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Datainspektionens beslut 

Ärendet avslutas. 

Redogörelse för tillsynsärendet 

Datainspektionen har fått in flera klagomål mot den behandling av person-

uppgifter som utförs på www.laget.se, framförallt kring det nya kravet på full-

ständiga personnummer.  

 

Med anledning av klagomålen beslutade Datainspektionen att inleda tillsyn 

mot Sportion Media Group AB (nedan Sportion), som driver webbplatsen.  

 

Sportion har yttrat i huvudsak följande. 

 

Sportion tillhandahåller en plattform – www.laget.se – för att idrottsfö-

reningar ska kunna skapa sin egen hemsida för förenkling av kommuni-

kation och administration. Sportion arbetar med utveckling och drift av 

den tekniska plattformen samt bistår med support för att förenkla före-

ningarnas arbete.  

 

Alla hemsidor på www.laget.se är separata. En hemsida skapas av an-

vändaren själv genom en enkel registrering och en hemsida med ett 

grundutseende skapas sedan direkt. Personen som registrerade sidan 

godkänner de allmänna villkoren för användning av www.laget.se och 

står som ansvarig, tillsammans med övriga personer som denne sätter 

som administratörer för hemsidan. Administratörerna har befogenheter 

att lägga till nya medlemmar, att ändra något på hemsidan och att ta 

bort uppgifter från hemsidan.  
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I och med att man skapar en hemsida på www.laget.se får man tillgång 

till olika verktyg för att kommunicera inom föreningen och administre-

ra olika saker. Man väljer själv vilka verktyg/funktioner man önskar an-

vända utifrån de behov man har.  

 

En av funktionerna kallas ”Medlemmar”. Här kan man lägga till perso-

ner som är knutna till föreningen. För att kunna skapa en ny medlem 

med någon av rollerna spelare, ledare, styrelse eller personal krävs att 

man anger den personens personnummer. Samma sak gäller om man 

redigerar uppgifterna om en medlem med någon av dessa roller. 

 

Den primära anledningen till att personnummer behandlas på 

www.laget.se är det s.k. LOK-stödet som söks via Riksidrottsförbundet. 

LOK-stödet är ett bidrag som ges vid varje sammankomst ett lag eller fö-

rening har där minst ett antal deltagare deltagit och utgör en primär in-

täktskälla för många föreningar.  Storleken på bidraget baseras på anta-

let unika deltagare inom ett visst ålderspann. Den löpande registrering-

en av deltagare på händelser under året samt summering mot Riksid-

rottsförbundet är en funktion som finns på www.laget.se inom ramen 

för funktionen ”Medlemmar”. Registrerade medlemmar med vissa roller 

dyker upp som valbara deltagande i denna funktion. För att fungera och 

ge ett korrekt underlag för inrapporteringen till Riksidrottsförbundet är 

personnummer viktig information.  

 

Ett annat syfte med behandling av personnummer är att möjliggöra för 

föreningarna att föra medlemsregister. Genom att registrera person-

nummer på medlemmarna på www.laget.se får föreningen ett lätthan-

terligt och överskådligt verktyg för hanteringen av sina medlemmar.  

 

Ett tredje syfte med behandlingen av personnummer är att möjliggöra 

en central profil på www.laget.se. För den enskilde användaren innebär 

en central profil att han eller hon genom en och samma inloggning kan 

tillhöra flera hemsidor på www.laget.se. Om en person till exempel är 

spelare i ett lag och tränare i ett annat räcker det att personen läggs in 

som medlem på www.laget.se en gång. Personen kan enklare få kontroll 

på vilken information som finns registrerad om honom eller henne, 

utan att behöva hantera flera olika användarkonton. Att medverka på 

flera olika hemsidor och tillhöra flera lag/klubbar är idag mer regel än 

undantag.  

 

Föreningen har alltid möjlighet att lägga upp en medlem med rollen öv-

rig. Den rollen kräver inte registrering av personnummer, men med-

lemmen dyker inte heller upp i de funktioner som har beskrivits ovan. 
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Föreningen väljer alltså själv om man vill använda medlemsfunktioner-

na baserade på personnummer på www.laget.se eller inte. 

 

Den enskilde medlemmen kan själv addera och redigera sina uppgifter 

på www.laget.se. Numera kan den enskilde medlemmen att även ta bort 

sig själv från www.laget.se.  

 

Sportion kan bistå med hjälp att hantera uppgifter i det enskilda fallet 

om en ansvarig administratör ber om det.  

Skäl för beslutet 

Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av per-

sonuppgifter är personuppgiftsansvarig (3 § personuppgiftslagen). 

 

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person som behandlar per-

sonuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska 

behandlas och vad de ska användas till. Det är de faktiska omständigheterna i 

det enskilda fallet som avgör vem som är personuppgiftsansvarig. Den som 

har tillgång till uppgifterna, men som inte självständigt får ändra, komplettera 

eller radera personuppgifterna, kan inte anses ha sådan bestämmanderätt 

över ändamålen med och medlen för behandlingen att han eller hon kan an-

ses som personuppgiftsansvarig. 

 

Mot bakgrund av vad som har framkommit i ärendet kan inte Sportion anses 

vara personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som ut-

förs på www.laget.se. Personuppgiftsansvaret synes i stället åligga respektive 

idrottsförening. 

 

I de situationer Sportion bistår med hjälp att hantera uppgifter har en ansva-

rig administratör bett om det. Inte heller i den situationen kan Sportion anses 

vara personuppgiftsansvarig utan måste anses agera personuppgiftsbiträde, 

dvs. Sportion behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariga 

föreningens räkning.  

 

I och med att Datainspektionen kan konstatera att Sportion inte är person-

uppgiftsansvarig finns det ingen anledning att fortsätta tillsynen mot bolaget. 

Ärendet ska därför avslutas.  

_____________________________ 

 

 

Malin Fredholm 


