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Abstract 

In this paper we examine the possibilities to develop the population based research in 

Sweden by using technological advancements. The problem that exists with population 

based research today is that there is a contrast between conducting important research on 

one side and preserving the individuals’ integrity on the other. To examine this problem we 

are studying two projects that are active in this area. The two projects are SIMSAM 

(Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences) and DDB 

(Demografiska databasen). We have collected data from publicly available data sources as 

well as conducted interviews with individuals active in these projects and an individual 

who has been a participant in funding these projects. To analyze the gathered data we have 

used our analytical framework which is information infrastructure. The research question 

posed is discussed and finally our findings are summarized. 
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1. Inledning 

1964 startades ett projekt av sociologer som kallades för metropolitprojektet. Det var en 

forskarsatsning där 15000 barn, alla födda 1953 i Stockholm följdes under en lång period för 

att söka svara på varför vissa människor klarar sig bättre än andra i vissa avseenden. I 

studien använde de sig av intervjuer samt diverse person- och befolkningsregister där de 

undersökte faktorer så som inkomstförhållanden, social stratifiering med mera. Detta skedde 

i stor utsträckning utan att deltagarna var medvetna om det. En debatt blossade upp 1980 i 

medierna vilken hade sin bakgrund i den snabba datoriseringen. Bl.a. DN skrev om hemlig 

övervakning och människor blev oroliga att data om dem hade sparats. Som resultat av 

denna oro avidentifierades individer i studien och deras personnummer raderades. I 

förlängningen bidrog kontroversen till försämringar av den här typen av bred 

samhällsforskning som ett resultat av att individens integritet måste skyddas i form av ny 

lagstiftning. I dag får forskare bara ställa tydligt avgränsade forskningsfrågor och det krävs 

tillstånd för varje projekt (Stenberg, 2013). Metropolitprojektets konsekvenser blev 

aktualiserade igen då ett modernt forskningsprojekt kallat LifeGene startade en longitudinell 

studie vars syfte var att undersöka folks hälsa samt följa de under en längre tid. Som ett 

resultat av konsekvenserna från metropolitprojketet stoppades datainsamlingen som 

LifeGene gjorde och projektet lades på is. Då projektet ändå ansågs som viktigt skapades en 

temporär lag i väntan på att regeringens samt EUs utredningar färdigställs (Stenberg, 2013).   

Det finns i Sverige en mycket stor mängd så kallade personregister, det vill säga databaser 

som innehåller identifierbara uppgifter om enskilda individer. Många av dessa finns hos 

privata företag, till exempel Google, Facebook eller ICA, som en konsekvens av att vi ingår 

avtal i samband med att vi använder dessa företags tjänster. De mest omfattande och 

systematiska personregistren är dock de som finns hos olika myndigheter som till exempel 

Försäkringskassan, Skatteverket, Socialstyrelsen och inte minst Statistiska Centralbyrån. Då 

dessa register omfattar hela befolkningen kallas de ofta för befolkningsregister. Sverige är, 

delvis tillsammans med de övriga nordiska länderna, unikt inom detta område dels beroende 

på användandet av ett unikt personnummer för varje individ vilket möjliggör 

sammankoppling av olika register, dels att vi under lång tid fört register och arkiverat 

uppgifter om människor och deras liv. Detta gör att Sverige kan bli en av ledarna inom 

forskning som utnyttjar stora befolkningsregister (VR, 2010). Det finns därför idag ett ökat 

intresse för att bedriva forskning på data i dessa befolkningsregister. VR (Vetenskapsrådet) 

menar att:  

 

”Framstående forskning är viktig för samhällets utveckling. Den är grunden för 

förståelsen av vår plats i universum, materiens beskaffenhet, utvecklingen av liv och 

samhällets utveckling. Den utgör också basen för utveckling av otaliga tekniska och 

medicinska innovationer av samhällsekonomiskt intresse. Ökad kunskap kan skapa bättre 

förutsättningar för ett hållbart samhälle, både vad gäller miljö, hälsa och ekonomi.” (VR, 

2012). 
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Tack vare Sveriges omfattande befolkningsregister samt användandet av personnummer 

som en nyckel för att länka ihop samma individ i olika register finns det stora möjligheter för 

Sverige att bli ledande land inom forskning av denna typ som citatet anger.  

Historiskt sett har person- och befolkningsregister inte varit tillgängliga för forskning i 

någon större utsträckning då de innehållit alldeles för mycket data för att kunna analyseras 

manuellt. Med IT utvecklingens framfart har dock situationen ändrats. Register kan helt 

plötsligt datoriseras och finns till en början tillgänglig på forntidens stordatorer. Tekniken 

har dock utvecklats mer och mer och med persondatorers uppkomst kan data analyseras av 

forskare på deras egna persondatorer. Med internets uppkomst kan data spridas på ett större 

sätt än någon tidigare vilket är av relevans för forskare som vill ha så mycket data som 

möjligt att analysera. Nya datorer kan också på ett sätt som inte gått tidigare söka i dessa 

register vilket har möjliggjort att större mängder data från fler register kan sammankopplas. 

Trots att personnumret är anonymiserat går det därför att spåra individer när tillräckligt med 

data är tillgänglig. När data sprids och blir mer tillgänglig för fler personer ökar också risken 

för dataläckage. Detta har dock i ännu större utsträckning skapat integritetsproblem då dessa 

register kan innehålla data om sjukdomar, brottslighet och annan information som av 

enskilda individer kan upplevas som känsliga. Debatten som skapades som resultat av 

metropolitprojektet har därför idag blivit än mer aktuell. Möjligheten för forskning samt 

fördelarana av forskningen har ökat i samma takt som hotet mot individens integritet har 

ökat. Om registren blir fritt tillgängliga för forskare så sker detta på bekostnad av individens 

integritet. Det finns en konflikt att skydda individens integritet samt att bedriva effektiv 

forskning (VR, 2010; Kommittédirektiv, 2013) 

Samtidigt som IT utvecklingen skapat större möjligheter för forskningen har också ett nytt 

integritetsproblem uppkommit. Detta nya problem måste lösas på något sätt vilket i 

dagsläget är att via lagar och bestämmelser hindra den tekniska utvecklingen som i början 

var tänkt att möjliggöra mer forskning. För att förstå problematiken som existerar i 

registerbaserade forskningens värld, nämligen kontrasten mellan att bedriva forskning och 

skydda individens integritet, har vi använt informationsinfrastrukturteori (II). II-teori har 

använts för att förklara komplexa tekniska och socio-tekniska sammanhang (Hanseth, 2002).  

Styrkan med II-teori är dess förmåga att inkludera inte bara tekniska delar utan även sociala 

delar av ett system för att förklara hela socio-tekniska sammanhanget. Registerbaserad 

forskning har möjliggjorts med ITs infart och sker idag helt med hjälp av IT-artefakter. För 

att förstå hela sammanhanget måste dock även de sociala bitarna tas med, nämligen 

lagstiftningen och aktörerna varför vi valt II-teori som vårt analytiska ramverk. 

Registerbaserad forskning utgör idag ett komplext sociotekniskt sammanhang genom att det 

är en delad, öppen, heterogent installerad bas av IT-kapaciteter bland användargrupper 

baserat på öppna och/eller standardiserade gränssnitt. 

1.1 Frågeställning och syfte 

Hur hanteras motsättningen mellan forskningsvärde och personlig integritet i IT-stödd 

registerbaserad forskning idag?  

Vi adresserar denna fråga genom att utforska den installerade basen för registerbaserad 

forskning i Sverige, samt mer specifikt undersöka aktuella projekt vars uttryckliga syfte är att 
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med hjälp av IT möjliggöra ett ökat forskningsvärde utan att den personliga integriteten 

påverkas negativt. Syftet är att förstå ITs roll i registerbaserad forskning. 

Resten av uppsatsen är strukturerad på följande sätt: I sektion två definieras den 

teoretiska ram som ska användas för att analysera det insamlade datamaterialet. De teorier 

som tas upp är informationsinfrastruktur samt underbegreppen gateway och interface. I 

sektion tre kommer metoden vi använt oss av för att samla in data beskrivas samt analyserar. 

I sektion fyra beskrivs den installerade basen som existerar kring registerforskningen i 

Sverige idag. I sektion fem diskuteras analysen och fynden som gjorts presenteras. Slutligen 

sammanfattas uppsatsen i kapitel 6. 

2. Informationsinfrastruktur 

Med informationsålderns uppkomst har information blivit en allt större och växande del av 

vårt samhälle (Bowker, 1996). För att hantera denna information har IT (informationsteknik) 

och IS (informationssystem) blivit en vanlig del av vår vardag. Ett informationssystem har 

traditionellt setts som en applikation, ett användarverktyg, som utvecklas för ett dedikerat 

syfte (Hanseth & Lyytinen, 2004). Från tiden då organisationer först började implementera 

IS har antalet olika system i användning ökat kraftigt (Hanseth, 2002). Det har nu blivit 

viktigare att skapa lösningar som stöder både kommunikation, samarbete och 

informationsutbyte mellan enheter. Detta har åstadkommits genom ökad datorkraft och 

större överförings och lagringsutrymme vilket ökat möjligheterna för allt med integrerade 

och komplexa system (Hanseth & Lyytinen, 2010). Exempel på denna förändring är steget 

från forna tiders stordatorer till nya system som persondatorer, nätverk, databaser etc. Den 

här utvecklingen har uppmärksammats av teoretiker som börjar tala om IKT (Informations- 

och kommunikationsteknik) istället för endast IT för att symbolisera sammansmältningen 

mellan informationsteknik och kommunikationsteknik. Hanseth (2002) menar vidare att 

denna förändring är så dramatisk att konceptet med IS i vissa fall bör bytas ut mot II 

(informationsinfrastruktur). Vid datoriseringens tidiga dagar fanns oftast bara en eller högst 

några stycken applikationer på en dator. Då organisationer införskaffade fler applikationer 

och datorer blev det nödvändigt att göra en delning mellan applikationer på ena sidan och 

hårdvaran med sin grundläggande mjukvara på andra sidan. Den här splittringen namngavs 

som applikationer och infrastruktur där hårdvaran och grundläggande mjukvaran sågs som 

infrastruktur frånskild applikationerna. Hanseth (2002) menar dock att den stora ökningen 

av applikationer och det faktum att applikationer idag integreras med varandra och att de 

kan växa till en ansenlig storlek att även applikationer kan ses som en form av infrastruktur. 

Konceptet med IS måste fortfarande finnas kvar för att möjliggöra utvecklandet av nya 

komponenter som ska inkluderas i infrastrukturen. IS måste dock ses som en del av en större 

infrastruktur och utvecklandet av nya system måste ske inom kontexten av strategier för 

utvecklandet av infrastrukturen som systemet blir en del av (Ibid, 2002). En definition av II 

som erbjuds av Hanseth (2002) består av sex delar:  

 Delad: Med delad menas att en II är en delad resurs, en grund för en användargrupp. 

Det här ställs i kontrast med den traditionella synen på IS som enskilda applikationer 

skapade för ett specifikt ändamål som används av en tydligt definierad och begränsad 
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grupp. När sådana IS integreras med varandra genom informationsutbyte där ett IS 

blir beroende av data som tillhandahålls av ett annat IS blir detta första IS en delad 

resurs, en grund på vilken de andra IS blir beroende av. På detta sett ändrar enskilda 

system karaktär och går från att vara enskilda IS till att bli en II. 

 Utvecklande: Precis som ett nätverk av vägar utvecklas, nya vägar läggs till vilket 

resulterar i en förbättring av den existerande väg infrastrukturen kan II ses. Nätverk 

av IS där varje system är integrerat med minst ett annat utvecklas också på samma 

sätt i det att ett IS kan integreras med fler system och nya IS utvecklas och inkluderas 

i nätverket. 

