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1. Bakgrund 

Den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679), GDPR, syftar bland annat till att skydda 

enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig för all behandling av 

personuppgifter som sker inom högskolans verksamhet. Detta gäller även för 

personuppgifter som du som student behandlar inom ramen för ett studentarbete. Det 

innebär att när du exempelvis skriver en uppsats som en del av din utbildning är Södertörns 

högskola ansvarig för de personuppgifter som du avser att samla in och behandla. Din 

personuppgiftsbehandling måste då följa både GDPR och dessa riktlinjer. 

2. Beskrivning 

Dessa riktlinjer innehåller en rutin som består av sju steg som du som student behöver följa 

när du behandlar personuppgifter i ett studentarbete. Genom att följa rutinen ser du till att du 

behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om ditt 

studentarbete ska du kontakta din handledare.  

3. Definitioner 

Studentarbete – Med begreppet studentarbete avses till exempel examensarbete, PM, 

uppsats och inlämningsuppgift som omfattar personuppgiftsbehandling och som sker inom 

ramen för en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 

Personuppgifter – Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan 

kopplas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress, e-postadress, IP-adress 

och personnummer. Foton och ljudinspelningar kan utgöra personuppgifter om det går att 

identifiera personen.  

Behandling av personuppgifter – I princip allt som görs digitalt med personuppgifter, från 

att skriva in dem i datorn, bevara, skanna, fotografera, redigera, bearbeta, analysera, skriva 

ut, mejla, till att göra backup och radera, räknas som behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter som samlas in manuellt för att sedan sammanställas i dataformat anses 

också vara en behandling av personuppgifter som omfattas av GDPR. Som exempel kan 

anges skriftliga enkäter som sedan sammanställs digitalt. Ibland räknas även manuella 

(handskrivna) anteckningar som personuppgiftsbehandling om de är tillräckligt strukturerade, 

det vill säga om de ingår i eller är avsedda att ingå i ett manuellt register som är sökbart så 

att det lätt går att hitta viss information om en viss person för senare användning.  

Känsliga personuppgifter – Känsliga personuppgifter är uppgifter om etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa (till 

exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök) och en persons sexualliv eller sexuella 

läggning. Även genetiska uppgifter (till exempel uppgifter från DNA-analys) och biometriska 
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uppgifter som används för att entydigt identifiera en person (till exempel ansiktsigenkänning 

eller fingeravtryck) utgör känsliga personuppgifter. 

Integritetskänsliga personuppgifter – Det finns personuppgifter som inte klassas som 

känsliga personuppgifter, men som däremot kan vara integritetskänsliga. Det kan till 

exempel vara löneuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser (till exempel domar i brottmål eller 

brottsmisstankar), värderande uppgifter (till exempel uppgifter från utvecklingssamtal, 

uppgifter om resultat från personlighetstester och personlighetsprofiler), information som rör 

någons privata sfär eller uppgifter om sociala förhållanden. Även personnummer anses vara 

integritetskänsliga personuppgifter.  

Harmlösa personuppgifter – Eftersom varje uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till 

en levande person anses vara en personuppgift används ofta begreppet harmlösa 

personuppgifter för att beskriva sådana uppgifter som vare sig är känsliga eller 

integritetskänsliga personuppgifter. Exempel på personuppgifter som normalt sett anses 

vara harmlösa är namn, telefonnummer, e-postadress och befattning. 

Personuppgiftsansvarig – Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför 

(ändamålen) och hur personuppgifter ska behandlas. När personuppgifter behandlas inom 

ramen för ett studentarbete vid Södertörns högskola är det högskolan som är 

personuppgiftsansvarig.  

4. Rutin för personuppgiftsbehandling i 

studentarbeten 

4.1. Steg 1 – Behöver personuppgifter behandlas? 

Den första frågan du behöver ta ställning till är om det verkligen är nödvändigt att behandla 

personuppgifter. Om undersökningen kan genomföras med bibehållen kvalitet utan att 

personuppgifter behandlas är detta att föredra. Använder man inte personuppgifter gäller 

inte GDPR, vilket underlättar arbetet. 

