
med det krav på skydd som kom att anammas av EU vid införandet av artikel 8 
i Rättighetsstadgan såväl som dataskyddsdirektivet. 

Sammantaget kan man se ett mönster i JK:s avgöranden för vilka aspekter 
som ansetts relevanta för bedömande av skada och ersättningsnivå. Oftast tycks 
det inte göras någon bedömning av huruvida det överhuvudtaget föreligger en 
kränkningsskada. I den mån det görs tycks det bygga på samma övervägningar 
som gäller för att bestämma ersättningen. Ersättningsnivå bestäms genom en 
sammanvägning av följande omständigheter; (1) uppgifternas art, alltså 
huruvida uppgifterna är av känslig natur, (2) om det har funnits risk för otillbör-
lig spridning, (3) om det har inneburit några negativa konsekvenser för den 
registrerade, och (4) hur lång tid som kränkningen har bestått.202 Dessa faktorer 
används för att kategorisera in kränkningen enligt följande: bagatellartade 
kränkningar vilka ej ersätts, mindre allvarliga men ej helt bagatellartade vilka 
ersätts med 3 000 kr, och allvarlig kränkning vilket normalt ersätts med 5 000 kr 
men det har även förekommit fall som ersätts med upp mot 30 000 kr som 
också betecknats som allvarliga. Exakt vilka faktorer som väger tyngst för att 
avgöra om ett allvarligt fall berättigar till 5 000 kr eller 30 000 kr är dock inte 
helt tydligt. 

6.4 Annan ideell skada  
Begreppet annan ideell skada är som redan konstaterats en nyhet i lagtexten, 
men den praxis som 3 kap. 4 § SkL och 5 kap. 8 § SkL bygger på har utvecklats 

                                                   
199 Se bl.a. JK:s beslut dnr 8156-09-40. 
200 Prop. 1986/87:116 s. 19. 
201 För liknande resonemang se Andersson, 2014. 
202 Se t.ex. JK:s beslut dnr. 1333-15-42, JK:s beslut, dnr 1055-06-42. 
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i vart fall sedan 2005.203 Bakgrunden bygger på Sveriges skyldighet att leva upp 
till EKMR och således kravet på att alla skador ska vara ersättningsgilla i förhål-
lande till statens skadeståndsansvar för en konventionsöverträdelse. Regeringen 
uttalade i propositionen att  

”[k]onventionen kräver dock att ideell skada kan ersättas i större utsträckning. 
Den föreslagna skadeståndsbestämmelsen bör därför även omfatta en utökad 
möjlighet till ersättning för den ideella skada som kan uppstå vid konventions-
överträdelser. Precis som när det gäller kränkningsersättning enligt svensk rätt, är 
det i regel fråga om skador som består i olika negativa känslor som inte tar sig 
sådana medicinska uttryck att det är fråga om personskada.” [min kursivering].204  

 
Det rör sig om en ideell skada av annat slag än den s.k. kränkningsskadan i 2 

kap. 3 § SkL på grund utav att det inte ställs upp krav på brott och allvarlighet. 
Det kan likväl röra sig om mer allmänna negativa känsloyttringar, så som oro, 
maktlöshet, frustration, stress, förlust av ryckte, karriärmöjligheter och relation-
er.205 Det är dock ännu inte klarlagt mer än så vad som kan vara avgörande för 
ersättningsrätten enligt EKMR. Begreppet annan ideell skada är dock intressant 
då det väcker associationer till GDPR:s skadeståndsbestämmelse och skrivelsen 
om att ”alla” skador ska kunna ersättas. Det är i sammanhanget dock viktigt att 
poängtera att EKMR som bekant tar sikte på statens skadeståndsskyldighet, och 
inte har direkt horisontell effekt.206 Men med anledning av att skyddet för per-
sonuppgifter inom EU bygger på just rätten till skydd för privatlivet enligt 
EKMR bör ändå, för enhetlighetens skull, regleringen kunna vara intressant. 
Likväl så är staten en stor aktör i behandlingen av personuppgifter och de sär-
skilda krav som ställs på staten i detta sammanhang kan vara av intresse att 
belysa. 