 Öppen: En II har inga gränser vad gäller antalet delar som kan ingå i den, antalet 

användare som brukar den eller antalet användningsområden den stödjer. En 

infrastruktur är också öppen i det att vem som helst kan delta och bidra till design och 

utveckling. Utvecklingen har heller ingen börjar eller slut, den är ständigt pågående. 

 Standardiserad: För att få en stor infrastruktur att fungera måste den minsta 

gemensamma nämnaren identifieras. En standard måste utvecklas vilken identifierar 

det minsta antalet funktionaliteter som alla måste anpassa sig till för att få 

infrastrukturen att fungera. 

 Heterogen: Trots att en II är standardiserad är den även heterogen i många 

anseenden. De inkluderar komponenter av olika sorter, både teknologiska såsom 

olika applikationer och icke teknologiska såsom människor och organisationer. Lager 

av infrastrukturer är också byggda ovanpå varandra. Ett exempel på detta är TCP/IP 

tjänster på internet som bygger på mer grundläggande Telecom infrastrukturer såsom 

vanliga telefontjänsten, mobiltelefon tjänster och satellit kommunikation; email och 

web infrastrukturer är byggda på TCP/IP infrastrukturen osv. II är också heterogena i 

det att de inkluderar sub-infrastrukturer som är baserade på olika versioner av 

samma standard (t.ex. vid en övergångsperiod från en version till en annan.) eller 

olika standarder som täcker samma funktionalitetsområde (t.ex. olika infrastrukturer 

som använder olika e-mail protokoll eller en datorinfrastruktur bestående av både 

Windows och Linux datorer.). 

 Installerad bas: Den existerande infrastrukturen, den installerade basen, har en 

stark inverkan på hur nya infrastukturer som byggs ovanpå den gamla tas fram. 

Basen definierar vilka begränsningar som finns och influerar hur den nya 

infrastrukturen kan designas och även utvecklas. 

Således är en II en delad, utvecklande, öppen, standardiserad och heterogent installerad 

bas. En liknande definition erbjuds av Hanseth & Lyytinen (2004). Den definitionen lyder  

 

”[…] a shared, evolving, heterogeneous installed base of IT capabilities among a set of 

user communities based on open and/or standardized interfaces.”. 

 

En nyckelkaraktäristik över hur infrastrukturer fungerar är som ovan nämnt att de 

utvecklas över en lång tid där den existerande infrastrukturen, kallad basen, på ett kraftigt 

sätt influerar hur den kan utvecklas och förbättras. Det kanske bästa exemplet på en II är 

Internet som i sig är en infrastruktur uppbyggt av olika nätverk. Den existerande 
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infrastrukturen, d.v.s. hela nätverket som är Internet, utgör i det här fallet också basen på 

vilken nya II kan utvecklas och implementeras. Desto större basen blir desto kraftigare blir 

den. Enligt Hanseth (2002) kan således basen ses som en levande organism som kan 

kultiveras. Internet är en grund som används för andra tekniska lösningar såsom IP telefoni, 

TV sändningar och även en installerad bas för utveckling av nya infrastrukturer, t.ex. ERP 

(Enterprise Resource Management) system som används i organisationer (ibid, 2002). 

 

”Infrastructures should rather be built by establishing working local solutions 

supporting local practices which subsequently are linked together rather than by defining 

universal standards and subsequently implementing them” (Ciborra & Hanseth, 1998) 

 

 Internet utgör alltså en kraftig installerad bas som är lätt att utveckla vidare på. Utöver 

det är Internet också delat av ett växande antal heterogena användargrupper, utvecklare och 

sociala aktörer. Det är också öppet i det att nya IT lösningar, designers eller användargrupper 

kan läggas till så länge de passar den principiella arkitekturen som Internet är byggt på. 

Således bör informationsinfrastrukturer ses som ett socio-tekniskt fenomen då inte endast 

tekniken formar den installerade basen utan i högsta grad även dess sociala aktörer. 

(Hanseth & Monteiro, 1997 & 1998; Hanseth, 2002; Hanseth & Lyytinen, 2004 & 2010) 

Internet har växt enormt vad gäller heterogenitet både när det gäller sociala och tekniska 

faktorer sedan dess start. Då Internet konstant växer så utveckals det också. Internet är ett 

praktexempel på hur en II ser ut och fungerar (Hanseth & Lyytinen, 2010). 

Informationsinfrastruktur teori var från  

början ett alternativ till IS design, men har med tiden utvecklats till en hel designteori, där 

fokus ligger på att bygga på en redan existerande installerad bas. 

2.2 Gateway 

För att hantera vissa problem i den ovannämnda teorin om informationsinfrastruktur, 

nämligen standarder och framförallt heterogenitet i system är det i vissa fall av intresse att 

använda sig av något som heter gateways. Olika system baserade på olika standarder och 

med heterogent innehåll måste i vissa fall kunna sammarbeta trots kompabilitetsproblem. 

För att hantera detta används ett gränssnitt som kopplar samman dessa icke kompatibla 

system. 

En gateway går att definiera som ett sätt att verkställa tekniska sammankopplingar mellan 

distinkta subsystem vilket krävs för att de ska kunna användas i sammarbete och inom ett 

större integrerat system (Egyedi, 2001). En gateway skapar kompabilitet mellan system 

och/eller subsystem. Den här kompabiliteten kan uppnås på två sätt:  

 Kompatibla komplement, system A och C är kompatibla och kan användas 

tillsammans och/eller 

 Kompatibla substitut, när A och B kan användas tillsammans med hjälp av en tredje 

komponent (ibid, 2001). 

Således kan gateways användas för att möjliggöra sammarbetet mellan komponenter 

och/eller subsystem som kompatibla komplement eller kompatibla substitut i ett större 

integrerat system (ibid, 2001). Ett exempel på en gateway som ett kompatibelt substitut kan 
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vara ett IT system som är kapabelt att stödja multipla e-mail tjänster som baseras på olika e-

mail protokoll (Hanseth & Lyytinen, 2010). Ett exempel på där gateways kan användas som 

ett kompatibelt komplement kan vara två stycken eller fler homogena databaser. En databas 

gateway fungerar precis som generella gateways genom att tillgängliggöra två eller fler 

heterogena databaser med ett gemensamt interface (Rezende & Hergula, 1998). En gateway 

kan också användas för att möjliggöra tillgång till databaserna via fjärraccess (Santiago et al. 

2000). 

2.2.1 Interface 

Är vanligtvis det som menas med det användaren av ett informationstekniskt system ser när 

den arbetar. Det kan vara alltifrån ett program och de funktioner i det programmet som en 

användare kan använda sig utav men det är också vanligt att använda sig utav redan 

existerande interface för ett nytt informationssystem som Hanseth & Monteiro (1998) tar 

upp där exempelvis banker använder sig utav ett gammalt interface som telefonen för att 

utföra bankärenden. Användaren är van med interfacet då telefonen har varit med länge och 

kan de basala funktionerna, men bankärenden och de olika funktionerna som finns där är 

nytt. Så ett gammalt interface används för att kunden eller användaren ska känna igen sig 

och slippa lära sig ett helt nytt interface.  Hanseth & Lyytinen (2008) skriver om hur 

interface bör vara standardiserad i en heterogen installerad bas. 

 Vårt ramverk drar således kunskap av litteratur inom informationsinfrastruktur, gateways 

samt interfaces och presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Analytiskt ramverk 

Begrepp Definition Nyckelreferens 

 
 
Informationsinfrastruktur 

En delad, öppen, heterogent installerad 
bas av IT-kapaciteter bland 
användargrupper baserat på öppna 
och/eller standardiserade gränssnitt. 

Hanseth (2002) 

 
 
Gateway 

Verkställer sammankoppling mellan 
distinkta subsystem vilket krävs för att 
de ska kunna användas tillsammans i 
ett större integrerat system 

Egyedi (2001) 

 
 
Interface 

Gränssnittet till de bakomliggande 
funktionerna 

Hanseth & Monteiro 
(1998); Hanseth & 
Lyytinen (2008) 

Tabell 1. Analytiskt Ramverk 
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3. Metod 
Vilken metod vi väljer att använda oss utav utgår ifrån vilken frågeställning samt syfte 

studien har. Bryman (2007) skriver att det finns två olika sorters undersökningar - 

kvalitativa samt kvantitativa - och att de båda har sina fördelar och nackdelar beroende på 

vad vi vill undersöka.  I kvalitativa undersökningar är intervju den vanligaste metoden 

(Mason, 2002). Den har stor potential att ge värdefull kunskap i en viss kontext och kan ge 

en djupare förståelse för ett fenomen eller ett problem än andra metoder kan då de data 

forskaren får oftast innehåller fler nyanser och ger en mer detaljerad beskrivning om ett 

fenomen. Använder vi oss utav intervju som metod så får vi större möjlighet att få en djupare 

förståelse för vad problematiken ligger i då vi faktiskt intervjuar de som är involverade i 

processen (Ibid, 2002).  

En stor del av denna uppsats bygger även på den dokumentation vi tagit del av från bland 

annat de både projektens hemsidor där de har lagt upp rapporter och utredningar de gjort 

själva om projektens fortskridning. Även de lagar, regler och riktlinjer som tagits fram samt 

utredningar som gjorts har vi använt som datakällor. 

3.1 Urval 
I valet av respondenter har vi som mål att intervjua personer som är involverade i projekt 

som arbetar med registerbaserad forskning just nu. Vi ville intervjua de som arbetar i fronten 

av denna forskning och som arbetar med projekt som ännu inte är avslutade. Vi började med 

att kontakta en forskare vid vetenskapsrådet som sedan hänvisade oss vidare till SIMSAM 

och den Demografiska databasen då de båda är i slutskedet av sina projekt där de bedriver 

registerbaserad forskning och det överensstämde väl med vad vi ville undersöka. Vi har alltså 

använt oss utav snöbollsurval när vi valde de två andra respondenterna då den första ledde 

oss vidare till de andra (Bryman & Bell, 2007). Det är även ett strategiskt val vi har gjort och 

inte ett slumpmässigt val. Då vi ville få en helhetsbild utav registerbaserad forskning och hur 

infrastrukturen ser ut omkring den så ville vi intervjua personer med stor kunskap inom 

området och som hade en ledande position inom projekten. De tre forskare vi intervjuade har 

alla stor erfarenhet av forskning och framförallt registerbaserad forskning. 

Respondent 1 är universitetslektor i sociologi och sysslar framförallt med forskning inom 

familjeliv och arbetsliv och är verksam inom SIMSAM-projektet. Respondent 2 är professor i 

historia och är verksam vid idé- och samhällsstudier och är verksam inom den demografiska 

databasen. Respondent 3 är forskare och professor i sociologi och är representant för rådet 

för forskningens infrastruktur vid Vetenskapsrådet (VR-RFI). 

Då en hel del dokumentation om dessa projekt samt registerbaserad forskning redan 

fanns tillgänglig via andra källor var det av intresse att undersöka dessa innan intervjuerna 

genomfördes. Vi har tagit del av fyra lägesrapporter och utredningar från projekt där varje 

lägesrapport och utredning är på ungefär tio till femton sidor. Vi har även tagit del av en stor 

mängd dokumentation om de lagar som styr registerbaserad forskning och de lagar som 

forskaren måste gå efter så inte den personliga integriteten kränks då de är en stor det av det 

socio-tekniska sammanhanget. De lagar som rör forskaren är PuL, offentlighets- och 

sekretesslagen, hälsodataregister och patientlagen. Sen tillkommer även diverse förordningar 
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samt föreskrifter från myndigheter vilket är beskrivet mer utförligt i resultatdelen. Även 

dokumentation och litteratur kring registerbaserad forskning har varit viktiga datakällor som 

vi använt oss utav. Den dokumentationen består av bland annat kommittédirektiv ifrån 

utbildningsdepartementet samt regler och riktlinjer ifrån CODEX. Både statistiska 

centralbyråns samt socialstyrelsens hemsidor har varit viktiga datakällor som vi tagit mycket 

information ifrån. Där beskriver de hur pass omfattande deras register är samt hur deras 

register får användas.  

