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Sammanfattning 

 

Författarna har med denna studie undersökt hur hanteringen av personuppgifter går till inom 

olika sorters organisationer, då uppfattningen är att kunskapen inom detta område är svagt i 

förhållande till vikten av ämnet. 

Syftet med undersökningen var dels att upplysa om hur kunskapsnivån är inom detta område i 

de organisationer som har besökts under arbetet men också att svara på frågeställningarna om 

hantering, kunskap och säkerhet samt identifiering av individer i olika system. Vad 

behandlingen av dessa uppgifter skapar för problem hos organisationerna och varför dessa 

problem uppstår. 

Författarna fick under början av arbetets gång förståelse över hur viktigt det var att använda 

sig av rätt identifierare och valde därför även att utreda vad för olika identifierare som 

används inom de organisationer som författarna har varit hos och varför de har valt just dessa 

identifierare. 

I den kvalitativa undersökningen så har Datainspektionens allmänna regler och råd använts 

som underlag tillsammans med de lagar som gäller för den organisation som har besökts. Det 

för att få en bra bild över hur hanteringen sköts i organisationerna. 

Slutsatsen av undersökningen är att kunskapen om hur personuppgifter ska behandlas enligt 

gällande lagar och regler och vad dessa säger är helt beroende på hur central informationen är 

för organisationens verksamhet. Polisen använder sig till exempel av en mängd register för att 

verksamheten ska kunna fungera bra och har därför också mycket bra kunskap om lagar och 

regler. I skolan däremot, en organisation som inte sköter så mycket av 

personuppgiftshanteringen själva har heller inte samma kunskap bland personal och har inte 

tillräckligt med resurser för att klara av att hålla samma höga nivå som polisen. Detta är något 

som gäller för alla sorters av hantering, desto viktigare informationen är för verksamheten 

desto bättre är säkerheten och kunskapen inom organisationen. 
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Abstract 

The authors of this thesis have studied the handling of personal information in various kinds 

of organizations, because the perception is that the knowledge in this area is weak relative to 

the weight of the subject. 

The purpose of this paper has been partly to shed light on how knowledge of this area in the 

organizations that we have visited during the study but also to answer questions about 

handling, knowledge and security, and identification of individuals in different systems. What 

kind of problems the processing of these data creates and why these problems occur. 

In the beginning of our study we understood the importance of using the correct identifier and 

therefore chose also to examine what the various identifiers used by the organizations and 

why they chose these particular identifiers. 

In the qualitative analysis, Datainspektionen´s general rules and advice has been used as a 

basis together with the laws applicable to the organizations to get a good picture of how 

management of personal information is in these organizations. 

What we have found in this paper is that knowledge about how personal data is handled and 

what laws and rules are saying is very much dependent on how central the information is to 

these organization's activities. The police use so many different types of records for their 

organization to function well and they have very good knowledge of laws and regulations. In 

contrast, schools that do not handle as much of personal data themselves nor have the same 

knowledge among staff and do not have enough resources to cope with keeping the same 

knowledge base as the police. This is something that applies to all types of handling, 

depending on how important the information is for the organization, the better the security 

and knowledge in handling the data is. 
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Definitioner 

I det här avsnittet definieras olika termer och definitioner som senare diskuteras i uppsatsen 

hämtat från personuppgiftslagen (PUL) och från Datainspektionen. 

Behandling av personuppgifter 

Med behandling avses all hantering som rör personuppgifter, vare sig det sker genom 

databehandling eller inte. Som exempel på behandling av personuppgifter kan nämnas 

 Insamling  

 Registrering  

 Lagring  

 Bearbetning  

 Utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhållande av uppgifter.  

 Sammanställning eller samkörning. 

(Justitiedepartementet, 2006) 

Datainspektionen 

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att 

behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers 

personliga integritet. 

(Datainspektionens hemsida, 2010-06-07) 

Daktning 

Daktning är en svensk polisiär benämning för upptagande av fingeravtryck, fotografering av 

den misstänkte från två synvinklar (höger profil och framifrån) och övrig information om 

utseendet. (Wikipedia, 2010) 

Diarium 

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos 

myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. 

(Länsstyrelsen i Gotlands län, 2010-06-07) 

Identifierare 

En identifierares uppgift är att identifiera ett visst objekt. 

(Erikson & Ågefalk, 2010) 

Integritetskänsliga uppgifter 

Innefattar både känsliga uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen men även uppgifter som 

omfattas av sekretess eller rör den enskildes personliga förhållanden. 
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(Datainspektionens hemsida, 2010-04-20) 

Känsliga personuppgifter 

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening. Det är också förbjudet att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Om sådana känsliga personuppgifter ska få 

behandlas måste något av undantagen i PUL vara uppfyllt. 

(Datainspektionen, 2010) 

Lagföra 

Att ställa någon till ansvar för ett brott. (Åklagarmyndigheten, 2010) 

Lock in 

Lock in betyder att när en teknologi har anammats i storskalig användning är det svårt att 

utveckla konkurrerande teknologier på grund av de investeringar och kostnader som är 

förknippade med den installerade basen. 

(Hanseth &  Lyytinen, 2004) 

Mnemoteknik 

Teknik att minnas något med hjälp av ramsor eller konstlade associationer.  

(Svenska Akademin, 2010) 

Personuppgift 

All slags information som direkt eller indirekt kan ledas till en fysisk levande person. 

(Justitiedepartementet, 2006) 

Personuppgiftsansvarig 

En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 

ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter. Är normalt den juridiska person 

eller myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet.  

(Datainspektionen, 2010) 

Personuppgiftsbiträde 

Med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning.  

(Behandling av personuppgiftslagen, Regeringskansliet, 2006) 
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Personuppgiftsombud    

Ett personuppgiftsombud är en fysisk person som, efter förordnande av den 

personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt 

och korrekt sett. Ett personuppgiftsombuds ansvar är att påpeka eventuella brister för den 

personuppgiftsansvarig.  

(Justitiedepartementet, 2006) 

Samtycke 

Med samtycke avses varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken 

den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör 

honom eller henne.  

(Justitiedepartementet, 2006) 

Samordningsnummer 

Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller 

har varit folkbokförda i Sverige. 

(Skatteverket, 2006) 

  



9 

 

1. Inledning 

 

Det här avsnittet behandlar bakgrunden till uppsatsen, frågeställning, syfte, metodbeskrivning 

samt avgränsningar.  

1.1 Bakgrund/ Motiv 

Utvecklingen inom informationsteknik går fortare framåt samtidigt som tekniken blir 

billigare, kraftfullare och mer lätthanterlig. Det gör att information blir tillgänglig för allt fler 

samtidigt som det blir lättare att sprida informationen via datorer. Sätten att lagra och söka 

information har också blivit mer flexibla och möjligheterna den nya tekniken fört med sig, har 

gjort att mer personanknuten information ökat, framför allt vid användning av datorer. Till 

exempel så kan den som betalar med kort på Internet lätt, utan att vara medveten om det 

lämna så kallade elektroniska spår efter sig. (Justitiedepartementet, 2006) 

Utveckling har gjort att tekniken kan användas på ett sådant sätt att den medför oacceptabla 

ingrepp på den personliga integriteten och den enskilde individen har rätt att av samhället få 

skydd mot sådana integritetskränkningar. Det måste vägas mot andra grundläggande 

demokratiska rättigheter som informationsfriheten och yttrandefriheten.(Justitiedepartementet, 

2006) 

Personnumret används idag som personidentifiering och som sökbegrepp i olika IT-system för 

att förenkla utbyte av information mellan olika myndigheter och organisationer. Det används 

även för att bearbeta personuppgifter från olika register.  Personnumret fungerar alltså som en 

nyckel som används för att sammankoppla information och uppgifter om en person mellan 

myndigheter och organisationer. (SOU, 2008:60) 

Den första identitetsbeteckningen i Sverige infördes genom 1946 års folkbokförings-

förordning och den bestod av födelsetiden angett med sex siffror följt av ett tresiffrigt 

födelsenummer. Skälet till att införa identitetsbeteckningen var att det saknades ett enkelt och 

smidigt sätt att identifiera en person. Tidigare har individer identifierat sig genom sitt namn 

och andra uppgifter som till exempel yrke, födelsetid och bostad. (SOU, 2008:60) 

Identitetsbeteckningen som infördes 1946 hade dock inget vedertaget namn och både 

”folkbokföringsnummer” och ”födelsenummer” användes som begrepp. Men med 1967 års 

folkbokföringslag infördes också för första gången begreppet personnummer. I samma 

folkbokföringslag infördes också för första gången en kontrollsiffra för att avslöja eventuella 

fel beroende på felaktigt eller otydligt angivet personnummer. Det var också nu som det 

bestämdes att födelsenumret skulle vara udda för män och jämnt för kvinnor. (SOU, 2008:60) 

De ändringar som gjordes i folkbokföringslagen 1991, fastställde att ett personnummer ska 

bestämmas för varje person som ska folkbokföras. Det gjordes dock inga ändringar i 

konstruktionen av numret. Om den äldre personen är i livet när det är aktuellt att fastställa ett 

personnummer för samma födelsetid men under nästa sekel så kommer det äldre 

personnumret att spärras, detta för att undvika förväxling i samhället. Personnumret är alltså 

idag inte helt unikt utan samma personnummer kan ha använts av flera personer dock inte 

personer som lever samtidigt. Om sekelsiffran är inkluderad så är personbeteckningen helt 

unik. (SOU 2008:60) 
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1.2 Frågeställning och hypoteser 

Personnummer, kundnummer, anställningsnummer, användarnamn och andra identifierare 

som används i olika IT-system hos myndigheter, skolor, företag och på Internet är i många 

fall kopplade till personuppgifter hos den registrerade. I den här uppsatsen vill författarna 

undersöka valet av identifierare i olika system men även hur behandling av personuppgifter 

fungerar i verkligheten. Vilka identifierare används? Vilka uppgifter finns egentligen 

registrerade? Vilka rättigheter har individer angående sin personliga integritet? Okunskapen 

hos oss om dessa frågor och antaganden om samma okunskap hos allmänheten gör 

ämnesvalet intressant att undersöka för att se hur identifieringen och hanteringen av 

personuppgifter fungerar i verkligheten. Vidare antaganden är att identifieringen i olika 

system och hanteringen av personuppgifter kan skilja sig åt beroende på om hanteringen sker 

inom myndighet, skola eller företag och därför skulle det vara intressant att utreda skillnader 

och likheter dem emellan samt hur de förhåller sig till lagar och regler. De frågeställningar 

som behandlats är följande. 

Hur hanteras personuppgifter inom olika organisationer med avseende på integritet, 

identifiering och säkerhet samt hur identifieras personer i olika system? 

Hur väl anpassad är hanteringen av personuppgifter till de lagar och föreskrifter som finns? 

Hur bra kunskaper finns det om lagar och föreskrifter gällande hantering av personuppgifter 

hos olika organisationer och anställda med olika ställning inom dessa organisationer? 

  

1.3  Syfte 

Denna uppsats avser att undersöka hanteringen av personuppgifter hos myndighet, skola och 

företag och därmed fastställa vilka problem som hanteringen för med sig. Författarna vill 

också utreda hur väl anpassad hanteringen är i förhållande till de riktlinjer och allmänna råd 

som Datainspektionen sammanställt och analysera hur den faktiska hanteringen förhåller sig 

till lagar och regler. Uppsatser avser också att beskriva de lagar som är berörda inom området 

och förklara hur de hänger samman. Avsikten med uppsatsen är också att utreda hur 

identifieringen av individer är i olika verksamheter och analysera valet av identifierare. 

  

1.4 Metod 

Materialet och datainsamlingen för den teoretiska delen av uppsatsen är inhämtade från bl.a. 

Datainspektionens hemsida, olika lagtexter som personuppgiftslagen, särskilda 

registerförfattningar samt offentlighets- och sekretesslagen. Författarna har också använt 

några av statens offentliga utredningar som bl.a. behandlar integritetsfrågor, personuppgifter 

och personnummer. 

