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Remissvar – Så stärker vi den personliga integriteten, SOU 2017:52,
Ju2017/05090
Riksidrottsförbundet (RF) lämnar härmed remissvar på Så stärker vi den personliga integriteten, SOU
2017:52, Ju2017/05090.

1. Utredningens förslag
RF delar utredningens uppfattning att dataskyddsförordningens regler behöver i många fall
specificeras. RF menar att det även gäller förslaget till ny dataskyddslag, SOU 2017:39.
RF stödjer utredningens förslag att stödja framtagandet av uppförandekoder för att hjälpa
verksamheter att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt för att stärka den personliga
integriteten.
RF stödjer utredningens förslag att regeringen så långt som möjligt uppdrar åt utpekade myndigheter
att i samråd med Datainspektionen stå för merparten av det arbete som en myndighet behöver utföra
när det gäller uppförandekoder.
RF motsätter sig att Datainspektionens roll bör inskränkas till att enbart godkänna uppförandekoder.
Dels står det i strid med GDPR, dels är det förenat med ökad risk för att personers integritet kränks.
Det är av stor vikt att Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet uppfyller sin skyldighet att
yttra sig över uppförandekoder i enlighet med artikel 40.5 i GDPR. Datainspektionen är den enda
myndigheten som kan godkänna uppförandekoder, och således den enda myndigheten som kan
bedöma om tillräckliga garantier tillhandahålls i respektive uppförandekod. Datainspektionens
skyldighet att yttra sig över uppförandekoder bör fungera som löpande vägledning åt
branschorganisationer som ämnar upprätta en uppförandekod och därigenom skapa förbättrade
möjligheter för branschorganisationer att upprätta en uppförandekod som tillhandahåller tillräckliga
garantier för att godkännas som uppförandekod. Om Datainspektionens roll inskränks till att enbart
godkänna uppförandekoder föreligger stora risker att branschorganisationer arbetar fram
uppförandekoder som inte tillhandahåller tillräckliga garantier och därmed inte godkänns. Eller,
alternativt, godkänns efter en förlängd arbetsprocess som blir konsekvensen av att Datainspektionen
kopplas in för sent i arbetsprocessen med uppförandekoder. En konsekvens som innebär förhöjda
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risker för att personers integritet kränks, vilket kan förebyggas genom löpande vägledning och
yttranden från Datainspektionen.
RF anser att det är olyckligt att det civila samhället inte är utpekat som ett område att arbeta fram en
uppförandekod kring. Det svenska civilsamhället är i ett internationellt perspektiv unikt i sitt omfång,
struktur och betydelse för samhället. Bara idrottsrörelsen behöver hantera mängder av
personuppgifter, se nedan, för att kunna upprätthålla och utveckla den samhällsnödvändiga
verksamhet som baseras på ideella krafter.
RF föreslår att regeringen uppdrar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att ansvara
för att uppmuntra och stödja arbetet med uppförandekoder för det civila samhället i sin helhet
alternativt dess olika delar.

2. Allmänt om idrottsrörelsen och dess hantering av personuppgifter
I Sverige finns idag cirka 220 000 ideella organisationer vilka utgör det så kallade civilsamhället. Varje
svensk medborgare är i genomsnitt medlem i tre organisationer och den svenska staten har på många
olika sätt, genom uttalanden, uppdrag och lagstiftning uttryckt den stora betydelsen av den
nuvarande ordningen med det svenska civilsamhället.1
Den svenska idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna i det civila samhället med över 3
miljoner medlemmar, cirka 650 000 ledare och runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund (SF)
organiserar fler än 250 olika idrotter. De flesta ledare inom svensk idrott jobbar ideellt.
RF är en traditionell demokratisk folkrörelse som utgörs av människor som sluter sig samman i
självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Idrottsrörelsen har alltså en federativ struktur
som bygger på enskilda juridiska personer och representativ demokrati (bild 1).
Det innebär att alla de 20 000 allmännyttiga ideella idrottsföreningarna är egna juridiska personer
som hanterar uppskattningsvis 4,5 miljoner medlemskap. Dessa 20 000 idrottsföreningar är i sin tur
medlemmar i ett eller flera av 71 SF. SF är huvudsakligen organiserade utifrån olika idrotter, till
exempel Svenska Fotbollförbundet. De 71 SF:en är i sin tur medlemmar i RF.
För att stödja och organisera idrottsrörelsens verksamhet finns även regionala organisationer,
distriktsidrottsförbund (DF), till exempel Värmlands Idrottsförbund och specialdistriktsidrottsförbund
(SDF), till exempel Värmlands Ishockeyförbund.

1

Se exempelvis SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle.
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Idrottsrörelsen har vidare ett eget studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, för att stödja bildning och
utbildning inom idrottsrörelsen. De 71 specialidrottsförbunden är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna
och de enskilda idrottsföreningarna är medlemmar i någon av SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala
organisationer (SISU-d), till exempel SISU Idrottsutbildarna Värmland.
Avslutningsvis är 35 SF med i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), som organiserar svenskt
deltagande i de olympiska spelen.
Idrottsrörelsens organisatoriska struktur

Bild 1
Inom idrottsrörelsen är behovet av att behandla personuppgifter stort, i RF:s alla organisationsled, för
att uppfylla de olika ändamålen med verksamheten. Register inom idrottsrörelsen innehåller
personuppgifter som är motiverade för att kunna fungera som en allmännyttig demokratisk
medlemsorganisation för idrottslig verksamhet.
Exempelvis behandlas personuppgifter i syfte att administrera förenings- och förbundstillhörighet,
medlemskap, administrera sedvanliga föreningsaktiviteter (träning- och tävlingstillfällen och möten
till exempel), kommunicera med sina medlemmar (kallelser till aktiviteter, information till målsmän
med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter,
tävlingsavgifter med mera), statistik och forskning, utbildningar, bidragsfördelning.
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Vid frågor, kontakta Mattias Hjelmberg 08-699 61 54, mattias.hjelmberg@rf.se

Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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