Även vetenskapsrådets hemsida har varit en viktig datakälla då det är den myndigheten i 

Sverige som har den ledande rollen för att utveckla Svensk forskning. Vi har dels använt det 

som står på vetenskapsrådets hemsida som datakälla men även de publikationer samt 

riktlinjer som finns tillgängliga att ladda ner.  

Vi har under projektets gång även kommit i kontakt med en forskare som har en mångårig 

erfarenhet inom registerbaserad forskning. Har vi haft frågor eller funderingar så har denna 

hjälpt oss via email. Det har inte varit en formell intervju utan en kommunikation som har 

fortlöpt genom hela projektets gång 

3.2 Tillvägagångssätt 

Det finns en stor mängd dokumentation om de båda projekten SIMSAM samt DDB på deras 

respektive hemsida, vi började med att läsa deras lägesrapporter och allmänt om projekten 

för att gå oss en klar bild av hur de är uppbyggda.  De båda projekten måste följa de lagar, 

regler och riktlinjer som bland annat vetenskapsrådet upprättat om forskning. Det var därför 

nödvändigt för oss att få en överblick över dessa och hur de styr registerbaserad forskning. Vi 

läste på om de direktiv samt rapporter som fanns på vetenskapsrådets hemsida. Även 

statistiska centralbyrån och socialstyrelsens hemsidor och de publikationer som finns 

tillgängliga där har varit viktiga datakällor då de tillhandahåller register som båda projekten 

använder sig utav.  Ett kommittédirektiv som utreder de lagar, möjligheter och fallgropar 

som finns med registerbaserad forskning användes som datakälla för att få en större 

förståelse för förutsättningarna för forskningen nu och i framtiden. 

Intervjun med respondent ett gjordes på dennes arbetsplats och i dennes arbetsrum, då 

detta förhoppningsvis gör att respondenten känner sig mer bekväm vilket bidrar till en bättre 

intervju. Med respondenterna två och tre gjordes telefonintervjuer, vilket inte var idealt men 

omständigheterna gjorde att det inte gick att få en intervju på plats med dessa. Då dessa 

intervjuer dock i stor del bara berörde fakta och inte känslomässiga frågor så anser vi att det 

inte hade några stora konsekvenser då respondenternas ansiktsuttryck och liknande 

troligtvis inte hade gett oss mer information. Intervjuerna spelades in med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Vi hade informerat respondenterna innan om att vi skulle spela in samtalet 

och sedan transkribera det vilket de godkände. I inledningen av intervjun så berättade vi om 

dem olika teman vi ville ta upp och ungefär vad vi ville få ut av intervjun samt att det 

troligtvis kommer komma upp en mängd följdfrågor. När intervjun väl var igång så 

antecknade vi på ett papper ett fåtal gånger, dock ytterst sparsamt då vi ville få en ledig och 

smidig konversation där vi lyssnade aktivt för att få en bra förståelse om vad respondenten sa 

samt för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Vi ville få en koncis intervju som var lätt att 

transkribera och få ut detaljrik kvalitativ data ifrån. Vi gick igenom samtliga frågor vi hade på 
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intervjuguiden och ställde de följdfrågor vi ansåg vara relevanta. Samtliga datakällor 

presenteras i tabell 2. 

 

Datakällor 

 
 
Kvalitativa intervjuer                                                
 

 
Varje intervju pågick ungefär 1 timme. 
Dessa spelades in och transkriberades. 

 
 
Vetenskapsrådet  

 
En myndighet under 
Utbildningsdepartementet. 

 
 
Dokumentation om SIMSAM och DDB                 
 

 
Dokumentation om de båda projektens 
fortskridning, konferenser samt 
workshops. 

 
 
Dokumentation om registerbaserad forskning    
 

 
Utredningar och förordningar från bland 
annat Vetenskapsrådet samt regeringen. 

 
 
Statistiska Centralbyrån 

 
Tillhandahåller befolkningsregister som 
både DDB och SIMSAM använder sig 
utav. 

 
 
Socialstyrelsen 

 
Tillhandahåller befolkningsregister som 
både DDB och SIMSAM använder sig 
utav. 

 
 
MONA - Microdata Online Access 

 
Statistiska centralbyråns system för att 
bygga databaser, vilket kan nås på 
distans av forskare. 

 
 
E-mail konversationer                                                
 

 
En kontinuerlig dialog har förts med en 
forskare under hela arbetet. 

Tabell 2. Datakällor 

Var och en av dessa datakällor har gett oss en pusselbit att förstå och studera den 

sociotekniska sfären i registerbaserad forskning. 

1. De kvalitativa intervjuer vi genomförde gav oss en inblick i hur forskaren som arbetar 

med detta har för synpunkter och personliga åsikter kring hur de anser att 

forskningsvärdet och den personliga integriteten hanteras i registerbaserad forskning. 
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2. Lagarna, reglerna och riktlinjerna är det första forskare och tekniker måste ta i 

beaktning när den arbetar med registerbaserad forskning. Det var nödvändigt för oss 

att förstå dem och se hur de påverkar arbetet för forskaren. 

3. Hur de båda projekten är uppbyggda rent tekniskt men också socialt gav oss en 

inblick i hur man kan hantera diskrepansen mellan forskningsvärdet och personliga 

integriteten rent konkret.  

4. Hur har denna fråga diskuterats tidigare och hur ser lagstiftarna samt utredarna att 

framtiden kommer se ut i fråga om registerbaserad forskning. 

3.3 Dataanalys 

De intervjuer vi genomförde samt de övriga datakällorna gav oss en klar bild av hur den 

registerbaserade forskningens infrastruktur ser ut samt hur projekten byggt vidare på den 

installerade basen. Vi använde sedan vårt analytiska ramverk för att kunna dra slutsatser 

samt att förstå ITs roll i registerbaserad forskning. Data som samlats in via intervjuer 

transkriberades. Det innebär att vi överför det inspelade materialet till text. När vi gör det så 

måste vi ta en mängd beslut hur vi ska arbeta med materialet. Mason (2002) tar upp tre olika 

tillvägagångssätt: bokstavlig, tolkning eller reflekterande. Vi valde tolkning och skrev således 

inte ner olika fraseringar, dialekt, nyanser eller utfyllnadsord. Vi gjorde alltså en tolkning av 

materialet redan innan vi transkriberade och tog bort sådant vi ansåg vara irrelevant för 

studien. Vi antecknade inte heller sådant som kan vara värdefullt i andra studier som 

forskare får om de exempelvis gör en videointervju. Ibid (2002) skriver att det ställer stora 

krav på forskaren och att denne är medveten om att den analyserar materialet genom sig 

själv och att det aldrig kan bli en objektiv analys. Det är något en måste ta med sig som 

forskare och alltid reflektera över. Vi har även gjort mindre redigeringar i återgivningarna av 

det respondenterna sa för att få ett mer lättläsligt språk, vilket i det här faller inte påverkar 

innehållet.  

3.4 Metodkritik 
Alla metoder har fördelar och nackdelar. Deras utformning och tillvägagångssätt bidrar till 

att vissa saker blir lyckade medan andra blir lidande. Är vi medvetna om den kritik som 

riktas mot metoden kan vi i vissa fall undvika att göra dessa misstag och även om vi inte 

lyckas fullt ut hjälper det att bara vara medveten om de olika skeendena i metoden där vi bör 

vara extra vaksamma. Vi använde oss utav kvalitativa löst strukturerade intervjuer i denna 

studie då vi ansåg att det skulle ge oss den klaraste bilden om hur registerbaserad forskning 

går till och hur informationstekniska lösningar bidrar till den forskningen. När vi valde den 

metoden så var vi medvetna om den kritiken vi nämner nedan. 

Den generella kritiken som lyfts mot kvalitativa intervjuer är att det är en subjektiv 

forskning där forskaren nästan alltid tolkar sitt material jämfört med exempelvis kvantitativa 

studier som används i naturvetenskaplig forskning (Mason, 2002). Forskaren måste således 

vara medveten om att det materialet som analyseras och det resultat som fås fram är tolkat 

av forskaren själv och således inte är objektivt. Vidare finns kritik riktat speciellt mot 

kvalitativa intervjuer och då i form av bland annat den maktasymmetri som råder mellan 

forskaren och respondenten. Makten är tilldelad forskaren som ställer alla frågor och styr 
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samtalet. Det är ingen dialog i sig utan en instrumentell dialog där allt har ett syfte. 

Forskaren har makten att tolka att som sägs och formulera det efter sin egen agenda i studien 

(Bryman, 2002). Det här är något som vi reflekterade över att se hur vår roll som forskare 

påverkade både respondenten samt det materialet vi hade samlat in 

Det kan också lyftas fram att intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetstid och 

de fick inte betalt för att ställa upp på intervjun, det kan ha påverkat deras svar då det var 

obetalt arbete i någon form och att de svarade i sin roll som forskare i det projektet. Då vi 

valde respondenterna i form av något som kallas bekvämlighetsurval, så valde vi därmed bort 

många andra som kunde intervjuats. Vi hade alltså inte ett representativt urval och vårt 

resultat kunde därför inte generaliseras (Bryman, 2002). Det var vi medvetna om. Forskare 

använder oftast inte kvalitativa studier för att kunna göra generella antaganden.  

Eftersom vi använde oss utav en löst strukturerad intervjuguide fanns också risken att 

intervjun skulle bli allt för ostrukturerad och att vi inte skulle vara tillräckligt pålästa för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor och vara tillräckligt pålästa i teorin. Vi var medvetna om de 

riskerna och försökte i största mån undvika det genom att vara väl förberedda inför intervjun 

genom att gå igenom de olika teman vi hade valt samt läsa på i den litteratur som fanns. 

Det finns även en kritik mot att använda sig utav telefonintervju då vi exempelvis inte kan 

se respondentens ansiktsuttryck eller kroppspråk. Det finns en risk att vi missar viktiga 

subtila signaler som respondenterna avger och som kan vara betydelsefulla för intervjun. 

Omständigheterna gjorde att det inte gick att utföra dessa intervjuer på deras arbetsplats så 

detta var något vi inte kunde undvika.  

En till kritik som kan riktas mot uppsatsens metodansats är att antalet respondenter är så 

relativt få. Vi har dock valt respondenter som alla befinner sig i framkanten av området som 

uppsatsen undersöker och därmed besitter de kunskaper vi är ute efter. Eftersom att samtliga 

intervjuade hade liknande åsikter kring de frågor som ställdes så stärker detta vår bild av hur 

vi förstår registerbaserad forskning. Att intervjua fler personer anser vi inte hade resulterat i 

djupare insyn i ämnet just på grund av samstämmigheten som fanns bland respondenterna 

samt att deras åsikter överensstämde med den insamlade dokumentationen. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras och analyseras den insamlade empirin i form av insamlat 

datamaterial med hjälp av vårt teoretiska ramverk. Vi kommer att beskriva de tekniska och 

socio-tekniska delar som tillsammans utgör den installerade basen i Svensk 

registerforskning. Vi beskriver den installerade basen och hur den utvecklats genom tiden, 

den problematik som existerar och de satsningar som finns för att lösa problematiken. Även 

hur framtiden kan komma att se ut behandlas. De olika delarna vi presenterar i detta avsnitt 

är de tekniska och socio-tekniska delar vi studerat och anser är relevanta för att svara på 

frågeställningen i denna studie. 
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4.1 Den installerade basen 

Den installerade basen är kort och gott den infrastruktur som redan existerar. I denna studie 

beskriver vi hur det i Sverige finns en mängd olika register, både personregister och 

befolkningsregister, där de största registerhållarna är SCB och SoS. Vi beskriver hur det finns 

en satsning för att bygga ut infrastrukturen kring registerforskning samt vilka hinder som 

finns för uppbyggnaden av nya forskningsinfrastrukturer.  

