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DIGHUMLAB udsendte i efteråret 2018 et spørgeskema som led i en uformel undersøgelse af, 

hvordan danske forskere og andre vidensmedarbejdere oplever den lokale implementering af GDPR 

i relation til deres forskning. Tanken bag undersøgelsen var at danne et overblik for på den måde at 

kunne udtale sig mere samlet om emnet. Mens deltagelsen fra forskellige universiteter er noget 

ujævn, og det derfor er svært at tale om et generelt overblik, peger undersøgelsen på nogle 

problematikker, som det er vigtigt for forskere og universiteterne at arbejde videre med. 

 Her gives først en sammenfatning af de samlede besvarelser. Herefter følger visualiseringer 

af de kvantitative besvarelser. Afslutningsvis sammenfattes fritekstbesvarelserne, hvorefter de for 

transparensens skyld følger i deres helhed i uredigeret form.  

 Vi vil gerne udtrykke vores tak til alle, som har givet sig tid til at besvare undersøgelsen. 
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1. Sammenfatning  
Overordnet kan det siges, at hovedparten af besvarelserne indikerer, at forskerne føler sig delvist 

klædt på til at håndtere de krav, der stilles til behandling af empiri i relation til GDPR. Ligeledes står 

det klart, at en stor del af de medvirkende forskere er primært beskæftiget med kvalitativ forskning 

eller mixed methods, hvor der kan være særlige udfordringer, fordi der ofte arbejdes på 

individniveau og på grund af den form for empiri, der benyttes. Når det er sagt, giver lidt under 

halvdelen af deltagerne udtryk for, at de er bekymrede over, hvorvidt implementeringen af GDPR vil 

gribe forstyrrende ind i deres forskning, mens 9 % allerede har oplevet dette. Den anden halvdel har 

enten ikke oplevet konsekvenser eller oplever ikke disse som særlig forstyrrende eller 

problematiske.  

Indførelsen af GDPR kan bestemt ses som en god anledning til at se ens egen 

forskningspraksis efter i sømmene. Således understreger en deltager, at denne finder GDPR 

velkommen, fordi det nu bliver mere klart, hvilke typer af empiri man må indhente, hvordan den skal 

gemmes osv. Visse af besvarelserne her kunne godt indikere, at den manglende klarhed på området 

ikke er ny, men kun aktualiseres og evt. forstærkes af GDPR. På den anden side kommer der i mange 

besvarelser en generel usikkerhed til udtryk, som peger på, 1) at regulativerne i sig selv er ganske 

uklare, 2) at der ligeledes mangler klarhed omkring procedurer og tolkninger lokalt, samt 3) at flere 

forskere stadig mangler klar viden om begge de førnævnte. Dette understreger, at der er behov for 

mere information, klarere retningslinjer og videre dialog om fortolkninger – ikke mindst for at sikre, 

at visse forskningsområder ikke helt kommer til at forsvinde på grund af manglende adgang til at 

undersøge deres genstandsfelt. 

Med hensyn til konkrete problemområder, som har brug for mere fokus og udvikling af 

brugbare og konstruktive retningslinjer, vil vi på baggrund af besvarelserne især fremhæve fire. 

Dette sker ud fra en vurdering af vigtighed og ikke på baggrund af kvantitative mål: 

1. Internetforskning generelt, ikke mindst automatiseret indsamling af materiale. 

2. Problematikker i forhold til kohorteforskning og anden forskning, hvor det skal være muligt 

at identificere deltagerne med henblik på sammenligning fra gang til gang. 

3. Problematikker i forhold til langtidsopbevaring fx med henblik på historisk forskning og 

longitudinelle studier samt den generelle opbygning af empiribiblioteker, der tillader løbende 

sammenlignende analyser. 

4. Indsamling, brug og opbevaring af video, idet dette materiale kan være særlig svært at 

anonymisere. 

Den bredt udtrykte bekymring over regulativerne og fortolkningen af disse understreger 

vigtigheden af fortsat dialog både imellem forskere og administration samt universiteterne imellem 

med henblik på udvikling af klare og konstruktive retningslinjer. Dels for at sikre, at en unødvendigt 

stram fortolkning ikke begrænser forskningen for meget, dels for at sørge for, at lokale 

implementeringer ikke kommer til at afvige alt for meget fra hinanden og dermed giver forskere 

forskellige vilkår for at udføre deres arbejde. 
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2. Distribution og deltagelse 
Der er distribueret 230 links til undersøgelsen i alt. Disse er spredt via maillister, personlige 

kontakter og lignende. Der er altså ikke tale om en systematisk rekruttering, hvilket også er tydeligt i 

besvarelserne, hvor der er en overvægt af forskere fra bestemte universiteter. Af de 230 udsendte 

link er 57 besvarelser gennemført, mens 7 er delvist gennemførte. 