Det första målet då HD erkände en skyldighet att utdöma skadestånd med 
direkt tillämpning av EKMR utan stöd i annan svensk bestämmelse var i NJA 
2005 s. 462. Målet rörde en person som hade varit misstänkt och sedermera 
åtalad för brott där handläggningstiden, från det att han delgavs misstanke till 
det att dom i målet vann laga kraft, löpte på ungefär sju år. Den enskildes rätt 
till rättegång inom skälig tid hade åsidosatts (enligt artikel 6 EKMR) och den 
enskilde hade därför rätt till skadestånd från staten för inkomstförlust enligt 3 
kap. 2 § SkL. Den stora rättsfrågan i målet var om han också hade rätt till ideellt 
skadestånd direkt grundat på EKMR. HD kom fram till att så var fallet och 
utdömde 100 000 kr i ersättning för den ideella skada som skadelidande drab-
bats av till följd av överträdelsen. Även här verkar själva kränkningen bestå i 
själva överträdelsen, kränkningen av rättigheten som sådan. Det framgår inte 
uttryckligen hur HD kom fram till beloppsnivån utan HD fastställer det belopp 
som tingsrätten och hovrätten kommit fram till och ingen av instanserna gav 
närmare beskrivning av beräkningen. HD uttalade dock att ”[d]et måste betrak-

                                                   
203 Med anledning av avgörandet NJA 2005 s. 462 varom mer nedan. 
204 Prop. 2017/18:7 s. 31. 
205 Hänvisning till den uppräkning som sker i prop. 2017/18:7 på s. 31.  
206 NJA 2007 s 747. 
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tas som en naturlig utgångspunkt att vid prövningen av anspråk på sådant ska-
destånd ta hänsyn till Europadomstolens praxis”.207  

Problemet med en jämförelse mellan de ideella skador som kan tänkas upp-
stå med anledning av en överträdelse av GDPR och de ideella skador som kan 
tänkas uppstå i förhållande till EKMR, är att de rättigheter som EKMR stadgar 
och därmed den typ av skador som kan uppstå i förhållande till densamma är 
vitt skilda. Närmast till hands ligger rätten till privatliv i artikel 8 EKMR, vilket 
innebär att var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och sin korrespon-
dens. Kopplingen är naturlig då det även angavs i preambeln till dataskyddsdi-
rektivet att ändamålet med reglerna bl.a. var att skydda just denna rätt.208 I en 
uppmärksammad dom från Europadomstolen (ED) befanns ett antal klagande 
vara berättigade till ideell ersättning för överträdelse av bl.a. artikel 8, om rätten 
till privatliv, på grund av Säkerhetspolisens register om dessa personer (Säpore-
gistret).209 Säkerhetspolisen hade lagrat bl.a. information om personernas poli-
tiska engagemang vilket ED ansåg att i vart fall då, 30 år efter insamlingen, 
kunde uppgifterna inte längre anses nödvändiga och att det därför utgjorde ett 
oproportionerligt ingrepp av rätten till privatliv. De olika skadelidande tiller-
kändes mellan 3 000 och 7 000 euro med hänvisning till “the nature of the vio-
lations and the particular circumstances pertaining to each applicant”.210 Ytterli-
gare personer kom sedan (med anledning av domen från ED) med samma an-
språk men riktade till JK.211 I JK:s ärende tillerkändes de klagande 30 000 kr 
med hänvisning till de beloppsnivåer som ED dömt ut. Med tanke på att talan 
rörde personuppgifter som befanns ha behandlats på icke laglig grund så kan 
man tänka sig att målet lika väl hade kunnat avgjorts nationellt i enlighet med 
PuL. Ett annat ärende hos JK rörde vad som kom att betecknas som Kringre-
sanderegistret där polismyndigheten i Skåne förde ett register över romer.212 
Ersättning från staten utgick i form av kränkningsersättning enligt PuL.213 Re-
spektive skadelidande tillerkändes 5 000 kr, med hänvisning till de beloppsni-
våer som HD uttalat i 2013 års fall. Vid en snabb jämförelse med Säporegistret, 
som ändå måste sägas vara liknande med avseende på omständigheterna, så 
föreligger enorma skillnader i förhållande till ersättningsnivå, tillsynes enbart 
baserat på att ersättning yrkats med grund i två olika regelverk men där det rör 
sig om samma typ av skada. Regelverken må vara olika, men om det rör sig om 
samma typ av kränkning (den personliga integriteten) och om syftet med ersätt-
ningen är densamma, varför finns det ingen enhetlig behandling av ersättning-
en? Ersättning för de registrerade i Kringresanderegistret kom sedermera att 

