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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 dataskydds-

förordningen, 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 dataskyddslag-

stiftningen i er organisation. 

1.1.1.1 Syfte 

Syftet med granskningen av organisationens kunskaper om dataskydds-

lagstiftningen 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 

dataskyddslagstiftningen har genomförts och vilka framtida utbildningsinsatser 

som planeras genomföras inom organisationen. Enkäten bestod dels av ett antal 
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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. 

1.3 Bilagor 
Bilaga 1 Frågor 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. Frågorna och svaren återfinns i 

bilaga 1. 

Sammanfattning av organisationens utbildningsstrategier 

Utbildning har skett under ett flertal tillfällen sedan förordningen trädde ikraft i 

maj 2018. Det har skett genom träffar med dataskyddskontakten och under APT 

vid ett flertal tillfällen. Även träffar med dataskyddsombudet har skett vid två 

tillfällen. 

Det finns idag inga rutiner för att säkerställa att medarbetare deltar i 

utbildningarna/informationstillfällena. Men det märks att medvetenheten inom 

förvaltningen är hög då medarbetare dagligen lyfter frågor som rör dataskydd.  

Förvaltningen har både utfört grundläggande utbildningar för samtliga inom 

organisationen och haft mer specifika utbildningar för vissa kategorier av 

anställda såsom avdelningsansvariga, chefer, administratörer, HR och 

kommunikation. Samtliga nya medarbetare får introduktion om dataskyddsför-

ordningen under förvaltningens gemensamma introduktionsdag för nyanställda, 

av chefsjuristen samt av dataskyddskontakten. 

Förvaltningen har ännu inte kartlagt de framtida utbildningsbehoven. En generell 

utbildning i informationssäkerhet planeras att tas fram under året som ska hållas 

kontinuerligt. De anställdas kunskaper underhålls genom att dataskydds-

kontakten samt andra med kunskap inom området regelbundet träffas både enskilt 

och i grupp rörande frågor om dataskydd samt genom framtida utbildnings-

insatser.   

Informationen i utbildningarna hålls uppdaterad genom att materialet till dessa 

revideras eller tas fram inför varje tillfälle.  
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2.1.1 Iakttagelser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningen har från ikraftträdandet av 

den nya förordningen arbetat med att organisationen ska få kunskaper inom 

dataskyddsfrågorna och arbetet pågår alltjämt, dock saknas en fastslagen plan för 

de framtida insatserna.  

Man har valt att utbilda samtliga anställda inom förvaltningen och gett även 

specifika utbildningar för vissa kategorier som behöver det. Av de rapporter som 

kommit från bland annat Datainspektionen framgår tydligt att den mänskliga 

faktorn är den största orsaken till att en organisation behandlar personuppgifter 

på ett felaktigt sätt. Anställda som behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete 

är således de som innebär den största risken i en organisation.  

Det en god strategi att man valt att utbilda samtliga av förvaltningens anställda 

då i princip alla behandlar personuppgifter dagligen. Särskilt positivt är att man 

även har fokuserat på att ge utökade utbildningar till de kategorier av anställda 

som i synnerhet behandlar mycket och känsliga personuppgifter. Även om med-

vetenheten hos anställda är hög och många utbildningar/informationstillfällen 

hålls är det önskvärt att uppföljning av deras kunskapsnivå sker kontinuerlig. 

Detta för att säkerställa och kunna stämma av att alla erhållit goda kunskaper 

inom dataskydd för att förvaltningen ska kunna efterleva förordningens krav.  

Det är klokt att fortsätta med de regelbundna träffarna både enskilt och i grupp 

rörande frågor om dataskydd och utföra generella utbildningar inom 

informationssäkerhet och dataskydd. Kortare e-utbildningar kan vara ett lämpligt 

sätt att genomföra framtida utbildningar på. Därtill kan även enkla och korta tips 

på intranätet vara bra för att hålla anställda uppdaterade och ständigt medvetna 

om dataskyddsfrågorna i det dagliga arbetet.  