Person- och befolkningsregister utgör grunden i den installerade basen. Utan registren 

finns inget ingen registerforskning och inget att bygga vidare på. För att forskning på 

befolkningsregister ska vara givande måste register kunna kopplas ihop på ett meningsfullt 

sätt så att data från samma individ i olika register går att kopplas till varandra. Varje 

individuellt register kan ses som ett informationssystem. Forskare vill utnyttja dessa register 

för att hitta samband och kunna dra slutsatser. Den installerade basen är en delad resurs i 

det att vilken forskare som helst som fått godkännande av etikprövningsnämnden och 

offentlighet sekretesslagen har tillgång till beställd data. Registren innehåller forskningsdata 

som är intressant för en hel forskarvärld. Register är inte individuella system med ett enda 

syfte som används av en begränsad grupp utan integreras med andra register. När 

integreringen, alltså samlandet av register och möjligheten att länka olika register sker 

ändrar de karaktär från enskilda system till en informationsinfrastruktur. Detta bli ännu 

tydligare då forskare som utgör användargrupper som utnyttjar dessa register blir beroende 

av registerhållarna för att kunna få ut några data. Det finns ingen begränsning i antalet delar 

som kan ingå i den installerade basen eller antalet användare som kan nyttja den. Antalet 

forskare som kan bedriva forskning på befolkningsregister har ingen begränsning. I och med 

att den installerade basen konstant utvecklas finns det heller ingen gräns i antalet delar som 

kan ingå i den. Vem som helst kan bidra till infrastrukturen. Det kan handla om någon som 

bygger upp ett register som av någon anledning är intressant för forskningen i det att den kan 

innehålla intressant data som kan studeras enskilt eller kopplas ihop med andra register. 

Som tydligt framgått är den mest effektiva identifikatorn i Sverige vårt personnummer. Tack 

vare personnummer går det att koppla ihop register och se samband mellan individer i olika 

sammanhang. Den minsta gemensamma nämnaren som behövs för att forskning på 

befolkningsregister i Sverige ska fungera är alltså personnumret. Det är standarden som 

måste följas. Att koppla ihop 5 register med personnummer med ett register utan 

personnummer är inte möjligt. Att registerhållarna gjort sina register tillgängliga för forskare 

är första steget i en utvecklingsprocess som initierats av IT utvecklingens framfart. Syftet 

med studien är att förstå ITs roll i registerbaserad forskning. Det är därför av intresse att veta 

hur registerbaserad forskning går till utan några tekniska lösningar såväl som med tekniska 

lösningar. Vi vill se vilka förbättringar tekniken gör för forskningsinfrastrukturen. Vi vill 

också se hur de nya teknikerna hanterar individens integritet.  Det är därför av intresse att 

börja med att utröna hur tillgången till register samt hur överföringen av data till forskare 

skedde innan de nya IT lösningarna vi undersökt fanns. Var forskning på befolkningsregister 

ens möjlig innan IT-lösningar utvecklades? Det är också av intresse att se på Svensk 

registerforskning ur ett historiskt perspektiv för att ta reda på vilka register som finns och 

hur uppbyggnaden av dem har skett.  För att kunna analysera hur registerbaserad forskning 

sker utan och även med tekniska lösningar har vi studerat relevant litteratur samt intervjuat 
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en professor i sociologi som även är medlem i VR-RFI med ett långt förflutet inom just 

registerforskning. 

Vi har i Sverige en tradition av att föra befolkningsstatistik. Detta kan spåras ända tillbaka 

till 1700-talets kyrkböcker (DDB Vision, 2011). Dessa register innehåller mikrodata om 

individer i Sverige i olika sammanhang, framförallt inom samhällsvetenskap, sjukvård och 

ekonomi (VR, 2010). Möjligheten och tillgången till registerforskning har alltid funnits, dock 

med restriktioner. 

 

”Ja alltså man kan ju säga så här att de möjligheterna [att bedriva registerbaserad 

forskning] har funnits hela tiden och med befolkningsregister så menar jag både sådana 

uppgifter som staten och myndigheter samlar in inte för att bedriva forskning men för 

taxeringslängder, folkbokföring, hälsouppgifter och sådant och även speciella 

undersökningar som också staten kan göra nämligen hushållsinkomstundersökningar och 

sådana saker.” (respondent, VR-RFI) 

 

De flesta register är alltså inte uppbyggda med syftet att forskas på utan är statistik som 

myndigheter och staten samlar in för andra syften. Som framgick av vår datainsamling är det 

från forskarens håll ofta av intresse att analysera fler än ett register för att kunna se fler 

samband. Det kan t.ex. handla om att se samband mellan ärftliga och/eller sociala 

egenskaper och en specifik sjukdom vilket kan vara viktigt för förståelsen av hur sjukdomen 

uppkommer eller samband mellan inkomst och social status. Det finns i Sverige två stycken 

stora statistikansvariga registerhållare. Dessa är SCB (Statistiska Centralbyrån) samt SoS 

(Socialstyrelsen). Det finns även en uppsjö av andra statistikhållare av olika magnitud men 

det räcker att diskutera dessa två registerhållare för att visa hur tillgången till forskning ser ut 

med eller utan IT-lösningar. Utan någon infrastruktur för att möjliggöra sammankoppling av 

register är de individuella registren av mindre värde. Person- och befolkningsregister samt 

registerhållare kan således ses som en del av den installerade basen. De har samlat register 

och gjort de tillgängliga för forskare.  

För att bedriva forskning måste forskaren gå igenom ett antal steg. För att få ut data från 

ett eller flera register från en registerhållare, t.ex. SCB, måste forskaren först ha ett 

vetenskapligt argument för att bedriva forskningen som ska godkännas av 

etikprövningsnämnden. Om forskningsargumentet godkänns så lämnas en beställning till 

SCB som då gör en prövning utifrån offentlighet sekretesslagen. Det här är en tidsödande 

process och kan ta upp emot fyra månader att genomföra. Om forskningsförslagen tar sig 

igenom alla formaliteter så samkörs registret eller registren av SCB där individer 

avidentifieras genom att personnumret ersätts med ett löpnummer. Därefter skapas en 

databas som innehåller endast de relevanta och begärda data som forskaren kan utföra sin 

forskning på. Data som hämtas från en statistikansvarig ska endast användas för det angivna 

forskningssyftet, därefter ska all data tas bort. Det betyder att för varje nytt forskningsprojekt 

så måste forskarna gå igenom etikprövningsnämnden och alla andra hinder som existerar.  

innan IT-lösningar fanns lagrades denna databas på en CD-skiva som sedan skickades till 

forskaren. Utan IT-lösningar finns det alltså inget bra skydd för individen då ett gäng CD-

skivor som driver runt knappast bäddar för hög säkerhet.  
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”Problemet med det här är ju då att helt plötsligt om man inte har en teknisk lösning på 

det så singlar det omkring en massa CD skivor. Bokstavligt talat.” (Respondent, VR-RFI) 

 

Anledningen till att detta är ett problem för säkerheten är att det är osäkert huruvida 

forskaren tar bort all data efter forskningen är utförd och att det dessutom finns en 

arkiveringslag som är motstridig med att data inte ska kunna läcka ut. Data måste alltså tas 

bort och göras otillgänglig samtidigt som den ska arkiveras. Anledningen till att det skulle 

vara något farligt med att data kan läcka är att det i vissa fall är möjligt att genom uppgifter 

andra är personnumret som t.ex. vad de tjänar och ungefär vart de bor går att identifiera 

individer.  

Ett till problem som har identifierats är att t.ex. SCB i vissa fall har ganska dålig 

dokumentation vilket gör att det blir fel i beställningen. De har helt enkelt dålig koll på vilken 

data de besitter.  

 

”Också nu när vi gjorde den sista beställningen som jag var med om till SCB […] så ville 

vi ha data […] från 2001 till 2006. […] Dels ville vi ha data från undersökningar om 

levnadsförhållanden och så ville vi ha data från inkomstregister.  Vi ville även ha data från 

skolregister och betyg. Men i undersökningen om levnadsförhållanden så har man gjort om 

i undersökningen och då har man ändrat lite grann i frågeställningen, alltså hur man har 

ställt frågan, men i princip frågar de samma sak. Men när man gör det för att hålla koll på 

[att insamlingsmetoden är bytt] så har man bytt variabelbetäckning. Om man inte då har 

en ordentlig dokumentation av ändringen så blir det problem och då får man sitta och 

jobba och leta på saker som skulle vara helt onödigt om man hade haft en ordentlig 

dokumentation.” (Respondent, VR-FRI) 

 

Data som borde varit homogen blev alltså heterogen. Detta ledde till en hel del onödiga 

problem och en hel del onödig kommunikation fram och tillbaka mellan forskaren och SCB 

för att få ordning på det hela. Trots att sammankopplingen mellan register är fullt möjlig tack 

vare personnumret finns det fortfarande en problematik i det att övriga data i registren inte 

är garanterat homogen.  Den största och mest problematiska heterogeniteten som finns i den 

installerade basen idag finns mellan registerhållare, kanske främst då SCB och SoS. Dessa 

organisationer är inte samarbetsvilliga pga. att IT utvecklingen lett till lagar som inte tillåter 

detta. En respondent menar att lagarna är svårtolkade och att SCB samt SoS tolkar lagarna 

på ett sätt där det inte är lagligt att lämna ut sina data till varandra.  

 

”Ja alltså det är lite svårbegripligt för att dels så tror jag att ett sådant skäl är att 

lagarna är ganska röriga och motstridiga och det har berott väldigt mycket på hur […] 

dem som är juridiskt ansvariga för de olika myndigheterna tolkar lagarna helt enkelt.” 

(Respondent, VR-RFI) 

 

Förvirringen kring lagarna tycks vara ett svar på att forskare i allt större utsträckning 

insett värdet av att utnyttja de Svenska befolkningsregistren. Intresset att bedriva värdefull 
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forskning ställs mot att skydda individens integritet. Då det inte finns några permanenta 

specifika lagar som behandlar forskning uppstår det förvirring om hur lagarna egentligen ska 

tolkas. 

Befolkningsregister är i många fall inte skapade med syfte att forskas på och är således 

inte skapade med forskning i åtanke. Detta leder också till heterogenitet i många register, 

något som i nuläget hanteras manuellt av både registerhållare och forskaren. Den dåliga 

dokumentationen är ännu ett exempel på heterogenitet som den installerade basen i 

dagsläget inte har någon teknisk lösning på. Det är den mänskliga faktorn som skapar denna 

heterogenitet, som i fallet där datainsamlingsmetoden ändras och därmed också 

variabelbeteckningen trots att det handlar om likadana data. Lösningen idag är helt enkelt att 

forskare i samarbete med registerhållare arbetar för att rena datamaterialet så att det blir 

tillräckligt homogent för att kunna användas. Det är alltså då den mänskliga delen av den 

installerade basen som hanterar denna heterogenitet. 