 

 

 

 

 Hvilket universitet arbejder du på? 
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Hvad er din stillingsbetegnelse? 

  

 

3. Deltagernes forskningsområder 
 

Indsamler og analyserer du empiri i forbindelse med din forskning? 
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Hvilke former for empiri arbejder du med? (Vælg gerne flere, hvor det er relevant) 
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4. Deltagernes forhold til GDPR 
 

Mener du, at du har tilstrækkelig viden om GDPR i relation til din forskning? 

 

 

Oplever du, at den lokale udmøntning af GDPR griber forstyrrende ind i din forskning? 

 

 

 

Hvis du oplever, at den lokale udmøntning af GDPR griber forstyrrende ind i forhold til din forskning, 

vil vi gerne bede dig om kort at nævne hvordan 

Her sammenfattes fritekstbesvarelserne for ovenstående spørgsmål. De fulde besvarelser kan ses i 

slutningen af rapporten. 

Lidt under en tredjedel af deltagerne (21/57) har uddybet, hvordan de oplever, at den lokale 

udmøntning af GDPR griber forstyrrende ind i forhold til deres forskning. Ikke mindst gives der i 11 

besvarelser udtryk for en generel usikkerhed om, hvad man må og ikke må, dels i forhold til selve 

regelsættet, dels i forhold til procedurer og udmøntning. Endvidere nævnes det i tre tilfælde, at den 

lokale udmøntning fører til øget administration, og dermed øget tidsforbrug, samt i et tilfælde 

forsinkelse af et konkret projekt.  
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Mere konkret nævnes der særlige udfordringer i forhold til video (som forventes slettet efter et 

projekts afslutning) samt materiale fra internettet, hvor der er behov for, at regulativerne ikke 

fortolkes meget restriktivt, hvis sidstnævnte stadig skal kunne indsamles (se den fulde ordlyd i 

fritekstbesvarelserne). Ud over en usikkerhed om, hvilke typer af empirisk materiale der retmæssigt 

må benyttes, som gør, at tre deltagere afstår fra at bruge empiri, de før har benyttet, nævnes i to 

tilfælde problematikker om at dele empirisk materiale både mere uformelt og imellem universiteter. 

Der nævnes ligeledes i et tilfælde, at der opstår problemer i forbindelse med undersøgelser, hvor 

informanter medvirker flere gange, fx kohorteundersøgelser. Ligeledes oplever tre deltagere stor 

uklarhed omkring, hvor længe og hvor man må gemme empirisk materiale, ikke mindst video. 

Specifikt nævner to deltagere, at det er problematisk, at det ikke længere anses som lovligt at gemme 

empirisk materiale i længere tid, hvorfor sammenlignende og longitudinelle analyser umuliggøres 

(med mindre disse er planlagt fra starten). Endelig er der også en, som efterlyser lokale procedurer 

for, hvordan tilbagetrækning af samtykke skal håndteres.  

Hvis du er bekymret over, hvorvidt den lokale udmøntning af GDPR vil gribe ind ift. din forskning, vil 

vi gerne bede dig om kort at fortælle, hvad der især bekymrer dig 

Her sammenfattes fritekstbesvarelserne for ovenstående spørgsmål. De fulde besvarelser kan ses i 

slutningen af rapporten. 

Af deltagerne i undersøgelsen giver over halvdelen 34/57 udtryk for en eller flere bekymringer. Især 

går det igen hos omkring en fjerdedel af disse, at det stadig er meget uklart, hvad reglerne betyder 

konkret, samt hvilke procedurer der eksisterer for at sikre overholdelsen. Denne bekymring kobles 

ofte til en bekymring over, hvor tidskrævende det er eller bliver at sikre en korrekt behandling af 

empirisk materiale, samt i forhold til hvorvidt de påkrævede systemer til at håndtere empirisk 

materiale forsvarligt inden for regulativernes ramme bliver for tunge og besværlige at arbejde med.  

 Der italesættes også flere potentielle eller faktiske konflikter mellem 1) pligten til at 

dokumentere og pligten til at følge regulativerne, 2) forskere og administration samt politikere om 

fortolkningsretten. Her udtrykkes der er en frygt for, at de sidste vil vælge en stram eller sikker 

fortolkning af regulativerne for at undgå besvær med store konsekvenser for forskningen til følge. 