För den empiriska delen av uppsatsen har en kvalitativ undersökning gjorts hos en myndighet, 

en kommunal skola samt ett företag. Den kvalitativa undersökningen genomfördes med 

semistrukturerade intervjufrågor vid ett besök hos respektive organisation. 
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1. 5 Avgränsningar 

Den teoretiska delen i uppsatsen är avgränsad till teori med fokus på identifiering, integritet 

samt hur personuppgifter bör behandlas enligt de berörda lagarna. Författarna har inte 

fördjupat sig i varje tänkbar lag och varje paragraf då det är omöjligt att täcka in varje enskilt 

fall som kan tänkas uppkomma vid behandling av uppgifterna. Arbetet har istället berört den 

vardagliga hanteringen av personuppgifter och de problem som kan tänkas uppstå. 

Författarna har också avgränsat metodavsnittet till teori som endast är relevant för 

genomförandet av den här undersökningen. Därför kommer inte några kvantitativa 

datainsamlingsmetoder behandlas eller exempel på det. 

Författarna har även valt att avgränsa den empiriska undersökningen till att undersöka en 

myndighet, en skola, och ett företag för att jämföra hanteringen av uppgifterna och valet av 

identifierare. De avsnitt som behandlar identifierare har avgränsats till hur individer 

identifieras i olika system och den information som är kopplad till den valda identifieraren. 

1.6 Disposition 

Avsnitt ett beskriver inledningen till uppsatsen och beskriver bakgrund, frågeställning, syfte, 

metod och avgränsningar. Avsnitt två hanterar vilken datainsamlingsmetodik och 

analysmetodik som har använts för att genomföra uppsatsen. I avsnitt tre går författarna 

igenom hur behandlingen av personuppgifter ska gå till enligt de lagar och regler som finns, 

hur Datainspektionens allmänna råd och regler ser ut samt vad som bör tänkas på när ett 

systems identifierare bestäms. Avsnitt fyra beskriver empirin som den ser ut inom de 

organisationer som intervjuats tillsammans med en jämförande sammanfattning av 

intervjuerna. Avsnitt fem beskriver analys och tolkning utifrån teorin och empirin. Till slut i 

avsnitt sex beskrivs de slutsatser som dragits samt en avslutande diskussion. 
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2. Metodavsnitt 

 

Metodavsnittet är upplagt i två huvudsakliga delar innehållande datainsamlingsmetodik samt 

analysmetodik. Delarna inleds med en kort teoridel som följs av våra val för genomförandet 

av studien.  

2.1 Datainsamlingsmetodik 

2.1.1 Fallstudie 

En fallstudie är en empirisk undersökning med avsikt att studera ett fenomen inom sitt 

verkliga sammanhang och där fokuset ligger på det fall eller exempel som ska undersökas. 

Fallet studeras på djupet med hjälp av olika datainsamlingsmetoder där bl.a. intervjuer, 

dokumentering och observationer finns representerade. 

Karaktärsdragen för en fallstudie är att den fokuserar mer på djupet än på bredden, att den 

granskas i sin naturliga miljö, att forskaren fokuserar på helheten och inte på enskilda 

faktorer, samt att den kan utformas med hjälp av ett flertal olika källor och metoder. 

En fallstudie delas in i tre olika typer; förberedande, beskrivande och förklarande studier. Den 

förberedande syftar till att definiera frågor och hypoteser som ska användas vid senare studier, 

den beskrivande innebär en rikare, mer detaljerad analys av det studerade fenomenet samt den 

förklarande som går mer på djupet och beskriver varför ett visst fenomen uppstått. Fallstudier 

kan också variera beroende på den tidsåtgång som undersökningen kräver. Den delas då in i 

historisk, nutida eller långsiktiga studier. 

En fallstudie ska väljas från relevansen i det praktiska problemet eller de teoretiska frågor 

som ska undersökas. Det som är motivationen för att välja att speciellt fall är vanligtvis 

beroende på att fallet är typiskt. Det innebär att i viktiga händelser är det valda fallet likt de 

andra fallen som skulle kunna ha valts. Eftersom de liknar varandra så kan resultatet 

generaliseras till hela gruppen. Syftet med en fallstudie är att få en innehållsrik och detaljerad 

insyn i fallet/enheten som ska undersökas. 

(Briony J Oates, 2006)  

2.1.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ data är icke- numerisk data såsom t.ex. text, bilder, ljud osv. som är upptaget 

genom bl.a. intervjuer, dokumentering och observationer. Studieobjektet i en kvalitativ metod 

består av individer, grupper av individer och deras livsvärld. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

En kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt där forskaren själv befinner sig 

i den sociala verksamhet som analyseras och där forskaren söker fånga människors handlingar 

och innebörden av dessa handlingar. (Nationalencyklopedin, 2010) 
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2.1.3 Intervju 

Den datainsamlingsmetodik som har valts av författarna i den här uppsatsen är intervjuer. En 

intervju kan definieras som ett samtal mellan forskare och respondent där diskussionen är 

noga planerad på förhand och där samtalsämnet inte som i vanliga fall sker slumpmässigt. 

Forskaren styr istället samtalet mot de ämnen som denne vill få mer information om och 

diskutera vidare. Intervjuer som datainsamlingsmetodik lämpar sig bäst när forskaren vill: 

Få detaljerad information. 

Fråga komplexa eller öppna frågor vars ordning och logik kan behöva varieras för 

olika människor. 

Utforska känslor eller upplevelser som inte kan observeras eller beskrivas via 

fördefinierade enkätsvar. 

Undersöka känsliga frågor eller hemlig information som respondenten inte vill 

lämna till en forskare som de aldrig tidigare träffat. 

 

Intervjuer kan vidare delas in i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

men där författarna till den här uppsatsen valt att använda den semistrukturerade varianten. I 

en semistrukturerad intervju är frågorna indelade på ett antal problemområden och beroende 

på intervjuns gång kan ordningsföljden på de uppsatta frågorna ändras och frågor kan tas bort 

och läggas till ifall intervjun leder till områden som inte på förhand är planerade. I en 

semistrukturerad intervju tillåts respondenten prata mer öppet och detaljerat inom de områden 

som intervjuaren satt upp samtidigt som den själv kan bidra med frågor som denne kan tycka 

är relevant för intervjun. 

(Briony J Oates, 2006)  

2.1.3 Genomförande 

Den typ av studie som kommer att utföras är en beskrivande studie där författarna ska 

analysera hanteringen av personuppgifter och dess identifierare för att ge en rikare och mer 

detaljerad bild av den behandling som råder hos myndighet, skola och företag. 

Undersökningen är en nutida eller kortsiktig studie beroende på den tidsperiod som är uppsatt 

för kursen och för att undersöka hur hanteringen av personuppgifter och dess identifierare ser 

ut idag, ur ett nutidsperspektiv. 

Valet av respondenter grundar sig i att författarna vill få in inblick i olika verksamheter och se 

hur behandlingen av personuppgifter ser ut inom myndighet, skola och företag och därigenom 

också undersöka vilka identifierare som används. För behandling av personuppgifter hos 

myndigheter var polisen intressant beroende på att de behandlar mer känsliga personuppgifter 

samt att de använder sig av olika identifierare och ett flertal register. Att de övriga 

intervjuerna skedde just på HiFi klubben och Valsätraskolan beror på att det var dessa som 

fanns tillgängliga under arbetets gång. 
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För den empiriska datainsamlingen har författarna utfört en mer djupgående intervju för valet 

av identifierare och för att reda ut hur personuppgiftshanteringen ser ut i praktiken. Den 

information som är intressant är kvalitativ data som inte är mätbar i hur många eller hur 

mycket utan mer beskrivande och exemplifierande. Författarna valde att göra en 

semistrukturerad intervju för att få respondenten att tala mer öppet, utveckla sina idéer och 

tankar om de problemområden som satts upp. 

Vid utformandet av intervjuunderlagen identifierades olika problemområden som författarna 

ville ha information om. Inom varje problemområde formulerades så öppna frågor som 

möjligt för att ge respondenterna ett stort utrymme för tala mer utförligt och utveckla sina 

idéer om de områden som valts att behandlas. Samtliga intervjuer spelades in och under 

intervjuernas gång fördes anteckningar, både för att senare få en bättre helhetsbild av 

intervjun och för att kunna följa upp med relevanta följdfrågor. 

Materialet från intervjuerna sammanställdes direkt efter varje intervju där författarna 

transkriberade de inspelade materialet för att på så vis förbereda för resultatet och den 

kommande analysen. 

 

2.2 Analysmetodik 

2.2.1 Analys av kvalitativ data 

 Analysen av kvalitativ data grundar sig i fyra olika principer. Den första principen är att de 

slutsatser forskaren kommer fram till ska vara fast förankrade i data. Den andra principen 

hänger ihop med den första och säger att en noggrann läsning av data är det som leder till 

forskarens förklaring av data. Analys av kvalitativ data inbegriper alltid en tolkningsprocess 

där forskaren försöker producera mening ur rådata. Den tredje analysprincipen menar att 

forskaren ska försöka undvika att föra in obefogade fördomar i analysen av data. Det kan t.ex. 

handla om personliga fördomar eller att data förvrids pga. tidigare teorier och forskning inom 

det valda undersökningsområdet. Den fjärde principen innebär att analysen av data ska vara 

en repetitiv process. Det betyder att utvecklandet av olika teorier, begrepp och 

generaliseringar ska vara uppbyggda på en process som rör sig fram och tillbaka i jämförelsen 

av de empiriska data som används. (Denscombe, 1998) 

 

2.2.2 Genomförande 

 

För att analysera den insamlade informationen används en komparativ analysmetodik där en 

jämförelse har gjorts mellan myndigheten, skolan och företaget och studerat skillnader och 

likheter i hanteringen av personuppgifterna. Jämförandet är baserat på frågeområdena som 

sattes upp för genomförandet av intervjuerna. Författarna har dessutom gjort en jämförande 

analys med Datainspektionens allmänna råd för hantering av uppgifterna och de lagar och 

förordningar som finns i samband med hanteringen. Vad gäller olika identifierare har 

författarna analyserat samt diskuterat kring valet av identifierare i olika system, de problem 

som finns och möjliga problem som kan tänkas uppkomma i framtiden. 
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3 Lagar regler och informationsinfrastrukturer 

 

Det här avsnittet innehåller relevanta lagar och regler samt Datainspektionens allmänna råd 

vid behandling av personuppgifter. Avsnittet behandlar också identifierare som är kopplade 

till en fysisk person och dess bakomliggande information. 

3.1 Hantering av personuppgifter 

3.1.1 Kort om personlig integritet 

Personlig integritet är ett svårdefinierat begrepp och det är svårt att komma fram till en 

entydig och allmänt accepterad definition av begreppet. (SOU, 2007:22) En gemensam 

nämnare går ändå att urskilja och uppfattningen i vart fall är att varje människa har rätt till en 

personlig sfär där oönskad tillgång kan avvisas. Många människor har ofta en bra uppfattning 

om vad personlig integritet är för egen del men den här personliga sfären kan variera kraftigt 

beroende på kulturell, etnisk, religiös och social bakgrund. (SOU, 2007:22) 

Nationalencyklopedin definierar begreppet som: ”rätt att få sin personliga egenart och inre 

sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp”. 

(Nationalencyklopedin, 2010-04-21) 

Svenska akademins ordlista beskriver ordet integritet som ett orubbat tillstånd, okränkbarhet 

eller oberoende. (Svenska akademins ordlista, 2010-04-21) 

Datainspektionen skriver om begreppet: Integritet är en inre egenskap, som är olika hos olika 

individer. "Rätten att få vara i fred" är en vanlig tolkning. "Rätten att få sin personliga egenart 

och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling” en annan. 

(Datainspektionen, 2010) 

 

3.1.2 Lagar och lagstiftning 

 

De lagar som är relevanta vid behandling av personuppgifter för att skydda den personliga 

integriteten är personuppgiftslagen, de särskilda registerförfattningarna och offentlighets- och 

sekretesslagen. De är samtliga viktiga för förståelsen av den här uppsatsen. Hur den 

personliga integriteten ska skyddas grundar sig i personuppgiftslagen, men eftersom lagen är 

subsidiär tillämpas inte lagen om det finns avvikelser i annan lag. Detta framgår i lagens 2§ : 

 "Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från denna lag, 

skall de bestämmelserna gälla." 

 Det innebär att särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna som finns i 

personuppgiftslagen vilket är fallet vid behandling av personuppgifter inom vissa 

myndigheter. Det är i och med denna paragraf som gör att polisdatalagen gäller och låter 

polisen komma åt information som annars skulle vara skyddad från personuppgiftslagen. 