                                                   
207 NJA 2005 s. 462.  
208 Skäl 10 direktiv 95/46/EG. 
209 Segerstedt-Wiberg m.fl. 
210 Vid tidpunkten motsvarade det mellan ca 27 500 och 64 300 SEK. Citat från Segerstedt-
Wiberg m.fl., p. 126. 
211 Se JK:s beslut dnr. 7927-07-47. 
212 JK:s beslut dnr 1441-14-47. 
213 Den faktiska överträdelsen är av polisdatalagen, men den hänvisar vidare till PuL och skade-
bedömning och beräkning görs således i förhållande till PuL. 
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prövas igen, denna gång i allmän domstol, en process som slutade i hovrätten.214 
Efter att ha konstaterat att Kringresanderegistret innebar en olaglig registrering 
med grund i etnisk tillhörighet utdömdes ytterligare 30 000 kr för integritets-
kränkningen. Höjningen gjordes bland annat med hänsyn till just det faktum att 
kränkningen också utgjorde en ytterst allvarlig kränkning av EKMR. Avgöran-
det tydliggör vikten av att skyddet för enskildas personuppgifter relateras till 
övrig rättighetslagstiftning för att säkerställa ett heltäckande skydd.  

I sammanhanget ska också förtydligas att i förhållande till ersättning för 
överträdelse av EKMR har det i praxis satts upp en lägsta ersättningsnivå på 
10 000 kr.215 Överträdelser där den ideella skadans värde bedöms lägre anses 
vara gottgjorda i och med upprättelsen och då krävs således inte någon monetär 
ersättning. Detta bygger helt på att ED har uttalat att i EKMR:s mening kan i 
vissa fall en tillräcklig gottgörelse bestå i upprättelsen som sådan.216 Det sagda 
innebär att vid överträdelse av EKMR innebär inte överträdelsen i sig en rätt till 
ekonomisk monetär ersättning, utan visst allvar krävs. 5 kap. 8 § stadgar hur 
skadeståndet ska beräknas, men det enda som sägs är att det ska ”bestämmas 
efter vad som är skäligt med hänsyn till överträdelsens art och omständigheter-
na i övrigt”. I förarbetena nämns att ersättningen för en ideell skada med an-
ledning av en rättighetsöverträdelse enligt EKMR bör harmonisera med ersätt-
ning enligt den allmänna kränkningsregeln. 

6.5 Den svenska kränkningsersättningen i relation till 
GDPR 

6.5.1 Att bestämma skada 
PuL tog sikte på att ersätta skada och kränkning av den personliga integriteten 
som uppstått vid överträdelse av lagen. Skillnaden mot GDPR är att GDPR 
inte ställer upp någon närmare gräns för vilka skador som ska kunna omfattas 
av ersättningsrätten. En skadelidande har rätt att få sina materiella såväl som 
immateriella skador ersatta vilket inte ställer upp någon närmare gräns för ide-
ella skador. Det faller sig därför rimligt att resonera som regeringen gjort i för-
hållande till EKMR; alla skador ska kunna ersättas vilket kan innebära att vi 
behöver ha en öppnare syn på vad som kan inbegripa en ersättningsgill ideell 
skada. Rätten till skydd för sina personuppgifter kan sägas inbegripa en form av 
äganderätt till sina uppgifter, den enskilde ska försäkras en rätt till kontroll över 
hur ens personuppgifter utnyttjas.217 GDPR utgör således ramen för hur andra 
subjekt får hantera dessa uppgifter och på vilka grunder, så att den enskildes 
rätt till kontroll över sina uppgifter tillförsäkras samtidigt som det fria flödet av 

