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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dataskyddsförordningen ställer höga krav på organisationers behandling av 

enskildas personuppgifter. Enligt artikel 5.2 dataskyddsförordningen är det den 

personuppgiftsansvarige som ansvarar för att organisationen följer 

dataskyddsförordningen. Utöver att insamlingen av personuppgifterna ska 

vara tillåten, måste den personuppgiftsansvarige dessutom hantera dessa 

uppgifter på ett korrekt sätt, med respekt för den enskildes integritet och 

med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder. 

 

Varje enskild nämnd eller bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig och 

ansvarar därigenom för att dess personuppgiftsbehandlingar utförs i enlighet 

med dataskyddsförordningens bestämmelser.  

Att anställda har en grundläggande kännedom om dataskyddslagstiftning är en 

förutsättning för att organisationen ska kunna leva upp till kraven i 

förordningen. Att ha en grundläggande förståelse för dataskyddsregleringen är 

också en förutsättning för att de anställda exempelvis ska kunna identifiera en 

personuppgiftsincident och på så sätt kunna minimera skada dels för de 

registrerade, dels för organisationen i stort.  

 

Dataskyddsombudets skyldighet, som regleras i artikel 39 

dataskyddsförordningen, är bland annat att övervaka den 

personuppgiftsansvariges efterlevnad av förordningen, vilket innefattar 

granskning av anställdas utbildning som deltar i behandlingar av 

personuppgifter.   

1.1.1 Granskningsområdet 

Granskningsområdet som valts ut är arbetet med utbildning inom 

dataskyddslagstiftningen i er organisation. 

1.1.1.1 Syfte 

Syftet med granskningen av organisationens kunskaper om 

dataskyddslagstiftningen och frågor kring utbildning är att undersöka vilken 

nivå av kunskap organisationen har och identifiera eventuellt behov av 

ytterligare utbildningsinsatser.   

1.2 Tillvägagångssätt 
Granskningen delades upp i två delar där den ena delen var riktad till 

dataskyddskontakten och den andra delen var en enkät riktad till medarbetare 

och chefer. Dataskyddskontakten fick generella frågor om hur utbildning av 
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dataskyddslagstiftningen genomförs inom organisationen. Enkäten bestod dels 

av ett antal kortare frågor om dataskyddslagstiftningen, dels av frågor kring 

vilka utbildningsinsatser som den anställde har erhållit i organisationen. 

Enkäten har genomförts anonymt då syftet var att få en organisatorisk 

överblick. 

För Idrott- och föreningsförvaltningen bedömdes att hela organisationen var 

aktuell för att svara på enkäten då man ansett att samtliga arbetstagare på olika 

sätt kommer i kontakt med och behandlar personuppgifter i sina yrkesroller.  

1.3 Bilagor 
Bilaga 1  Enkätfrågor och svar om organisationens strategier för utbildning  

 

Bilaga 2  Enkätundersökningsfrågor 

2 Granskning 

2.1 Organisatoriska strategier för utbildning 
inom dataskydd 
Dataskyddskontakten har fått frågor om hur verksamheten lagt upp sin 

organisation kring utbildning inom dataskydd.  

1. Beskriv hur ni hittills utbildat er personal. 

2018 

Förvaltningen har använt sig av Intraservice web/nano-utbildning, ca 50% av 

förvaltningens anställda deltog på den.  

Det gjordes också en kartläggning över förvaltningens 

personuppgiftsbehandlingar och det tillsattes en projektgrupp. Projektgruppen 

bestod av en representant per förvaltningsavdelning som i sin tur 

vidareutbildade avdelningen. 

Det anordnades en Personaldag för samtliga anställda där 

Dataskyddsförordningen var ett inslag.  

En flik på förvaltningens Intranät för dataskydd togs fram. Det har även gått ut 

information via chefsbrev. 

Utbildningsunderlag till arbetsplatsträffar har tagits fram.  

Det genomfördes också en informationsträff för samtliga medarbetare som 

arbetar på Kvibergskontoret.  
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Chefer har fått information/utbildning på chefsforum eller ledningsgrupper 

under våren 2018 

Dataskyddskontakter har haft utbildningar ute på anläggningar och i 

arbetsgrupper.  