Nogle forskere udtrykker bekymring for, hvorvidt deres forskning stadig kan udføres inden for 

rammerne af GDPR. Der peges også på uklarheder i forhold til deling af empirisk materiale, 

bekymring for, hvorvidt det vil være sværere at rekruttere medvirkende, samt manglende 

retningslinjer i forhold til samarbejde med studerende samt disses indsamling af empirisk materiale.  
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5. Fritekstbesvarelser 
Her følger fritekstbesvarelserne i uredigeret form. Bemærk, at hvert punkt er udtryk for én deltagers 

besvarelse. Enkelte fritekstbesvarelser er redigeret let for at sikre anonymitet. 

Hvis du oplever, at den lokale udmøntning af GDPR griber forstyrrende ind ift. din forskning, vil vi 

gerne bede dig om kort at nævne hvordan: 

 Det tager ekstra tid 

 Det er uklart fx med video-data, hvad det betyder for lagring, informed consent -  hvad må 

man opbevare, hvor må man opbevare det - må vi bruge onedrive der er institutionelt system 

eller skal vi bruge et drev på uni-server...der er mange ting der er uklare 

 mere administration, indberetning i formularer, der ikke passer til datatyper 

 kohorteundersøgelser bliver meget vanskelige og det gælder forså vidt også når vi udfører 

andre former for undersøgelse hvor deltagere medvirker flere gange. 

 At det er blevet vanskeligt at dele data med sin forskningsgruppe til inspiration og diskussion 

- eller til fælles analyser 

 Generelt stor usikkerhed om hvilken forskel GDPR gør i forhold til eksisterende praksis. 

 forvirring om hvad man må og ikke må, jeg kunne jo bare selv sætte mig grundigere ind i 

lovgivningen 

 Mit arbejde er blevet flere måneder forsinket, da universitetet ikke har haft styr på 

grundlæggende ting, jeg skal bruge i forbindelse med min forskning, herunder 

samtykkeerklæringer og hvordan projektet skulle godkendes. 

 Det er utroligt vanskeligt at vide, hvordan jeg/vi skal håndtere især eksisterende data fra 

FØR den 25. maj, hvad der må sendes via e-mail, hvordan informationer modtaget via e-mail, 

med meget mere, skal håndteres. Der mangler simpelthen grundlæggende viden og 

retningslinier, og det kan ikke erstattes af et online modul á en times varighed. 

 Specielt i forhold til det nationale webarkiv, der er lukket for offentligheden og for 

studerende, så der ikke kan etableres en 'fødekæde' for brug disse arkiver i forskningen 

 Det er ikke nemt at gemme data uden at bryde loven - også i lyset af, at gammel data pludselig 

kan blive relevant i senere forskningsprojekter. 

 Jeg er tilbageholdende med at anvende demografiske data som jeg har fra et administrativt 

system sammen med mine spørgeskemaer 

 Opbevaring af data, samt brug af data 

Indberettelse af data 

 Det vil betyde at jeg ikke kan forankre mine analyser af den visuelle kommunikation på bl.a. 

Instagram med screendumps. 

 Usikker om hvordan tilbagetrækning af samtykke skal operationaliseres 

 Usikker om hvordan udlevering af personlig information skal finde sted 

 Jeg er samtidshistoriker og det er svært at vide, hvornår ting skal registreres. Usikkerheden 

gør det svært at vide, om man gør noget forkert. 

 Usikkerhed om rekruttering af deltagere og opbevaring af data 

 […] Hvornår skal jeg fjerne sensitive data fx hvis jeg finder noget i big data, eller i en gammel 

videooptagelse. Hvis jeg crawler webbet (alle siderne), hvornår skal jeg filtrere for sensitive 
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data. Hvilke filtre skal anvendes og på hvilke maskiner skal det ske for at jeg ikke er ansvarlig 

personligt?  

 Usikkerheden omkring hvad man må og ikke må, gør at der skal bruges en masse tid på at 

kontakte og maile med rådgivere på området. 

 Det er nærmest umuligt at dele data på tværs af universiteter i fælles projekter. En simpel 

'hvordan' henvendelse ender med 8 juridiske mails med spørgsmål og ingen løsning. 

Hvis du er bekymret over, hvorvidt den lokale udmøntning af GDPR vil gribe ind ift. din forskning, vil 

vi gerne bede dig om kort at fortælle, hvad der især bekymrer dig 

 Tekniske udfordringer med "tunge" systemer, der er svære at arbejde med. Tvivl om 

retningslinjerne - tidskrævende at sætte sig ind i det hele... 

 jeg tænker at der kan opstå konflikt mellem min pligt til at dokumentere og min pligt til at 

slette personlige oplysninger. 

