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Beskrivning av verksamheten 
Journalistpanelen drivs av SOM-institutet i samverkan med Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Syftet med Journalistpanelen är att möjliggöra akade-
misk forskning av god kvalitet om journalistik, medier och samhällsutveckling. Resultaten presenteras 
i form av sammanställningar på gruppnivå och det framgår aldrig vad någon enskild individ har svarat 
på enkäterna. Ditt deltagande i Journalistpanelen är mycket värdefullt för svensk forskning och för att 
bidra till ny kunskap om samhällets utveckling och vår demokrati.  

Att delta i Journalistpanelen innebär att du ett antal gånger per år inbjuds att besvara en webbenkät. 
Antalet tillfällen en deltagare i Journalistpanelen bjuds in till en undersökning under året kan variera 
men ligger i genomsnitt på mellan två till tre gånger per år. Längden på enkäterna kan variera, men 
ligger i allmänhet på mellan 8 och 15 minuter. Minst en gång per år får du även möjlighet att uppdatera 
dina bakgrundsuppgifter i ett enkätutskick från Journalistpanelen. 

Deltagande i Journalistpanelen och i våra undersökningar är helt frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt fortsatta deltagande. . Du kan även avanmäla dig från framtida deltagande i Journalistpa-
nelen. I varje e-postutskick med en ny undersökning ingår en länk du kan använda för att avanmäla dig 
och du kan även avanmäla dig genom att maila till journalistpanelen@jmg.gu.se. När du är avanmäld 
kommer du inte att kontaktas igen med de kontaktuppgifter du hade angett. Det kan dock ta upp till 
ett par veckor innan våra databaser är uppdaterade och din avanmälan har gått igenom, det kan därför 
ibland hända att du hinner få ytterligare något utskick eller någon påminnelse efter din avanmälan 

Efter varje utskick skickas en resultatrapport till deltagarna i Journalistpanelen. Deltagare kan även 
kontakta forskningsansvarig via epost för att få information om specifika studier på journalistpane-
len@jmg.gu.se.  

Syftet med Journalistpanelens personuppgiftsbehandling 
De personuppgiftsbehandlingar som görs inom ramen för Journalistpanelen tjänar alltid ett av två syf-
ten. Det första syftet är att bygga upp, underhålla och kvalitetssäkra panelen så att den kan användas 
för forskning om journalistik, medier och samhälle. Den rättsliga grunden för dessa personuppgiftsbe-
handlingar är allmänt intresse och i den mån personuppgiftsbehandlingen innefattar känsliga person-
uppgifter (sk. särskilda kategorier av personuppgifter) även samtycke. Det andra syftet med Journalist-
panelens personuppgiftsbehandlingar är forskningsändamål där olika forskargrupper som bedriver 
akademisk forskning med hjälp av Journalistpanelen för att nå fram till ny kunskap för samhällets räk-
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ning. Den rättsliga grunden för dessa personuppgiftsbehandlingar är samtycke. I de fall personuppgifts-
behandlingarna för forskningsändamål omfattar känsliga personuppgifter måste våra personuppgifts-
behandlingar dessutom alltid vara godkända av en etikprövningsnämnd i enlighet med den svenska 
Etikprövningslagen (2003:460).  

Vilka personuppgifter som behandlas 
Dina kontaktuppgifter behandlas främst i form av din e-postadress och de uppgifter du själv lämnar till 
oss i form av enkätsvar. Övriga kontaktuppgifter som du lämnar till oss kan också komma att behandlas. 
Om du har angett din adress kan den användas för att hämta uppgifter från databaser med information 
om det geografiska område där du bor.  

Utöver dina kontaktuppgifter och geografisk information behandlar vi de uppgifter du själv lämnar till 
oss i form av enkätsvar som exempelvis dina åsikter, upplevelser, vanor med mera. Uppgifter om den 
tekniska utrustning du använder när du besvarar våra webbenkäter samlas in och behandlas. Detta 
inkluderar uppgifter om storleken på din skärm, om det är en mobiltelefon, en surfplatta eller en större 
dator/laptop du använder för att besvara enkäten, samt uppgifter om operativsystemet. Syftet med 
att behandla dessa tekniska uppgifter är att kvalitetssäkra våra undersökningar, utveckla arbetsme-
toder och bedriva metodologisk forskning.  