                                                   
214 Svea Hovrätt mål nr T 6161–16. 
215 NJA 2012 s. 211 I p. 26 och NJA 2013 s. 842 p. 61. 
216 Bengtsson, s. 104 f. 
217 Skäl 7 GDPR. 
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uppgifter inte hindras. När en överträdelse sker uppstår en form av kränkning 
av den äganderätten och den rätten till kontroll. Skyddet ska även omfatta samt-
liga personuppgifter, inte endast känsliga uppgifter.218 Om skadan består i själva 
kränkningen av rätten till sina personuppgifter bör det därför kunna sägas att 
skadan uppstår direkt i och med att en överträdelse sker. Vad för krav som 
ställs på skadelidande att bevisa skada bör dock falla inom medlemsstatens 
processuella autonomi, under förutsättning att effektivitets- och likvärdighets-
principen respekteras. 

Vid tillämpningen av PuL var det inte alltid tydligt huruvida det var överträ-
delsen eller handlandet i sig som konstituerade kränkning och därmed en er-
sättningsgill skada – likt den bedömning som görs i förhållande till den all-
männa kränkningsersättningen i 2007 års fall, eller om det krävdes att särskilda 
rekvisit var uppfyllda. Om det är överträdelsen i sig som innebär en kränkning 
så ger som sagt alla överträdelser av regelverket rätt till ersättning. Bedömning-
en tycks dock inte vara konsekvent då det finns fall där överträdelse har konsta-
terats men där det trots det inte bedömts uppkommit en kränkning.219 Samman-
taget tycks samma omständigheter som ansågs relevanta i förhållande till att 
bedöma ersättningsnivån vara avgörande för att bestämma om en kränkning 
överhuvudtaget hade uppstått. GDPR behöver inte innebära ett direkt hinder 
mot sådan fortsatt tillämpning, såvida inte rekvisiten tillämpas i alltför sträng 
bemärkelse, samtliga ideella värden bör kunna tas i beaktande. Enligt GDPR 
aktualiseras rätten till ersättning vid en skada till följd av en överträdelse av för-
ordningen, vilket synes ta sikte att det ska finnas ett orsakssamband mellan 
överträdelse och skada. Det viktiga är att det sker en enhetlig behandling av 
överträdelser enligt förordningen i relation till liknande nationella anspråk. 
Kränkningsbegreppet i svensk rätt har utformats på ett sätt som närmast åsido-
sätter orsakskravet, vilket kan innebära att kravet på likabehandling fordrar 
samma bedömning i förhållande till GDPR.  

I övrigt kan konstateras att då förordningen ställer upp krav på att alla ska-
dor ska kunna ersättas bör det inte finnas något krav på visst allvar för att ska-
dan ska vara ersättningsgill, vilket har förekommit i förhållande till PuL.220  

6.5.2 Att bestämma ersättning 
Av GDPR framgår att ersättning för en skada till följd av en överträdelse ska 
motsvara den faktiskt uppkomna skadan och alltså att ersättningen ska vara 
adekvat i proportion till skadan. Förordningen ställer upp krav på att skadeli-
dande ska ges rätt till full och effektiv kompensation, vilket innebär att alla rele-
vanta omständigheter ska beaktas. 

