
Rollbeskrivningar 
 
 

Rollbeskrivning dataskyddsombud 

Enligt GDPR bör ett dataskyddsombud vara en person med sakkunskap i dataskyddslagstiftning och 
förfaranden i syfte att bistå den personuppgiftsansvarige i att övervaka den interna efterlevnaden av 
GDPR. Vilken nivå på sakkunskapen bör fastställas med hänsyn till den personuppgiftsbehandling som 
utförs i organisationen och det skydd som krävs för de personuppgifter som behandlas. Dataskydds-
ombudet bör vidare kunna fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt. 
 
Nedanstående rollbeskrivning utgår från GDPR (artikel 38–39) och beskrivs i korthet utifrån två delar: 
 

(1) Dataskyddsombudets ställning 
(2) Dataskyddsombudets uppgifter 

Dataskyddsombudets ställning 

• Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. 

• Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med frågor som rör behandlingen av 
dennes personuppgifter och utövandet av dennes rättigheter enligt GDPR. 

• Dataskyddsombudet ska vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 
 

• Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den personuppgiftsansvarige 
ska se till att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt. 

 

Dataskyddsombudets uppgifter 

Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter: 1 

att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller ett personuppgiftsbiträde 
och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och 
andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds bestämmelser. 

att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlems-
staternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller person-
uppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, 
information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande 
granskning. 

                                                           
1 Läs mer om dataskyddsombudet roll i Artikel 29-arbetsgruppens riktlinjer om dataskyddsombud 
 

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-dataskyddsombud.pdf


att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och 
övervaka genomförandet av den enligt GDPR artikel 35. 

att samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och fungera som kontaktpunkt 
för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd 
som avses i GDPR artikel 36 och vid behov samråda i alla andra frågor. 

att Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de 
risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, 
omfattning, sammanhang och syften. 

 

 

Rollbeskrivning dataskyddssamordnare 

Rollen som dataskyddssamordnare blir viktig och för att den ska vara effektiv måste det finnas en klar 
och tydlig rutin för hur avdelningens frågor om personuppgiftsbehandling lyfts, sammanfattas och förs 
vidare till dataskyddsombudet. Hur rollen som dataskyddssamordnare ska se ut bestämmer vi själva, 
det är ingen roll som beskrivs i GDPR. Förslagsvis bör minst följande kompetens eftersträvas: 
 

• Grundläggande kunskap om GDPR. 
• Fördjupade kunskaper om GDPR i avdelningens (aktuell verksamhets) kontext. 

 
Minst följande arbetsuppgifter bör ingå i en dataskyddssamordnares ansvarsområde: 
 

• Bevaka personuppgiftsrelaterade frågor inom avdelningen. 
• Sammanställa och samordna frågeställningar. 
• Vid behov vidarebefordra frågor till dataskyddsombudet. 
• Löpande informera dataskyddsombudet. 
• Vara ett stöd till dataskyddsombudet vad gäller uppmärksammande av personuppgifts-

incidenter.   
 
 