För att lösa det här finns det ett intresse av att hitta nya tekniska lösningar där 

registerhållaren kan hålla bättre koll på vad forskaren gör samt kan ha bättre koll på vart all 

data är. T.ex. SCB har i dagsläget löst detta genom en MONA (Microdata Online Access) 

tjänst. Istället för att då skicka ut en CD-skiva så byggs databasen centraliserat hos SCB i 

deras MONA system. Den beställda databasen ligger hos SCB och forskaren får tillgång till 

databasen genom MONA. Även analysprogram tillhandahålls av SCB och efter analyserna är 

klara så mailas resultaten till forskaren. En sådan lösning eliminerar behovet av att skicka ut 

CD-skivor och håller således källmaterialet centraliserat vilket minskar risken att det ska 

hamna i fel händer. Det här dock ingen lösning på den undermåliga dokumentationen eller 

att registerhållare inte är samarbetsvilliga. För att se på möjliga lösningar att utveckla den 

installerade basen har två projekt identifierats som båda finansieras av VR. Det ena är 

SIMSAM och det andra är DDB. 

Det har också blivit tydligt att data som ligger i dessa register i många fall kan vara av 

känsligt innehåll varför individens integritet blivit en brinnande fråga. I dagsläget har de 

ökade möjligheterna för forskning som IT fört med sig skapat ett integritetsproblem då en 

större mängd data blir tillgängliga för fler personer. För att reglera detta finns det lagar över 

hur data ska hanteras på ett säkert sätt vilket effektivt sätter käppar i hjulen för den tekniska 

utvecklingen. Innan IT lösningarnas intåg fanns det inget behov av att lagstifta då 

möjligheten att spåra individer genom dataspårning, alltså genom att koppla samman data 

från olika register för att ungefärligt identifiera individer, var väldigt begränsad. Teknikens 

framfart har dock fört mig sig nya integritetsfrågorna varför lagarna också blivit en 

integrerad del av den installerade basen. 

Ett stort hinder för att bedriva registerforskning i Sverige idag är frågan om individens 

integritet och individens förtroende för forskare. Det finns ett virrvarr av lagar och 

regleringar som finns till för att skydda att individer på något sätt ska kunna identifieras i 

sådan här forskning. Det gäller alltså att skydda att personuppgifter kan länkas till en individ 

som t.ex. uppgifter om namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, utbildning, familj 

och anställningsförhållanden (CODEX, 2013). De lagar som finns till för detta ändamål i 

Sverige är personuppgiftslagen (PuL) och -förordningen, kompletterade med 

datainspektionens myndighetsföreskrifter, men också offentlighets- och sekretesslagen, 



 
 

18 
 

offentlighets- och sekretessförordningen, och tryckfrihetsförordningen är väsentliga. Inom 

hälso- och sjukvården gäller dessutom lagen om hälsodataregister och patientdatalagen. I 

anslutning till denna lag återfinns Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och 

journalföring i hälso- och sjukvården. Vetenskapsrådet har även publicerat ett 

policydokument om behandlingen av personuppgifter inom forskning (ibid, 2013). Utöver 

lagarna som måste följas måste forskningsförslaget också godkännas av en forskningsetisk 

nämnd som granskar forskningsförslaget och måste ge sitt godkännande innan någon 

datainsamling eller analyserande får bedrivas (ibid, 2013). Detta för dock med sig en hel del 

svårigheter för forskaren. Det blir omständligt för forskare att få tillgång till material när det 

finns så många lagar som måste tas i beaktning och de måste visa på att individens integritet 

inte kränks innan forskningen blir godkänd. I vissa fall kan hela processen ta sådan lång tid 

att när materialet väl blir tillgänglig för forskaren så är det inte längre användbart. I ett 

exempel i en studie om livmoderhalscancer fick forskarna vänta i två år på att få tillgång till 

sina begärda data. Resultatet av detta var att när de väl fick tillgång till begärd data var den 

inte längre aktuell. Det blev då oerhört problematiskt att länka dessa data till andra 

registerkällor vilket kräver uppdaterad information (Fomkin et al, 2009).  

Lagarna är inte heller utformade specifikt för forskning utan har tagits fram en efter en 

och är därför både svårtolkande och i vissa fall överlappande. Efter att register blivit mer 

tillgängliga har utvecklingen också bidraget till en större distribuering av data. Framförallt 

internets framfart har möjliggjort denna utveckling då data kan delas som aldrig förr. Ju mer 

den installerade basen utvecklas desto kraftigare blir den. Utveckling av den installerade 

basen i och med IT teknikens framfart har skapat en bas som är så kraftig att den sprungit 

ifrån lagstiftningen vilket har skapat integritetsproblematiken som i sin tur gett upphov till 

konflikterande lagar och har bromsat utvecklingen. IT lösningar har alltså paradoxalt nog 

både möjliggjort större möjligheter för forskning samtidigt som de resulterat i lagar som 

effektivt stoppar utvecklingen. Även användandet av personnummer som en gemensam 

nyckel är en bidragande faktor till denna problematik då individen lättare kan identifieras. 

För att förbättra förutsättningarna för registerforskning har regeringen startat en utredning 

som ska lämna författningsförslag och andra förslag i syfte att 

 registeransvariga myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för 

forskningsändamål med hänsyn tagen till skyddet för den enskildes integritet,  

 sambearbetning av registeruppgifter för forskningsändamål ska underlättas, och göra 

det möjligt att på ett integritetssäkert sätt samla in personuppgifter till register som 

förs för särskilda och uttryckligt angivna forskningsändamål samt till longitudinella 

studier som håller sig inom ramen för sådana ändamål.  

 Utredaren ska även undersöka om det befintliga sekretesskyddet för uppgifter som 

hanteras inom forskning är tillräckligt för att skydda den enskildes integritet vid 

forskning (Kommittédirektiv, 2013) 

4.2 SIMSAM, DDB och SCB MONA 

Den installerade basen som den ser ut idag är högst begränsad pga. Lagarna som existerar. 

Det finns därför ett antal satsningar med syfte att lösa detta problem. Dels finns det ett 

initiativ från regeringen att utreda nuvarande lagar och se över dem för att försöka hitta nya 
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lagförslag som kan skydda individen i samma grad som idag men ändå möjliggöra att den 

tekniska utvecklingen kan fortsätta för att förbättra forskningen. Samtidigt som denna 

utredning pågår finns det en temporär lag för att möjliggöra att forskningen fortgår i den 

mån det går tills utredningen och de nya lagförslagen är färdiga. Några av utmaningarna för 

registerbaserad forskning är att bygga ut en infrastruktur som tillgängliggör register och 

möjliggör tvärbaserad forskning men samtidigt skyddar individens integritet. Registren är 

dessutom i många fall inte skapade med forskning i åtanke och som en följd av det kan göra 

att det blir svårt att kombinera registren samt att utnyttja de till deras fulla potential. En 

faktor som också sätter käppar i hjulen är de lagar som finns till för att skydda individens 

integritet. Forskarnas kunskaper kring registerbaserad forskning i form av hur man 

införskaffar, bearbetar samt analyserar data är i många fall bristande och det finns en 

okunskap om hur data skall lagras på ett säkert sätt, när, hur och om data skall gallras 

(raderas helt eller delvis) eller arkiveras. (Representant för VR-RFI; Sings forskarskola).  

Det pågår även sedan en tid en satsning initierad av vetenskapsrådet i syfte att ta fram 

tekniska lösningar för en databasinfrastruktur i Sverige vilka ska förenkla och utveckla 

möjligheterna med registerbaserad forskning. De projekt vi studerat i uppsatsen är SIMSAMs 

databas samt DDBs Linnédatabas och via dem även SCBs MONA system. Dessa system har i 

den mån det går byggt vidare på den installerade basen. SIMSAMs och DDBs organisationer 

beskrivs nedan. 

SIMSAM är en satsning på registerforskning och står för Swedish Initiative for research 

on Microdata in the Social and Medical sciences (Andersson et al, 2013). Det är ett samarbete 

mellan sju olika noder i Sverige, sex forskargrupper och en forskarskola, och finansieras av 

vetenskapsrådet. Syftet med projektet är att bedriva forskning om hälso- och 

levnadsförhållanden hos befolkningen. Projektet initierades i november 2008 och har fått 

finansiering fram till 2013. Forskargruppernas uppgifter är att bedriva forskning som bidrar 

till projektets syfte samt att samarbeta mellan grupperna för att sprida kunskap och 

erfarenheter. Gemensamt för forskningsgrupperna är att de utnyttjar IT lösningar för att 

möjliggöra denna forskning. Forskarskolans har kurser och annan verksamhet som 

kompletterar nodernas aktiviteter som syftar till att utbilda nästa generations forskare med 

kapacitet att utforska den svenska guldgruvan av registerdata. Några exempel på vad 

SIMSAMs forskning bidragit med hittills är: 

 Luftföroreningar är negativa för födelseutfallet 

 Luftföroreningar ökar risken för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning 

 Antibiotikabehandling ökar inte risken för astma hos barn 

 Gallstenskirurgi ökar risken för cancer i matstrupe och lever 

 Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin 

Dessa exempel och fler visar tydligt på vilka möjligheter det finns med att bedriva 

registerforskning och tvärdisciplinär forskning. Den del av SIMSAM vi valt att titta närmare 

på är Umeå noden som i dagsläget precis börjat få sina begärda data för ett uppbyggande av 

ett centraliserat databaslabb efter en period på ca två år. 
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Figur 1 Forskningsnoderna som ingår i SIMSAM nätverket 

Figur 1 visar de olika forskningsnoder som ingår i SIMSAM-nätverket. På karolinska 

institutet finns det två noder, nämligen MEB noden och UGIR samt en forskarskola vid namn 

SINGS. Vid Stockholms universitet finns det två noder, SUNDEM och SUNSTRAT. Noden 

Early Life Lund ligger vid Lund universitet och Umeå SIMSAM network ligger vid Umeå 

universitet. Umeå noden har en koordinerande roll och det finns även en styrningsgrupp som 

består av forskningskoordinatorer för noderna och SINGS, en nationell koordinator och 

affilierade experter från Svensk nationell datatjänst (SND), Statistiska Centralbyrån (SCB), 

Socialstyrelsen (SoS) samt SIMSAM-INRA vilket är ett projekt som är finansierat av 

vetenskapsrådet (VR). 

 Demografiska databasen (DDB) är en egen enhet vid Umeå universitet som startade 1973 

och då var Riksarkivet deras finansiär, 1978 blev det en egen enhet vid Umeå universitet. 

Från första början var målet med den demografiska databasen att digitalisera gamla 

kyrkböcker och göra dessa mer tillgängliga för forskare, det var även viktigt att digitalisera 

dessa kyrkböcker då slitage riskerade att göra dessa obrukbara efter en längre tid. Deras 

verksamhet är inriktad på upparbetning, datauttag och forskning. Demografiska databasen 

har även tre andra enheter i Sverige som arbetar med dataproduktion. Syftet med enheten är 

att producera och tillgängliggöra befolkningsregister med historisk information där mycket 

av informationen är tagen från svenska kyrkböcker från 1700- och 1800-talen. En Stor del av 

finansieringen av demografiska databasen kommer ifrån vetenskapsrådet, det är en 

världsledande forskningsinfrastruktur och en internationellt sett högt värderad databas inom 

alla vetenskapsområden. I denna uppsats har vi lagt fokus på att se hur den demografiska 

databasen har använt sig utav IT-lösningar för att främja forskningen samt se hur deras 

infrastruktur ser ut och hur den är uppbyggd. De databaser som ingår i den demografiska 

databasen är: 

 Kyrkodatabasen 

 Tabellverksdatabasen 

 Folkmängdsdatabasen 
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Utöver dessa databaser så bedriver den demografiska databasen ett projekt kallat DORUM-

projektet (Databaser och Register för forskning vid Umeå universitet), syftet är att Umeå 

universitet ska bli bättre på att hantera forskningsdatabaser samt att forskare från olika 

institutioner ska kunna samarbeta bättre. DORUM-projektet kommer skapa ett register över 

samtliga forskningsdatabaser som finns inom Umeå universitet där information om 

registrets forskningsområde, innehåll samt ansvarig för registret kommer att vara 

tillgängligt. Projektet kommer även att kunna agera som konsultrådgivning åt nya aktörer 

inom registerforskning eller ge råd när en ny databas skall byggas upp eller när säkerheten 

för en redan existerande databas skall förbättras. 