Detta innebär också att offentlighets- och sekretesslagen kommer att skydda viss information 

som annars hade kunnat vara öppen för allmänheten. (Riksdagen, 2009) 
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3.1.3 Personuppgiftslagen (1998:204) 

Personuppgiftslagen trädde i kraft den 29 april 1998 och syftet med lagen är att skydda att 

individens personliga integritet inte kränks genom behandling av deras personuppgifter.  

Lagen bygger på det så kallade dataskyddsdirektivet vilket är gemensamma regler beslutade 

inom EU.  Lagen beskriver vilka krav som gäller vid behandling av personuppgifter och tar 

bland annat upp att uppgifterna endast får samlas in för ändamål som antingen är särskilda, 

uttryckligt angivna eller berättigande. Lagens huvudregel säger att uppgifterna endast får 

behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke dvs. godkänt behandlingen. I vissa 

fall finns det undantag för regeln och det kan t.ex. vara om behandling av uppgifterna är 

nödvändiga för att ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras, för centrala intressen 

för att skydda den registrerade och nödvändig behandling i samband med 

myndighetsutövning. Inom myndigheter finns det också undantag när det gäller register, t.ex. 

hos polisen och sjukvården. Det finns även begränsningar när det handlar om behandling av 

känsliga personuppgifter, personnummer, uppgifter om lagöverträdelser och överföring till 

tredje land. 

Personuppgiftslagen gäller när personuppgiftshantering är helt eller delvis automatiserad men 

även för manuell hantering om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad 

samling som är sökbar eller sammanställd enligt särskilda kriterier. Lagen gäller dock inte om 

den skulle strida mot tryckfrihet eller yttrandefrihetsförordningen. Det finns även undantag 

för journalistiska, litterära och konstnärliga ändamål. (Datainspektionen, 2010) 

Personuppgiftslagen är indelad i två olika regelsystem med totalt 50 paragrafer med 

hanteringsregler och grundläggande krav som ska vara uppfyllda då personuppgifter 

behandlas. Lagen innehåller även bestämmelser för vad som är tillåtet vid behandling och 

vilka skyldigheter som finns vid behandling av dessa. Reglerna gäller för behandling i 

strukturerat material som t.ex. dataregister, databaser och ärende- och 

dokumenthanteringssystem. När uppgifterna behandlas i ostrukturerat material så som 

löpande text, ljud, eller bild gäller sedan 2007 en förenklad reglering.  Syftet med den 

förenklade regleringen är att förenkla vardaglig behandling av personuppgifter som inte kan 

medföra integritetsrisker som t.ex. klasslistor, e-postkorrespondens eller listor över anställda 

om de inte ingår i eller är tänkta att infogas i en databas med personuppgiftsanknuten struktur. 

(Datainspektionen, 2010) 

PUL beskriver också i lagen att den som är ansvarig över uppgifterna ska vidta lämpliga 

åtgärder för att skydda uppgifterna. Dessa åtgärder ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är 

lämplig med avseende på de tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att 

genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av uppgifterna samt 

hur känsliga de behandlade uppgifterna är. (PUL, 1998:204) 

Personuppgiftslagen är som tidigare nämnts subsidiär i förhållande till annan lag och i lagens 

förarbeten framgår att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och ett särskilt 

känsligt innehåll ska regleras särskilt i lag genom så kallade registerförfattningar. (SOU, 

2010: 4) 
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3.1.4 Särskilda registerförfattningarna 

Registerförfattningarna huvudsakliga syfte är att reglera inrättandet och användningen av 

viktigare register inom den offentliga sektorn. Registerförfattningarna reglerar myndigheters 

behandling av personuppgifter för att skydda den enskilda personens personliga integritet och 

är tänkta att ge ett anpassat integritetsskydd när det behövs för avvikelser eller 

kompletteringar i personuppgiftslagen. Idag finns uppskattningsvis runt 200 

registerförfattningar med bestämmelser om behandling av personuppgifter. En 

registerförfattning innehåller bl.a. bestämmelser om vilka uppgifter som myndigheter får 

samla in och behandla samt för vilka ändamål det får ske. Behandlingen ska tillgodose 

myndighetens hantering men samtidigt begränsa för rätten att behandla informationen bortom 

denna punkt. (SOU, 2010: 4) 

Ambitionen från riksdagen och regeringen är att myndighetsregister som innehåller känsliga 

uppgifter och ett stort antal registrerade ska regleras särskilt i lag som beslutats av riksdagen. I 

samband med personuppgiftslagens reglering om automatiserad behandling av 

personuppgifter antogs många registerförfattningar för att ge stöd för olika myndigheter att 

fortsätta behandla känsliga personuppgifter om t.ex. hälsa eller etniskt ursprung. Strukturen på 

vissa områden är ofta väldigt komplicerad och även om många författningar ser tämligen 

liknande ut går det inte att urskilja någon gemensam enhetlig struktur. När det gäller 

behandling av personuppgifter hos myndigheter och de registerförfattningar som är berörda är 

det ytterst sällan som införandet av en särskild författning tvingat myndigheten att upphöra 

med någon personuppgiftsbehandling som de tidigare sysslat med. Registerförfattningarna 

kan i och med det verka överflödig men enligt det principiella förbudet i personuppgiftslagen 

om att behandla känsliga personuppgifter behövs ett särskilt författningsstöd för att 

myndigheter just ska kunna få behandla sådana uppgifter. 

Registerförfattningarna för myndigheters behandling av personuppgifter brukar generellt 

innehålla vissa typer av bestämmelser, men där utformningen av bestämmelserna kan variera 

och där alla bestämmelser inte finns representerade i alla författningar.  Varje författning har 

ett visst tillämpningsområde som vanligtvis brukar anges i en inledande bestämmelse. 

Normalt anges att författningen gäller för behandling inom en viss myndighet. Det vanligaste 

är att författningen gäller för liknande behandling som beskrivs i personuppgiftslagen med 

helt eller delvis automatiserad behandling och manuell behandling om det är tänkt att ingå 

eller ingår i register. Likaså gäller för vilka uppgifter som behandlingen avser, dvs. 

information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. I vissa fall är 

några författningar begränsade till att bara gälla behandling av uppgifter om angivna personer 

som har anknytning till myndighetens verksamhet. När det gäller ändamålen för behandlingen 

anges det också i författningarna där de ofta delas in i primära och sekundära. Med primära 

menas myndighetens eget behov av uppgifter för behandling, medans sekundära avser 

myndigheters utelämnande av uppgifter för att tillgodose andras behov. Relationen mellan 

primära och sekundära ändamål brukar framgå i senare registerförfattningar där en myndighet 

inte får samla uppgifter bara för att tillgodose andra utan att de behöver uppgifterna för sin 

egen verksamhet för att få samla in dem. 

Registerförfattningarna innehåller i någon form bestämmelser om vilka personuppgifter som 

får behandlas. Dessa bestämmelser kompletteras av personuppgiftslagen och det framgår 

tydligt att behandling av personuppgifter bara får ske om det är nödvändigt för de angivna 

ändamålen. Ibland finns det också ganska detaljerade bestämmelser om vilka uppgifter som 

får finnas i en databas eller i ett register men sammantaget säger de ofta inte mer än vilka 



18 

 

uppgifter myndigheter behöver för att kunna handlägga ett ärende som ankommer den. När 

det gäller känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelse finns det i 

registerförfattningarna ofta begränsningar som att uppgifterna endast får behandlas om det är 

absolut nödvändigt för ändamålet och att de inte får användas som sökbegrepp för att få fram 

listor på personer med egenskaper som avses med uppgifterna, som t.ex. etniskt ursprung. 

(Öman, 2006) 

3.1.5 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Den 30 juni 2009 trädde offentlighets- och sekretesslagen i kraft och ersatte då 1980 års 

sekretesslag. Sekretess innebär ett förbud mot att röja uppgifter vare sig muntligt eller genom 

att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. En bestämmelse om sekretess medför 

alltså både tystnadsplikt och handlingssekretess för de handlingar som omfattas av 

bestämmelsen. Detta innebär att sekretessen utgör en begränsning av rätten att ta del av 

offentliga allmänna handlingar. (SOU, 2010: 4) 

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid 

registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. (Riksdagen, 2009) 

I stort så innebar den nya lagen bara en mer lättöverskådlig och förtydligande bild av den 

tidigare lagen. (SOU, 2010: 4) 

   

3.2 Datainspektionens allmänna råd 

För att underlätta tolkningen av lagarna och hjälpa allmänheten och organisationer att följa de 

lagar och föreskrifter som finns så har Datainspektionen sammanställt en checklista som bör 

följas. Denna lista känns relevant och nedan redovisas de viktigaste delarna. Denna 

information används också som underlag för de intervjuer som genomförts under uppsatsens 

gång. 

3.2.1 Myndigheter 

Allmänna handlingar – Personuppgifter ska inte publiceras på Internet bara för att de är 

allmänna handlingar och inte sekretessbelagda. Även om uppgifter kan lämnas ut till personer 

på dennes begäran så måste fortfarande myndigheten ta hänsyn till integritetsskyddsregler i 

PUL för att kunna publicera uppgifterna på Internet. Detta innebär bland annat att det måste 

finnas ett berättigat ändamål och att publiceringen inte kränker den registrerades personliga 

integritet. 

Tillgången till uppgifter - Myndighetsanställda ska endast ha tillgång till de uppgifter och den 

information som de behöver för att utföra sitt arbete. Det gäller alla typer av uppgifter, även 

offentliga. Informationen kan vara mycket varierad och det är viktigt att det finns rutiner på 

myndigheten som begränsar tillgången av informationen. 

Sökning - Vilka sökbegrepp som får användas i myndighetens register finns ofta att ta del av i 

registerlagstiftningen. Handläggare på myndigheten får inte av privata skäl söka efter 

uppgifter i systemen och om personuppgiftslagen går att tillämpa måste varje sökning som 

utförs ha ett berättigat ändamål som har sin grund i verksamheten. 



19 

 

Arkivering - Myndigheter har enligt arkivlagen rätt att arkivera handlingar men tillgången till 

dessa handlingar ska vara begränsad. Av alla handlingar som kommer in till myndigheten bör 

det inte gå att göra obegränsade sökningar och de handlingar som arkiverats bör vara avskilda 

från det som rör myndigheternas dagliga verksamhet. Om arkiveringen ingår i samma system 

som det vardagliga arbetet bör systemet innehålla tekniska begränsningar för sökning och 

annan tillgång. 

Säkerhet – Det är viktigt att som myndighet ha väl avvägda rutiner för behörighetstilldelning 

och tydliga riktlinjer för när det är tillåtet att som anställd ta del av personuppgifter. För att 

kunna utreda felaktig behandling av personuppgifter ska det dessutom finnas en 

behandlingshistorik som sparas en viss tid och följs upp. Det är också viktigt att se till att de 

anställda är väl medvetna om vad som är tillåtet, hur efterlevnaden av dessa regler 

kontrolleras och vad som händer om reglerna bryts. 

Ansvar – En myndighet är alltid personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter 

som sker inom den egna verksamheten. En myndighet ansvarar också för behandlingen av 

personuppgifter som sker via e-tjänster, till exempel när en myndighet behandlar uppgifter 

som lämnats till myndigheten. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att 

personuppgiftslagen följs och att de registrerade behandlas korrekt. 

Det är möjligt att överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifterna men det är däremot 

aldrig möjligt att överlåta personuppgiftsansvaret. Däremot kan personuppgiftsansvaret delas 

mellan flera om de gemensamt samlar in och behandlar personuppgifter. 

Det är inte sällan som datahanteringen sköts av någon utomstående servicefirma. I sådana fall 

blir servicebyrån personuppgiftsbiträde. Det ska finnas ett skriftligt avtal som reglerar hur 

biträdet ska behandla uppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. 

 

(Datainspektionen, 2008) 

3.2.2 Skolor 

När Datainspektionen under 2008 inspekterade ett antal skolor så fann myndigheten att alla 

skolor på ett eller annat sätt bröt mot personuppgiftslagen när det gäller hanterringen av 

elevernas personuppgifter i skolans IT-system. För att det ska bli lättare för skolor att anpassa 

sig till PUL och förstå hur den ska tolkas har därför Datainspektionen gjort en checklista över 

viktiga punkter som skolan bör anpassa sig till. 

