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Betänkande Personuppgiftsbehandling för

forskningsändamål (SOU 2017:50)

Arbetsgivarverket, som i dagsläget inte bedriver någon egen forsknings-

verksamhet i enlighet med dataskyddsförordningens definition av begreppet,
avger följande yttrande gällande förslagen i ovan rubriceratbetänkande.

Arbetsgivarverket är positivt inställd till utredningens förslag till bestämmelse i
den föreslagna forskningsdatalagen (6 §) som ger ett generellt bemyndigande for
myndigheter att bedriva forskning baserat på ett allmänt intresse, utan beroende av

sådana bemyndigande i varje enskild instruktion eller liknande. Arbetsgivarverket
anser det också vara positivt att privata forskningsaktörer ges bemyndigande till

forskning på samma grund (allmänt inti-esse), vilket får anses främja möjligheter
till samverkan inom ramen for forskningsprojekt till fonnån för allmännyttan.
Vidare anser Arbetsgivarverket att det är av godo att upprätthålla ett starkt
nationellt skydd för känsliga personuppgifter i forskningssammanhang genom
fortsatt krav på prövning enligt etikprövningslagen (2003:460), genom 11 § i den
föreslagna forskningsdatalagen.
Arbetsgivarverket ställer sig tveksamt till utredningens utformning av 15 § i den
föreslagna forskningsdatalagen med anledning av att offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), (OSL) på ett heltäckande sätt reglerar frågor som berör
utlämnande av uppgifter, således även uppgifter som är avsedda för
forskningsändamål. Arbetsgivarverket föreslår därför att paragrafens första
mening formuleras om som en hänvisning till vad som stadgas i OSL, men att
bestämmelsen i övrigt behålls oförändrad.
Arbetsgivarverket anser att utredningen även bör överväga en ändring av 21 kap.
7 § OSL, utöver de ändringar i bestäinmelsen som dataskyddsuti-edningen

föreslagit i "Ny dataskyddslag" (SOU 2017:39). Detta i syfte att möjliggöra
sekretess för uppgifter som bedöms komma att behandlas i strid med den
föreslagna forskningsdatalagen om de lämnas ut.
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Beslut i detta ärende fattas av Eva Liedström Adler. I den slutliga handläggningen

deltog förhandlingschef Anna Falck, verks-jurist Tina Norelius och utredare Youn
Hee Pemling Frödin, föredragande.
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