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Några utgångspunkter

• Pågående lagstiftningsarbete

• Tankar och förslag

• Val, regeringsbildning och budgetproposition

• Remiss under hösten 2018



• Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

- överlämnades i juni 2017

– Prop. 2017/18:298, Behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål

• Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

- redovisades den 9 nov 2017

• Rätt att forska 
– Långsiktig reglering av forskningsdatabaser 
(SOU 2018:36)

Rapportering



Vårt huvuduppdrag

Föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser, 
som ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål samtidigt 
som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter 
(dir. 2016:65).



Behov av forskningsdatabaser?

Unika förutsättningar i Sverige genom 
individbaserade personregister

Det behövs ett mer effektivt utnyttjande av 
befintliga register och databaser. Ett ökat 
utnyttjande av dessa datamängder för forskning 
kan bidra till kunskap och lösningar på stora 
samhälls- och folkhälsofrågor. 



Vår ansats

• Det är nödvändigt och möjligt att utforma en 
ändamålsenligt reglering som både uppfyller 
forskningens behov och innefattar ett gott skydd för 
den personliga integriteten 

• Dataskyddsförordningen (GDPR) lägger en stabil 
grund för detta

• Ett gott skydd för den personliga integriteten 
föreligger när denna rättighet står i balans med 
andra grundläggande rättigheter och legitima 
samhällsintressen



Forskningsdatabaser i fokus

En databas (uppgiftssamling) med 
personuppgifter som samlas in från enskilda 
individer eller från andra källor och som är en 
nationell resurs för att tillhandahålla uppgifter 
till flera olika forskningsprojekt.



Metodansats:
En forskningsdatabas livscykel

1. Skapandet av en forskningsdatabas

2. Insamlingen av personuppgifter

3. Förvaltningen av forskningsdatabasen

4. Användningen av forskningsdatabasen

5. Avvecklingen av forskningsdatabasen



Vilka ska få driva 
forskningsdatabaser?

- statlig myndighet

- kommunal myndighet

- juridisk person eller enskild näringsidkare som 
bedriver högre utbildning och har examensrätt 
enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina 
och som enligt offentlighets- och sekretesslagen 
jämställs med myndighet (privat lärosäte)



Vilka villkor ska uppfyllas?

• Forskningshuvudmannens beslut om
vilka uppgifter som får behandlas och 
för vilka särskilda ändamål

• Etikgodkännande

• Finansiering



Etikprövning –
en viktig skyddsåtgärd

• Forskningsdatabasen ska etikprövas

• All forskning som ska bedrivas med hjälp av 
uppgifter från en forskningsdatabas ska 
etikprövas



Extern granskning i form av 
etikprövning

• Kan forskningen kan utföras med respekt för 
människovärdet?

• Kan de risker för hälsa, säkerhet och personlig integritet 
som uppstår uppvägas av forskningens vetenskapliga 
värde?

• Ska forskningen under överinseende av någon som har den 
vetenskapliga kompetens som behövs?

• Uppfylls de grundläggande villkoren för skapandet av en 
forskningsdatabas och de krav på organisatoriska åtgärder 
som ställs i forskningsdatabaslagen?



Hur ska personuppgifter 
skyddas i forskningen?

Starkt sekretesskydd ska gälla hos samtliga  
forskningshuvudmän (offentliga och privata) 
för uppgift om enskilds personliga och ekonomiska 
förhållanden

- Ny bestämmelse om forskningssekretess i OSL
- Bestämmelse om tystnadsplikt i den nya lagen



Dataskýdds-
regleringen

Lagen om 
forsknings-
databaser

Etikprövning
Sekretess 

och 
tystnadsplikt

En kedja av skyddsåtgärder –
ett flerpunktsbälte till skydd för 
personuppgifterna i forskningsdatabasen



Frågor & diskussion

1. Vad är en forskningsdatabas och vad är det 
som faktiskt omfattas av lagstiftningen?

2. Hur är det tänkt att befintliga forsknings-
databaser ska hanteras?

3. Spelar det någon roll för kravet på 
etikgodkännande om jag använder data från en 
forskningsdatabas i mitt forskningsprojekt?

4. Aktuellt lagstiftningsarbete