 Den demografiska databasen bygger även upp en forskningsinfrastruktur kallad POPLINK 

med data ifrån 600 000 individer, 2 500 000 poster och 15 generationer från 1700-talet och 

fram till 1950 som finansieras utav riksbankens jubileumsfond och Umeå universitet. 

POPLINK-projektet är under utveckling och i den första fasen ska data ifrån 

kyrkobokföringarna ifrån Skellefteå- och Umeåregionen samlas in, när projektet är avslutat 

ska det vara en av världens detaljrikaste och största befolkningsdatabaser. 

 Ett flertal av de register som den demografiska databasen äger är också sökbara på 

Internet med hjälp av ett flertal tjänster. Det är fritt och gratis för allmänheten att söka i 

dessa register och det går även att göra utdrag ur dessa register och få hjälp av den 

demografiska databasen att strukturera uttaget. Just dessa register innehåller dock enbart 

historiska data och inte några personuppgifter om nu levande individer och betraktas därför 

inte som känsliga ur integritetshänseenden. De register som finns öppet tillgängliga på 

Internet och är sökbara är: 

 INDIKO – kyrkböcker på nätet 

 ShiPS – Swedish Historical Population Statistics 

 Tabellverket på nätet 

 Folkmängd 1810-1990 

Den demografiska databasen är en stor enhet som omfattar många olika delar, CBS – 

Centrum för befolkningsstudier är en av dessa delar. Det är ett tvärvetenskapligt 

forskningscentrum där det arbetar både svenska och internationella forskare ifrån bland 

annat kulturgeografi, medicin, statistik och historia. Forskningen de arbetar med är 

framförallt inriktad på befolkningsstudier där tyngdpunkten ligger på historisk demografisk 

forskning och åldrandeforskning. Centrum för befolkningsstudiers största projekt heter 

Ageing and living conditions (ALC). Forskarna i detta projekt försöker svara på frågan hur vi 

ska hantera den allt större andelen äldre befolkningen i samhället och vad det får för 

konsekvenser för exempelvis sjukvården. Lösningen de tagit fram är en centraliserad databas 

som heter Linnédatabasen. Vi valde då att specifikt studera Linnédatabasen och intervjua en 

av dessa som arbetar med den databasen då det skulle ge oss en stor inblick i hur ett sådant 

arbete går till och vilka svårigheter de har stött på.  Ageing and living conditions projektet 

(ALC) har fått vetenskapsrådets Linnéstöd i form av 80 miljoner kronor och de har även 

byggt upp en ny databas kallad Linnédatabasen.  Databasen innehåller nutida data från fyra 

andra databaser där det går att följa människors åldrande på ett mycket detaljerat sätt, de 

databaser de kopplar samman är: 

 Statistiska centralbyrån 
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 Socialstyrelsens databas 

 Betulaprojektets databas 

 Västerbottens hälsoundersökningars databas 

Kombinationen av att vi har använt oss utav personnummer i Sverige under en lång tid 

samt att dessa register är sammanlänkade i Linnédatabasen och finns tillgängliga för 

forskare att ta ut aggregerad data ifrån gör det till en mycket eftertraktad databas. Det gör det 

möjligt för forskare att se samband mellan levnadsvanor, åldrande och hälsa på ett unikt sätt 

och få en mycket detaljerad bild av människor liv. 

De huvudsakliga tekniska lösningar som möjliggör den nuvarande påbyggnaden av den 

installerade basen är gateways och interface. I fallet med SCBs MONA system använder de 

sig av en server, en gateway, för att sammanlänka en mängd olika register och databaser som 

de är ansvariga över. Detta system garanterar individens integritet genom att det eliminerar 

utskicket av CD-skivor. Efter godkänd beställning från forskarens sida skapas databasen i 

MONA systemet och presenteras till forskaren i form av ett interface som är tillgängligt på 

distans via en säker inloggning som liknar bankinloggningar. Heterogeniteten i registren 

hanteras genom att renas manuellt så att de blir homogena vilket möjliggör utökad forskning. 

SoS har tillgängliggjort vissa av sina register online som de anser inte kan användas för att 

dataspåra individer. Problemet är som ovan nämnt att de två inte kan samarbeta pga. 

Lagstiftningen som existerar idag. Det är här som SIMSAM och Linnédatabasen kommer in i 

bilden. Då lagarna idag omöjliggör sammankoppling mellan registerhållare har de tvingats 

hitta en alternativ lösning på detta problem. Lösningen de båda satsningarna tagit fram är 

centraliserade datalabb.  

 

”Vi kör på en lösning de har använt på kulturgeografen för sin Atrid-databas och vi har 

en kille som har jobbat med det väldigt länge som är datatekniker som kör ihop det på en 

server lokalt, som har han undangömt och låst.” (Respondent, SIMSAM) 

 

Även DDB’s lösning består av ett centraliserat labb vid namn Linnédatabasen. Gemensamt 

med dessa labb är att de båda använder sig av data som de fått från främst SCB och SoS. Ett 

centraliserat labb är precis som det låter en databas som samlar data från flera olika källor 

till en enda databas. De beställer data ur register från olika registerhållare och samkör de 

lokalt. Labben är sedan tillgängliga för forskare med tillstånd att bedriva sin forskning i. 

Datalabben är en delad resurs som forskare kan ansöka om tillträde till och de är beroende av 

den installerade basen. Utan någon installerad bas att hämta sina data ifrån kan labben inte 

fungera. De nya labben gör den nya basen kraftigare i det att forskning görs tillgänglig som är 

omöjlig utan lösningarna. Genom att beställa hem mer data till labben växer de och blir 

kraftigare. SCB kan lägga till fler och fler register till MONA systemet vilket även det gör den 

installerade basen kraftigare.  

Anledningen till att de valt att bygga centraliserade labb är att SCB och SoS som är de största 

registerhållarna inte vill samarbeta och dela ut data ur sina register till varandra. Utan denna 

sammankoppling omöjliggörs tvärdisciplinär forskning som är högst intressant bland många 

forskare och som skulle kunna bidra till befolkningens nytta. Sammankopplingen som annars 

inte är möjlig har skett genom att SCB skickat en nyckel som SoS kunnat använda sig för att 
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koda om personnummer till löpnummer. Utan denna gemensamma nyckel kommer samma 

individer i register från SCB och SoS inte att kunna sammankopplas då deras löpnummer är 

olika trots att det handlar om samma person. Syftet med dessa datalabb är alltså att 

tillgängliggöra mer data för forskning samt tvärdisciplinär forskning utan att databaserna 

måste genereras om för varje unikt projekt. De beställer data ur register från olika 

registerhållare och samkör de lokalt. Även de använder sig av en gateway av typen 

kompatibelt komplement i form av en server för att koppla samman all data lokalt. Väl på 

plats presenteras databaserna i ett interface där forskaren kan studera och analysera 

databaserna.  

 

”[…] problemet för oss var ju att socialstyrelsen inte lämnar ut data till SCB […] så vi var 

tvungna att köpa hem dem till oss så vi fick dem lokalt hos oss.”. (Respondent, SIMSAM) 

 

De olika register som SCB och SoS är ansvariga för är en stor del av de svenska 

befolkningsregistren. Denna ovilja att dela data uppkommer till stor del av de krångliga och 

motsägelsefulla lagarna som existerar.  

 

”Ja precis, det är viktigt att säga att det inte är en databas som demograferna har i en 

Linnea-databas i en box. Vi har 22 projekt i vårt forskningsprogram, och de olika projekten 

har tillgång till olika delar av denna databas. Allting finns inte tillgängligt för alla. 

etikprövningsnämnden har ändrats sig sen Linnea-databasen att alla inte får tillgång till 

alla register. Det är begränsat, det är inte denna jättetillgång för forskarna.” (Respondent, 

SIMSAM) 

 

Här skiljer sig alltså DDB från SIMSAM i det att tillgången är mer fri i Linnédatabasen 

medan den på grund av lagstiftning är mer begränsad i SIMSAM lösningen. Där beror det 

alltså på vilket forskningsprojekt forskaren tillhör vilken data forskaren får tillgång till. Åter 

igen är det lagarna som sätter käppar i hjulen  

 

”Sen sker ju alla uttag ifrån beställningen, vi konstruerar databasen efter forskarens 

beställning så de inte kan köra mot den stora databasen direkt eftersom det skulle bli sådan 

dålig prestanda.” (Respondent, DDB) 

 

När forskaren sitter i linnédatabasen så arbetar den alltså inte mot den stora databasen, 

utan den demografiska databasen anpassar data som forskaren får efter dennes beställning, 

alltså vilka variablar den har ansökt om.  Forskaren har således inte tillgång till hela 

databasen med all data. I Linnédatabasen finns inte hela databasen tillgänglig för alla utan 

skapas av gatewayen utefter begärd data och visas därefter i ett interface i det lokala 

datalabbet. Enda sättet att säkerställa att någon lag inte bryts är att ha dessa lokala servrar 

inlåsta och avskärmade från omvärlden. Inga data utan endast aggregerade resultat får tas ut 

från labben vilket eliminerar hotet av dataspridning som utvecklingen av den installerade 

basen bidragit till Det är gjort ur både en säkerhet- och prestandasynpunkt då det skulle ta 

för lång tid att söka igenom hela Linnéadatabasen för forskaren samt att denne skulle få 
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tillgång till mer data än den ansökt om. Heterogeniteten i labben säkerställs genom att data 

renas och görs homogent innan de sätts in i systemet och tillgängliggörs för forskning. 

Det största hindret SIMSAM har stött på under uppbyggandet av det nya datalabbet är att 

det har varit väldigt tidskrävande. SIMSAM noden i Umeå har finansierats i snart en fem år 

lång period. Två år av denna period har gått åt till planering av vilken data som skulle samlas 

in varefter en ansökan skickades in till etikprövningsnämnden. På grund av mängden register 

och att det gäller olika statistikansvariga så har den formella ansökningsperioden tagit 

väldigt lång tid, ca 2 år. Det är först i dagsläget som de börjar få in data till sitt nya datalabb. 

En av anledningarna till detta verkar vara att det pga. de olika lagarna och bestämmelserna 

är väldigt oklart vad som får och inte får göras.  

 

”etikprövningsnämnden har lagar och riktlinjer att följa. Jag tror att de är mer 

restriktiva just på grund av att man inte vet hur det ligger till med lagarna och vart vi är 

på väg. Det finns en oro att man hanterar de register man har fel och att man därför hellre 

stoppar än låter forskare få tillgång” (Respondent, SIMSAM) 

 

 ”Ja alltså dels beror det på lagstiftningen. Lagarna har ju inte kommit till samtidigt. Det 

är flera lagar som det här gäller. Det är etikprövningslagen, sen är det offentlighet och 

sekretesslagen, sen är det arkivlagen, sen är det personuppgiftslagen PUL. Och alla de här 

har ju kommit till vid olika tidpunkter. De är därför delvis överlappande och ibland står de 

i direkt motsättning till varandra.” (Respondent, DDB) 

 

 ”man har ju en tillfällig lag som ska gälla från 1 oktober till juni 2015 i väntan på 

utredningsresultatet från regeringen. Men i den utredningen är tanken att man ska 

förenkla åtkomsten för forskning samtidigt som man ska bibehålla eller säkra skyddet för 

integriteten.” (Respondent, DDB) 

 

Etikprövningsnämnden har olika lagar och riktlinjer att följa och det upplevs att de är mer 

restriktiva just på grund av att det är oklarheter i vad som får och inte får göras och att de är 

oroliga att de som hanterar registren hanterar de fel och därför stoppas forskare ofta istället 

för att få tillgång. Det har därför varit en grundlig granskning av projekten. Medan 

regeringens utredning pågår finns en tillfällig lag för att forskningen ska vara möjlig under 

tiden. Det är tydligt att lagarna hindrar den tekniska utvecklingen. 