Det vanligaste är att man brukar beskriva skadeståndets funktion som repa-
rativt eller preventivt, eller lite både och.221 Inom svensk rätt ligger dock fokus 

                                                   
218 Se avsnitt 5.1.  
219 Se framförallt JK:s beslut dnr 1061-08-42. 
220 JK:s beslut dnr 8156-09-40. För liknande resonemang se Andersson 2014. 
221 Schultz, s. 57 f. Se också Hellner och Radetzki, s. 37–42. 
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främst på den reparativa funktionen. Även inom svensk rätt poängteras skade-
lidandes rätt till full kompensation och att skadelidande ska försättas i samma 
ställning som om skadan aldrig inträffat.222 Att skadelidande har rätt till full 
ersättning gäller även vid ideella skador, men det blir här mer oklart hur princi-
pen ska förstås. Rätten till full kompensation ger inte heller endast uttryck för 
att skadelidande ska få ersättning för hela skadan, utan också att hen inte ska få 
ersättning för mer än skadan. Skadelidande ska alltså inte överkompenseras. 
Det är en avvägning som finns till för att balansera såväl skadelidandes intresse 
av att få sin skada ersatt, såväl som skadevållarens intresse av att inte behöva 
ersätta mer än hen orsakat. Det går som bekant inte att de facto reparera en 
kränkning med monetära medel, man kan inte med pengar återställa skadeli-
dande till det hen var innan kränkningen inträffade.223 Kan skadan ersättas då? 
Går det att kompensera en kränkning med pengar? Det är nog svårt att hävda 
att pengar skulle kunna fungera som ett fullgott substitut för en känsla eller 
upplevelse. Som har konstaterats ovan så ska ersättningen vid kränkning syfta 
till att ”kompensera känslor som den kränkande handlingen har framkallat hos 
den skadelidande”, ”lindra verkningarna av kränkningen” och ”bidra till att den 
skadelidande får upprättelse för den förnedrande och kränkande handlingen 
och därmed också bidra till att återställa självrespekten och självkänslan”.224 Det 
är ytterst tveksamt till om en summa pengar kan återställa självrespekt och 
självkänsla eller lindra verkningar av en kränkning, i den mån det går är det nog 
högst individuellt. Detta har gjort att man kan fråga sig om inte ersättning för 
ideell skada snarast fyller en form av symbolisk funktion, för att visa att hand-
landet inte accepteras och att skadelidandes känslor tas på allvar av rättsväsen-
det. I förhållande till ideell skada ger därför inte uttrycket ”full kompensation” 
någon närmare fingervisning om hur ersättningen ska bestämmas. Vad som 
utgör full kompensation får snarare anses bestämmas av huruvida ersättningen i 
det enskilda fallet står i proportion till andra liknande fall.  

I förhållande till GDPR kan dock begreppet ”effektiv” ersättning vara av 
särskild vikt. Syftet med skadestånd inom EU är generellt att tillförsäkra lag-
stiftningens effektivitet och genomslagskraft, alltså att verka preventivt.225 Ska-
deståndet är tänkt att avskräcka från överträdelser på samma sätt som en sankt-
ionsavgift. Vid ideella skador går det som bekant inte att fastställa skadan i eko-
nomiska termer, vilket leder till att emfasen i dess effektivitet ligger i hur den 
relativiseras. I förhållande till diskrimineringsdirektiven har EUD uttalat att det 
är förbjudet att sätta en på förhand fastställd gräns för ersättning, eftersom 
varje fall måste bedömas individuellt. Det kan inte med säkerhet sägas att 
samma sak gäller i förhållande till GDPR, men även om det gör det så bör det 
inte tolkas som ett hinder för att ha på förhand fastställda beloppsnivåer (scha-
bloner) så länge det sker en individuell bedömning (om än grundat på objektiva 
kriterier) för att relatera schablonbeloppen till olika allvarsnivåer. Det kan även 