2019 

Utbildning för nya tillsvidareanställda, som HR ansvarade, för genomfördes.. 

Dataskydd är en del av utbildningen. 

Receptionister på avdelning anläggning har fått en utbildning där dataskydd är 

en del av grundutbildningen information finns också med i kassamanualen. Det 

är här majoriteten av personuppgiftsbehandlingar genomförs på förvaltningen. 

2. Hur säkerställer ni att medarbetarna deltar i utbildningarna? 

Receptionister på avdelning anläggning genomför ett kunskapstest efter sin 

utbildning. 

Respektive avdelning ansvarar för att följa upp kunskaperna hos medarbetarna. 

Men det finns inget förvaltningsövergripande system för uppföljning av 

kunskapsnivåerna. 

3. Har ni utbildat alla era medarbetare på samma sätt? Om ni utbildat 

medarbetare på olika sätt, varför har ni gjort olika? Och hur har 

utbildningen skiljt sig?  

Grundmaterialet och informationen på APT som gått ut till alla medarbetare har 

varit samma. Samt att det är samma information på vårt Intranät till alla 

medarbetare. 

Dock har den riktade informationen till olika medarbetargrupper anpassats efter 

roll/funktion i verksamheten. 

4. Beskriv hur ni säkerställer att nyanställda får den utbildning 

som krävs. 

Dataskydd är en del av utbildningen för nya tillsvidareanställda, som HR 

ansvarar för. Utbildningstillfället är en del i introduktionen för arbete i 

förvaltningen.  

Samtliga receptionister får utbildning i dataskydd och 

personuppgiftsbehandlingar som genomförs i receptionen vid nyanställning. Det 

är här majoriteten av personuppgiftsbehandlingar genomförs på förvaltningen. 

Förvaltningen planerar att införa information om dataskydd i checklistan för 

varje nyanställd på förvaltningen. I den får nyanställda information från sin 

närmaste chef samt information om var man kan läsa mer om dataskydd på 

förvaltningens intranät. 

5. Har ni kartlagt framtida behov av utbildningar? Om ja, beskriv hur 

behoven ser ut i verksamheten och hur ni ska tillgodose dessa 

eventuella behov.  
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Dataskyddskontakterna och arbetsgruppen behöver kontinuerlig utbildning i 

frågorna. Dataskyddskontakterna ska gå på utbildningar internt i staden och 

externt vid behov. Arbetsgruppen håller sig uppdaterad på dataskyddsområdet, 

samtalar med varandra under möten och får information om dataskyddsfrågor 

från dataskyddskontakterna.  

Ansvariga för personuppgiftsbehandlingar (avdelningschefer) behöver 

kontinuerlig utbildning i frågorna. Dataskyddskontakterna samordnar 

utbildningstillfällen, vilket kan ske genom vårt dataskyddsombud i staden eller 

extern expertis. 

6. Hur ser ni till att kunskapen underhålls hos medarbetarna?  

Ett omtag avseende förvaltningens arbetsgrupp inom GDPR där vi kommer att 

se över tidigare representation/sammansättning och funktion är planerat. 

Dataskyddskontakterna är sammankallande och håller ihop dataskyddsarbetet. 

Tanken är att arbetsgruppen är dataskyddskontakternas organisation och 

förlängda arm ut i förvaltningen. Arbetsgruppen är experter på sina 

verksamhetsområden och kan både bistå i fråga om eventuella 

personuppgiftsincidenter (utreda/inhämta information etc) och kontinuerlig 

utbildning på sina respektive avdelningar/enheter.  

7. Hur ser ni till att informationen i utbildningarna är 

uppdaterade? 

Utbildningsmaterial stäms av med DSO och arbetsgrupp.  

Utbildningsmaterialet grundar sig på Integritetspolicyn (tillgänglig på 

Intranätet) som uppdateras löpande. 

2.1.1 Iakttagelser 

Det är positivt att läsa att dataskyddskontakterna har ambitionen att lägga fokus 

på att bredda kompetensen i förvaltningen. En väl sammansatt 

dataskyddsorganisation ger goda förutsättningar att hålla dataskyddsfrågorna 

levande långt ut i organisationen. Planen som dataskyddskontakterna 

presenterar ger goda förutsättningar att komma en bra bit på vägen att stärka 

dataskyddsarbetet hos en förvaltning som hanterar stora mängder med 

personuppgifter. 

