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Riktlinjer vid livesända aktiviteter med 

elevmedverkan  
Observera att om du sparat detta dokument kan det finnas nya förhållningssätt/rekommendationer i frågan. Tänk också 

på att det kan finnas annan lagstiftning ni behöver ta ställning till beroende på vilken aktivitet som ska genomföras. 

I rådande coronatider är det möjligt att livesända aktiviteter så som skolavslutningar, 

luciafirande, studentutspring och evenemang av liknande art då dessa anses utgöra en del av 

utbildningsverksamheten.  

Varför livesändning och inte inspelad film? 

Om skolan istället för att ha en livesändning, spelar in och lagrar inspelningen innebär detta ett 

större integritetsintrång för eleven. Utbildningsförvaltningen bedömer i dagsläget att ett större 

integritetsintrång än livesändning inte är proportionerligt i förhållande till de personuppgifter 

som hanteras i just dessa aktiviteter.  

Checklista som möjliggör livesändning av elever i Växjö kommun: 

För att livesändning med elevmedverkan ska vara tillåtet behöver ett antal parametrar 

uppfyllas: 

• Säkerställ att aktiviteten är att anse som en del av utbildningsverksamheten. 

• Finns det delar i livesändningen som innebär behandling av personuppgift och som får 

anses onödig i förhållande till ändamålet? Använd inte personuppgifter i onödan. 

• Säkerställ att personer med skyddad identitet inte syns eller hörs på livesändningen. 

• Information ska gå ut till elever och vårdnadshavare men inget samtycke behöver 

inhämtas. I bilaga 1 finns ett förslag som ni kan utgå ifrån och det går bra att maila eller 

sätta upp informationen i kapprummet. Oavsett hur ni väljer att göra är det viktigt att 
spara den information som går ut till barn/elev/ vårdnadshavare. 

• Vid en eventuell granskning av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) behöver våra 

ställningstaganden avseende bildhanteringen finnas dokumenterade. Denna 

bedömningsfil har utbildningsförvaltningen hos sig. Följer ni dock detta dokument har ni 
uppfyllt era skyldigheter. 

• I bilaga 2 står det hur ni ska gå tillväga för att praktiskt livesända ert event via Microsoft 

Teams. I dagsläget är bedömningen att denna plattform ska användas. Förfarandesättet 

beskriver också hur sändningen raderas direkt efter framträdandet. 
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Annat att tänka på: 

• Personuppgiftsbehandlingen ska vara begriplig för de registrerade och inte ske på dolda 

eller manipulerande sätt. 

• Behandling av känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter som avslöjar något om 

hälsan) kan undvikas genom att skolan vidtar faktiska åtgärder på plats, till exempel 

tydliggör för de registrerade var på skolgården livesändningen kommer att ske. 

• Vårdnadshavare och elever behöver förstå sina rättigheter t.ex. att de inte måste 

medverka på livesändningen. Bilaga 1 är endast ett förslag hur ni kan nå ut med 

informationen, det finns andra sätt att informera på. 

• Andra plattformar så som Facebook och Instagram får inte användas att visa 

personuppgifter på. Detta eftersom dessa plattformar inte kan upprätthålla den 

skyddsnivå som vi i EU kräver då personuppgifter behandlas. Att via dessa plattformar 

informera om kommande aktiviteter på säkra sidor är dock fortfarande tillåtet. 

Kontakt: 

Vill du veta mer kan du i första hand höra av dig till Emma Hagman Rang som arbetar med 

informationssäkerhetsfrågor på utbildningsförvaltningen (emma.hagmanrang@vaxjo.se). I 

andra hand kan du kontakta kommunens dataskyddsombud Maria Wellmert 

(maria.wellmert@vaxjo.se). 
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