Att utbildningsmaterialet uppdateras inför varje utbildning/informationstillfälle 

är bra då det idag inte alltid finns klara svar på hur man ska tolka visa artiklar 

praktiskt och det kommer ständigt nya beslut/riktlinjer som påverkar.  

2.2 Utbildningsinsatser och kunskapsnivå hos 
organisationen 
Enkätundersökningen har lagts ut på förvaltningens intranät. Totalt har 207 svar 

erhållits, två svar är helt ofullständigt då man endast angett att man arbetar på 

förvaltningen men ej fortsatt svara på efterföljande frågor i enkätundersökningen. 

Redogörelsen för svaren har delats upp i yrkeskategorierna chef respektive 

medarbetare. Med medarbetare menas alla som arbetar i organisationen som inte 

är chefer. När båda kategorierna redovisas i ett gemensamt resultat eller ska 

benämnas gemensamt används nedan begreppet ”anställda”. I undersökningen 

har 27 angett att de är chefer och 178 att de är medarbetare.  

Vissa har inte svarat på alla frågor i enkäten varför totala antalet svar på 

respektive fråga skiljer sig åt. 
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2.2.1 Svaren avseende utbildningsinsatser 

Utbildningsinsatser 

På frågan om man har fått någon utbildning om dataskyddslagstiftningen har 

totalt 201 anställda svarat på frågan varav 133 har angett att de fått utbildning 

internt, av dataskyddsombudet eller externt (några har angett att de fått utbildning 

både internt och av dataskyddsombudet eller både internt och externt eller på 

samtliga sätt). 

Utifrån nedanstående tabell kan man utläsa att 71 anställda angett att de inte fått 

någon utbildning eller vet inte/minns inte om de fått någon utbildning. Värt att 

notera är att tre av dessa har angett att de både har fått utbildning internt eller av 

dataskyddsombudet samtidigt som de svarat att de inte fått någon utbildning eller 

vet inte/minns inte om de fått någon utbildning.  

  

Utav de inkomna svaren på när i tiden man fått utbildning mellan 2018-2019 har 

90 anställda angett att de fått utbildning vid ett tillfälle medan resterande har 

angett att de fått utbildning vid flera tillfällen eller att utbildning sker 

kontinuerligt. 46 anställda har angett att de antingen är självlärda, att de fått 

utbildning av tidigare arbetsgivare eller via universitet/högskola. Värt att notera 

är att fem av dessa har även angett att de fått utbildning internt, av 

dataskyddsombudet eller externt. 
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2.2.2 Svaren avseende kunskapsfrågorna 

Andra delen av enkätundersökningen bestod av sex kunskapsfrågor inom 

dataskydd. Frågor, svarsalternativ och rätt svar återfinns i bilaga 2. 

 

Personuppgiftsansvaret 

På frågan om vem som är ansvarig för organisationens personuppgifts-

behandlingar svarade totalt 186 anställda. 

Såsom framgår av bilaga 2 är det korrekta svaret på frågan ”Nämnden för 

förvaltningen eller styrelsen för bolaget”. Av de chefer som svarade på frågan var 

det 15 som angav det korrekta svaret och av medarbetarna låg denna siffran på 

52. 

Av stapeldiagrammet kan man utläsa att många av medarbetarna och några av 

cheferna tror att det är dem själva som enskild medarbetare eller att det är 

dataskyddsombudet som är ansvariga för organisationens personuppgifts-

behandlingar. 

