
Sammanställning – personuppgiftsincidenter/-rapportering i media 

Nedan några olika typer av händelser/nyheter rörande bristande personuppgiftshantering som rapporterats i 

media de senaste två åren. Listan är inte komplett utan visar exempel. Kopplat till varje händelse finns en länk 

(ofta till massmedia) för mer information. 

 

 

Omfattande handel med svenska personuppgifter 

---------------------------- 

Svenska personuppgifter och identitetshandlingar köps och hyrs ut - i en omfattande skala och delvis öppet. Det 

kan Ekot i dag visa, i en del av granskningen av de miljöer i Stockholm som den misstänkte gärningsmannen på 

Drottninggatan rörde sig i. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6678246 

 

Datainspektionen kritiserar Arbetsförmedlingen 

---------------------------- 

Datainspektionen, DI, kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i myndighetens IT-system. Tjänstemännen har 

bland annat alltför stor tillgång till personuppgifter om arbetssökandes hälsa, anser DI. 

http://www.publikt.se/artikel/datainspektionen-kritiserar-arbetsformedlingen-19910 

 

Datainspektionen: Fel samla in känsliga uppgifter om barn 

---------------------------- 

Örebro universitet har gjort fel som via en enkät samlat in känsliga personuppgifter om ett barn trots att 

föräldrarna sagt nej till att barnet ska delta i undersökningen. Studien ska undersöka hur man 

kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem och sociala anpassningssvårigheter. 

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/fel-samla-in-kansliga-uppgifter-om-barn/ 

 

Utsatta kvinnor lämnas att skydda sig själva 

---------------------------- 

En kartläggning visar att 7 av 10 kommuner i Sverige saknar en aktuell, skriftlig rutin som ska värna personer 

med skyddade uppgifter. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6616584 

.. 

Västernorrland: 

Dåligt skydd för våldutsatta i länet 

http://www.allehanda.se/vasternorrland/daligt-skydd-for-valdutsatta-i-lanet-en-fraga-om-liv-och-dod 

.. 

Kommuner saknar rutiner för skyddade personuppgifter  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6615472 

 

 

Kravet på SCB: Sluta samla in känslig hälsodata 

---------------------------- 

Statistiska Centralbyrån saknar stöd för att hantera de känsliga personuppgifter som har samlats in till 

undersökningen Hälsa Stockholm. Nu kräver Datainspektionen att undersökningen upphör. 

http://www.nyteknik.se/digitalisering/kravet-pa-scb-sluta-samla-in-kanslig-halsodata-6814137 

 

FRA:s känsliga information kan hamna i fel händer 

---------------------------- 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6678246


För åtta år sedan fick FRA ett specialtillstånd att spara känsliga personuppgifter från sin avlyssning på 

obegränsad tid. Villkoret var att de bara fick användas för framtida forskning. Men lagringen har hanterats 

felaktigt och informationen riskerar att hamna i fel händer, enligt en utredning. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fras-kansliga-information-kan-hamna-i-fel-hander/ 

 

Databas med personuppgifter läckte från Teliabolag - PTS granskar händelsen 

---------------------------- 

En databas med flera olika operatörers uppgifter om sina abonnenter har läckt från Teliabolaget Zitius till andra 

operatörer. 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.671621/telia-lacka-personuppgifter 

 

Drogsvindlare kapade länsbors ID-uppgifter 

---------------------------- 

Fyra patienter i länet misstänks ha fått sina identiteter kapade av en man som använt deras personuppgifter för att 

lura till sig narkotikaklassade preparat. ... Han har använt samma metod även vid andra sjukhus i landet och ett 

flertal personer ska ha fått sina personuppgifter kapade. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6573854 

 

Så kommer bedragarna över dina kortuppgifter 

---------------------------- 

Antalet anmälda bedrägeribrott har ökat kraftigt under 2016. Den typ av bedrägeribrott som ökar mest är det 

polisen kallar för datorbedrägeri, som ökat med drygt 53 procent. Nu varnar polisen för bedragarnas nya knep - 

och hur lätt de kommer över dina personuppgifter. 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/s%C3%A5-kommer-bedragarna-%C3%B6ver-dina-kortuppgifter-1.3955852 

 

 

Skyddad identitet ställer höga krav på skolan 

---------------------------- 

Sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter – det är mycket att ha koll på när elever har 

skyddad identitet.... 

http://www.lararnasnyheter.se/chef-ledarskap/2016/10/17/skyddad-identitet-staller-hoga-krav-pa-skolan 

 

 

Landstinget Dalarna: Patienter utsatta för bedrägeriförsök 

---------------------------- 

Flera patienter har utsatts för bedrägeriförsök via telefon den senaste tiden. ... I samtliga fall har en person som 

uppger sig vara läkare ringt patienten och haft kännedom om patientens personuppgifter och att patienten är 

listad på vårdcentralen/kliniken. Man har hävdat att patienten behöver en ny medicin och bett om patientens 

kontouppgifter eller att denne ska sätta in pengar för att medicinen ska kunna lämnas ut. 

http://www.ltdalarna.se/Om-landstinget/Press-och-media/Nyheter/Patienter-utsatta-for-bedrageriforsok/ 

 
 

Gävle: Hemtjänstföretag lade ut sekretessbelagda dokument på Facebookbrukares personuppgifter och 

journaler 

---------------------------- 

Hemtjänstföretaget Gefle seniorservice lade upp patientjournaler på Facebook och diskuterade vårdtagarnas 

ärenden där, det kan GD avslöja. I gruppen gick detaljer om vårdtagarna att läsa, och tidigare anställda kunde 

också gå in och ta del av de sekretessbelagda uppgifterna. 

