
   

 

  
 
 
 

  
 

 
 
 

Information om behandlingen av personuppgifter i 
forskningsprojektet: Att skapa den läsande medborgaren. 
Offentlig debatt och politik 1945-2017.  
 

Läsning och läsvanor har tidigare studerats från ämnes- eller institutionsbaserade 
perspektiv, men en sammanhållen studie av den läsande medborgaren som ett objekt 
för politiska åtgärder saknas. Syftet med detta projekt är att skapa en förståelse för hur 
svenskars läsvanor har diskuterats som politiska problem i politik och offentlig debatt 
1945-2017. Utvalda fall inom de tre områdena litteraturförmedling, läsfrämjande och 
läsundervisning studeras under tidsperioden. Projektet utgår från nutida diskussioner 
som spåras tillbaka i tiden genom ett material som utgörs av policytexter och 
relaterade mediedebatter. Av intresse är hur den läsande 
medborgaren konstrueras i debatten över tid, vilken typ av läsning som anses önskvärd 
eller inte samt hur vetenskap används för att underbygga argument. 
 
Inom ramen för projektet kan uppgifter om enskilda personer som finns i allmänt 
tillgängliga källor komma att behandlas, exempelvis för- och efternamn i 
tidningsartiklar och offentligt tryck. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för den här behandlingen av 
personuppgifter, som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen. Det 
material som samlas in kommer att behandlas av de som genomför forskningen och 
hanteras så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande lagstiftning. 
Insamlat material kommer att bevaras i högskolans arkiv efter projektets slut.  
 
Om du har några frågor kring forskningen och behandlingen av personuppgifter är du 
välkommen att kontakta Linnéa Lindsköld, linnea.lindskold@hb.se. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se.  
 
Alla vars personuppgifter behandlas i projektet har ett antal rättigheter enligt data-
skyddsförordningens artikel 15-18 och 21-22, som bland annat innebär en rätt att få 
del av de uppgifter som behandlas och begära att få dessa rättade eller raderade. Du 
har också en rätt att invända mot behandlingen och begära att få den begränsad. Därtill 
har du alltid rätt att klaga på behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen, 
som är tillsynsmyndighet.  
 
 