                                                   
222 Hellner & Radetzki, s. 23. 
223 För en mer djupgående analys av detta se Schultz s. 64 ff. 
224 Prop. 2000/01:68 s. 48. 
225 Leczykiewicz, s. 65. 
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framhållas att vikten av att ersättningsanspråkets omfattning ska vara nå-
gorlunda förutsebart för skadevållaren kan vara en förutsättning för att skade-
ståndets effektivitet.226 Schablonbelopp har fördelen av att göra en annars svår-
bestämd ideell skada till mer förutsebar. Av redogörelsen ovan framgår att er-
sättning för överträdelse av PuL innebar en ersättning på som lägst 3 000 kr för 
en kränkning som var att bedöma mindre allvarlig, en allvarlig kränkning kunde 
berättiga ersättning på mellan 5 000 och 30 000 kr. Det finns inget konkret att 
säga om beloppen i sig annat än att ersättningarna bör på ett tydligare rätt rela-
teras till ersättningar för kränkning enligt andra regelverk. Som exempel kan 
nämnas kränkning vid överträdelse av EKMR där ersättningsnivåerna generellt 
sett sätts högre för vad som verkar vara samma skada: kränkning av den per-
sonliga integriteten, den personligt skyddade sfären. I förhållande till EKMR 
kan dock ersättning nekas för de mindre allvarliga fallen av kränkning, inte för 
att en kränkning inte förelegat utan för att kränkningen kan anses gottgjord i 
och med upprättelsen. GDPR uppställer krav på kompensation och det framgår 
inte direkt om kompensation måste bestå i monetära medel eller om det kan 
räcka med annan form av upprättelse. Det följer dock av den EU-rättsliga sys-
tematiken att ”kompensation” endast tar sikte på monetär ersättning. I de fall 
något annat än monetär ersättning åsyftas så talas även inom EU-rätten om 
gottgörelse, eller på engelska redress.227 Det faktum att förordningen stadgar en 
rätt till kompensation (compensation) bör därmed kunna tolkas som ett krav på 
monetär ersättning för de fall då skada uppstått.228 

                                                   
226 På så sätt att skadeståndet kan fungera preventivt om risken för skadeståndsskyldighet avhåller 
skadevållaren från att vidta det handlande eller underlåtenhet som riskerar skada och istället 
vidtar ett mer försiktigt förhållningssätt, se Schultz s. 61. För att kunna förutse vilka kostnader 
som risktagandet medför krävs att den eventuella skadan kan uppskattas i pengar.  
227 Se t.ex. artikel 8 direktiv 2004/113/EG, samt artikel 13 förordning (EG) 261/2004. 
228 I artikel 82(5) talas även om att betala ersättning vilket ytterligare talar för en rätt till monetär 
ersättning i fall då skada kan konstateras. 
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7 Slutsatser 

EU-rätten skapar nya rättigheter och skyldigheter i förhållande till enskilda. 
Normalt faller stora delar av de skadeståndsrättsliga frågorna inom medlemssta-
ternas processuella autonomi, så som vilka metoder som ska användas för att 
fastställa ersättningen. Den processuella autonomin hindrar dock inte EU-
rätten från att få viss genomslagskraft även i förhållande till dessa frågor på så 
sätt att hänsyn alltid måste tas till förordningens ordalydelse, syfte och ändamål 
och EU-rättens allmänna principer; däribland kravet på likabehandling och 
effektivitet. Skadeståndet inom EU fyller i första hand snarast en funktion om 
att säkerställa EU-rättens effektivitet och efterlevnad genom att förstärka dess 
verkställighet eller verka avskräckande. Målet är inte att skapa en enhetlig ska-
deståndsrätt utan rätten till kompensation finns till för att säkerställa resterande 
reglers effektivitet. När medlemsstaterna dömer ut skadestånd i enlighet med en 
EU-rättslig rättsakt måste de se till att de materiella och formella villkor som 
ställs upp för att erhålla ersättning inte är mindre förmånliga än villkor avseende 
liknande nationella ersättningsanspråk. Det får heller inte i praktiken bli omöj-
ligt eller orimligt svårt att erhålla skadestånd på grund av de nationella villkoren. 
EU-rätten talar om att den enskilde ska säkerställas full kompensation för den 
lidna skadan, vilket innebär att ersättningen ska motsvara den faktiskt upp-
komna skadan och att skadelidande har rätt till adekvat ersättning i proportion 
till skadan, vilket kan innebära att ersättningen måste överstiga ett rent symbo-
liskt belopp. 