Fritextfält - Om ett IT-system som behandlar personuppgifter innehåller ett fritextfält så ska 

det finnas tydliga instruktioner om vad som får skrivas i fältet. Detta gäller oavsett vilka som 

kan skriva i fältet. I instruktionerna ska det även framkomma hur värderande omdömen ska 

formuleras och att kränkande uttalanden inte är tillåtna. 

Sjukdom – Om det i samband med närvarorapportering registreras att eleven är sjuk måste 

elevens eller vårdnadshavarens samtycke inhämtas. Detta gäller även om inga symtom eller 

diagnoser registreras.  Får skolan inte samtycke får ogiltig frånvaro eller liknande endast 

registreras. 
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Inloggning via Internet – Om skolans IT-system är tillgängligt via Internet och systemet 

innehåller integritetskänsliga uppgifter krävs det särskilt god IT-säkerhet. Det skolan måste 

försäkra sig om är att det är rätt personer som får tillgång till uppgifterna och att överföringen 

sker på ett säkert sätt. För att klara av att skydda sig på rätt sätt bör skolan använda sig av så 

kallad ”stark autentisering” vilket innebär till exempel engångslösenord eller e-legitimation. 

Avtal med systemleverantör – Om en extern systemleverantör används för att sköta driften och 

lagra skolans data så krävs det att skolan ingår ett avtal med leverantören. Där ska det framgå 

att leverantören får behandla personuppgifterna bara i enighet med instruktioner från skolan 

och att leverantörerna blir skyldiga att upprätthålla god IT-säkerhet. Leverantören kommer i 

och med att ett avtal ingås anses vara skolans personuppgiftsbiträde. 

Hur länge uppgifterna får sparas – Det är väldigt viktigt att skolorna bara sparar 

informationen så länge som den verkligen behövs och de bör därför ta fram skriftliga riktlinjer 

för bevarande och gallring. Dessa ska även innefatta behandlingen av personuppgifter som 

personuppgiftsbiträden utför å skolans räkning. Det är nämligen skolans ansvar att se till att 

leverantörerna gallrar uppgifterna i rätt tid. 

Information om vad skolan registrerar – Skolan måste informera elever eller vårdnadshavare 

om hur deras personuppgifter behandlas i IT-systemen. Skolorna måste informera om vem 

som är ansvarig, vilka uppgifter som samlas in, vad uppgifterna ska användas till och att den 

registrerade har rätt att ansöka om information och begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Behörighet – Bara den som behöver personuppgifterna i sitt arbete får ta del av dem. Detta 

innebär att skolan måste införa begränsningar i läs- och skrivmöjligheterna i sina IT-system. 

det är bra om skolan har skriftliga regler om vilken anställd som får läsa vad samt införa 

begränsningar av läs- och skrivmöjligheterna. 

Behörighet inom skolhälsovården – Inom skolhälsovården finns det av förklarliga skäl väldigt 

stränga regler på att bara den som deltar i vården av eleven eller av annan anledning behöver 

uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården ska ha möjlighet att ta del av uppgifter 

om sin patient. Skolan har ansvaret för att obehöriga inte får ta del av uppgifter i 

skolhälsovårdens elektroniska journalsystem. Till exempel får det inte vara möjligt för en 

skolsköterska att ta del av uppgifter om en elev vid en annan skola, om sköterskan inte är 

inblandad i vården av eleven. 

(Datainspektionen, 2010) 

3.2.3 Företag 

 För företag finns det ett antal råd och riktlinjer som de bör rätta sig efter enligt 

Datainspektionen men också givetvis lagar och regler i samhället. Det som behandlas mest på 

Datainspektionens hemsida är behandlingen av kundregister då det är på det området som det 

är svårast att tolka reglerna, framförallt i PUL. 

Allmänna regler för kundregister – Personuppgifter får behandlas i ett kundregister om det 

krävs för att kunna fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att kunna utföra något som 

personen har begärt. Samma sak gäller för personer som har bett om att få fortlöpande 

information samt kontaktpersoner hos kundföretag och leverantörer. Vad gäller behandling av 

personuppgifter som lagras, så behöver företaget inte informera kunderna om detta så länge 
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behandlingen inte går utanför ”normal kundadministration”, däri ingår att skicka reklam till 

kunder som företaget har etablerat kundförhållande till. 

Vad ett kundregister får innehålla – Ett kundregister får innehålla namn och adress samt 

övriga uppgifter som är relevanta för kundförhållandet. Personnummer får registreras om det 

behövs för kreditgivning eller liknande, det vill säga försäljning mot faktura. För att spara mer 

information än så krävs det samtycke, detta även om personnumret ska användas som ett 

generellt kundnummer. 

Hur länge uppgifterna i ett kundregister får sparas – Personuppgifter får allmänt inte bevaras 

längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär att 

uppgifter om avslutade kundförhållanden måste gallras fortlöpande. 

Om ett företag får använda ett kundregister för marknadsändamål – Om det finns en 

knytning mellan den registrerade och företaget som till exempel genom ett kundförhållande är 

detta tillåtet. 

Om ett företag får lämna ut uppgifter för att andra ska kunna använda dessa i sin 

marknadsföring – Det kan vara tillåtet att lämna ut uppgifterna ur kundregistret till någon 

annans planerade marknadsföring under förutsättningar att den har en närliggande och 

naturlig koppling till den anknytning som finns mellan den registrerade och företaget. 

Vad som gäller angående löneregister – Löneregister används för att kunna betala ut lön och 

därmed fullfölja anställningsavtalet företaget har med den registrerade. Det är även tillåtet att 

behandla uppgifter om till exempel semesterdagar och sjuklön. Då alla anställda även är 

skyldiga att rapportera vissa uppgifter till skatteverket är det också tillåtet att registrera 

personnumret i löneregistret. Det är även i vissa fall tillåtet för företag att hantera känsliga 

uppgifter om det är nödvändigt i samband med sjuktlön, rehabilitering av arbetstagare, 

arbetsrättsliga förhandlingar och avtalsgrundande avdrag på lön för fackföreningsavgift. 

(Datainspektionen, 2010) 
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3.2.4 Skillnader mellan lagarna och Datainspektionens allmänna råd 

 

Skillnaderna mellan dessa lagar och råden som Datainspektionen har sammanställt är att 

råden är lite mer restriktiva och håller ett "säkerhetsavstånd" till lagen. Detta för att undvika 

att det ska uppkomma tveksamheter samt att lagarna ska vara så enkla som möjligt att följa. 

Datainspektionens råd ger också konkreta exempel på svårtolkade områden i lagen för att 

förenkla hanteringen av personuppgifter i organisationerna. 

 

3.3 Identifiering 

I och med den ständiga utvecklingen av informationssamhället, som innebär ökande krav på 

systemintegration och informationsdelning, har vikten av att ha väl fungerande 

infrastrukturella informationssystem ökat enormt. Tyvärr leder den existerande basen av 

system, databaser och dess interface ofta till så kallade ”lock in” situationer. Dessa situationer 

uppstår när nödvändiga förändringar av infrastrukturen är för dyra eller svåra att uppskatta 

och därmed omöjliga att genomföra. Identifierare som används för att hänvisa till unika objekt 

som telefonnummer, personnummer och licensnummer har en betydande roll i så kallade 

”lock in” situationer. De tre problemen med identifierare är i huvudsak: 

        1.       Identifierare som innehåller beskrivande information. 

        2.       Användandet av en olämplig identifierare för ett visst objekt. 

        3.       Bristen på kontroll över identifieraren. 

  

För att ett identifieringsnummer ska vara till någon nytta ska numret vara lätt att komma ihåg, 

identifiera ett unikt objekt och det ska även gärna beskriva något. Att skapa ett 

identifikationsnummer som kombinerar dessa tre är dock lättare sagt än gjort. Som exempel 

kan tas det svenska personnumret som är tio siffror långt och där de sex första identifierar 

vilken dag personen i fråga är född medan siffrorna sju, åtta och nio är födelsenummer, vilket 

är ojämnt för män och jämnt för kvinnor. Den sista siffran är ett kontrollnummer som 

beräknas med hjälp av de nio tidigare siffrorna. 

Detta gör det möjligt för 500 män och 499 kvinnor att födas varje dag och få ett unikt 

personnummer vilket i sig räcker med ganska stor marginal. Problemet som har uppstått är att 

invandrare som kommer till Sverige ofta inte vet vilken dag de är födda och uppger vissa 

datum mer frekvent än andra. Redan i dagsläget existerar 15 datum där fler personnummer 

inte finns att tillgå (SOU, 2006:60). Därför har det föreslagits ersätta den nionde siffran som 

beskriver om det är en man eller en kvinna mot en ny helt slumpmässig siffra. Detta skulle 

dock kosta alldeles för mycket (ca 441 milj SEK). Ett annat förslag är att byta ut siffra fem 

och sex mot ett slumpmässigt tal mellan noll och antalet dagar som månaden har som 

individen är född i. Nackdelen med detta är att personnumret kommer bli svårt att förstå och 

därför också svårt att acceptera. 

(Erikson & Ågefalk, 2010) 
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3.3.1 Identifierare som innehåller beskrivande information 

För att se till en riktig identifierare har valts för verksamheten som bedrivs bör identifieraren 

först och främst klara av att representera alla objekt som avses. Det finns även ett par steg till 

som bör beaktas; 

1. Se till att identifikationen är stabil, dvs. när ett värde på objektet är satt ska värdet inte 

gå att ändra. 

2. Om identifieraren kommer att användas mycket manuellt bör det inkluderas en 

kontroll siffra i identifieraren för att minska risken för felskrivning. 

3. Om identifieraren är synlig för andra användare antingen på en skärm eller genom 

annan media bör det övervägas att ge den ett mönster. Om ett mönster redan används 

ska så lite informativ information som möjligt bäddas in i identifieraren. 

4. Måste användarna lära sig och komma ihåg identifieraren bör det övervägas att göra 

det mnemotekniskt. 

5. Används identifieraren mycket för att skickas mellan olika IT-system, avdelningar och 

organisationer bör det övervägas att ge den ett mönster. 

6. Designen av identifieraren påverkas också av tekniska avvägningar. Det bör vara 

möjligt att bygga upp effektiva indexeringar på identifieringsfältet och identifieraren 

bör helst vara representerad av en kolumn i databasen. 

  

(Erikson & Ågefalk, 2010) 

3.3.2 Användandet av en olämplig identifierare för ett visst objekt 

För att identifieraren ska kunna klara av det de är avsedda för är det extremt viktigt att en 

primärnyckel används som är designad att klara just den uppgiften. Ska ett register över 

kunder sparas bör inte personnumret användas som primärnyckel då det finns många som bor 

i Sverige som inte har ett personnummer. Då är det istället att föredra att använda sig av ett 

egenskapat kundnummer som primärnyckel och sedan spara personnumret separat om 

personens ålder är av vikt för företaget. (Erikson & Ågefalk. 2010) 

3.3.3 Bristen på kontroll över identifieraren 

Med brist på kontroll över identifieraren menas att kontrollen över identifieraren på 

institutionell nivå måste behållas, t.ex. så att samma person inte får två stycken identifierare 

och att två personer inte får samma identifierare. Detta bör göras genom att sätta spärrar inne i 

systemen och inte lita på att det går klara detta manuellt. (Erikson & Ågefalk 2010) 
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4 . Empiri

 

Avsnittet tar upp behandlingen av personuppgifter hos polismyndigheten i Uppsala, 

Valsätraskolan, och HIFI klubben och är indelad i de frågeområden som var uppsatta för 

intervjuerna. Det följs av en jämförande del i hur hanteringen av uppgifterna mellan 

myndighet, skola och företag sköts. 

4.1 Polisen 

4.1.1 Organisationsbeskrivning 

Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna med knappt 27000 anställda varav 

730 stycken är anställda i Uppsala län. Organisationen är indelad i en central nivå och en lokal 

nivå. Ytterst ansvarig för verksamheten är rikspolischefen som utses av regeringen. På lokal 

nivå utgör varje län ett polisdistrikt och inom varje distrikt finns en polismyndighet som 

ansvarar för polisverksamheten i området. Chefen för denna polismyndighet är en 

länspolismästare. Under Länspolismästaren finns det dels en operativ chef som är ansvarig 

över de fyra avdelningarna Ordningsavdelningen, Kriminalavdelningen, Trafikavdelningen 

och Larm och kommunikationscentrals- avdelningen samt en stabschef som är ansvarig över 

ekonomi, personal och så vidare. Polisens verksamhet är på många sätt känslig och har därför 

rikspolisstyrelsen, en förvaltningsmyndighet, som utövar tillsyn över polisväsendet. Polisens 

representant var Stefan Martinengo som är jurist och chef för Utlänningsenheten i Uppsala. 