2.2 Utbildning/kunskapsnivå hos 
organisationen/utbildningsinsatser 8 (se 
bilaga 1) 
Enkäten gick ut till samtliga anställda inom Idrott- och föreningsförvaltningen 

via Intranät. 267 anställda svarade på enkäten. 249 medarbetare och 23 chefer. 

Resten besvarade inte frågan. Av dessa påstod 73 ha fått intern utbildning inom 

dataskydd med stor majoritet under 2018. Enligt uppgift från 
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dataskyddskontakterna är det ca 340 anställda på Idrott- och 

föreningsförvaltningen. Det ger en svarsfrekvens på 78,53%.  

Av de som svarat så säger sig 120 medarbetare att de inte fått någon utbildning 

inom dataskydd. 99 av de svarande vet hur de ska agera om de upptäcker en 

personuppgiftsincident. 164 vet inte hur de ska agera. 

Vid frågan vem som är personuppgiftsansvarig är det 67 som vet att det är 

nämnden som är personuppgiftsansvarig. Resterande svar är blandade men 

majoriteten verkar tro att det är närmsta chefen som är personuppgiftsansvarig 

(40 stycken). 

På frågan om vad som är en personuppgift är det 80 som har alla rätt. De flesta 

har klickat i rätt alternativ men har också klickat i att portkod är en 

personuppgift vilket det i regel inte är. 

I nästa fråga undersöktes om den svarande kunde urskilja vad som är en 

personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen. 

Förening A har ett medlemsregister över alla sina medlemmar som består av 
namn och mailadresser. 
Detta är en personuppgiftsbehandling vilket 152 av 267 också svarade. 
  
Verksamhet B tillhandahåller en molntjänst där andra verksamheter kan lagra 
och sköta sin personaladministration.   
Detta är också en personuppgiftsbehandling vilket 123 av 267 hade koll på. 
 
Organisation C lämnar ut personuppgifter till andra verksamheter.  
Detta är också en personuppgiftsbehandling vilket 167 av 267 hade koll på. 

 
Anställd A skickar ett mail till anställd B. 
Detta är också en personuppgiftsbehandling vilket 55 av 267 hade koll på. 
   
En chef på verksamhet X läser ett mail och tar sedan fram ett svar. 
Detta är också en personuppgiftsbehandling vilket 30 av 267 hade koll på. 
  
En medarbetare raderar en semesterlista som innehåller namn och 
anställningsnummer. 
Detta är också en personuppgiftsbehandling vilket 123 av 267 hade koll på. 

   
En anställd skriver ned ett telefonnummer på en post-it – strax efter slänger 
hon lappen.   
Är ingen personuppgiftsbehandling men det trodde 43 av 267. 
 
Två kollegor står och pratar strunt om nya chefen Melinda Schnappfel på 
våning tre. 

 Är ingen personuppgiftsbehandling men det trodde 18 av 267. 

 
Verksamhet Z inser att de har glömt gallra en personakt gällande en avliden 
kollega. 
Är ingen personuppgiftsbehandling men det trodde 110 av 267. 
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I nästa fråga ville vi undersöka om den svarande kunde identifiera 
personuppgiftsincidenter. 
 

Egon som är ny enhetschef på förvaltning X behöver i sitt uppdrag ha 
åtkomst till ett IT-system som hanterar personuppgifter i form av namn, 
adress, epost och anställningsform och information om anhöriga. Han går 
till Stina som är systemadministratör och hon delar ut behörigheten. 
Samtidigt ser hon att Elsa och Boris som också arbetar på förvaltningen 
men på en annan enhet har behörigheten, trots att de inte längre behöver 
den. Hon tar bort dessa behörigheter men frågar sig sedan, är detta en 
personuppgiftsincident enligt GDPR?    

 
I det första påståendet har 165 av 267 svarat att det är en 
personuppgiftsincident vilket det också är. 
 