Artikel 82 i GDPR är ambitiöst utformad och stadgar att den registrerade 
ska ha rätt till ersättning för materiell såväl som immateriell skada som denne 
lidit till följd av en överträdelse av förordningen. Begreppen materiell och im-
materiell skada motsvarar det vi inom svensk rätt kallar för ekonomisk skada 
och ideell skada. Begreppet skada ska tolkas brett och med hänsyn till EUD:s 
praxis. Med hänsyn till syftet med dataskyddslagstiftningen och de uttalanden 
som görs i skälen till GDPR så kan det inte anses föreligga någon närmare be-
gränsning för vilka typer av ideella ersättningsanspråk som kan komma på fråga. 
På grund av GDPR:s öppna formulering om att både materiella och immateri-
ella skador ska kunna ersättas så fordras en öppen syn på rätten till ersättning 
för ideell skada. Begreppet skada ska tolkas i enlighet med EU-rätten. Vid till-
lämpning av PuL var det inte alltid tydligt vad som enligt lagen innebar en 
kränkning av den personliga integriteten. I de flesta fall gjordes ingen närmare 
prövning av om det förelåg en kränkning enligt 48 § PuL och detta såväl som 
de uttalanden som gjorts i förarbetena tycks tala för att kränkningen och där-
med även skadan bestod i rättighetsöverträdelsen som sådan. I andra fall har 
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dock ersättning nekats på grund utav att det inte kunde anses föreligga en 
kränkning trots att överträdelse av lagen. Det ligger därmed närmare tillhands 
att utgå ifrån att bedömningen av vad som utgör en kränkning av den person-
liga integriteten enligt PuL skulle göras genom en bedödmning av samma om-
ständigheter som ligger till grund för beräkningen av ersättning; om uppgifterna 
varit känsliga, om det funnits risk för otillbörlig spridning, om det har inneburit 
några negativa konsekvenser för den registrerade, och hur lång tid som kränk-
ningen har bestått. I de flesta av fallen har det varit tillräckligt att någon av 
dessa faktorer förelegat. GDPR innebär inte något direkt hinder för en sådan 
fortsatt tillämpning av skadebegreppet, men på grund utav dess öppna räckvidd 
kan det fordras en mer öppen syn på vad en ersättningsgill ideell skada kan 
vara, en alltför strikt tillämpning av kriterierna kan verka hämmande för rätts-
tillämpningen då det finns risk att inte alla fall av kränkning fångas upp. Samt-
liga omständigheter i varje enskilt fall bör ses som avgörande. Det kan exem-
pelvis vara för begränsande att ställa upp krav på att det måste röra sig om upp-
gifter av känslig natur, då förordningen tar sikte på att skydda den immateriella 
rätten till samtliga personuppgifter, inte endast känsliga sådana.  