(Polisen, 2010) 

4.1.2 Hantering av personuppgifter 

Uppgifter 

De personuppgifter som polismyndigheten har befogenhet över kommer från ett flertal andra 

myndigheter såsom kriminalvården, skattemyndigheten, kronofogden, migrationsverket med 

fler. Informationen kan hämtas från deras system och för dessa uppgifter har polisen allt som 

oftast uteslutande tittbehörighet. För en vanlig medborgare finns alltså uppgifter som bl.a. 

folkbokföringsadress, inkomst, tidigare adresser, ägande av fastigheter osv. De uppgifter som 

inte får föras är bl.a. politisk åsikt, sexuell läggning, trosbekännelse och ras. 

 

Register 

Polismyndighetens verksamhet styrs utifrån polisdatalagen vilket reglerar vilka register som 

myndigheten får föra i sin vardagliga verksamhet. Några av registren, bl.a. 

brottsbelastningsregistret och misstankeregistret, ligger på central nivå och tillstånd för dem 

söks av rikspolisstyrelsen. Alla separata länsmyndigheter använder och har tillgång dessa 

register men de har även ett flertal register som de själva söker tillstånd för och använder, 

register som är mer ortsberoende. Flera av de registren som polisen använder är också 

samkörda i ett system där bland annat adressregister, allmänna spaningsregistret, 

misstankeregistret, brottsbelastningsregistret, vägtrafiksregister finns tillgängliga och 

sammanförda i en sökfunktion. I det här systemet utreds alla brottsanmälningar. 

Polisen för fyra olika diarier för de handlingar som kommer in eller upprättas på 

myndigheten, det är ett allmänt diarium, ett brottsutredande diarium, ett trafikdiarium och ett 
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hemligt diarium. I det allmänna diariet registreras kortfattat allting som polisen gör. I 

kriminaldiariet eller det brottsutredande diariet förs de handlingar som rör brottsutredningar 

in, som t.ex. brottbalksbrott, avlidna eller försvunna personer men även förlustanmälningar, 

arbetsolyckor, bränder där brottsligt förfarande inte misstänkts samt när polisen handlat fel i 

samband med arbetet. I trafikdiariet diarieförs alla trafikrelaterade brott och i det hemliga 

diariet information som rör rikets säkerhet samt uppgifter som ska behandlas på samma sätt, 

dvs. alla sekretessärenden. 

Alla diarieförda handlingar får ett specifikt nummer, brottsutredningar får ett k-nummer och 

handlingar i det allmänna diariet får ett a-nummer. Beroende på vilket län det gäller 

identifieras det i början av numret, så för Uppsala län och k-diariet börjar numret med 0300k. 

Numret följs sedan av en sexsiffror lång kombination följt av årtalet. Så exempelvis 

identifieras en handling år 2010 i k-diariet med 0300k-123456-10. Handlingarna förs in i ett 

system som kallas för RAR (rationell anmälningsrutin). 

Den registerföring som polismyndigheten gör för sin brottsutredande verksamhet är helt utan 

samtycke från medborgaren. Annat är det för de register som förs för de anställda inom 

polisen som t.ex. behörighetsregister och för utrustning. Där informeras det klart och tydligt 

vilka uppgifter som behandlas och det finns bra rutiner för det. 

För gallring och hur länge information får sparas finns separata regler uppsatta. När det gäller 

handlingar, rent fysiska handlingar sparas den informationen i våra system i 5 år. 

Handlingarna skickas sedan vidare till arkiv och det är då arkiveringsregler på den 

myndigheten som bestämmer hur länge informationen får sparas. För polisens egna register 

finns det alltid stadgat hur länge de får spara uppgifterna. Om ett registerutdrag begärs ut efter 

den här tiden finns den inte längre kvar. Den fysiska handlingen kommer däremot att finnas 

kvar i ett arkiv men den kommer inte att vara sökbar för polisen.  

Ingen information lagras externt och registerhållningen sköter polismyndigheten själva när det 

gäller sina egna system men även till viss del för andra. Daktningsregistret som ägs centralt av 

rikspolisstyrelsen uppdateras av alla länspolismyndigheter som för in uppgifter på de 

registrerade. Informationen som finns där sparas upp till tio år om ingen ny brottslighet begås 

men jag tror det är rikspolisstyrelsen som har skyldighet att gallra denna information. 

 

Identifierare 

I polisens register finns en mängd olika personuppgifter och det som är sökbart är exempelvis 

personnummer, namn, kön, registreringsnummer osv. De uppgifter som inte får föras, som 

politisk åsikt, trosbekännelse och sexuell läggning kan förekomma i ett förhör som finns 

sparat, men de är inte sökbara på det sättet. 

 

Polisens huvudsakliga verksamhet är brottsutredande och syftet med verksamheten är att få 

personer lagförda. Identifieringen av personer och att identifieringen är rätt är därför mycket 

viktig. I vissa ärenden kan en individ ha ett flertal identiteter registrerade i flera olika register 

och det är då viktigt att kunna sammankoppla dessa identiteter till en och samma, och att det 

blir den rätta identiteten. För att sammankoppla identiteter och säkerställa att individen är den 

som den utger sig för att vara används fingeravtryck. 
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Enligt respondenten är personnumret och samordningsnumret ytterst viktiga för 

identifieringen av en individ när denna ska lagföras men utifrån en sökaspekt är de inte 

nödvändiga. Personnummer i sig är väldigt bra men det finns många individer som inte har 

fullständiga personnummer och det finns individer som inte kan identifieras med det, men 

som ändå måste registreras. Personerna registreras då med de uppgifter som polisen kan få 

fram. Personnummer och samordningsnummer är viktigt och alltid något som förs när det 

finns tillgång till dem, men det är inte avgörande för om personen ska hamna i våra register 

eller inte. 

 

Behörighet 

Tillgången till polisens register och system styrs via olika behörigeter och det är långt från 

alla som har tillgång till alla system. Tillgången är helt behovsorienterad och beroende på var 

du sitter och vad du jobbar med så styrs tillgången till systemen. I de interna systemen 

begränsas de anställda att se alla kataloger som finns och i vissa fall kan katalogerna men det 

går inte att komma åt dem. För att komma in i systemet krävs inloggning, oberoende av vilket 

system det rör sig om så förs kontinuerliga loggar för att upptäcka överträdelser av 

behörigheter. Sekretess råder även inom polisen där uppgifter inte får diskuteras mellan olika 

enheter så länge det inte rör sig om ett ärende som går ihop mellan enheterna. 

 

4.2 Skolan  

4.2.1 Organisationsbeskrivning 

 

Valsätraskolan byggdes 1971 och hade som ursprungligt syfte att utbilda högstadieelever. 

Skolan har nu under flera år även varit hemvist för förskoleklasser såväl som låg- och 

mellanstadieelever. Skolan har idag 485 elever och ungefär 90 anställda, men kommer med 

största sannolikhet redan nästa år att öka antalet elever med cirka 100 stycken. På skolan har 

författarna pratat med Inge Jonsson som jobbar som administratör på skolans expedition.  

 

 

4.2.2 Hantering av personuppgifter 

 

Uppgifter 

De uppgifter som skolan har tillgång till är de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret 

vilket innebär att information som namn, personnummer, adress, telefon osv. finns 

registrerade för lärare, elever och vårdnadshavare. För att skolan ska ha möjlighet att bedriva 

sin verksamhet registreras utöver folkbokföringsuppgifterna även betyg, resultat på nationella 

provet, vilka elever som får busskort från skolan samt frånvarorapportering. I samband med 

registrering av sjukfrånvaro finns ett fritextfält i skolans system där de anställda kan lägga in 

en kommentar om den elev som sjukanmält sig. Enligt respondenten har skolan slutat 

registrera sådan information om eleverna för att slippa diskussionen om hur den får användas.  
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Register 

Skolan använder sig av ett register och heter Existens som tillhandahålls av Uppsala kommun. 

Där hämtas information från folkbokföringsregistret och i detta system finns alla personer 

som har åldern inne för att gå i skolan och som bor i Uppsala kommun. Detta register måste 

alla skolor i Uppsala använda sig av för det är de registrerade eleverna som skolorna har här 

som de får ersättning för. Detta system har använts sedan mitten av 90-talet och alla som har 

registrerats i detta system kommer också att finnas kvar i registret då det inte förekommer 

gallring. Registret uppdateras från folkbokföringsregistret en gång i veckan vilket i vissa fall 

kan innebära att det blir en liten fördröjning i systemet. Detta register är givetvis oumbärligt 

för skolan då de utan detta inte skulle klara av elevregistreringen 

Registerhanteringen går till så att om en elev väljer att börja i en viss skola så kan den skolan 

plocka in information om eleven från systemet och därefter sköta all hantering från skolan. 

Om eleven senare vill byta skola så lägger helt enkelt skolan ut eleven i registret igen för att 

låta nästa skola överföra informationen om eleven. Skolan kan också lägga till nya elever i 

Existens om det flyttar in en ny elev från en annan kommun. 

Eleverna sparas dels i en gemensam databas men också i respektive skolas databas. I samma 

system finns även information om de anställda som främst används för att spara uppgifter om 

var lärare tidigare varit anställda. Lönehanteringen görs däremot inte i Existens utan här ligger 

bara anställningsuppgifterna som kan behövas i skolans arbete. 

Informationen kan också finnas sparad på papper i skolorna för att enklare kunna sortera 

uppgifterna men eftersom det är en arbetskopia av registret får de inte lagras efter 

användningen. Liknande utdrag görs också för att registrera förändringar som att elever byter 

klasser, skolor, adresser och liknande för att kunna få underskrift av målsman och skicka in 

uppgifterna till stadsarkivet. 

Vad gäller samtycke för vilka uppgifter som skolan registrerar och hur skolan informerar 

eleverna och deras vårdnadshavare så säger respondenten att det inte utförs alls. Eftersom det 

är folkbokföringsuppgifter som används är det ingen hemlighet. 

 

Identifierare 

Personnummer eller tillfälliga personnummer är de viktigaste identifierarna i skolans register 

och eftersom alla uppgifter är hämtade direkt från folkbokföringen identifieras elever, 

anställda och lärare precis som de gör i samhället i övrigt. 

När skolans administratör ska registrera elever som inte är svenska medborgare och som 

därmed inte har ett svenskt personnummer registreras eleven med sitt tillfälliga 

personnummer. Detta personnummer är uppbyggt på samma sätt som det vanliga 

personnumret men skiljer sig på det viset att dagen i datumet slumpas till en utav dagarna i 

månaden. Registreringen uppdateras sedan automatiskt när eleven har blivit tilldelad ett 

personnummer från folkbokföringen. Om allt går rätt till ska skolan dessutom få ett 

meddelande från Skatteverket att eleven i fråga blivit tilldelad ett personnummer, vilket inte 

alltid fungerar som det ska.   
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I de egna registren kan då en och samma person ha två olika identifierare, dels det tillfälliga 

personnumret samt det personnummer som personen blivit tilldelad av folkbokföringen. För 

elever som inte blivit tilldelade ett tillfälligt personnummer ställer registreringen i Existens till 

en del problem. Dessa elever registreras då antingen med ett påhittat personnummer eller så 

väntar skolan med att registrera eleven tills denne har fått ett tillfälligt personnummer från 

folkbokföringen. För att skolan ska få betalt för eleverna så måste de vara registrerade i 

Existens, men samtidigt är det krångligt att ta bort en elev ur systemet, vilket måste göras när 

de registrerats med ett felaktigt personnummer. 

Identifieringen med personnummer har även ställt till med problem vid ett annat tillfälle då en 

man född 1904 blivit kallad till att börja förskolan.   

 

Behörighet 

De som har behörighet till informationen på varje skola kan gå in i systemet för att kolla vilka 

elever som går på vilken skola, men de kan bara redigera information om elever som går på 

den aktuella skolan. Tillgången till uppgifterna och registren har bara de som är registrerade 

som administratör, rektor eller skolsköterska vilket kan vara tre till fyra personer på varje 

skola. De som har behörighet till systemen har tillgång till de uppgifter som finns registrerade 

för varje elev och varje anställd på skolan. Skolan har dock inga interna regler för vilka som 

får ta del av informationen och respondenten menar att personuppgiftslagen är så detaljerad 

att några regler för det inte behövs. 