 

“När vi började titta på det så var det tal om federerade databaser men vi kom inte fram 

till någon lösning.” (Respondent, SIMSAM) 

 

I början av projektet var det tal om att skapa en federerad databas. En Federerad databas 

skulle enligt informationsinfrastruktur vara en påbyggnad på basen genom att koppla 

samman samtliga person- och befolkningsregister i Sverige samtidigt som tekniken kan 

säkerställa individens integritet. Den federerade databasen kopplar ihop person- och 

befolkningsregister via en gateway. Dessa register blir tillgängliga för forskare med tillgång 

via ett interface. Individens säkerhet garanteras genom att all data och all analys sker i den 
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federerade databasen bakom forskarens gränssnitt. Forskaren får endast ut aggregerade 

resultat. Vidare sker inloggningen säkert via att forskare med tillgång till databasen måste 

använda sig av en hårdvaruplugg för att logga in. Tekniken har dock en bra bit att gå innan 

sådan teknik blir möjlig varför de fick titta på andra lösningar. Respondenten framhävde att 

ett system liknande STAR-databasen i Stockholm som är en permanent databas i SCB MONA 

systemet och går att få tillgång till överallt och där forskaren inte ser någon data utan endast 

får ut resultaten hade varit en möjlig lösning. De hittade dock inte någon teknisk lösning för 

att möjliggöra detta i dagsläget då de ville ha register från flera andra håll än bara SCB, 

framförallt SoS. Ett problem med det centraliserade datalabbet de istället satsade på är att 

det endast går att få tillgång till lokalt på plats i labbet då labbet är isolerat från omvärlden av 

säkerhetsskäl. 

De nya systemen i form av centraliserade datalabb för också med sig en hel del fördelar 

och förbättringar för forskningen. Till att börja med kommer data från de olika 

statistikansvariga som i dagsläget hämtas in att finnas tillgänglig utan att behöva förstöras 

och ansökas om att hämtas igen för varje unikt forskningsprojekt. Data ligger i labbet och tas 

aldrig ut därifrån. Detta sparar in mycket tid för forskaren då databaserna inte behöver 

byggas upp på nytt för varje enskilt forskningsprojekt utan alltid finns i datalabben. 

 

”[…] SCB ville att vi skulle ha det i mona-systemet. De ville inte släppa ifrån sig data 

utan vill ha koll på vad som händer. Men i och med att vi inte kan koppla ihop det med 

socialstyrelsens data så var det aldrig tal om det. Det går inte, för socialstyrelsen släpper 

inte ut sina data […] (Respondent, SIMSAM) 

 

”Ja alltså all samkörning av register innebär att man kan ställa helt nya frågor, som är 

oerhört viktiga när det gäller exempelvis forskning kring folkhälsa och sjukdom där man 

måste ha tillgång till både medicinska data och sociala data och inkomstuppgifter och 

annat. Så det här innebär ett stort språng framåt när man kan göra det här på ett bra sätt 

och allra helst kombinera det med lokala data. Kollar man på sjukdomar så kan det ju vara 

att man vill använda sina egna patienter om man är läkare och koppla dessa till hur de 

förhåller sig till riket i helhet. Så det här är ju en oerhörd styrkeposition för svensk 

forskning att vi har de här bra data och vi har möjlighet att koppla ihop de på 

personnummer nivå.” (Respondent, DDB) 

 

De centraliserade labben är också en lösning med att de olika statistikansvariga inte vill 

dela med sig av sina register då de kommit överens om att lämna ut viss av sina data till 

datalabben där tvärdisciplinär samkörning av registren kan ske. Om SIMSAM följt SCBs 

önskemål och byggt upp databasen i MONA systemet hade de inte haft någon möjlighet att ta 

in register från framförallt SoS. De största fördelarna är tydligt möjliggörandet av 

sammankopplingen mellan register från olika registerhållare. 

I arbetet med denna uppsats har det blivit tydligt att den brännande frågan när det gäller 

forskning på befolkningsregister är den personliga integriteten hos befolkningen som faktiskt 

utgör registren som forskare är intresserade av. Säkerheten i de nya labben garanteras via 

flera steg. Dels så kommer datalabben ligga på säkra platser där icke behöriga ej får tillträde. 
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SIMSAM labbet har dubbla lås och för att få tillträde krävs det ett nyckelkort som endast 

erhålls efter att de i SIMSAM styrgruppen har godkänt forskningsansökan. Även DDB har en 

liknande lösning där endast forskare med tillträde kan ta sig in i labbet för att bedriva 

forskning.  

 

”Ja alltså i och med att det innehåller känsliga personuppgifter så ligger det där på ett 

helt isolerat nätverk. Dit man bara har access om man skriver under att man känner till 

lagstiftningen och sköter sig. […] och all data ligger då på ett helt isolerat nät, så man kan 

inte nå det via ett nätverk överhuvudtaget annat än i datalabbet.” (Respondent, DDB) 

 

Både SIMSAM och DDB förvarar databasen i en dataserver med hög säkerhet. Labben har 

heller ingen koppling till yttre världen. Det finns inget internet och all forskning som ska 

bedrivas bedrivs på plats i labben, inga registerdata lämnar labben. All data lagras på en 

dataserver som sedan kopplas till ett datalabb där forskare kan ta ut aggregerad data. Även 

datalabben är kopplade till lokala nätverk som är helt isolerade från externa nätverk. Det 

enda som kommer ut ur labben är aggregerad data. Det vill säga resultaten av analyserna 

som också de endast sker innanför dörrarna till datalabben.  

    

”Men SCB sitter med nyckeln, de har fråntagit oss ansvaret om att hemlighålla och 

gömma undan detta på en säker server. Vi behöver inte gömma undan personnummer i 

registren för vi får dem aldrig. Personnummer är en väldigt känslig fråga.” (Respondent, 

SIMSAM) 

 

Individens säkerhet stärks ytterligare då några personnummer inte finns i labben. 

Individer avidentifieras redan från statistikansvarigas sida, i det här fallet SCB, och ersätts 

med ett löpnummer. Då SCB och SoS inte vill skicka register till varandra har de löst detta 

genom att SCB har en nyckel för att ersätta personnummer med löpnummer som de skickar 

till SoS. Utan denna nyckel skulle ingen sammankoppling kunna ske då samma 

personnummer hos de olika statistikansvariga skulle ersättas med olika löpnummer. 

Registren med personnumren finns kvar hos statistikansvariga och förvaras i en säker 

databas. Säkerheten i Linnédatabasen är ännu högre än i SIMSAM då inte bara 

personnummer byts ut mot löpnummer utan även personnamn, adressuppgifter och andra 

ID-nummer. Trots de tekniska lösningarna går det inte att helt garantera att en individ ej går 

att identifiera. 

 

”Alltså problemet med de stora databaserna, som SIMSAM är ju att har man väldigt 

många attribut på en person. Detta möjliggör att man med ganska hög sannolikhet kan 

spåra en enskild individ om man vill. inte med 100 % sannolikhet träffar man ju det gör 

man ju aldrig då, men med ganska hög. Det kallas att dataspåra och det är inte tillåtet att 

göra så det får man förbehålla sig med att inte försöka.” (Respondent, DDB) 

 

”Och då kan man ju säga att då finns det ju uppgifter och i vissa fall kan ju individer då 

uppfatta dem som känsliga. Och jobbar man då riktigt hårt så skulle man ju kunna 
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identifiera de här individerna, i alla fall några av dem, om man vet ungefär var de bor och 

de tjänar och sådana saker.” (Respondent, VR-RFI) 

 

Det finns en tydlig trend bland respondenterna att säkerheten inte går att garantera till 

hundra procent. Dock är sådan här dataspårning olagligt och kan straffas med fängelse. Det 

går därför att argumentera för att den hårda lagstiftningen snarare stjälper för forskning än 

skyddar individen. Det är dock viktigt att förtroendet för forskningen hålls uppe genom ett 

starkt individskydd då personer som t.ex. lämnar uppgifter vid ett läkarbesök annars kanske 

inte vill att de data hamnar på en dator hos en person som inte alls varit inblandad i 

behandlingen. Fortsättningen på citatet ovan är  

 

”Mig veterligen har det aldrig någonsin hänt […] Men man ska inte ha sådana här 

uppgifter på människor […] drivande runt och speciellt inte […] eftersom det finns en 

lagstiftning om sekretess. […] Då vill man ju ha också förtroende […] för forskningen så att 

om folk lämnar uppgifter vid ett läkarbesök så vill ju inte dem att denna känsliga data 

kanske rasslar runt på någon dator hos någon person som inte alls var inblandad om det 

från början.” (Respondent, VR-RFI) 

 

 Trots att rädslan för att individer kan identifieras via dataspårning kan ses som överdriven 

är det alltså ändå viktigt att ha ett starkt individskydd för att hålla uppe förtroendet för 

forskningen. Utan detta förtroende till forskare och forskning kanske allmänheten väljer att 

inte delta i undersökningar och börjar ställa sig emot forskning på befolkningsregister vilket 

givetvis skadar forskningen. I alla tekniska lösningar finns det nackdelar och den mänskliga 

faktorn finns alltid där, det går antagligen inte att göra det helt omöjligt att identifiera en 

person med tekniska lösningar men man kan arbeta för att minimera riskerna så långt det 

går som SIMSAM och DDB har gjort vid uppbyggandet av sina databaser. 

Vi frågade slutligen respondenterna om vilken den ultimata lösningen på nationell 

forskning på befolkningsregister skulle vara. När respondenterna från VR-RFI samt DDB fick 

frågan om hur ett idealsystem skulle kunna se ut blev svaret en federerad databas. En 

federerad databas är en decentraliserad lösning som skulle möjliggöra att statistikansvariga 

kan hålla på sina register samtidigt som olikheter mellan databaserna kan hanteras. Med en 

federerad databas skulle forskare kunna komma åt alla register som kopplats ihop via ett 

system som är kapabelt att hantera olikheterna i databaserna och registren.  

 

”[…] ett system med federerade databaser där man har ett mycket säkert tekniskt säkert 

mål, där data bara existerar i analysfasen och sen upphör den att existera igen. Så att all 

data både kodas och anonymiseras i det här molnet. Och när man kör sin analys kör man 

mot molnet och sen när man får sina resultat så upphör det data, det finns bara i 

analysfasen temporärt och aldrig på den egna datorn utan bara i molnet.” (Respondent, 

DDB) 

 

”[…] De analyserade databaserna aldrig finns egentligen. Jag tror att det är enorma 

problem med att komma dit. Dels själva tekniska lösningen då i sig men jag tror att det 
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stora problemet ligger i att få de olika statistikhållarna, alltså SCB och SoS att 

dokumentera och lagra data på ett som är så homogent att det faktiskt går att tekniskt 

genomföra.” (Respondent, VR-RFI) 

 

All analys av källmaterialet skulle ske bakom ett interface och forskaren får endast ut 

aggregerade resultat vilket ytterligare stärker skyddet för individen. En federerad databas 

skulle bygga vidare på de existerande befolkningsregister som redan finns och tillgängliggöra 

en optimal forskningsmiljö som gör identifiering av individer omöjlig. I en federerad lösning 

är uppgifter från olika register bara samkörda I själva anlysögonblicken. Det skapas aldrig 

någon ny permanent databas. Förutsättningarna för ett fungerande sådant system är dock 

väldigt stora och kräver först en utbyggnad och eventuellt omkonstruktion av hur register är 

uppbyggda i grunden som i dagsläget inte är gjort. Respondenten från SIMSAM var mer 

restriktiv och trodde inte riktigt på en sådan lösning utan menade att ett MONA system 

omfattande alla Sveriges register skulle vara det optimala. 