Maria arbetar på förvaltning X han behöver skriva ut ett dokument och går 
till skrivaren. Där upptäcker han att det ligger en utskrift i skrivaren men 
ingen är där. Han vänder på pappret och ser att det är ett klagomål från en 
kommuninvånare där Peter Ottosson klagar på att det luktar rök och att 
hans astma blivit värre på grund av det och att han vill ha återkoppling i 
ärendet. Maria ser på handlingen att den skulle till handläggare Olof som 
sitter två rum bort. De skrattar lite åt det men sen funderar de på om detta 
inte är en personuppgiftsincident enligt GDPR?  

 
I det andra påståendet har 126 av 267 svarat att det är en 
personuppgiftsincident vilket det också är. 
 

Mårten är hemma sjuk och skriver detta i ett sms till sin chef som går runt 
och meddelar att Mårten är frånvarande idag. Sedan blir hen tveksam. Kan 
chefen säga detta till kollegorna eller skapar hen en personuppgiftsincident 
då?   

 
I det tredje påståendet har 22 av 267 svarat att det är en 
personuppgiftsincident vilket det inte är. 
 

Majken läser sin mail. Hon klickar på en länk från en okänd avsändare och 
får upp ett felmeddelande att datorn är smittad av virus. Är detta en 
personuppgiftsincident?  

 
I det fjärde påståendet har 41 av 267 svarat att det är en 
personuppgiftsincident vilket det också är. 
 
 
 
 
I sista frågan ville vi undersöka om den svarande kunde urskilja vad som räknas 
som känsliga personuppgifter. 
 
Medlemskap i fackförening (Känslig personuppgift)  
Detta visste 134 av 267 svarande. 
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Hälsa (Känslig personuppgift)  
Detta visste 177 av 267 svarande. 
 
Lösenord till datorn (Klassas inte som känslig personuppgift)  
Det trodde 135 av 267 svarande. 
 
Filosofisk övertygelse (Känslig personuppgift)  
Detta visste 61 av 267 svarande. 
 
Mobilnummer (Klassas inte som känslig personuppgift)  
Det trodde 76 av 267 svarande. 
 
Politiska åsikter (Känslig personuppgift)  
Detta visste 156 av 267 svarande 
 
 

2.2.1 Iakttagelser 

Den tämligen höga svarsfrekvensen ger ett bra material att analysera. 

Resultatet visar dock att det finns anledning att se över ett framtida behov 

av kompetensutveckling inom dataskydd på förvaltningen. Att 

majoriteten inte vet hur de ska agera när de upptäcker en 

personuppgiftsincident är en varningssignal. Resultatet visar också på att 

många inte vet vilka uppgifter som klassas som känsliga vilket i Idrott 

och föreningsförvaltningens fall kan vara extra allvarligt då förvaltningen 

hanterar en hel del sådana uppgifter i sina olika processer.  

 

3 Analys och sammanfattning 
Utifrån de svar som granskningen visar så är dataskyddsombudets bedömning 

att Idrott- och föreningsförvaltningen har höga ambitioner med sitt 

dataskyddsarbete. Det är en förvaltning som hanterar stora mängder 

personuppgifter dagligen och behöver således ha en god organisation knutet till 

dataskyddsarbetet. Av resultatet av enkäten att döma så är det positivt att det var 

en tämligen hög svarsfrekvens vilket visar på att frågorna är relevanta i många 

delar av förvaltningen. Att majoriteten svarar att de inte vet hur de ska agera när 

de identifierar en personuppgiftsincident indikerar på att kontinuerlig utbildning 

och tydliga rutiner knutna till dataskyddsarbetet på förvaltningen är viktiga.   

 

RISK: Att läsa om de ambitioner som förvaltningens dataskyddskontakter har är 

glädjande och det lyfts väldigt goda tankar och förslag i svaren. Det är viktigt 

att organisationen kan hitta en strategi för att genomföra dessa insatser och 

synliggöra detta i exempelvis en årsplan. Risken är annars att det inte blir gjort 
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eller att förvaltningens olika delar inte har tid att delta i alla nödvändiga 

insatser.  