 

Övrigt 

Sjukanmälning görs via ett separat system som heter Skola24 som är ett schemabaserat 

program där de anställda för in den anmälda frånvaron. Programmet kan också fungera som 

en e-tjänst över internet där elevernas föräldrar får användarnamn och lösenord och kan logga 

in på hemsidan för att registrera när deras barn är sjukt. Med detta system kan föräldrarna 

också få information om övrig frånvaro som registrerats och på detta sätt få en bättre inblick i 

hur barnet sköter sig i skolan.  

 

4.3 Företaget 

4.3.1 Organisationsbeskrivning 

Företaget som undersökts är HiFi klubben i Uppsala. Där har Fredrik Rasmusson som är 

butikschef och driver butiken intervjuats. Affären har funnits i Uppsala i ca 12 år och har 

hunnit etablerat sig bra på marknaden. Denna butik, som alla HiFi butiker, ingår i 

detaljhandelkedjan HiFi klubben och är Skandinaviens största detaljhandelskedja för bild och 

ljud med hög kvalitet. Just denna butik har fyra stycken anställda varav två heltidsanställda 

och två timanställda och är alltså ett relativt litet företag, sett till just den här butiken. På HiFi 

klubbens hemsida finns deras personuppgiftspolicy. Där beskrivs vad personuppgifterna 

kommer att användas till och hur uppgifterna kommer att behandlas. 
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En intervjufråga behandlade respondentens kännedom om personuppgiftslagen och hur detta 

påverkar honom i hans dagliga arbete. Respondenten påpekar att han inte alls har bra koll på 

vilka regler och lagar som gäller utan förklarade att det sköts centralt i företaget och att han 

som har varit butiksägare i två år inte haft några problem med detta och att den delen inte är 

något som en butikchef behöver sätta sig in i. 

 

4.3.2 Hantering av personuppgifter 

 

Uppgifter 

De uppgifter som företaget hanterar i sin verksamhet är uppgifter om både kunder och 

anställda. De kunduppgifter de registrerar är förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-

post och i vissa fall även telefonnummer. För anställda gäller samma uppgifter samt uppgifter 

som behövs för att betala ut löner och uppgifter om närmast anhörig. Kassasystemet tillåter 

även att lägga till fler uppgifter om kunder men det är inget som görs.  

 

Register 

Butiken använder sig av tre stycken olika register, ett kundregister där alla köp registreras 

med ett unikt kundnummer som dock inte går att koppla till en fysisk person, ett 

medlemsregister där personer aktivt måste bli medlem i samt ett löneregister där de sparar 

information om de anställda. 

Kundregistret används för alla kunder som köper något från butiken och går ut på att alla 

kunder får ett varsitt kundnummer som också står på kvittot. Detta innebär att en fysisk 

person har lika många kundnummer som produkter denna har köpt (respondenten benämner 

detta nummer som ett kundnummer men det är dock ett löpnummer som tickar för varje 

försäljning och är inte kopplat till en kund). På kvittot står också givetvis vilken produkt som 

köpts och summan för köpet. Detta register används främst för att kunna ta fram gamla 

kvitton vid reklamation och diverse ekonomiska redovisningar. 

Det andra registret som de har är medlemsklubben, av dessa medlemmar så sparas förnamn, 

efternamn, adress, postnummer, e-postadress och i vissa fall även telefonnummer. 

Informationen som sparas här används i första hand till marknadsföring men även för att 

jämföra hur butiken ligger till mot branschen i övrigt. Detta register är väldigt viktigt för 

företaget då de genom en knapptryckning kan nå ut till runt 6000 kunder bara i Uppsala. 

Kunden kan själv välja att gå ur medlemsklubben, detta gör medlemmarna själv enkelt via 

Internet. Eventuellt kan de anställda också ta bort enskilda poster från kassasystemet, men 

detta är något som jag aldrig har behövt göra.  

Det tredje registret som HiFi klubben använder sig av är registret över de anställda, här spar 

de information som personnummer, bostadsadress, telefonnummer, anställningsnummer och 

så vidare. Detta register används främst för att kunna betala ut löner till de anställda men även 

för att registrera försäljning. Detta går till så att alla anställda har ett unikt loggin i 

kassasystemet och därifrån registreras vilken person som säljer vilka varor och så vidare. För 

den information som HiFi klubben sparar om sina anställda finns det inte några rutiner för 

gallring eller hur länge uppgifterna får sparas. 
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Identifiering 

De identifierare som företaget använder sig av för att identifiera kunder, medlemmar och 

anställda är snarlikt utformade där alla börjar med fyra stycken identifikationssiffror. De tre 

första siffrorna representerar vilken butik medlemskapet hör till, vart inköp gjordes eller vart 

de anställda jobbar. Kundnumret och medlemsnumret följs sedan av en lång 

sifferkombination utan någon speciell betydelse medan anställningsnumret är något kortare. 

De uppgifter som de olika numren identifierar skiljer sig dock en aning. Kundnumret 

representerar inga personuppgifter utan är bara ett löpnummer för alla köp som utförts medan 

medlemsnumret och anställningsnumret identifierar uppgifter om de registrerade. Företaget 

använder sig även av ytterligare en identifierare för de användare som vill logga in och handla 

artiklar online, och för det använder de sig av e-postadresser.  

 

Behörighet 

För att komma in på HiFi klubbens system så behövs tillgång till användarnamn och lösenord. 

Detta får de anställda från IT-avdelningen som är centralt lokaliserat i företaget. Det finns ett 

par inloggningsuppgifter som bara butikschefen använder sig av och ett par 

inloggningsuppgifter som övrigt anställda använder sig av. När de anställda har loggat in på 

datorn så har de därifrån tillgång till all information och alla program som HiFi klubben 

använder i sitt dagliga arbete. Dessa inloggningsuppgifter är inte att förväxla med de som de 

använder för att logga in i kassan vid försäljning då alla försäljare har unika 

inloggningsuppgifter. 

 

4.4 Jämförande sammanfattning av intervjuerna 

För att jämföra personuppgiftshanteringen i de tre organisationer måste skillnaden i storlek 

beaktas, från HiFi klubbens butik i Uppsala med 4 anställda, skolan med drygt 90 anställda 

och 485 elever till polisen som har 730 anställda i Uppsala län och 27000 i hela Sverige. 

 

4.4.1 Lagar och regler 

Polismyndighetens verksamhet och behandling av personuppgifter är i praktiken formad efter 

lagen och det finns inga tveksamheter i deras behandling av uppgifterna. De är fullt medvetna 

om vad som är tillåtet att göra enligt lag och vilka uppgifter de får behandla samt hur 

uppgifterna får behandlas. Inom skolan och HiFi klubben finns inte samma medvetenhet på 

lokal nivå där uppgifterna oftast behandlas. I HiFi klubbens butik finns ingen kunskap som 

helst om personuppgiftslagen och vad som bör tänkas på i samband med hanteringen. På 

skolan är kunskapen något bättre och de som dagligen jobbar med uppgifterna och registren 

vet hur lagen fungerar vilket långt från alla anställda inom skolan gör. 

I och med polisdatalagen är polisen till skillnad från Valsätraskolan och HiFi klubben lite 

friare vid hanteringen av personuppgifterna för att de över huvud taget ska kunna bedriva sin 

brottsutredande verksamhet. Polisdatalagen tillåter att mycket av behandlingen görs utan 
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samtycke från den registrerade i jämförelse med HiFi klubben, som enligt 

personuppgiftslagen måste ha samtycke för att få behandla uppgifter om kunderna. 

 

4.4.2 Uppgifter 

 

De personuppgifter som de olika organisationerna registrerar får endast samlas in för de 

ändamål som är, som det står uttryckt i personuppgiftslagen, särskilda, uttryckligt angivna 

eller berättigande. I och med det och de särskilda registerförfattningarna får myndigheter 

tillgång till mer uppgifter än vad skolan och företagen får och vilka uppgifter som behandlas 

skiljer sig därför avsevärt. Uppgifterna som hanteras i skolan är uteslutande uppgifter från 

folkbokföringen, betyg och frånvarorapportering och i företaget uppgifter som namn, adress, 

telefon och e-post. 

 

4.4.3 Register 

 

De flesta av de register som polisen för i och med sin brottsutredande verksamhet sker helt 

utan samtycke från de registrerade, som t.ex. spaningsregistret och misstankeregistret. Inom 

skolan har samtyckesaspekten också mindre betydelse eftersom de uppgifter som behandlas 

hämtas direkt från folkbokföringsregistret. Den information som sparas utöver det som finns i 

folkbokföringsregistret är nödvändiga uppgifter för att skolan ska kunna sköta sitt 

administrativa arbete. När det gäller HiFi klubben fyller kunden själv i uppgifterna som sparas 

och är därför väl medveten vad som registreras och med medlemsformuläret lämnar de 

registrerade sitt samtycke för hantering. I sin personuppgiftspolicy påvisar företaget även att 

anledningen till att uppgifterna registreras är för att kunna ge bättre service och för att skapa 

en dialog mellan företaget och dig som kund. 

För de uppgifter som registreras inom skolan och HiFi klubben finns en relativt god 

medvetenhet från de registrerade och att den vardagliga hanteringen av uppgifterna är inget 

som ska kränka den personliga integriteten. I skolans och HiFi klubbens system finns dock 

möjligheten att skriva in information för hand, för skolan en kommentar i samband med 

sjukanmälan samt i kassasystemet hos HiFi klubben. Ingen av dem för in någon sådan 

ytterligare information, men eftersom möjligheten finns ökar risken för att den personliga 

integriteten kan kränkas och att de inte behandlar uppgifterna i enlighet med lagen. 

 

4.4.4 Identifierare 

 

Personnumret har sedan länge varit accepterat som identifierare i samhället. Det är uppbyggt 

med information om födelsedatum som gör det enkelt att komma ihåg. Detta har inneburit att 

många system och register baseras på personnumret. 

 

De register som skolan och polisen använder sig av är uppbyggda på detta vis. Medborgare, 

lärare och elever identifieras med personnummer men för HiFi klubben är detta inte tillåtet då 

personnumret tolkas som personuppgift och det krävs därför samtycke för att HiFi klubben 

ska få hantera den informationen. HiFi klubben använder sig istället av kundnummer, 

medlemsnummer, anställningsnummer och användarnamn. Om företaget använde sig av 
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personnummer som identifierare skulle systemet också begränsa företagets möjligheter att 

registrera medborgare utan ett personnummer och därför inte nå ut till lika stor kundgrupp. 

 

Problemen som redan nu har uppstått för de statliga organisationerna är att då personnumret 

innehåller beskrivande information så begränsar detta antalet personer som kan tilldelas ett 

personnummer varje dag. Det har lett till att vissa dagar har slut på personnummer. Samma 

problem kan förväntas uppkomma inom HiFi klubbens system då även de har beskrivande 

information i kund- och medlemsnumret. Även om detta ligger långt fram i tiden så kommer 

det förr eller senare att uppstå. 

 

HiFi klubben kan i dagsläget inte heller följa kunder och registrera deras köpmönster om 

kunden inte är medlem i kundklubben. Detta för att kunden inte har en unik identifierare 

kopplad till sig utan varje köp registreras med ett nytt kundnummer. 

 

Under den empiriska undersökningen framkom en del problem med identifieringen i de 

system som användes. Identifieringen med personnummer som används både i skola och 

myndighet är inte problemfri och som nämnts, en del av den problematik som finns. Det 

största problemet är att personnumren håller på att ta slut för vissa datum och för vissa 

är numren redan slut. Den akuta bristen på personnummer är dock löst genom att 

personnumret anges med närliggande dag i samma månad för de datum som tagit slut.  

Lösningen är inte hållbar i längden och en bättre lösning i personnummersystemet är 

nödvändig i framtiden.  (Regeringskansliet, 2010) 

 

Under en intervju framkom också att vid hanteringen hade vid ett tillfälle en man född 1904 

förväxlats i systemet. Enligt registret var han istället född 2004 vilket berodde på att de 

plustecken som kommer efter de sex första siffrorna försvunnit i hanteringen. Misstaget 

orsakade inget större problem men eftersom det hänt en gång så kommer det säkerligen att 

hända igen och då kanske orsaka större skada. 

