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Personuppgiftslagen och examensarbeten vid 
Högskolan Dalarna 
 

Om du som student vid Högskolan Dalarna behandlar personuppgifter i samband med 

examensarbete är högskolan ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med personuppgifts-

lagen. Nedan ges därför en kort beskrivning av lagens innehåll, tillsammans med instruktioner 

till dig som student. Vid frågor kan du också vända dig till personuppgiftsombudet på 

högskolan. 

 

I vissa fall krävs att behandlingen av personuppgifter godkänns av Forskningsetiska nämnden 

(FEN) vid högskolan. Läs mer om detta i dokumentet Forskningsetiska anvisningar för 

examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna, som finns på högskolans webbsida. 

 

 

Syftet med personuppgiftslagen 
 

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks vid behandling av personuppgifter. Lagen gäller framförallt helt eller delvis 

strukturerade personuppgifter, d.v.s. personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i ett 

register, vilket i sin tur gör det påtagligt enklare att söka efter eller sammanställa uppgifter.  

 

Behandling av ostrukturerade personuppgifter, t.ex. löpande text i ett ordbehandlingsprogram 

eller ljud- och bildupptagningar, är enligt personuppgiftslagen tillåten så länge behandlingen 

inte innebär en kränkning av den personliga integriteten och lämpliga säkerhetsåtgärder 

vidtas.  

 

 

Definitioner 
 

Personuppgifter 
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, adress, foto samt mer indirekta 

uppgifter som IP-adress eller fastighetsbeteckning. Även kodade eller krypterade uppgifter är 

personuppgifter, så länge kod- eller krypteringsnyckeln finns kvar och det finns en möjlighet 

för någon att identifiera personer. 

 



Känsliga personuppgifter 
Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som rör etnicitet, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. 

 
Personuppgifter om lagöverträdelser 
Med personuppgifter om lagöverträdelser avses uppgifter om brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. 

 
Behandling av personuppgifter 
Med behandling av personuppgifter avses all slags hantering av personuppgifter, oavsett om 

det sker manuellt eller automatiskt med hjälp av IT, t.ex. insamling, registrering, lagring, 

bearbetning, användande, utlämnande, spridning eller utplåning av personuppgifter. 

 

Strukturerade personuppgifter 
Med strukturerade personuppgifter menas att uppgifterna ska vara sorterade efter något slags 

system. För att det ska vara fråga om en samling av personuppgifter måste det finnas 

uppgifter om fler än en person. Uppgifterna måste vara sökbara på mer än ett kriterium, t.ex. 

att både namn och personnummer anges. Dessutom krävs att uppgifterna i samlingen är 

strukturerade på ett sätt som påtagligt underlättar sökning eller sammanställning, t.ex. i en 

databas eller ett IT-system. 

 

Kränkande behandling  
För att avgöra om en behandling är kränkande görs en samlad bedömning av hur känsliga 

uppgifterna är, i vilka sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken 

spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Det görs en 

avvägning i det enskilda fallet, där den registrerads intresse av en fredad och privat sfär vägs 

mot andra motstående intressen som informations- och yttrandefriheten. 

 

Säkerhetsåtgärder 
Lämpliga säkerhetsåtgärder handlar dels om tekniska lösningar som behörigheter, lösenord 

och kryptering, och dels om organisatoriska åtgärder som rutiner. 

 
 
Instruktioner 
 

Om du behandlar ostrukturerade personuppgifter 
Om du som student behandlar ostrukturerade personuppgifter i samband med examensarbetet, 

t.ex. personuppgifter i löpande text eller inspelade ljudfiler, behöver du enbart beakta risken 

för kränkning av den personliga integriteten och eventuellt behov av säkerhetsåtgärder. Läs 

mer om kränkande behandling och säkerhetsåtgärder ovan. 

 

 
Om du behandlar strukturerade personuppgifter 
 
Anmälan till personuppgiftsombud 

Om du som student behandlar helt eller delvis strukturerade personuppgifter i samband med 

examensarbetet, t.ex. registrerar insamlade enkätsvar i en databas som påtagligt underlättar 

sökningar och sammanställningar, ska du anmäla detta till högskolans personuppgiftsombud. 

Detta gäller även om uppgifterna är kodade eller krypterade, så länge det finns en nyckel 

bevarad, och oavsett var den nyckeln förvaras. (Blankett för anmälan, se bilaga). 



 
Informera 

Undersökningens deltagare ska informeras om behandlingen av personuppgifter. 

Informationen ska innehålla följande:  

 att Högskolan Dalarna är personuppgiftsansvarig, 

 att deltagaren har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas och kan ansöka 

om ett registerutdrag, 

 att deltagaren har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

 

Om det inte redan framgår av övrig information om undersökningen ska även följande anges: 

 vad uppgifterna ska användas till, 

 vilka uppgifter som ska behandlas, 

 vilka som kan få tillgång till uppgifterna. 

 

Förslag på informationstext: Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av 

personuppgifter i samband med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du 

enligt personuppgiftslagen rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer 

behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt få eventuella fel 

rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till högskolans 

personuppgiftsombud. 
 
Inhämta samtycke 

Försök inhämta den registrerades samtycke. Detta samtycke ska vara individuellt, frivilligt, 

särskilt (för ett tydligt ändamål), otvetydigt och informerat. Samtycket ska inte bara omfatta 

deltagande i undersökningen, utan också själva behandlingen av personuppgifter. Den 

registrerade har dessutom alltid rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare 

personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas.  

 

Vid behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser i samband 

med ett examensarbete ska alltid samtycke inhämtas. 

 
Ansökan till forskningsetiska nämnden 

Om du behandlar strukturerade personuppgifter utan samtycke kan det vara aktuellt med en 

ansökan till Forskningsetiska nämnden (FEN) vid högskolan. Detta eftersom upprättandet av 

ett personregister kan medföra en ökad risk för kränkning av den personliga integriteten. 

 

Behandlar du känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser i en strukturerad 

form ska du alltid göra en ansökan till Forskningsetiska nämnden (FEN) vid högskolan. 

 
 

 

 



 

 
 

 
Anmälan av personregister i samband med examensarbete 
(till högskolans personuppgiftsombud) 
 

Ämne/nivå: 

      
Handledare: 

      
Student/studenter: 

      
Telefon/e-post till student/studenter: 

      
Benämning (examensarbetets titel): 

      
Datum för anmälan: 

      
Ändamål med behandlingen av personuppgifter: 

Examensarbete 
Arbetet prövas av Forskningsetiska nämnden vid högskolan: 
Ja  Nej  
 

Personer som berörs av behandlingen: 

      
Personuppgifter som behandlas: 

      
Personer som kommer ta del av insamlade personuppgifter: 

      
Metod för att samla in personuppgifter: 

      
Åtgärder för att skydda insamlade personuppgifter: 

      
Informeras de registrerade om behandlingen? 
Ja  Nej  
 
Om Ja, på vilket sätt? 

      
Inhämtas samtycke till behandlingen? 
Ja  Nej  
 
Om Ja, på vilket sätt?  

      
Kommer insamlade uppgifter föras över till tredje land, d.v.s. utanför EU/EES? 
Ja  Nej   
 
Om Ja, på vilket sätt? 

      
Ev. övriga uppgifter om behandlingen: 

      
Underskrift av handledare: 

 
 