 

Observera att all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person är en 

personuppgift. Det innebär att det inte bara är namn, personnummer eller e-postadress som 

är en personuppgift. Det kan även vara en kombination av mer anonyma uppgifter som 

sammantaget gör det möjligt att identifiera en enskild person.  

 

 

 

 

 

Exempel 

Du vill intervjua en person som är född den 4 april 2000 med postnummer 

123 45. Du skriver ner kontaktuppgifterna i ett dokument. Det finns bara en 

person som är folkbokförd på det postnumret med den födelsetiden. 

Uppgifterna kan tillsammans hänföras till en levande person och utgör 

därför personuppgifter. 
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Om du som student vill genomföra en ”anonym” enkätundersökning är det viktigt att tänka på 

att det oftast anses utgöra en personuppgiftsbehandling enligt GDPR. En uppgift är endast 

anonym om det är helt omöjligt för någon att koppla ihop uppgiften med en individ. Det 

räcker med att enkätverktyget loggar IP-adressen eller sparar någon indirekt information om 

personen som besvarat enkäten för att GDPR ska anses gälla. Dessutom innebär 

användande av fritextsvar att det finns en risk för att den som besvarar enkäten skriver in 

direkta eller indirekta personuppgifter om sig själv eller andra. Utgå därför från att de flesta 

enkätundersökningar innebär att det samlas in personuppgifter i någon form, åtminstone 

under insamlingsfasen. 

4.2. Steg 2 – Definiera syftet med behandlingen och vilka 

personuppgifter som behöver samlas in 

Innan du börjar samla in personuppgifter behöver du ta ställning till vilka personuppgifter 

som ska samlas in och för vilket syfte. För dig som ska göra ett studentarbete ska inte detta 

vara någon svår uppgift, utan syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna utföra den 

undersökning som är nödvändig för att underbygga ditt studentarbete. Det är dock viktigt att 

du tänker igenom syftet med ditt studentarbete för att kunna avgöra vilka personuppgifter du 

behöver behandla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Steg 3 – Kommer känsliga personuppgifter att 

behandlas? Om ja, är det nödvändigt för att uppnå syftet 

med studentarbetet? 

Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden enligt GDPR. Det finns 

dock ett antal undantag. För studentarbeten är ett uttryckligt samtycke från den som avser 

att delta i studien ett sådant undantag. Om du anser att det är nödvändigt att samla in 

känsliga personuppgifter för att utföra ditt studentarbete ska detta godkännas av din 

handledare. Din handledare behöver göra en lämplighetsbedömning av studentarbetet för att 

säkerställa att arbetet kan genomförs under etiskt godtagbara former. 

Lämplighetsbedömningen ska göras innan personuppgifterna samlas in. 

Exempel 

Du ska skriva ett examensarbete där du vill undersöka personers åsikter om 

sociala medier. Inom ramen för undersökningen vill du intervjua tio 

personer. För att kunna bestämma tid för intervju kan du behöva samla in 

deltagarnas namn, e-postadress och telefonnummer. Syftet med 

personuppgiftsbehandlingen kan formuleras på följande sätt: 

 

”Syftet med mitt examensarbete är att undersöka personers åsikter om 

sociala medier. För att kunna göra detta behöver jag behandla följande 

personuppgifter om dig: namn, e-postadress och telefonnummer.” 
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Tänk på att du som student behöver lägga extra fokus på samtyckets tydlighet så att den 

som avser att delta i studien är medveten om att just känsliga personuppgifter behandlas. 

Dessutom kräver behandling av känsliga personuppgifter ökade skyddsåtgärder (se steg 4).  

4.4. Steg 4 – Bestäm hur personuppgiftsmaterialet ska 

förvaras och hanteras på ett säkert sätt under arbetets 

gång 

De personuppgifter som du planerar att samla in måste hanteras på ett säkert sätt. Du ska 

därför lagra personuppgiftsmaterial på de lagringstjänster som Södertörns högskola 

erbjuder. Privata lagringstjänster, som till exempel Dropbox, Google docs, iCloud och 

liknande, får inte användas. Det är dessutom olämpligt att lagra personuppgifter på privat 

dator och okrypterad hårdvara såsom USB-minnen, smarttelefoner och surfplattor.  