 

 

Identifiering av personuppgifter  

I undersökningen fanns två frågor om personuppgifter. Den ena frågan var vilka 

av de åtta angivna alternativen som är en personuppgift, där fem av alternativen 

var rätt (namn, personnummer, e-postadress, fingeravtryck och telefonnummer) 

och tre var felaktiga (portkod, ett aktiebolags namn och växelnumret till 

arbetsplatsen). Totalt var det 87 anställda av 190 som svarat på frågan som angett 

samtliga korrekta alternativ. Resterande har antingen missat en eller flera av de 

korrekta alternativen eller angett en eller flera av de felaktiga alternativen. 
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Av de felaktiga alternativen var det ett som stack ut. Detta var alternativet 

”Portkod” vilket totalt 42 anställda trodde var en personuppgift.  

 

Den andra frågan om personuppgifter var vilka av de sex angivna alternativen i 

frågan som klassificeras som känsliga personuppgifter, där fyra av alternativen 

var rätt (medlemskap i fackförening, hälsa, filosofisk övertygelse, politiska 

åsikter) och två var felaktiga (lösenord till dator och mobilnummer). Totalt var 

det 175 anställda som svarade på frågan och av dessa var det 46 personer som 

angav samtliga korrekta alternativ. Resterande har antingen missat en eller flera 

av de korrekta alternativen eller angett en eller flera av de felaktiga alternativen. 

Totalt 52 anställda trodde att alternativen ”Lösenord till dator” och 43 anställda 

trodde att ”Mobilnummer” var känsliga personuppgifter. 
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Identifiering av personuppgiftsbehandlingar 

Enkätundersökningen har innehållit en fråga med nio olika påståenden/senarior 

där man skulle ange vilka av dessa som räknas som en personuppgiftsbehandling 

enligt dataskyddsförordningens mening. Av dessa nio angivna alternativen var 

sex rätt och tre felaktiga.  

Av de som svarat var det en person som angav bara samtliga sex korrekta 

alternativ. Det var 36 personer som angav samtliga av de korrekta alternativen 

men de hade även angett ett eller flera av de felaktiga alternativen.  

 

Personuppgiftsincidenter 

På frågan om man vet hur man ska gå tillväga vid en personuppgiftsincident 

svarade totalt 192 personer och av dessa var det 122 personer som svarade ja.  

 

Enkätundersökningen har även innehållit en fråga med fyra olika 

påståenden/senarior där man ska ange vilka av dessa som räknas som en 

personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningens mening. Av dessa fyra 

angivna alternativen var tre rätt och ett felaktigt. Totalt svarade 179 anställda på 

frågan, 15 personer av de som svarat på frågan angav samtliga korrekta alternativ. 

Av de inkomna svaren var det 100 anställda som har angav 2 av de 3 korrekta 

alternativen. Väldigt få trodde att ett virusangrepp på datorn var en 

personuppgiftsincident vilket var ett av de tre rätta alternativen. Värt att notera är 

att det bara var totalt åtta personer som angett det felaktiga alternativet. 
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2.2.3 Iakttagelser 

Varför vissa inte har svarat på alla frågor i enkäten kan givetvis ha sin grund i 

flertalet omständigheter. Möjligtvis har man känt sig osäker på vad man ska välja 

för svar och därför avstått från att svara på frågan eller så har man inte förstått 

vikten av att faktiskt genomföra enkäten efter bästa förmåga. Enkätens 

utformning och det faktum att den gick att genomföra flera gånger om, eftersom 

den var anonym, kan ha haft betydelse. Kanske har någon avbrutit en inledd enkät 

och börjat om på nytt. 

 

Utbildningsinsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att många har angett att de har fått någon 

utbildning av förvaltningen. Det var nästan 34% av de som svarade som angett 

att de inte fått någon utbildning eller vet inte/minns inte om det fått någon 

utbildning. Omkring 15% av alla som svarade anser att de är självlärda.  

Vad siffrorna beror på är svårt att veta men eventuellt kan det kan bero på att de 

anställda inte uppfattat de utbildningsinsatser som hållits som ”riktiga” 

utbildningar enligt deras mening.  

