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Dagens webinarium

• 9.00 – 10.00

• ca 30 min dragning – utvecklad dragning från SUHF:s webinarium

• Därefter tid för frågor



Tydlig riktning mot öppen data – prop
2020/21:60
• ”Det t är ett gemensamt ansvar för forskningsutförare och lärosäten att 

tillgängliggöra forskningsdata och det är av stor betydelse att principer för 
öppen tillgång till publikationer och forskningsdata harmoniseras så långt 
det är möjligt”

• ”Genom att forskningsresultat finns öppet tillgängliga kan dessa 
återanvändas för nya forskningsändamål, givetvis med beaktande av 
gällande lagstiftning”

• Omställning klar 2026 – forskningsdata ska göras tillgängligt ”så öppet som 
möjligt och så begränsat som nödvändigt”



Rättsligt ”landskap”- forskningsdata

• Nationell förvaltningsrättslig lagstiftning:
Tryckfrihetsförordning, förvaltningslag, arkivlag, offentlighets- och 
sekretesslag, etikprövningslagen

• Forskningsdata är för det mesta allmänna handlingar

• EU:s dataskyddsförordning



Vad är forskningsdata? 

• Forskningsdata utan personuppgifter:
-mätdata (temperatur, kemi, artbestämning, etc)

• Forskningsdata med personuppgifter/känsliga personuppgifter:
-mätdata/värden (blodprov, vikt, blodtryck)
-geografiska variabler (region, kommun, församling)
-utbildningsbakgrund, diagnoser
-enkätsvar, transkriberade intervjuer (slutna svarsalternativ-fritext)



Sekretess och offentlighet – nationellt 
perspektiv
• Finns redan viss ”öppen tillgång” genom offentlighetsprincipen i 

svenskt perspektiv

• Individuell prövning görs dock alltid i förhållande till sekretess innan 
utlämning

-Statistik och forskningssekretess 24:8 OSL samt OSF 7 §, 21:7 OSL
-Överförd sekretess enligt 11:3 OSL 



Dataskyddsförordningen – EU-perspektiv

• Krav på särskilt, uttryckligt angivet och berättigat ändamål art. 5

• Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt 
med dessa ändamål (ändamålsbegränsning) 

• Personuppgiftsansvarig ansvarar för att göra bedömningen och är 
skyldig att visa att bedömningen har gjorts (ansvarsskyldighet)



Etikprövningstillstånd – känsliga  
personuppgifter 
• Dataskyddsförordningen hänvisar till nationell rätt, som vid svensk 

implementering innebar att etikprövning är en obligatorisk 
skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för 
forskningsändamål

• Etikprövningstillstånd utfärdas för avgränsade forskningsprojekt

• Nödvändigt för all behandling av känsliga personuppgifter med 
forskningsändamål



Förutsättning för öppen tillgång - databas

• Vad krävs för att få ha en öppen databas med forskningsändamål?

-Krav på specifikt angivet ändamål enligt art. 5 dataskyddsförordningen
-Krav på etiktillstånd för behandling av känsliga personuppgifter

• Databaser möter rättsliga svårigheter



Kan man omvandla personuppgifter till icke-
personuppgifter?
• Pseudonymiserade personuppgifter är inte anonyma uppgifter

- skäl 26 EU:s dataskyddsförordning, EU-domstolens avgörande (mål 
C582/14 Breyer), DI tillsynsbeslut

- EDPB uttalanden 2 feb 2021: ”pseudonymisation is an additional
safeguard”

- Även om vi lyckas anonymisera personuppgifter måste risken för 
bakvägsidentifikation beaktas. 



Öppen tillgång – kontrollerad tillgång
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Varför viktigt att skydda data?

• Svenska registerförhållanden unika – eftertraktad data

• Ökad förmåga att bearbeta mycket omfattande mängd data – AI

• Omvärldsutveckling

• Ökat internationellt utbyte (inklusive tredjeländer)



Praktiska tillvägagångssätt – minska risker

• Metadata istället för rådata med öppen tillgång

• Kontrollerad öppen tillgång - bibehålla viss kontroll men möjliggöra 
nya forskningsändamål (formaliserat ansökningsförfarande)



Tack för uppmärksamhet!


