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Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla 

svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och 

bidrar därmed till samhällets utveckling.

Det gör vi genom att:

• Stödja och stärka forskarinitierad grundläggande forskning

• Initiera forskning inom strategiskt viktiga områden

• Verka för ett effektivt forskningssystem

• Vara en aktiv rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor



En del av forskningssystemet

• Finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet

• Har ett övergripande ansvar för nationell 

forskningsinfrastruktur

• Genomför analyser och ger råd till regeringen

• Verkar för internationellt forskningssamarbete

• Samordnar och utvecklar kommunikation om forskningens 

betydelse, resultat och villkor



Vetenskapsrådets uppdrag

Förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av 

registeruppgifter i forskning

Arbetet hittills

• webbplatsen www.registerforskning.se

• metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) i betaversion

Fortsatt arbete

• fler registers metadata i RUT

• fortsatt utveckling av metadataverktyget – både 

användarfunktionalitet och förvaltningsfunktionalitet

• grundläggande information på engelska på webbplatsen



Varför juridiska regelverk?

• Skapa rättssäkerhet

• Skapa förutsebarhet

• Behov av att balansera intressen



Den centrala juridiken

• Förvaltningsrätt

• Personuppgiftsbehandling

• Etikprövning

• Offentlighet och sekretess

• Informationssäkerhet

• Arkivering och gallring

• Speciallagstiftning



Sekretess och integritetsfrågor

Dataskyddslagstiftningen och 
etikprövningslagen

• Reglerar när och hur personuppgifter får 
hanteras 

• Innehåller vissa grundläggande bestämmelser 
om hanterandet

Offentlighets- och sekretesslagen

• Det regelverk som styr om och hur uppgifter får 

lämnas ut



Behandling av personuppgifter

• Personuppgift

– varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person

– kodade uppgifter så länge nyckel finns kvar

– om bakvägsidentifiering är möjlig 

• Behandling

– varje åtgärd, automatiserat eller inte



Grundläggande principer

• Laglighet, korrekthet och öppenhet

• Ändamålsbegränsning

• Uppgiftsminimering

• Korrekthet

• Lagringsminimering

• Integritet och konfidentialitet

• Ansvarsskyldighet



Rättslig grund

• Samtycke (begränsningar i vissa situationer)

• Behandlingen är nödvändig för en

– uppgift av allmänt intresse – ska vara 

fastställd i nationell rätt

– intresseavvägning (begränsat för 

myndigheter)



Känsliga personuppgifter

• Principiellt förbud att behandla vissa särskilda 

kategorier av uppgifter (känsliga 

personuppgifter)

• Undantag från förbudet

• Samtycke (begränsningar)

• Forskningsändamål av allmänt intresse – kräver 

nationell lagstiftning.



Etikprövning

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor ska tillämpas 

på forskning som innefattar behandling av:

• Känsliga personuppgifter eller

• Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden



Sekretess

• Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att hålla en 

allmän handling hemlig ska det finnas en uttrycklig bestämmelse i 

offentlighets- och sekretesslagen eller en annan lag dit lagen 

hänvisar

• Intresseavvägning mellan behovet av offentlighet och den enskildes 

behov av skydd



Olika regler för olika myndigheter, t.ex.

• Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en 

enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det 

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 

någon närstående till denne lider men.

• Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som 

avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till 

den enskilde. Uppgift som behövs för forsknings- eller 

statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan 

identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till 

den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan 

röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

skada eller men.



Sekretessen följer med

Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan 

myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir 

sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos 

den mottagande myndigheten.



Skada eller men

Med skada avses ekonomisk skada och med men

avses integritetskränkningar av olika slag



Två saker att bedöma 

För det första

–Sannolikheten för att någon kan identifieras

För det andra

–Om de uppgifter som kan hänföras till enskild 

kan medföra skada eller men 



Att tänka på

• Behandling av personuppgifter

- grundläggande principer

- rättslig grund

- känsliga personuppgifter

• Etiktillstånd

• Sekretess