 Min frygt er, at ingen rigtig forstår og ved hvad man egentlig må og at det faktisk helt 

overordnet ikke er tydeligt - GDPR er jo også meget en ramme snarere end helt entydigt 

regelsæt. Hvem får fortolkningsret - forskerne eller bliver det jura afdeling som primært 

nogle gange tænker på at 'beskytte' uni, snarere end at hjælpe forskerne 

 tidsrøveri, og er der en masse gråzone 'data' 

 Masser af bureaukrati og regler der bliver fortolket stadig strammere. 

 Det er meget usikkert hvad de gdpransvarlige mener 

 Jeg er del af et større internationalt forskningsprojekt - i og uden for europa/EU - og det 

forekommer meget uklart, hvordan et sådant arbejde kan fortsætte 

 Lige for tiden er det mest, om jeg bliver færdig til den deadline, der er opsat for mig. 

 Jeg er især usikker på hvilke data jeg må opbevare hvor og hvor længe, og hvilke procedurer 

jeg skal indføre for at sikre mig at jeg ikke opbevarer data i strid med den nye GDPR. Med al 

den data af personhernførbar karakter vi hver dag modtager, både af forsknings-, 

undervisnings- og administrativ karakter er det en nærmest uoverskuelig opgave og et 

ansvar der er nærmest umuligt at løfte. 

 Manglen på forskning i en af de mest alsidige nutidskilder 

 Generel usikkerhed om hvordan data skal opbevares og om man skulle have gjort mere... 

 det bliver sværere at indsamle kvalitative data i form af observationer, internetdata 

 Det bekymrer mig at jeg ikke vil kunne forankre mine analyser med screendumps fra 

Instagram profiler også selvom jeg har fået tilladelse fra udbyderen 

 Rekruttering af deltagere og opbevaring af data 

 Forskere kommer til mig for at få samlet, konverteret, filtreret, sorteret, visualiseret deres 

data. Er jeg specielt udsat hvis jeg bliver taget med en harddisk med deres data og der er 

korrelationer imellem fx en emailaddresse og et sted og en tid i de data? Er det problematisk 

at crawle dk domæner og lave et snapshot tilgængeligt for forskning to uger ad gangen? 

Hvordan er det med snapshots af udvalgte sider over længere tidsrum? Hvor går grænsen for 

offentliggjort data og personfølsomme data på nettet? 
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 Jeg har for nyligt modtaget en email med instrukser om at skulle registrere min forskning, 

men den var formuleret i brede termer, og linket til hvor jeg skulle registrere det virkede ikke, 

så det er stadig uklart for mig, præcis hvad jeg skal gøre, hvor og hvordan. 

 Jeg kan ikke gennemskue det endnu, men er bekymret for at opbevaring og behandling af 

forskningsdata bliver unødigt besværligt - et stykke udover hvad der vil være nok til at handle 

etisk forsvarligt. 

 Det bekymrer mig at jeg efterhånden bruger lige så meget tid på GDPR behandling af data 

som dataindsamling. 

 At belemre informanter med mærkelige, besværlige rammer for kontakt. At sagsgang er 

langsommelig og at GDPR-eksperterne ikke er enige om hvad det rette er at gøre i mit 

projekt 

 opbevaring af persondata efter afsluttet projekt - også selvom der ikke er tale om 

personfølsomme data 

 Se forrige svar 

 Igangværende forskningsprojekt på tredje år. GDPR = helt nye procedurer, men især 

manglende værktøjer til kommunikation mellem screenere, randomisering og terapeuter i 

projektet. Jeg føler jeg ikke helt kan overholde reglerne som de er, selvom jeg gerne vil. Igen 

manglende kryptering af mailkorrespondance med private mailadresser. 

 Det jeg har skrevet før plus der er ingen retningslinjer / anbefaling vedr. de studerendes 

dataindsamling og vedr. mulig (publikations-)samarbejde med dem 

 jeg er ikke sikre om den type forskning jeg laver er stadig lovlig. 