Hur dina personuppgifter behandlas 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och 
övrig kompletterande lagstiftning, samt i enlighet med Göteborgs universitets regler för personupp-
giftshantering. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
dem. 

Dina kontaktuppgifter används för att bjuda in dig till att besvara enkäter och därigenom delta i olika 
forskningsstudier. De svar du lämnar på enkäterna behandlas för forskningsändamål, vanligen med 
olika statistiska analysmetoder. Svar från tidigare undersökningar kan komma att kombineras med svar 
från senare undersökningar för att kunna följa hur åsikter förändras över tid, samt för att effektivisera 
datainsamlingar genom att minska antalet frågor som ställs i varje undersökning. Alla resultat presen-
teras så att ingen deltagare kan identifieras. Resultaten presenteras på gruppnivå i form av exempelvis 
procent, medelvärden och andra statistiska mått. Data som samlas in sparas i minst 10 år för att möj-
liggöra vetenskaplig granskning.  

Enkätsvaren kodas så att varje svarande tilldelas ett löpnummer/ID-nummer, så kallad pseudonymise-
ring. När enkätsvaren laddas ned från en undersökning särskiljs e-postadresserna och andra kontakt-
uppgifter som kan identifiera dig från svaren direkt och ersätts med detta ID-nummer för den vidare 
databehandlingen. Anställda på SOM-institutet har tillgång till kontaktuppgifterna för att hantera 
epostutskick. Denna information skyddas så att obehöriga inte kan ta del av den.  

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra forskargrupper vid olika svenska universitet, 
andra länder inom EU, eller i andra länder utanför EU- och EES-området (så kallat tredje land). Dina 
data kan endast delas med forskare utanför EU-området om det är ett land som av EU-kommissionen 
bedöms ha en adekvat dataskyddsnivå och därmed uppfyller kraven för ett motsvarande skydd för din 
integritet som i Sverige.  

Dina rättigheter som deltagare i Journalistpanelen 
Göteborgs universitet är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsför-
ordning har du rätt att begära att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i Jour-
nalistpanelen, och få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter om dig raderas 
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samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill begära att få ta del av de uppgif-
ter som hanteras i Journalistpanelen, begära rättning, radering eller begränsning av uppgifter ska du 
kontakta journalistpanelen@jmg.gu.se.  

Rättigheterna som nämns ovan gäller under vissa i förordningen angivna förutsättningar och har vissa 
begränsningar som vi i enskilda fall kan komma att åberopa. Rättigheterna gäller t.ex. inte om den som 
är ansvarig för behandlingen inte är i stånd att identifiera en person. Om vi i ett enskilt fall inte kan 
identifiera dig gäller rättigheterna dock om du tillhandahåller ytterligare information som gör identifi-
ering möjlig. Rätten att bli raderad gäller inte om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift 
av allmänt intresse eller om behandlingen är nödvändig för forskningsändamål och radering sannolikt 
omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med behandlingen. Journalistpanelen kom-
mer dock på begäran att radera dina kontaktuppgifter så att inga tidigare lämnade enkätsvar längre 
går att spåra till dina kontaktuppgifter. Bedömning av begäran kommer att göras av myndigheten (Gö-
teborgs universitet) utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Om dina rättigheter på något sätt in-
skränks i det enskilda fallet får du ett beslut som du kan överklaga.  

Göteborgs universitet har ett dataskyddsombud, Johanna Wallin, som du kan nå på 0766-183232 eller 
via epost på dataskydd@gu.se. 

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datain-
spektionen, som är tillsynsmyndighet.  

Kontaktuppgifter 
Om du har några frågor kring vår verksamhet, Journalistpanelen, eller om hur vi hanterar dina person-
uppgifter kan du kontakta oss på journalistpanelen@jmg.gu.se eller på 031-786 33 00. Har du frågor 
om forskningen som bedrivs inom ramen för Journalistpanelen kan du kontakta ansvarig forskare Ulrika 
Andersson på e-postadressen ulrika.andersson@jmg.gu.se. Vill du begära information om vilka person-
uppgifter vi behandlar om dig görs detta via e-postadressen journalistpanelen@jmg.gu.se. Vill du kon-
takta oss per post istället kan du skicka brev till Journalistpanelen, SOM-institutet, Box 710, 405 30 
Göteborg alternativt till Journalistpanelen, JMG, Box 710, 405 30 Göteborg. 
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