Om personuppgifterna ska samlas in via en enkätundersökning kan du använda de 

enkätverktyg som erbjuds av högskolan. Intervjuer kan ske digitalt och spelas in via 

högskolans digitala verktyg. Om känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter ska 

behandlas bör intervjuer ske via fysiskt möte, alternativt kan sådana intervjuer ske via till 

exempel Zoom eller telefonmöte, där inspelning sker med diktafon för att sedan 

transkriberas. 

Tänk på att inte dela filer som innehåller personuppgifter med andra än de som behöver ta 

del av personuppgifterna. De som kan behöva få tillgång uppgifterna är din handledare och 

examinator. När du arbetar med personuppgiftsmaterialet är det viktigt att du håller uppsikt 

över utskrifter och annat material. Se även till att låsa eller logga ut från datorn vid pauser 

och liknande när personuppgifterna behandlas.  

4.5. Steg 5 – Inhämta samtycke och ge information om 

personuppgiftsbehandlingen 

För att du som student ska få behandla en persons personuppgifter krävs det att du har 

inhämtat personens samtycke. För att ett samtycke ska vara giltigt måste den som ska delta 

i studien ha fått tillräckligt med information om personuppgiftsbehandlingen innan den 

samtycker till att delta. Av informationen ska det bland annat framgå vad syftet med 

personuppgiftsbehandlingen är, vilken rättslig grund personuppgiftsbehandlingen stödjer sig 

på och hur länge personuppgifterna kommer att behandlas. När det gäller studentarbeten får 

personuppgifter behandlas fram till att studentarbetet fått ett godkänt betyg registrerat i 

Ladok. Därefter ska personuppgifterna raderas. 

Om handledaren bedömer att det är 

nödvändigt att behandla känsliga 

personuppgifter och att arbetet kan 

genomföras under etiskt godtagbara 

former får du behandla känsliga 

personuppgifter. Om inte, får du inte 

behandla känsliga personuppgifter. 

Handledaren gör en 

lämplighetsbedömning av det 

planerade studentarbetet. 
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Utöver det som framgår ovan måste samtycket vara frivilligt. Det innebär att om en person 

tackar nej till att delta i studien får det inte medföra några negativa konsekvenser för 

personen. Södertörns högskola har tagit fram en mall för informations- och 

samtyckesblankett som ska användas i studentarbeten. Om du avser att behandla känsliga 

personuppgifter och din handledare har godkänt detta, måste detta tydligt framgå av 

informations- och samtyckesblanketten. Högskolan har därför tagit fram en särskild mall för 

informations- och samtyckesblankett för behandling av känsliga personuppgifter. 

Tänk på att personen som gett sitt samtycke till att delta i studien har rätt att när som helst 

återkalla sitt samtycke. Det är därför viktigt att du sparar samtyckes- och 

informationsblanketten under tiden studentarbetet pågår.  

När det gäller inhämtande av barns samtycke är utgångspunkten att barn under 16 år får 

anses sakna tillräcklig mognad för att ge ett giltigt samtycke. I dessa fall ska 

vårdnadshavares samtycke inhämtas. 

Kontakta din handledare om du är osäker på vad som gäller kring samtycken. 

4.6. Steg 6 – Upprätta en registerförteckning 

När du har samlat in personuppgifter behöver du upprätta en så kallad registerförteckning. 

Registerförteckningen ska innehålla en beskrivning av vilken typ av personuppgifter du 

behandlar. Observera att registerförteckningen inte ska innehålla några faktiska 

personuppgifter, till exempel namn på personer som har intervjuats.   

Södertörns högskola har tagit fram en mall för registerförteckning som du ska använda dig 

av. Mallen finns på högskolans webbplats. När du har fyllt i registerförteckningen ska den 

skickas till din handledare. Det är viktigt att din handledare får veta vilka typer av 

personuppgifter du behandlar. Du behöver även se till att registerförteckning hålls 

uppdaterad under arbetets gång. 

4.7. Steg 7 – Efter att studentarbetet har godkänts, radera 

personuppgiftsmaterialet 

När ditt studentarbete är färdigt och har fått ett godkänt betyg ska personuppgiftsmaterialet 

(till exempel informations- och samtyckesblanketter, ljudfiler, transkriptioner och namnlistor) 

raderas. Så fort du har raderat personuppgiftsmaterialet ska du meddela din handledare. 