 

REKOMMENDATION: Att arbeta vidare med att utbilda medarbetare i 

förvaltningens olika delar efter behov. Prioritera efter det som är känsligast och 

där det finns störst brister. Det är också viktigt när dataskyddsorganisationen är 

på plats att det finns en beslutad årsplan med prioriterade insatser för året. Detta 

skapar ett proaktivt arbetssätt med dataskydd och är eftersträvansvärt för att 

möta framtida utmaningar inom området.  

4 Vad har hänt sedan 
granskningen samt planering 
för framtiden 
 

Granskningen genomfördes i början av 2020 och på grund av rådande 

omständigheter så presenteras resultatet först nu. Planen var egentligen att 

resultatet skulle redovisats innan semesterperioden 2020 men fick skjutas fram 

på grund av förändrade förutsättningar. Därför så har jag lämnat avslutande del 

öppen för dataskyddskontakterna att lämna ytterligare beskrivning vilket arbete 

som är gjort utöver det som presenteras i rapporten. 

4.1.1 Kommentar från dataskyddskontakt 

Under hösten 2019 identifierades ett stort behov av att bygga upp ett 

strukturerat och kontinuerligt arbete med GDPR, på olika nivåer. Resultatet av 

denna granskning bekräftar behovet, vilket ses som positivt. 

I samband med att denna enkät skickades ut togs en övergripande plan, om hur 

arbetet skulle fortlöpa, fram och förankrades i förvaltningsledningen. Sedan i 

början på mars har dataskyddskontakterna (nämndsekreterare och 

säkerhetssamordnare) kontinuerliga möten, en gång per vecka, för att diskutera 

uppkomna frågor och planera arbetet framåt. Förutom ett bra samarbete mellan 

dataskyddskontakterna har följande genomförts:  

Arbetsgrupp, med representanter från samtliga avdelningar, har etablerats och 

arbetsmöten med kompetenshöjande insatser har genomförts, i skrivande stund 

totalt tre möten. Dataskyddskontakterna är sammankallande. I sin tur har 

representanterna kontakt med andra involverade i arbetet på sin avdelning. Det 

som identifierats som mest akut är att uppdatera förvaltningens 

personuppgiftsbehandlingsregister i Draftit. Vid varje möte har vi därför gått 

igenom vad som behöver uppdateras och gett varje enhet/avdelning i uppgift att 

uppdatera registret med ytterligare information. Vi planerar möten ungefär en 

gång per månad och vid behov. 
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Således har avdelningarnas personuppgiftsbehandlingar har setts över och 

registret uppdateras succesivt. Uppföljning sker på arbetsgruppens möten. 

Frågor och/eller svårigheter diskuteras gemensamt. Arbete för att få in 

fullständig information i systemet Draft-it kvarstår men går sakteliga framåt. 

Förvaltningens dataskyddsombud hur bjudits in till arbetsgruppen för 

kompetenshöjande punktinsatser, vad gäller bland annat bakgrund, laglig grund 

och känsliga personuppgifter.  

Medvetenheten i arbetsgruppen har höjts genom kontinuerliga träffar och 

uppföljning, samt i sin tur även hos avdelningarnas centrala funktioner då 

personuppgiftsbehandlingarna gås igenom. 

En samarbetsyta för GDPR har tagits fram för att på ett enkelt sätt kunna dela 

information i arbetsgruppen. 

Checklistan till nyanställda ska uppdateras under hösten för att ta höjd för 

GDPR-aspekten och enhetschefens ansvar i introduktionen. 

På gång är att ta fram en övergripande strategi med årshjul som ska förankras i 

förvaltningsledningen. Dataskyddskontakter ansvarar för framtagandet med stöd 

av arbetsgruppen, i form av referensgrupp.  

Avdelningsvisa möten ska genomföras under hösten för att se över och 

uppdatera det sista från 2018 års åtgärdslista samt att diskutera 

verksamhetsspecifika frågor. En hel del av tidigare identifierade åtgärder har 

omhändertagits i och med våren och sommarens uppdaterade 

personuppgiftsbehandlingar.  

Plan för utbildning ska tas fram baserat på olika nivåer kopplat till funktion, 

ansvar och kontakt med personuppgifter i sin yrkesroll, exempelvis grund, 

fördjupad och avancerad. Webbaserad utbildning med inslag av filmer med 

olika scenarion diskuteras och möjligheter utreds vidare under hösten 2020.  