 

”[…] de som arbetar med MONA-databasen [på SCB] verkar väldigt nöjda […] kanske en 

sådan sorts lösning skulle fungera […] Jag tycker inte att alla register ska vara tillgängliga 

för alla närsomhelst, det ska vara etikprövningsnämnd, någon som granskar, någon som 

väger risker med nyttja om forskningen, alla forskare ska inte kunna göra allting. Det som 

skulle vara bra är om processen att få data skulle vara kortare.”(Respondent SIMSAM) 

 

Vi tror att denna uppfattning kan grunda sig i ett missförstånd om vad en federerad 

databas är. Det finns inget som säger att en federerad lösning innebär att alla register är 

tillgängliga för alla forskare som kan göra vad de vill. Även en federerad lösning är bunden av 

existerande lagar och forskaren måste fortfarande gå igenom en etikprövning för att få sitt 

forskningsförslag godkänt. Lösningarna som är aktuella idag och som vi har undersökt är 

långt ifrån en federerad lösning men är ändå steg i rätt riktning. 

Framtida federerade lösningar ska göras så pass säkra med hjälp av exempelvis 

hårdvarupluggar i klientens dator att en forskare kan sitta utanför datorlabbet och bedriva 

sin forskning. Forskningen blir då inte geografiskt fysiskt knuten utan öppnar upp för att 

forskare i hela världen kan komma åt dessa register. En hårdvaruplugg är en enhet man 

sätter i en dator som ett grafikkort eller ett nätverkskort. Det är alltså en hårdvara och inte en 

mjukvara. Ska man sedan logga in i dessa federerade databaser så gör man det med hjälp av 

hårdvarupluggen. Den agerar som kryptering samt verifiering av identifikationen när 

forskaren ska logga in. Hårdvarulösningar inom inloggning är oftast mycket säkrare likt de 

internetdosor vi använder för att logga in på våra banker.  

 

” [...] Det blir ju konsekvensen av att man kan bygga ett sådant säkert system. Då 

behöver man ju inte ha slutna nät längre, utan då har man en säker inloggning där man 

antingen hårdkodar att man behöver en sådan där hårdvaruplugg. Det får man ju titta på 

vilka olika lösningar som finns. Det är ju inloggningen som ska vara säker, och sen också 

att data avkodas och avidentifieras automatiskt. Men då ska man kunna sitta 

varsomhelst.” (Respondent, DDB) 
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De register som finns idag är även mycket heterogena och är delvis inte uppbyggda med 

forskning i åtanke. De ser även mycket olika ut beträffande vad de använder för koder 

(identifiers) och nyckelvariabler. För att sammanlänka alla dessa register i ett federerat 

databassystem krävs det att de har samma format och är uppbyggda på samma sätt. Det finns 

ett projekt som är startat av den Demografiska databasen som ämnar se över vad det skulle 

krävas i form av tekniska lösningar och vad det skulle kosta att avidentifiera och 

transformera alla dessa register till enhetliga, homogena register som kan samköras i en 

federerad databas. 

 

”Det är ju en viktig sak att titta på. Det kanske är den dyraste biten i förlängningen att 

dessa register måste läggas upp på ett annat sätt än de läggs upp idag” (Respondent, DDB) 

5. Diskussion 

I den här delen diskuterar vi ITs roll i registerbaserad forskning. Vi visar på begränsningarna 

IT har i att lösa konflikten mellan registerbaserad forskning och personlig integritet. Vi 

diskuterar varför det ser ut som det gör i dagsläget och hur en eventuell framtid kan se ut och 

vilka steg som måste tas för att nå dit. 

På grund av den begränsande lagstiftningen med motsägelsefulla lagar och bestämmelser 

som finns för att skydda individens integritet och som inte hunnit ifatt IT-utvecklingen samt 

begränsningar i den befintliga tekniken kan systemen som undersökts i uppsatsen i dagsläget 

inte växa till sin fulla potential. Lösningarna som finns idag och som bygger på den 

installerade basen är endast temporära sätt att kunna bedriva forskning på. SIMSAM och 

Linnédatabasens lösningar är egentligen inte speciellt innovativa då de helt enkelt drar ut 

sladden och låser in sina servrar. Även SCB MONA ses som en temporär lösning i väntan på 

att den tekniska utvecklingens möjligheter ökar. Idealsystemet som tekniken bör röra sig mot 

för att froda en öppen och säker ultimat forskningsmiljö som vår forskning samt 

respondenteran identifierat är federerade databaser. Som framkom under våra intervjuer var 

en respondent positiv till att alla register samlas i ett system liknande SCBs MONA system. 

Fomkin et al. (2009) skriver dock att en centraliserad lösning där alla databaser samlas i en 

server endast är tänkbar om alla databaser tillhör samma ägare. När ägandeskapet är spritt 

över flera organisationer är det inte längre en möjlig lösning och ett federerat databassystem 

behövs. Då VR är de enda som har resurserna att finansiera satsningar mot federerade 

databaser måste de vara beredda att ta på sig denna kostnad.  

Då vi vet vilka begränsningar som finns vet vi också vilka utvecklingsområden som finns. 

IT-framfarten har fört med sig motstridiga lagar som effektivt bromsar utvecklingen av nya 

IT-lösningar för förbättrad registerforskning. De steg som måste tas för att uppnå nya 

tekniska lösningar i ett steg mot federerade databaser är att det skapas lagar som tydligt visar 

vad som anses säkra individens integritet och som därmed möjliggör att utvecklingen av 

forskningsinfrastrukturen kan fortskrida. Även om ett federetat databassystem tas fram rent 

tekniskt skulle det inte gå att använda på grund av den rådande lagstiftningen. För att lösa 

detta dödläge finns det två stycken vägar att gå. Antingen kan lagarna skydda integritet 



 
 

30 
 

genom att förbjuda att register samkörs och förbjuda att data lämnas ut, åtminstone att de 

lämnas ut utan den enskildes samtycke. En sådan lösning skulle effektivt omöjliggöra 

registerforskningen. Detta på grund av att forskningen ofta ämnar inkludera större delen av 

befolkningen och att få ett godkännande från varje person till varje unikt projekt är inte 

rimligt. Den andra vägen är att, som regeringen i nuläget utreder, formulera nya lagar som 

tydligt definierar under vilka förutsättningar som individens integritet kan anses vara säkrad. 

Om individens integritet anses säkrad skulle inget godkännande från varje person behövas 

för att kunna bedriva forskning. I det senare öppnas möjligheten att ta fram IT-lösningar som 

lever upp till de lagstadgade kraven. I det fallet löses konflikten mellan bedrivandet av 

forskning och individens integritet genom att IT lösningarna istället för att vara problemet 

blir en lösning på problemet.  

Heterogeniteten i Sveriges register är något som också måste hanteras och som vi ser som 

den största utmaningen tillsammans med lagstiftningsändringen. Som Sheth & Larson 

(1990) skriver så måste databasernas semantik hållas så pass homogena att variabler i olika 

databaser lagrar sina data på samma sätt och att variablerna också har samma innebörd. 

Utan att göra detta blir det oerhört problematiskt att sammankoppla olika register då 

korrelationen mellan registren blir svår at se.  Som framkommit i intervjuerna med 

respondenterna så är registren i Sverige långt ifrån homogena. De innehåller dessutom i 

många fall datafel och registerhållarna har dålig dokumentation på vilken data som finns. För 

att få idealsystemet, en federerad databas, att fungera skulle samtliga register behövas gå 

igenom för att korrigera datafelen och den dåliga dokumentationen så att registren blir nog 

homogena. I dagsläget går forskare igenom databaser och ser vilka fel som finns och gör sitt 

bästa för att korrigera dessa. I de centraliserade labben, SIMSAM och DDB går all data 

igenom och korrigeras innan databasen görs tillgänglig för forskaren. Hur ska denna 

korrigering fungera i ett federerat databassystem där all data ligger bakom ett gränssnitt som 

forskaren inte kan se? Detta blir ännu mer problematiskt då registren har olika ägare som 

inte vill samarbeta vilket omöjliggör en storskalig korrigering och homogenisering av 

registren innan de integreras i den federerade databasen. För att förhindra att liknande 

problem uppstår i framtiden bör en nationell standard som definierar minsta gemensamma 

nämnaren för att samla in och lagra registerdata formuleras och användas för att 

infrastrukturen ska fungera.  

Tekniken som hanterar den federerade databasen måste kunna hantera denna stora 

heterogenitet som finns. Den tekniken existerar dock inte än. En till utmaning är att bygga ut 

infrastrukturen för att möjliggöra denna storskaliga sammankoppling. Även om den 

semantiska heterogeniteten lyckas hanteras så finns den autonoma heterogeniteten kvar. Det 

har tydligt visat sig i studien att dagens registerhållare inte har något incitament att 

samarbeta. Detta måste också lösas och lagändringar är där ett steg i rätt riktning. En 

forskningsmiljö måste också frodas där intressenterna jobbar närmare IT kompetensen för 

att se alla fördelar IT lösningar kan föra med sig. Ett exempel från vår studie är att 

respondenten från SIMSAM inte är helt insatt i vad en federerad databas är. Forskare måste 

inkluderas för att kunna förstå ett sådant system. Detta skulle också bidra till att skapa ett 

interface till det federerade databassystemet som forskare förstår sig bättre på då de är mer 

delaktiga i utvecklingsprocessen. 
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Ett federerat databassystem skulle innebära överföring och hantering av enorma 

datamängder. Det skulle också innebära att samtliga register i Sverige sammankopplas till en 

gemensam punkt. Därför krävs det också en gateway som hanterar detta, något som det inte 

heller verkar finnas någon lösning på i dagsläget. Arbetet mot att skapa ett federerat 

databassystem har lång väg att gå, svårigheterna vi identifierat med att uppnå ett sådant 

system är oerhört stora och skulle kräva enorma resurser samt tid att lösa. 

De satsningar som VR idag beviljat, där SIMSAM, DDB och SCB MONA är en del, är för 

begränsade och för lite fokuserade mot att nå idealmålet med federerade databassystem. Med 

avseende till vilka begränsningar som finns i den installerade basen i dagsläget så är dock 

dessa lösningar, trots att de kan verka gammalmodiga, den bästa lösningen för att kunna 

bedriva registerbaserad forskning i dagsläget. Något som bör göras är att påskynda arbetet 

mot att uppnå federerade databaslösningar. 

6. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har vi undersökt registerbaserad forskning i Sverige genom att samla in 

dokumentation och intervjua relevanta aktörer inom området.  Vi har identifierat vilka 

begränsningar som finns med den installerade basen och vilka utvecklingsområden som 

finns. Det här har vi åstadkommit genom att använda oss av informationsinfrastrukturteori. 

Det finns en kontrast mellan att göra forskning friare och att bevara individens integritet. 

Genom att använda sig av tekniska lösningar såsom gateways och interface för att bygga 

vidare på den installerade basen är det möjligt att både stärka individskyddet och 

tillgängliggöra mer data för forskning för ett större antal forskare. Begränsningarna som 

finns i tekniken och lagstiftningen idag visar dock på att stegen för att uppnå ideallösningen, 

federerade databaser, är till synes ändlösa. Lösningarna som existerar idag tycks vara 

gammalmodiga genom att helt enkelt avskärma sig från omvärlden och dra ut 

internetsladden, men är utefter förutsättningarna som existerar i den installerade basen de 

bästa lösningarna i dagsläget.  
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