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/hemtjanstforetag-lade-ut-sekretessbelagda-dokument-pa-facebook-brukares-

personuppgifter-och-journaler 

.. 

Oppositionen kräver att Gefle seniorservice polisanmäls  

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/efter-gds-avslojande-oppositionen-kraver-att-gefle-seniorservice-polisanmals 

.. 

Omvårdnadsförvaltningen vill polisanmäla Gefle seniorservice - "det är 



inte en politisk fråga"  

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/omvardnadsforvaltningen-vill-polisanmala-gefle-seniorservice-det-ar-inte-en-

politisk-fraga 

 

 

Växjö: Tjänsteman mejlade känsliga uppgifter fel 

---------------------------- 

När en kallelse skickades ut från en tjänsteman i Växjö kommun i ett mejl till politikerna i en av nämnderna 

inför ett sammanträde för cirka två veckor sedan, skickades även handlingar med känsliga personuppgifter ut till 

ledningsgruppen i förvaltningen, fackliga företrädare och media. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6443580 

 

 

Pensionärsförening anmäls för att ha sålt personuppgifter 

---------------------------- 

Pensionärsföreningen SPF Seniorerna ska utan medgivande ha sålt medlemmars telefonnummer och adresser till 

företagssponsorer. Det hävdar i alla fall medlemmar i Uppsala, som nu har anmält föreningen till 

Datainspektionen. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6421638 

 

 

Polisen slarvar med hanteringen av känsliga personuppgifter 

---------------------------- 

Allt för många poliser har tillgång till den gemensamma portal där operativ information sprids internt. Nu får 

Polisen bakläxa av Datainspektionen som listar åtta saker som måste göras för att få ordning på bristerna. 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.656173/polisen-personuppgifter 

.. 

TT: Kritik mot polisens uppgiftslagring  

http://corren.se/nyheter/kritik-mot-polisens-uppgiftslagring-om4105679.aspx 

.. 

Kritik mot polisens it-system för brotts-, spanings- och kriminalunderrättelseinformation  

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2016/kritik-mot-polisens-it-system-for-brotts-spanings-och-

kriminalunderrattelseinformation/ 

 

 

Boråspolisens miss - bröt själva mot lagen 

---------------------------- 

 I samband med en brottsutredning lämnade Boråspolisen ut offers personuppgifter till samtliga drabbade och 

bröt därmed mot personuppgiftslagen. 

http://www.bt.se/boras/boraspolisens-miss-brot-sjalva-mot-lagen/ 

 

 

Personal på Försäkringskassan misstänks för brott 

------------------------------- 

Anställda på Försäkringskassan misstänks för att vara inblandade i fusk med assistansersättningen. ... De brott 

som de anställda misstänks för kan vara dataintrång, tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten. Försäkringskassan 

kommer nu att vidta ett antal  åtgärder för att undvika att det här upprepas... 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6377256 

(anm. grejen handlar alltså om att anställda, mot betalning, lämnat ut 

känsliga personuppgifter till assistansbolag om tänkbara kunder) 

.. 

DN Debatt. "Fler av våra medarbetare misstänks för assistansfusk" 

------------------------------- 

 Vi kartlägger nu intensivt omfattningen och polisanmäler det vi upptäcker. Vi kommer göra det som behövs för 

att stoppa fusk och kriminalitet, skriver generaldirektör Ann-Marie Begler. 

http://www.dn.se/debatt/fler-av-vara-medarbetare-misstanks-for-assistansfusk/ 

 

 

It-säkerhet ska förbättras efter läkarmiss 

------------------------------- 

http://www.gd.se/gavleborg/gavle/omvardnadsforvaltningen-vill-polisanmala-gefle-seniorservice-det-ar-inte-en-politisk-fraga
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/omvardnadsforvaltningen-vill-polisanmala-gefle-seniorservice-det-ar-inte-en-politisk-fraga
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6443580
http://www.bt.se/boras/boraspolisens-miss-brot-sjalva-mot-lagen/
http://www.dn.se/debatt/fler-av-vara-medarbetare-misstanks-for-assistansfusk/


Nu ska Landstinget i Kalmar län förbättra it-säkerheten. Detta efter att en läkare vid kvinnokliniken lämnat ut en 

lista med 410 personnummer till kvinnor som gjort abort... Filer som innehåller känsliga uppgifter ska märkas 

automatiskt med sekretess. Det ska synas tydligt att filen innehåller sekretessbelagda uppgifter. Dessutom tittar 

man på möjligheten att skapa ett e-postsystem som skickar ut en automatisk varning när ett meddelande 

innehåller personnummer. Det är en teknik som inte finns än men som sjukhuschefen i Kalmar, Johan 

Rosenqvist, gärna skulle införa... 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6363932 

 

 

Uppföljning hackaråtal: Åklagaren: Ludvikahackarens motiv var att hjälpa andra kriminella 
------------------------------- 

Kammaråklagare Mats Ljungqvist leder förundersökningen mot den ludvikabo som har åtalats för dataintrång 

och grovt bedrägeri. För en vecka sedan dömdes två män som köpt polisuppgifter av mannen till fängelsestraff 

och mångmiljonbelopp i skadestånd. Den 39-årige hackaren har tagit sig in i databaser bland annat hos polisen 

och Skatteverket. Han är misstänkt för att ha kommit över känsliga personuppgifter och 

sedan sålt dem till kriminella... 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6357183 

.. 

Ludvikabo åtalad för omfattande dataintrång i polisens register http://www.dt.se/dalarna/ludvika/ludvikabo-

atalad-for-omfattande-dataintrang-i-polisens-register 

 

 


