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Informationen nedan som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av dess medarbetare ska 

endast betraktas som generell information och utgör inte, och ska inte användas som, professionell 

juridisk rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är komplett eller inte är uppdaterad till 

fullo. All användning av informationen sker på egen risk. 

Vad är en laglig grund för behandling? 

GDPR artikel 6 föreskriver att du måste ha en laglig grund för att behandla personuppgifter. Det finns 

sex lagliga grunder för behandling. De flesta grunder kräver att behandlingen är nödvändig för ett 

specifikt ändamål. Om syftet du eftersträvar kan uppnås utan att behandla personuppgifter, eller 

genom att behandla färre personuppgifter, så är behandlingen inte nödvändig. Om ditt syfte ändras kan 

det fortfarande vara möjligt att behandla personuppgifterna enligt den ursprungliga lagliga grunden om 

det nya syftet är förenligt med det ursprungliga syftet. Notera dock att det inte är möjligt att fortsätta 

behandling med ett nytt syfte om din ursprungliga lagliga grund för var samtycke.  

Vilken grund du förlitar dig är beroende av ditt syfte med behandlingen. Det bör dock påpekas att det 

är viktigt att du väljer rätt redan från början då det kan vara svårt att byta grund vid ett senare tillfälle. 

Exempelvis så kan du inte byta från samtycke till en annan grund.  

Om du skulle behandla särskilda kategorier av personuppgifter eller behandla personuppgifter som rör 

fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, så måste du identifiera både en 

juridisk grund för den generella behandlingen samt ytterligare förutsättningar för behandlingen av 

uppgifter av just det slaget. 

Enligt GDPR artikel 13 och 14, så måste du informera de registrerade om både syftet av behandlingen 

och den lagliga grunden för den. Detta kan göras i en integritetpolicy.  

De sex olika lagliga grunderna för behandling  

Det finns sex olika lagliga grunder för personuppgiftsbehandling. Dessa är: 

a) Samtycke: Den registrerade har fritt lämnat ett specifikt, informerat och otvivelaktigt

samtycke för personuppgiftsbehandlingen för ett specifikt syfte.

Notera att:

i. En arbetsgivare bör använda denna lagliga grund sparsamt, om alls, gentemot dennes

anställda.

ii. En registrerad kan när som helst återkalla hans/hennes samtycke.

iii. Samtycke är oftast inte en lämplig grund för behandling då det, bland annat, krävs

mycket administration för att hålla reda på alla “aktiva” samtycken.

b) Uppfyllande av avtal: Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal som

personuppgiftsansvarige har med den registrerade, eller för att denne har bett

personuppgiftsansvarige att vidta specifika steg innan ingåendet av ett kontrakt.

c) Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna efterleva lagstiftningen

(ej innefattat kontraktuella skyldigheter).

d) Väsentliga intressen: Behandlingen är nödvändig för att skydda någons liv.
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e) Offentlig uppgift: Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges

myndighetsutövning, där detta har en tydlig grund i lag.

f) Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvariges eller en

tredje parts berättigade intresse, såvida det inte finns en god anledning att skydda den

registrerades personliga data som överskrider de berättigade intressena.

Notera att:

i. Offentliga myndigheter som behandlar personuppgifter kan inte använda denna

lagliga grund.

Checklista 

☐ Granska syftet med behandlingsåtgärderna och välj den mest lämpliga lagliga grunden (eller

grunderna) för varje aktivitet.

☐ Bekräfta att behandlingen är nödvändig för det relevanta syftet och verifiera att det inte finns

andra rimliga och mindre ingripande sätt att uppnå det syftet.

☐ Dokumentera det beslut som där den lagliga grunden tillämpas för att hjälpa till att

demonstrera efterföljsamhet.

☐ Vid behandling av särskilda personuppgifter, identifiera också en förutsättning för behandling

av särskilda personuppgifter och dokumentera detta.

☐ Vid behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser

som innefattar brott, identifiera även en förutsättning för behandling av denna data, och

dokumentera detta.

☐ Inkludera information om både syftet med behandlingen och den lagliga grunden för

behandlingen i din personuppgiftspolicy.
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