Vad gäller att beräkna ersättning så gjordes detta enligt PuL, som konstate-
rats ovan, baserat på en sammanvägning av fyra bedömningsgrunder; (1) 
huruvida uppgifterna var av känslig karaktär, (2) om det hade funnits risk för 
otillbörlig spridning, (3) om det hade inneburit några negativa konsekvenser för 
den registrerade, och (4) hur lång tid som kränkningen hade bestått. Dessa fak-
torer användes sedan för att kategorisera in kränkningen enligt följande: baga-
tellartade kränkningar vilka ej ersätts, mindre allvarliga men ej helt bagatellar-
tade vilka ersätts med 3 000 kr, och allvarlig kränkning vilket normalt ersätts 
med 5 000 kr men där det har även förekommit fall som ersätts med upp mot 
30 000 kr som också betecknats som allvarliga. Exakt vilka faktorer som väger 
tyngst när man ska avgöra om ett allvarligt fall berättigar till 5 000 kr eller 
30 000 kr är dock inte helt tydligt, men sannolikt en skälighetsbedömning med 
hänsyn till samtliga fyra bedömningsgrunder. GDPR tycks inte hindra använ-
dandet av schablonbelopp vid ersättning av en ideell skada, men det får inte 
finnas på förhand fastställda gränser på så sätt att det inte görs några individu-
ella överväganden. Den enskildes rätt till full ersättning såväl som kravet på 
likabehandling förutsätter en enhetlig tillämpning där olika kränkningsskador 
relateras till varandra på ett tydligt sätt. I det sammanhanget kan det finnas 
anledning att se över hur ersättning vid överträdelse av dataskyddslagstiftningen 
stämmer överens med exempelvis ersättningsrätten vid kränkning av rätten till 
privatliv enligt EKMR. Ser man till ordalydelsen av artikel 82 och skälen till 
förordningen verkar det heller inte finnas någon möjlighet att begränsa ersätt-
ningsrätten till att endast omfatta kränkningar av visst allvar. 
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Källförteckning 

Europarättsligt material 

Grundfördrag 
Fördraget om Europeiska unionen, Maastrichtfördraget, EU-fördraget, FEU. 
Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt, EUF-fördraget, FEUF. 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Rättighetsstadgan. 

Förordningar 
Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 

om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passa-
gerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91. 

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning). 

Direktiv 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter.   

Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung.  

Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säker-
ställande av skyddet för immateriella rättigheter.  

Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av princi-
pen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhanda-
hållande av varor och tjänster. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomfö-
randet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i 
arbetslivet (omarbetning).  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om 
vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av med-
lemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser. 

Förarbeten och meddelanden 
Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentet och 

rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
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personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 5419/1/16 REV 1 ADD 1. 

Meddelande från kommissionen om beräkning av skada vid skadeståndstalan vid brott 
mot artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(2013/C 167/07). 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Euro-
paparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(allmän uppgiftsskyddsförordning) COM(2012)0011 – C7-0025/2012–  
2012/0011(COD). 

Offentligt tryck 

Propositioner 
Prop. 1986/87:116 om ändring i datalagen. 
Prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag. 
Prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m.. 
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada. 
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering. 
Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag. 
Prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen. 

Statens offentliga utredningar 
SOU 1992:84 Ersättning för kränkning genom brott: Delbetänkande av kommittén om 

ideell skada. 
SOU 1997:194 Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler: Betän-

kande av Utredningen om det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelser av 
EG-rätten.  

Rättsfall och avgöranden 

EU 
Mål C-26/62, NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend & Loos 

mot Nederländska skatteförvaltningen, REG 1963, s. I-00161 [cit. Van Gend & 
Loos]. 

Mål C-6/64, Flaminio Costa mot E.N.E.L, REG 1964, s. I-00211 [cit. Costa mot 
E.N.E.L]. 

Mål C-41/74, Yvonne van Duyn mot Home Office, REG 1974, s. II-00389 [cit. Van 
Duyn]. 

Mål C-230/78, Eridania mot Ministeriet för jord- och skogsbruk, REG 1979, s. IV-
00547 [cit. Eridania]. 

Mål C-222/82, Apple and Pear Development Council mot. K.J. Lewis Ltd m.fl., REG 
1983, s. VII-00413 [cit. Apple and Pear]. 

Mål C-14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-
Westfalen, REG 1984, s. VII-00577 [cit. von Colson och Kamann]. 
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Förenade målen C-6/90 och C-9/90, Andrea Francovich och Danila Bonifaci m.fl. mot 
Italienska republiken, REG 1991, s. XI/I-00435 [cit. Francovich]. 

Mål C-271/91, Helen Marshall mot Southampton and South-West Hampshire Area 
Health Authority, REG 1993, s. I-04367 [cit. Marshall]. 
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