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Nordisk expertgrupp

Förstudie som undersöker möjligheten att genomföra ett 

nordiskt utvecklingsprojekt för användning av mobil-

positioneringsdata för turismstatistik och förslag till 

genomförande av ett sådant projekt.

Undersöka möjligheten att stärka 

det nordiska samarbetet inom 

turismstatistik och förbereda ett 

huvudprojekt. 
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Från rådata till offentlig statistik

Juridiska aspekter på
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Från rådata till offentlig statistik
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Initial 

hantering

Pseudo-

nymisering
Anonymisering 

& aggretion
Publicering

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Integritet
Liten 

påverkan
Stor 

påverkan

• Många enheter

• Stort geografiskt område

• Korts tidsspann

• Få enheter

• Litet geografiskt område

• Långt tidsspann
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Från data till offentlig statistik
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▪General Data Protection

Regulation (GDPR) 

▪European Statistics Code 

of Practice
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Lagar och regler



▪Har statistikmyndigheterna rätt att 

begära in kunddata från operatörerna?

▪Har operatörerna rätt att delge 

statistikmyndigheterna sin kunddata?

Samarbetsincitament viktigt komplement till de 

juridiska aspekterna
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Grundläggande juridiska frågeställningar

Kunskapsöverföring och gemensam 

kompetensutveckling

Möjligheter, hinder och lösningar varierar 

beroende på det specifika fallet och 

principen om minimering av data har stor 

inverkan på vad som är tillåtet att delas. Därför 

måste frågorna hanteras i sitt sammanhang. 
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Från data till offentlig statistik

Juridiska aspekter på
mobilpositioneringsdata

Möjliga vägar framåt

1

3

2



10

Möjlig lösning: Fördjupad legal analys och praxis

1. Utreda de legala frågeställningarna genom faktiska fall

2. Utlåtande från dataskyddsmyndigheter

3. Etablera praxis och samsyn

▪ Har statistikmyndigheterna rätt att begära in kunddata från operatörerna?

▪ Har operatörerna rätt att delge statistikmyndigheterna sin kunddata?
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Möjlig lösning: Hitta gemensamma intressen

Statistik som 

statistikkontor önskar 

publicera 

(”Officiell statistik”)

Officiell statistik 

baserad på MPD 

som inte

konkurrerar med 

MNOs produkterMobilpositioneringsdata 

(MPD) som operatörer 

(MNOs) har möjlighet att 

samla in och analysera

Statistik och 

analyser som 

MNOs kan sälja 

direkt till köpare

Officiell statistik 

baserad på MPD som 

konkurrerar med MNOs

produkter

Officiell statistik 

baserad på 

traditionella 

undersökningar

Statistik och analyser som 

företag är villiga att betala för
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Möjlig lösning: Secure mulit-party computation (Eurostat)

Operatör 1

Operatör n

Statistikmyndighet

Andra myndigheter

Fördefinierad 

output 1

Fördefinierad 

output 2

Fördefinierad 

output 3

D-Layer C-structures S-Layer
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