
ÖPPET MÖTE KRING FRÅGAN OM GDPR 
OCH OSL INOM BIBLIOTEKSVERKSAMHET

EBSCO Systems Swedish User 

Group – 2022-02-10



DAGSPROGRAM 10 FEBRUARI 12.00-14.00

12.00-12.05 Välkomnande av Cilla Öhnfeldt, ordförande i EBSCO Systems Swedish User 
Group, Stockholm UB

12.05-12.35 Amelia Andersdotter, fd. led. Europaparlamentet (piratpartiet) samt ordförande i 
föreningen dataskydd.net, berättar om DSF och OSL och dess konsekvenser

12.35-12.40 Paus

12.40-13.10 Diskussion om GDPR/OSL-frågor som kommit in i chatten eller som lyfts direkt till 
Amelia.

13.10-13.15 Avslutning av Cilla Öhnfeldt

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdataskydd.net%2F&data=04%7C01%7C%7C95638ce28001468989bf08d9da65bbb7%7C5453408ba6cd4c1e8b1018b500fb544e%7C1%7C0%7C637780952766096428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qNps1O23Lswtu37vtzpAaYpZ89LVxfkJK7lIb0MfBJQ%3D&reserved=0


ÖPPET MÖTE FÖR ALLA SOM ÄR INTRESSERADE AV 
FRÅGAN OM GDPR OCH OSL INOM 
BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Den europeiska dataskyddsförordningen (DSF, på eng. förk. GDPR) tvingar samtliga 
medlemsstater inom den Europeiska Unionen att aktivt reglera hur personuppgifter används 
och hanteras inom staten, dess myndigheter och dess registrerade organisationer/näringsliv 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Dataskyddsf%C3%B6rordningen). 

Biblioteksverksamheten använder sig av stora mängder personuppgifter i hanteringen av 
tjänster för låntagare, forskare, studenter, anställda och allmänhet. Personuppgifter innehar 
inom EU ett särskilt skydd då det räknas som särskilt skyddsvärd och känslig information –
information som utgår från och tillhör medborgarens privata sfär och som kan, om den sprids, 
ofrivilligt exponera personliga övertygelser, politisk hemvist eller andra aspekter av privat 
natur. Till detta kommer att information om just biblioteksvanor i Sverige omfattas av särskilda 
sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), för att skydda var enskilds 
rätt till fri informationsinhämtning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dataskyddsf%C3%B6rordningen


MÖTESREGLER

Mötet spelas inte in

V.v. håll din mikrofon avslagen när du inte fått 
ordet av moderator

Skriv dina frågor i chatten, OBS! frågorna som 
kommer in besvaras under det gemensamma 
diskussionspasset kl. 12.40-13.10



ENKEL ENKÄT INNAN VI KÖR IGÅNG!

Var kommer vi från vi på detta möte?



12.45-12.50 Paus



INKOMNA FRÅGOR I CHATTEN:

1. Har du, Amelia, en uppfattning hur stor chansen är att det kommer ett 
privacy shield 2.0 och i så fall, när i tiden det skulle kunna hända?

2. Begreppet ”Amerikanska moln” vore intressant att få närmare definierat.

3. Efter Schrems II har det uppstått ett vakuum som gör det svårt att göra 
rätt om man vill behålla produkter från amerikanska leverantörer. Både vi 
och leverantörerna är låsta av respektive lagstiftning och det finns inga 
gemensamma avtalsgrunder. Finns det några indikationer på att detta 
vakuum kommer att ta slut?

4. Om vi inte kan använda ”amerikanska moln”, behöver vi ställa krav till 
våra leverantörer att de gör inte heller det? Jag tänker på t.ex. 
personliga konton som våra användare skapar vid en tjänsteleverantörs 
(förlag, discovery, …) sida.



INKOMNA FRÅGOR I CHATTEN

1. Hur ska man se  på lösningar såsom Microsoft/Thales-samarbetet?

2. OSL stipulerar omvänt skaderekvisit i 40 kap §3 (Biblioteksverksamhet).

3. Hur garanterar bibliotek att sekretessbelagda uppgifter ”kan röjas utan att 
den som uppgiften rör eller någon närstående lider men” i system där andra 
än myndigheten har tillgång till dessa uppgifter?

4. Vad innebär att eSam skapar "fel" klarhet?

5. I vilken omfattning kan man använda sig av att ”objektet” (personen vars 
uppgifter delas med tredje land) ger sitt informerade samtycke, genom aktivt 
val, till överföringen?

6. Har du något att säga om Metas hot om att stänga ner facebook/instagram i 
EU?



TIPS

Stockholm stadsbibliotek har en kurs online kring detta (logga in som Gäst): 
https://utbildning-extern.stockholm.se/mod/scorm/view.php?id=134

Webbplats för EBSCO Systems Swedish User Group:
https://www.ub.lu.se/ebsco-systems-swedish-user-group

https://utbildning-extern.stockholm.se/mod/scorm/view.php?id=134
https://www.ub.lu.se/ebsco-systems-swedish-user-group