 

För de organisationer som vill använda personnumret som identifierare och samtidigt kunna 

behandla icke svenska medborgare har samordningsnumret en stor betydelse. 

Samordningsnumret har dock samma problematik som personnumret eftersom utformningen 

av det bygger på personnumret. Om födelsetiden är viktig för den verksamhet som bedrivs bör 

organisationerna istället överväga att hitta på en annan identifierare i de system som de 

använder och istället spara födelseuppgifterna i det objektet. 

 

4.4.5 Behörighet 

 

När det gäller tillgängligheten till informationen skiljer sig inte myndigheten, skolan och 

företaget åt speciellt mycket och det är här de största likheterna finns. För att få tillgång till de 

personuppgifter som finns i varje organisation krävs inloggningsuppgifter. Bara de som 

behöver använda sig av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetssysslor har tillgång till dem 

och tillgången begränsas genom systemen som de använder. Uppföljningen av behörigheter i 

systemen skiljer sig dock. Polisen kontrollerar behörigheten genom att de loggar alla sessioner 

och inloggningar i alla system. Detta förkommer inte på skolan eller i företaget.  
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5 Analys och tolkning

 

Avsnittet tar upp behandlingen av personuppgifter hos organisationerna jämfört med 

Datainspektionens råd samt de lagar som är berörda vid behandlingen. Detta är hur 

författarna tolkar informationen från intervjuerna jämfört med lagar och regler. Författarna  

analyserar även olika anledningar till varför hanteringen ser ut som den gör. 

5.1 Lagar och regler 

Polismyndigheten, skolan och företaget hanterar alla personuppgifter dagligen och vid 

behandlingen måste de se till att den personliga integriteten inte kränks. En viktig del i 

behandlingen är att personuppgiftslagen är subsidiär i förhållande till andra lagar och 

förordningar och polismyndighetens behandling av personuppgifter faller därför utanför en 

stor del av det som beskrivs i personuppgiftslagen. 

De skillnader som finns i hanteringen grundar sig på vilka lagar det är som tillämpas, men 

oberoende av vilken lag som tillämpas och vilka uppgifter som behandlas är det viktigt att det 

finns ett bra skydd för den personliga integriteten, oavsett inom vilken myndighet, skola eller 

företag som behandlingen sker. 

 

5.1.1 Myndighet 

 

Polismyndighetens behandling av uppgifter är som tidigare nämnts styrd från vad som är 

tillåtet enligt polisdatalagen och deras behandling verkar vara prickfri. Det finns inget att 

invända i de uppgifter som de registrerar, hur de registreras eller vilka som har tillgång till 

uppgifterna. Det finns rutiner i samband med behandlingen och det faktum att alla 

inloggnings sessioner loggas bidrar till att hanteringen utförs korrekt. 

Det finns dock vissa punkter som Datainspektionen beskriver som det är väldigt svårt för 

polisen som myndighet att skydda sig från. Det står "Handläggare på myndigheten får inte av 

privata skäl söka efter uppgifter i systemen och om PUL går att tillämpa måste varje sökning 

som utförs ha ett berättigat ändamål som har sin grund i verksamheten". Det som polisen kan 

göra för att följa upp dessa krav är att ha tydliga regler och protokoll över vilka regler som 

gäller samtidigt som sessioner loggas och följs upp för att se till att de anställda sköter sig. 

Polisen kommer dock aldrig att kunna lösa problemet med att de anställda kan göra otillåtna 

saker om de verkligen vill. 

 

5.1.2 Skola 

 

I samband med frånvarorapporteringen finns ett fritextfält i skolans interna system där skolan 

har möjlighet att skriva en kommentar om frånvaron. Personuppgiftslagen är väldigt sträng 

angående vilken information som får skrivas in i fritextfälten i samband med sjukfrånvaro och 

Inge, som sköter administrationen på skolan, har därför slutat använda sig av den funktionen 

för att slippa diskussionen om hur informationen används. 

På den här punkten känns hanteringen av personuppgifterna vara på gränsen till vad som är 

tillåtet enligt lag för att inte kränka den personliga integriteten. Eftersom funktionen finns i 
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systemet finns också möjligheten att någon anställd på skolan fyller i den. Att sluta använda 

en funktion som finns i ett system som vid användning kan resultera i ett lagbrott är inte den 

optimala lösningen på problemet. Om skolan anser att funktionen inte gör någon nytta bör de 

istället ta bort den helt så att ingen av misstag fyller i uppgifter som inte är tillåtna att hantera. 

På skolan fanns heller inga interna regler uppsatta för vilka personer som får ta del av 

uppgifterna och Inge ansåg att personuppgiftslagen är så detaljerad och beskrivande att det 

inte är något problem. Utan att kritisera hanteringen av uppgifterna på skolan är det svårt att 

tro att alla som behandlar uppgifterna kan personuppgiftslagen eller vet exakt hur 

behandlingen får gå till. 

Enligt lagen och råden från Datainspektionen ska uppgifterna inte sparas längre än den tid 

som de verkligen behövs. Sedan mitten av 90-talet har skolan använt de registreringsprogram 

som de idag använder och bland uppgifterna som finns där har det inte förekommit någon 

gallring. Dock är lagen på den här punkten ganska vagt uttryckt. Enligt PUL 9§ står det; "Den 

personuppgiftsansvarige skall se till att inte fler personuppgifter behandlas än som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen". Är ändamålet att hantera uppgifter 

för den dagliga verksamheten är lagringen i överkant för vad som är tillåtet, men om 

lagringen krävs för att de t.ex. ska kunna söka uppgifter på elever som gått ut skolan är den 

högst relevant. 

 

Enligt Datainspektionen har skolan också skyldighet att informera de registrerade om vilka 

uppgifter som de behandlar, vem som är personuppgiftsansvarig, vad uppgifterna ska 

användas till och att den registrerade har rätt till att söka information och ändra felaktiga 

uppgifter. Detta kommuniceras inte ut till de registrerade och på skolan antas att föräldrarna 

vet vilka uppgifter som behandlas beroende på den verksamhet som skolan bedriver samt att 

de mesta av de uppgifter skolan behandlar är hämtade från folkbokföringen. 

 

5.1.3 Företag 

 

Inom företaget är den behandling som utförs med de registrerade relativt väl anpassad till de 

lagar som är uppsatta. 

Genom medlemskapet i HiFi klubbens kundklubb ges samtycke till behandling av de 

uppgifter som fylls i vid ansökningstillfället. I samband med ansökan ges dessutom tillåtelse 

till behandling av uppgifterna i ett kundregister eftersom det krävs för att de ska kunna skicka 

ut fortlöpande information om företagets erbjudanden. Uppgifterna som sparas i registret är 

alla relevanta för kundförhållandet och i företagets personuppgiftspolicy redovisas varför de 

samlar in uppgifterna, vad de ska användas till och vem som är ansvarig före behandlingen. 

I och med att det krävs samtycke för att behandla personnummer samt den problematik som 

personnumren för med sig använder många företag andra identifierare i sina system. Hur 

identifieraren utformas beror på vilket objekt som den identifierar och en anledning till att 

kundnummer eller medlemsnummer används, är för att den identifierar kunder eller 

medlemmar och inte medborgare som personnumret gör. 
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Uppgifterna som sparas är inget som strider mot lagen men i och med att deras system tillåter 

företaget att lägga in mer uppgifter, kan registreringen leda till att den personliga integriteten 

kränks. Med tanke på att kunskapen om lagen var dålig i butiken borde en sådan funktion inte 

finnas. Av samma anledning som i skolans IT system kan användningen av funktionen leda 

till att företaget lagrar information om kunder som de inte har rätt till, och bara för att de inte 

använder sig av funktionen är de problem som den kan skapa inte lösta. 

För gallring av uppgifterna som finns i medlemsregistret har företaget lagt ansvaret på de 

registrerade där de på företagets hemsida kan ändra sina uppgifter eller gå ur klubben. 

Gallringen av anställdas och tidigare anställdas uppgifter är dock något som inte sköts 

ordentligt i företaget. Enligt lagen får inte uppgifter bevaras längre än vad som är nödvändigt 

för ändamålet med behandlingen och eftersom det inte finns några gallringsrutiner i företaget 

är lagringen av uppgifterna på gränsen till vad som är tillåtet. 

 

5.2 Orsaker till hanteringsskillnader 

5.2.1 Kunskap 

 

Behandlingen av personuppgifter på myndighet, skola och företag verkar på det stora hela 

vara väl anpassad till de lagar och regler som finns uppsatta för att skydda den personliga 

integriteten. Inom skola och företag finns det vissa tveksamheter i hanteringen vilket kan bero 

på ett flertal olika anledningar. Kunskapen i hur personuppgifter får behandlas enligt lag är av 

stor betydelse när uppgifterna samlas in, lagras, registreras, bearbetas osv. Inom polisen finns 

anställda som specifikt arbetar med att hantera dessa frågor och beroende på den verksamhet 

som de bedriver är det viktigt att kunskapen är utbredd inom hela organisationen. 

Detta existerar också hos HiFi klubben men inte i så stor utsträckning att det finns en utbildad 

ansvarig i varje butik. Kunskapen i hur personuppgifter ska behandlas finns istället på en 

central nivå och sköts från huvudkontoret i Danmark. Eftersom det inte finns någon utbredd 

kunskap inom hela företaget kan den personuppgiftshantering som utförs på butiksnivå bidra 

till de tveksamheter som finns i hanteringen. 

För Uppsalas kommunala skolor och registreringsprogrammet Existens ligger personuppgifts- 

ansvaret på Uppsala kommun som sköter hantering och tillhandahåller register som skolorna 

använder sig av. För övriga uppgifter som sparas i skolorna så sköts hanteringen av de 

anställda vilket resulterar i att det är skolan som är ansvarig för dessa uppgifter. Kunskapen på 

skolan för hur uppgifterna får hanteras är bättre än vad den var hos företaget, men i samband 

med vilken information de kan registrera i systemen och att de saknar interna regler för hur 

hanteringen av personuppgifter får utföras bör kunskapen vara mer utbredd i organisationen 

än vad den är. 
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Beroende på den 31§ i PUL som utrycker att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga 

åtgärder för behandlingen av personuppgifterna beroende på tekniska möjligheter, vilken typ 

av uppgifter som behandlas, kostnader samt särskilda risker, gör att hanteringen av 

uppgifterna skiljer sig åt mellan organisationerna. Hanteringen av uppgifterna inom skolan 

och företaget ligger ansvaret centralt och de som hanterar uppgifterna gör det utifrån den 

personuppgiftsansvariges direktiv. Den behandling som utförs inom organisationerna kan 

alltså enligt den här paragrafen bidra till stora skillnader i hanteringen av uppgifter mellan 

organisationerna och i varje fall där ett ombud hanterar personuppgifter, måste dessa 

möjligheter vägas mot vilken säkerhet som ska åstadkommas inom organisationen. 

 

5.2.2 Uppgifternas betydelse 

 

En anledning till att kunskapen skiljer sig i de olika organisationerna kan vara beroende på 

uppgifternas betydelse för verksamheten som bedrivs. För polisen handlar det i grund och 

botten om att identifiera individer och utan informationen skulle de inte kunna bedriva sin 

verksamhet. Inom skolan är uppgifterna lika viktiga för verksamheten och användandet av 

uppgifterna gör att arbetet kan utföras mer effektiv. I viss mån är uppgifterna lika viktiga även 

för företag, när det handlar om t.ex. kreditgivning, men i huvudsak används informationen 

mest som ett bra hjälpmedel för en ökad försäljning och är i det avseendet inte lika 

betydelsefullt. Om uppgifternas betydelse för verksamheten är stor verkar det finnas en bättre 

kunskap för hur uppgifterna får behandlas och bättre rutiner för behandlingen. 

 

5.2.3 Uppgifter som behandlas 

 

En annan anledning till att det finns skillnader i behandlingen kan bero på vilka uppgifter som 

behandlas. Polisen har tillgång till mycket information om varje medborgare och uppgifterna 

som de har befogenhet över är mer integritetskänsliga. Kravet för att hanteringen utförs 

korrekt och att lagen följs blir därmed större vilket kan förklara varför hanteringen på 

myndigheten är bättre än de övriga. När det endast handlar om namn, adress och sådana 

uppgifter kanske inställningen till lagen och hur uppgifterna får hanteras försämras. 