Att mer än en sjättedel av de som svarat anser sig vara självlärda kan både vara 

bra och dåligt. Bra om det är så att de faktiskt har fått adekvata kunskaper inom 

dataskydd genom att självmant läsa och ta reda på vad som gäller, men dåligt om 

kunskaperna de erhållit på egenhand är bristfälliga eller kanske rent av felaktiga. 

Det blir svårt för organisationen att veta vilka kunskaper dessa personer faktiskt 

har och om de är adekvata då det idag inte finns någon uppföljning med 

kunskapstester.  

 

Personuppgiftsansvaret 

Det var 36% av de som svarade som visste att det är nämnden som är ansvarig 

för förvaltningens personuppgiftsbehandlingar. Såsom ovan nämnts var det 

många som trodde att det är de själva som enskild medarbetare eller 

dataskyddsombudet som är ansvarig. Visserligen är man som anställd förpliktad 

att utföra sina arbetsuppgifter enligt de instruktioner och rutiner som 

förvaltningen har, så att man tror att man själv är ansvarig tyder på att man ändå 

förstår allvaret med att följa dessa instruktioner och rutiner. Det är dock viktigt 

med ett korrekt utpekat ansvar då dataskyddsarbetet ska genomsyra hela 

organisationen. Mycket av de dagliga behandlingarna utförs av de anställda men 

det måste finnas en förståelse och respekt för dataskyddsfrågorna hos nämnden 

(och såklart även ledningsgruppen) så att dataskyddsarbetet får den plats och den 

tid som krävs. 

Att medarbetare själva känner sig ansvariga får inte innebära att de blir oroliga 

eller rädda för att göra fel. Det är upp till nämnden att skapa förutsättningar för 

att den enskilde medarbetaren ska kunna göra rätt och känner sig trygg med de 

behandlingar som förvaltningen ska utföra. 
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Dataskyddsombudets roll enligt förordningen är att ge organisationen 

information och råd inom dataskyddsfrågor samt kontrollera att förordningen 

efterlevs. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen faktiskt 

följer förordningen eller annan dataskyddslagstiftning utan är således endast ett 

stöd för organisationen.  

 

Identifiering av personuppgifter  

Resultatet på dessa frågor visar att anställda har en relativt god kunskap om vad 

som är personuppgifter. På frågan om känsliga personuppgifter var det bara 

omkring 26% som angett samtliga rätta alternativ vilket är en låg siffra. Dock ska 

poängteras att om man tittar på respektive svarsalternativ i jämförelse med totala 

antalet anställda som svarat, har många av de rätta alternativen valts. De flesta 

visste att medlemskap i fackförening (ca 73%), hälsa (92%), politiska åsikter 

(84%) eller filosofisk övertygelse (ca 54%) räknas som en känslig personuppgift.  

Av siffrorna ovan kan konstateras att flest missade att filosofisk övertygelse är en 

känslig personuppgift enligt förordningens mening. Sett till förvaltningens 

kärnuppdrag och vad myndighetens normala administrativa arbetsuppgifter 

består av, kan man dra slutsatsen att förvaltningen i det dagliga arbetet i princip 

aldrig ska behandla uppgifter om filosofiska övertygelser. Den bristande 

kunskapen kring att filosofisk övertygelse är en känslig personuppgift medför 

alltså inte en överhängande risk för verksamheten.  

Att många, nästan 30%, angav att lösenord till dator är en känslig personuppgift 

kan bero på att man inte vet vad känsliga personuppgifter är enligt förordningens 

mening. Det är såklart viktigt att vi skyddar lösenordet till datorn där vi har vår 

information. Att så många angav detta alternativet som en känslig personuppgift 

är bra ur ett informationssäkerhetsperspektiv även om detta alternativ var fel på 

denna frågan. 

 

Identifiering av personuppgiftsbehandlingar 

Denna kunskapsfråga får anses vara en av de svårare i enkätundersökningen och 

det är troligt att de som svarat kan ha tolkat in mer information under vissa av 

svarsalternativen än vad som getts. Syftet med frågan var att se hur många som 

förstått att i princip allt vi gör med personuppgifter, bortsett från ett fåtal 

undantag, innebär en personuppgiftsbehandling enligt förordningens mening.  