På den anden side bliver det meget mere bred udlagt end jeg har arbejdet indenfor, f.eks. at 

når den bliver godkendt af Datatilsynet har alle fra mit institut adgang til data, men jeg vil 

gerne begrænse det til de forsker, der arbejder med de deltagende. De stoler jo på mig ikke 

på alle mine kollegaer og medarbejder 

 Jeg oplever det, som om der ikke er helt overblik over, hvilke konsekvenser den nye 

lovgivning vil have - og hvordan den præcist adskiller sig fra den tidligere 

persondatabeskyttelseslovgivning. Inden 25. maj henvendte jeg mig med flere konkrete 

spørgsmål til både vores såkaldte databeskyttelses-koordinator  og vores DPO, men der var 

på det tidspunkt ikke meget hjælp at hente. Jeg oplever heldigvis, at der er et ønske fra 

universitetet side om at bakke op og lytte til forskernes ønsker til, hvordan det skal udmøntes, 

men jeg er lidt bekymret over, at der indtil videre ikke har været mere hjælp at hente. Til 

gengæld betyder det forhåbentlig, at vi forskere kan være med til at sætte rammerne for, 

hvordan der arbejdes med GDPR (hvordan lovgivningen tolkes osv. - i hvert fald indtil der 

skabes præcedens) 

 Politiken virker til være at man helst ikke skal gemme noget som helst, hvilket jo ikke giver 

mening i forskningsøjemed. Og desuden oplevede jeg meget lidt viden om/fornemmelse for, 

hvordan jeg faktisk arbejder. 

 Det sætter begrænsninger for hvilken typer data jeg må få adgang til pga uvis mulig kobling 

mellem informanter og mig. Muligvis ikke lokal udmøntning... 

 Krav om at sætte slutdato for relevansen af data - at data slettes efter en årrække er dybt 

problematisk for historisk forskning 
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 Udveksling af deltagerdata, som navn, adresse telefonnumre - flere typer medarbejdere, 

nogle på konsulentbasis uden eks. tunnelkrypteret mailadresse (kun private mail). 

 1.)alt for mange uklarheder indtil videre  

2.) Hvis man virkelig skal overholde det hele meget bogstaveligt så virker det sådan at 

kvalitative undersøgelser med fokus på subjektive aspekter slet ikke er muligt, og desværre 

er der ikke virkeligt noget rådgivning / sparring 

 Oprydning af i gamle data 

 Der er skabt stor uklarhed omkring hvordan vi kan og må bruge vore data 

 det er ikke sikkert at jeg kan forsæt at arbejde på den måde min videnskabelige tilgang 

kræver det. (video) data er mit belæg til videnskabelig analyse erkendelse, men jeg må ikke 

arbejde med det (eller jeg er meget i tvivle hvorvidt jeg må arbejde med det) så det kan bruges 

i publikationer, konferencer etc. 

 Ikke indtil videre 

 Etik, data forsmaling, archive, analyse, præsentation til andre... 
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6. Eventuelle bemærkninger 
 Fint I tager det op 

 JA. Supergodt at I tager fat på dette område. Tak! 

 En lille reminder til jer: qua jeres spørgsmål vil I sikkert få en masse, der skriver om, hvordan 

GDPR griber forstyrrende ind i forskningen. Husk at tage seriøst alle os der efterlader feltet 

blankt eller som nævner et enkelt problem og derudover går det fint med de 99% andre 

aspekter af deres forskning. 

Og så er der sådan nogle som mig, som måske ligefrem mener at GDPR hjælper vores 

procedurer, da det nu endeligt er helt klart, hvordan data (ikke) må deles. Der var ikke nogle 

steder at skrive dette, men det får I så her! 

 Jeg vil udvikle en programmeringsplatform til collaborativ udvikling af forskningssoftware. 

Koden er normaliseret og kumulativt. Dvs. alle benytter algoritmer, som ligger på en uni 

server. Hvem er ansvarligt hvis nogen kopierer personfølsomme data ind, som fx en tekst 

corpus? 

 Det er svært at gennemskue om det er GDPR-lovgivningen eller den lokale udmøntning der 

besværliggør mit arbejde 

 jeg synes desuden at der er ikke nok og især ikke en generel gyldig udlægning af loven. Det 

virker som om hver gang jeg snakker med kolleger eller jurister så bliver loven udmøntet 

anderledes. 

 Jeg forholder mig til GDPR både i min forskning og i mit administrative arbejde, fordi jeg 

arbejder med personhenførbare oplysninger i begge tilfælde. Især som internetforsker er jeg 

bekymret over mulighederne for at arbejde med webmateriale, herunder fra sociale medier, 

og det har været vigtigt for mig og flere kolleger at formidle til ledelsen, at vi sidder med typer 

af data, hvor det er meget svært at udføre forskning, hvis GDPR tolkes meget restriktivt 

(hvilket der ikke nødvendigvis er grundlag for, eftersom reglerne jo er særlige ift. forskning). 

Der er sat et initiativ i gang for at indsamle erfaringer og holdninger fra forskere på 

universitetet, og det er positivt. Så må vi se, hvad det fører til. 

Derudover mener jeg også, det er vigtigt at fokusere på, hvordan vi kan vejlede studerende i 

deres brug af data ifm. opgaver og lign. 

 


