
VAD HAR JAG SOM 
FORSKARE FÖR KONTROLL 

ÖVER MIN DATA 
Vem får jag dela med, vilka kan kräva att 

få ta del av den? Och vad har 
forskningspersonerna för skydd? 

Översiktlig genomgång utifrån två typfall
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• Forskare vill genom djupintervjuer undersöka kväners upplevelse 
av skolgången och sina möjligheter att bedriva den på meänkieli 
relation till psykiskt hälsa och studieresultat.  Forskaren tänker sig 
lova de deltagande att ingen annan än han ska få ta del av dessa 
uppgifter och att allt material kommer att förstöras efter att han 
publicerat forskningsrapporten. 

• Forskargrupp gör stor datainsamling inom sociologi – uppgifter 
om hälsa, ekonomiska levnadsbetingelser mm. Tanken att skapa en 
databas för forskningsprojektet samt att knyta andra forskare, och 
deras data, till sig efter prövning om det skulle tillföra detta projekt 
något. Skapar därför en styrgrupp som ska bestämma vilka som 
ska få ta del av den data som samlas in. Forskaren tänker sig att 
hon bara ska dela data med de som kan tillföra projektet något 
extra och med de som har tillräcklig kompetens för att hantera 
datan. 

TYPFALL 1 + 2
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1. Gör en informationsklassning av 
projektet

2. Gör en risk och sårbarhetsanalys
3. Finns krav på 

datahanteringsplan?
4. Utred lämpliga lagrings-, 

insamlings- och delningsytor 
mm

5. Krävs etikprövningstillstånd?
6. Måste något upphandlas?

7. Behövs samarbetsavtal eller 
annat avtal?
8. Förekommer uppgifter med 
sekretess i projektet?
9. Förekommer strategiskt 
känsliga produkter i projektet?
10. Förekommer 
personuppgifter i projektet?
11. Ska data lämnas ut?
12. Förbered för arkivering

ÖVERBLICK OCH KONTROLL – CHECKLISTA INFÖR 
START AV FORSKNINGSPROJEKT HTTPS://WWW.AURORA.UMU.SE/STOD-

OCH-SERVICE/RAD-OCH-RIKTLINJER/JURIDIK-OCH-
PERSONUPPGIFTER/PERSONUPPGIFTER/PERSONUPPGIFTSBEHANDLING-I-FORSKNING/CHECKLISTA-INFOR-

START-AV-FORSKNINGSPROJEKT/

https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/rad-och-riktlinjer/juridik-och-personuppgifter/personuppgifter/personuppgiftsbehandling-i-forskning/checklista-infor-start-av-forskningsprojekt/
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• GDPR
• Sekretess
• Säker överföring – observera tredjelandproblematik (dvs inga 

personuppgifter till USA)

JAG VILL DELA DATA MED NÅGON 
ANNAN FORSKARE
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• Allmänna handlingars offentlighet- utlämnande av allmänna 
handlingar respektive uppgifter

• Sekretess och GDPR-sekretess
• Form för utlämnande, säker överföring 

NÅGON ANNAN FORSKARE VILL TA 
DEL AV MIN DATA
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• Tips – kraven enligt GDPR och OSL gäller inte anonymiserade 
data.

• Men OBS! se upp för risken för bakspårning

AVSLUTNINGSVIS