Såsom ovan redovisats var det bara en som klarade att ange bara de sex korrekta 

alternativen på frågan om vad som är en personuppgiftsbehandling. Trots det var 

det ändå relativt många som valde flera av de korrekta alternativen. De flesta 

förstod att när vi lämnar ut, lagrar i molntjänster samt innehar/raderar register och 

listor med personuppgifter är det en behandling av personuppgifter. Detta tyder 

på att man ändå har ganska bra kunskaper om vad som är en 

personuppgiftbehandling. 
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Svarsalternativ som var rätt men som relativt få trodde var en behandling var de 

två alternativen som handlade om e-post. Att ta emot och skicka e-post är en 

behandling, både om det sker internt eller externt i verksamheten, eftersom e-post 

i princip alltid innehåller någon form av personuppgift. Exempelvis innehåller 

vår e-postadress vanligtvis vårt för- och efternamn.  

Felsvaret som stack ut var alternativet med verksamhet Z som glömt gallra en 

personakt på en avliden kollega. Dataskyddsförordningen är inte tillämplig på 

avlidna personer varför detta var ett felaktigt svarsalternativ. Att gallra 

personuppgifter på en fysisk levande person är en personuppgiftsbehandling. 

Även om man missat att avlidna personer undantas från förordningen så är det 

ändå positivt att många tror att detta är en personuppgiftsbehandling.  

 

Personuppgiftsincidenter 

Att ungefär två av tre personer i organisationen vet hur de ska gå tillväga vid en 

personuppgiftsincident är bra även om det hade varit önskvärt om alla visste. Som 

man kan se vet i princip alla chefer hur de ska gå tillväga vid en 

personuppgiftsincident medan nästan 41% av medarbetarna inte vet det. Här 

behövs informations- eller utbildningsinsatser genomförs för medarbetarna 

gällande rutinerna så att dessa kan känna sig trygga i hur de ska gå tillväga när 

det inträffar en personuppgiftsincident.  

Även om det var få som klarade att bara ange samtliga rätt alternativ på frågan 

om vad som är en personuppgiftsincident så har de flesta kännedom om att 

felaktiga behörigheter samt glömda papper i skrivare innehållande 

personuppgifter är personuppgiftsincidenter. Varför endast ett fåtal angett 

svarsalternativet virusangrepp på datorn är svårt att veta. Kanske tror man att 

detta endast är en säkerhetsincident och inte också en personuppgiftsincident.  
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3 Analys och sammanfattning 
Det har hållits ett flertal utbildningsinsatser/informationsträffar på olika nivåer 

men ändå är det ungefär en av tre anställda som angett de inte fått eller vet 

inte/minns inte att de fått någon utbildning. Resultatet på kunskapsfrågorna visar 

att kunskapsnivån hos de anställda inom dataskydd är relativ god men bör 

förbättras inom vissa områden.  

Därmed kan det konstateras att fler utbildningsinsatser behövs göras och att det 

är viktigt att förvaltningen även följer upp med kunskapstester för att säkerställa 

kunskapsnivån hos sina anställda.  

Organisationen bör förtydliga ansvaret för organisationens personuppgifts-

behandlingar, utbilda och öva på personuppgiftsincident. Särskilt bör 

organisationen fokusera på att ge sina medarbetare tillräcklig kunskap om 

rutinerna så att de vet hur man ska gå tillväga vid en personuppgiftsincident. Detta 

för att säkerställa att incidenterna identifieras snabbt så att de kan hanteras på ett 

effektivt sätt för att organisationen ska uppfylla sin ansvarsskyldighet enligt 

förordningen och minimera riskerna för eventuella beslut om sanktionsavgifter.  