 

5.2.4 Tillgång till uppgifterna 

 

När det gäller tillgänglighet eller behörighet så är lagen och riktlinjerna från Datainspektionen 

tydliga. Kraven att behörigheten till informationen regleras för behandling av uppgifterna är 

stränga. Det är bara de anställda som verkligen behöver personuppgifterna i sitt dagliga arbete 

som ska ha tillgång till dessa vilket styrs olika inom organisationerna. 

Inom polismyndigheten styrs detta genom att systemet begränsar vilka kataloger som ges 

tillgång till beroende på vad de anställda jobbar med. Alla sessioner i systemen loggas 

dessutom för att de skall kunna följas upp och utredas i de fall som det har begåtts 

felaktigheter i hanteringen. Hos HiFi klubben och Valsätraskolan är tillgången till information 

styrd ungefär lika. Det är relativt få som har tillgång till systemen men de som har tillgång till 

dem får tillgång till väldigt mycket information. Eftersom behandlingen inte loggas på samma 

sätt som inom polismyndigheten leder det till att hanteringen utförs olika vilket är en 

bidragande orsak till de skillnader som finns i hanteringen. 
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5.2.5 Integritetsskyddet 

 

Integritetsskyddet ser olika ut beroende på vilken organisation som behandlar uppgifterna och 

vilken lag som organisationen måste följa. Den personliga integriteten och skyddet för den 

personliga integriteten styrs i dagens samhälle relativt mycket efter hur bra individen sköter 

sig som medborgare. En laglydig medborgare har bra skydd för sin personliga integritet 

genom PUL, men i och med att det begås brott och att lagar och regler inte efterföljs, så 

kommer skyddet för den personliga integritet att minska beroende på att polisen då får 

tillåtelse att behandla mer integritetskänsliga uppgifter. De lyder som tidigare redovisats 

under polisdatalagen där behandling av personuppgifter utan samtycke är godkänt i större 

utsträckning och både skyddet av den personliga integriteten och den personliga integriteten 

minskar. 

Dessa olika anledningar bidrar till att kunskapen i hur uppgifterna får behandlas skiljer sig 

mellan organisationerna och att det finns skillnader i hanteringen. 
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6. Avslutning  

 

I detta avslutande kapitel dras slutsatser grundade på studien och beskriver också tankar som 

fanns under utförandet av arbetet. Avsnittet behandlar relevansen av ämnet samt studiens 

eventuella styrkor och svagheter.  

6.1 Slutsats 

De skillnader som finns i hanteringen av personliga uppgifter i olika verksamheter grundar sig 

på vilka uppgifter som hanteras, för vilket ändamål hanteringen sker, vilken betydelse 

uppgifterna har för verksamheten samt vilken lag som tillämpas.  

Integritetsskyddet som finns skiljer sig beroende på vilken lag som tillämpas och skyddet 

minskar när lagen tillåter behandling av fler uppgifter. 

Hanteringen av personuppgifter i organisationerna är relativt väl anpassad till de lagar och 

föreskrifter som finns. Inom myndigheter sköts hanteringen utan anmärkning och de har bra 

rutiner i behandlingen av uppgifterna medan hanteringen i skolan och företaget uppvisar vissa 

tveksamheter. 

Identifieringen i systemen skiljer sig mellan myndighet, skola och företag beroende på bl.a. 

lagstiftning men även hur identifieringen är i samhället. Inom myndighet och skola 

identifieras individer med personnummer då det är så identifieringen i samhället är uppbyggt. 

Inom företagen regleras identifieringen i PUL där samtycke för identifiering med 

personnummer krävs. Pga. detta använder sig företagen istället av medlemsnummer eller 

liknande. Användningen av medlemsnummer gör det också möjligt att registrera icke svenska 

medborgare. 

Informationens betydelse för organisationen påverkar direkt kunskapen om lagar och 

tillgängligheten till uppgifterna i systemen. Detta påverkar i sin tur säkerheten inom 

organisationen och större betydelse informationen har för organisationen, desto bättre utbildad 

är personalen om hur informationen får hanteras, vilka som har tillgång till informationen och 

hur bra säkerhet som finns. 

Det är tydligt att det inte är tillräckligt att jobba med personuppgifter dagligen för att ha god 

kunskap om hur denna information ska behandlas, utan individen ska vara anställd inom 

organisationen i en roll som direkt kräver en god kunskap om lagar och förordningar. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Det som först och främst styr hur hanteringen av personuppgifter behandlas i olika 

organisationer är i vilken lag som tillämpas. Skolan och företagen styrs utifrån PUL och inom 

myndigheter utgår behandlingen från PUL men för att de ska kunna bedriva sin verksamhet 

och behandla vissa uppgifter måste hanteringen regleras i en annan lag, en registerförfattning. 

Registerförfattningarna är lite olika utformade men i grund och botten handlar det om vilka 

uppgifter myndigheten måste ha möjlighet att samla in för att kunna handlägga ett ärende som 

ankommer dem.  



39 

 

Vilken lag som tillämpas är grunden i de hanteringsskillnader som finns men under studien 

har det framkommit en del andra orsaker som också påverkar i hög grad. Kunskapen om hur 

uppgifterna får behandlas är ytterst viktigt. Även fast det finns lagar som reglerar 

behandlingen måste det även finnas anställda inom organisationen där uppgifterna behandlas 

som oftast, som kan lagarna och vet vad som är tillåtet. 

Eftersom lagarna beskriver vilka uppgifter som är tillåtna att behandla, behandlas olika 

uppgifter beroende på vilken lag som tillämpas. Hur stor betydelse uppgifterna har för den 

verksamhet som bedrivs samt vilka uppgifter som behandlas gör att det uppstår skillnader i 

hanteringen i avseende på både kunskap och på hur tillgången till uppgifterna styrs i de 

system som de använder.  

I och med att utvecklingen inom informationsteknik hela tiden går framåt är det även viktigt 

att det finns en god kunskap om de lagar som reglerar den personliga integriteten inom 

området för systemutveckling. Det är också viktigt att lagarna följer utvecklingen av 

informationstekniken så att systemutvecklingen inte blir lidande av föråldrade lagar och regler 

som inte kan anpassas efter arbetssättet eller den nya tekniken.  

Varför intervjuer valdes var för att det under uppsatsens omständigheter var det bästa 

alternativet. Fördelar med detta är att författarna under intervjuerna har kunnat observera 

respondenterna samt be de att utveckla sina svar. Vad som hade kunnat göras bättre var att 

fler intervjuer hade genomförts och på det viset kunnat få ut mer information som hade kunnat 

användas som grund till arbetet.  

Förslag till fortsatt forskning inom området skulle vara att göra en liknande studie men i större 

utsträckning. Utföra fler intervjuer för varje slags organisation samt fler intervjuer inom 

samma organisation för att på detta sätt kunna få en mer rättvisande bild utav 

personuppgiftshanteringen som sker i organisationer i Sverige. 

Validiteten i denna uppsats kan kritiseras då författarna bara har besökt en myndighet, en 

skola och ett företag och det kan menas att det inte är tillräckligt för att skapa en rättvisande 

bild. Dock så menas att de slutsatser som dragits av informationen som samlats in via de 

kvalitativa undersökningar som gjorts inte syftar till att påstå att det ser ut på detta sätt i alla 

organisationer utan att det är ett exempel på hur det kan se ut. Författarna anser ändå att 

resultatet är generaliserbart för en stor del av den hantering som utförs inom myndighet, skola 

och företag. 
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9 Bilagor 

Intervjuunderlag företag 

Kundregister 

För ni kundregister? 

Använder ni er av ett CRM- system eller annat säljsystem? 

Vad är det huvudsakliga syftet med registreringen? (t.ex. marknadsföring, eller annat)  

Vad för information sparar ni om era kunder (t.ex. personnummer, adress, intressen)? 

Hur informeras kunden om vilken information som sparas? 

Hur sparas informationen(Digitalt, pappers arkiv)? 

Kan kunden ta bort informationen om denna så önskar? 

Hur går kunden då tillväga? 

 

Register över anställda 

Vilka uppgifter sparar ni över era anställda? 

I vilket syfte sparar ni information om era anställda? 

Hur sparas informationen? 

Hur länge sparas informationen? 

Vilka har tillgång till informationen? 

Sparar in information om era anställdas anhöriga? 

Finns det samtycke från den anställda/vet de anställda om vilka uppgifter som sparas? 

 

Identifiering (Kunder/Anställda) 

Vad har ni för identifierare i era system? (kundnummer, personnummer etc.) 

Om personnummer används, hur hanteras icke svenska medborgare? 

Finns det någon anledning till att ni valt att använda just den identifieraren? 
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Har ni stött på några problem med dessa identifierare?  Vilka? 

Skillnad på identifierare mellan anställd och kund? varför? 

 

Hantering (Kunder/Anställda) 

Hur medveten är ni över de lagar som rör kundregisterhantering och vilken information som 

får sparas? 

Hur länge sparas informationen? 

 

Säkerhet (Kunder/Anställda) 

Hur skyddas informationen(Både rent fysiskt mot till exempel brand samt hur den skyddas 

obehöriga över Internet)? 

Säljs informationen vidare (Till andra företag/myndigheter eller dylikt)? 

Vilka har tillgång till informationen, samt vad krävs för att få tillgång till informationen? 

Sköter ni informationshanteringen själva eller sköts det av ett annat företag? 

 

Om den sköts utanför företaget, hur styr ni över säkerheten över informationen? 
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Intervjuunderlag myndighet 

Register 

Vad använder sig ni för olika register? 

Vad för information sparar ni om medborgarna? 

Vad är det huvudsakliga syftet med registreringen? 

Hur sparas informationen(Digitalt, pappers arkiv)? 

Hur länge sparar ni informationen? 

Kan medborgarna ta bort informationen om denna så önskar?         

Vilka har tillgång till informationen? 

Säljs informationen vidare (Till andra företag eller dylikt)? 

 

Identifierare 
  

Vad har ni för identifierare i era system?  

         

Om personnummer, samordningsnummer för folk utan? 

Finns det någon anledning till att ni valt just denna/dessa identifierare? 

Har ni stött på några problem med dessa identifierare, vilka? 

 

Hantering 

Publicerar ni några uppgifter på internet? I så fall vad? 

Hur kommuniceras själva hanteringen av en medborgares personuppgifter ut till 

medborgaren? 

Vad har personuppgifterna för betydelse för er verksamhet?  

Vad har samordningsnumret för betydelse för er verksamhet? 
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Säkerhet 

Vilka har tillgång till informationen? 

Hur styrs tillgången? 

Hur skyddas informationen? 
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Intervjuunderlag skola 

 

Elevregister 

För ni register över era elever? 

Vad för information sparar ni om era elever?    

Vet elever och föräldrar vilken information som registreras? 

Hur kommuniceras det ut till dem?  

 

Hur pass viktig är informationen som sparas i registren för er? 

Vad skulle det betyda om informationen försvann? 

Hur sparas informationen(Digitalt, pappers arkiv)? 

Vilka har tillgång till informationen? 

Hur begränsas den? 

Kan eleven ta bort informationen om denna så önskar? 

Hur länge sparar ni informationen? 

Finns det protokoll över hur gallringen går till? 

Har ni, brukar ni publicera bilder på era elever på internet? 

Samlar ni in samtycke från eleverna om ni nu gör detta? 

 

Register över anställda 

Sparar ni information om era anställda? 

Vad är det för typ av uppgifter? 

Vad använder ni denna information till? Vad är det huvudsakliga syftet? 

Hur viktig anser du att denna information för er? 

Vad skulle det betyda om denna information försvann? 
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Säkerhet 

Sparas elevuppgifter och uppgifter om anställda på samma ställe? 

Var sparas informationen, på skolan eller av ett externt företag? 

Om annat företag, har ni avtal som reglerar säkerheten över informationen(dels fysiskt dels 

över Internet)? 

Säljs informationen vidare (Till företag eller dylikt)? 

 

Identifiering 

Vad har ni för identifierare i era system för elever/lärare? 

I det fall det är personnummer,  

Har ni stött på några problem med det? 

Hur hanterar ni icke svenska medborgare? 

I annat fall, 

Finns det någon anledning till att ni valt just denna/dessa identifierare?               

Vardaglig hantering 

Hur går in tillväga vid rapportering av frånvaro vid t.ex. sjukdom? 

Har ni något fritextfält i erat IT system där ni kan fylla i information om elever(både när det 

gäller lärare samt elever)? 


