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Regionstyrelsen 

Tid: 2017-08-22, kl 09:00 

Plats: Sal A, Regionens hus 

  

Kl 09.00-12.00 

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av protokollsjusterare  

3 Sammanställning av anmälda delegationsbeslut 

till regionstyrelsen 2017 

2017/108 

4 Sammanställning av anmälda 

informationshandlingar till regionstyrelsen 2017 

2017/107 

Informationsärenden och aktuellt 

5 Aktuell information  

6 Månadsrapport 2017 Regionstyrelsen 2017/820 

7 Information om byggande i trä med anledning 

av Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg 

i trä, SvenThelander, professor vid Lunds 

universitet 

2016/1722 

8 Ägarfrågor  

Genomgång av ärenden inför beslut i regionstyrelsen 

9 Valkretsindelning val 2018 2017/1216 

10 Byggnation av Råslätts vårdcentral 2017/1442 

11 Reviderad förbundsordning 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

2017/1835 

12 Återremiss Motion  Förebyggande insats för 

äldre  erbjud fria halkskydd 

2016/190 

13 Granskning av förebyggande åtgärder kring 

oegentligheter 

2017/953 

14 Remiss - Ny ordning för att främja god sed och 

hantera oredlighet i forskning, SOU 2017-10 

2017/1286 

15 Remiss - Remittering av betänkandet SOU 

2017-39 Ny dataskyddslag 

2017/1615 
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16 Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för 

samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017-

36 

2017/1656 

17 Remiss Personuppgiftsbehandling för 

forskningsändamål SOU 2017-50 

2017/1851 

18 Remiss - Universitetskanslersämbetets rapport 

Förslag till examensskrivning för yrkesexamen 

för kuratorer inom hälso- och sjukvården 

2017/1414 

19 Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län, 

stiftelsebildning 

2017/1853 

20 Tilläggsavtal Gnosjö Folktandvård 2017/1854 

21 Hyresavtal lokaler Verksamhetsstöd och 

service, Batterigatan 

2017/1855 

22 Ombyggnation för samlokalierad 

kvinnohälsovård 

2017/1778 

23 Ombyggnation för centralreception på Värnamo 

sjukhus 

2017/1779 

24 Hyresavtal - Familjecentralen Smålandsstenar 2017/1875 

25 Överenskommelse om samverkan mellan 

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region 

Jönköpings län 

2017/1844 

26 Budget 2018 Samordningsförbunden 2017/1910 

Inkomna remisser och promemorior 

27 Sammanställning över inkomna remisser och 

promemorior 

 

Kl 14:00-16:30 

Beslutsärenden för regionfullmäktige 

28 Ärende 9-12  

Beslutsärenden för regionstyrelsen 

29 Ärende 13-26  
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Kallade 

Ordinarie ledamöter 

Malin Wengholm (M), ordf 

Maria Frisk (KD), 1:e vice ordf 

Carina Ödebrink (S), 2:e vice ordf 

Rune Backlund (C) 

Malin Olsson (M) 

Jimmy Henriksson (L) 

Martin Hytting (M) 

Anna-Karin Yngvesson (KD) 

Mikael Ekvall (V) 

Marcus Eskdahl (S) 

Jeanette Söderström (S) 

Jonas Nilsson (S) 

Rachel De Basso (S) 

Sibylla Jämting (MP) 

Samuel Godrén (SD) 
 

Tjänstemän 

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Mats Bojestig, hälso- och 

sjukvårdsdirektör 

Jane Ydman, ekonomidirektör 

Ulrika Geeraedts, regional 

utvecklingsdirektör 

Anders Liif, personaldirektör 

Tina Jörhall, 

kommunikationsdirektör 

Siw Kullberg, kanslidirektör 

För kännedom 

Ersättare 

Britt Johansson (M) 

Mattias Ingeson (KD) 

Helena Stålhammar (C) 

Tomas Erazim (M) 

Lilian Sjöberg-Wärn (M) 

Irene Oskarsson (KD) 

Mari Lindahl (L) 

Ann-Kristine Göransson (S) 

Maria Hörnsten (S) 

Tobias Gyllensten (S) 

Eva Eliasson (S) 

Jonas Magnusson (S) 

Annica Nordqvist (MP) 

Anders Gustafsson (SD) 

Monica Li (V) 
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Regionledningskontoret

Regionstyrelsen

Anmälan av vidaredelegationsbeslut
Beslut som är fattade på delegation under 2017-06-01--08-01 anmäls här, enligt 
bilaga till Regionstyrelsen.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr



Sammanställning av anmälda vidaredelegeringsbeslut till regionstyrelsen 2017-08-22
(för juni-juli)

Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
RS 4.2.2 Förordnande av tf HR-chef RJL 2017/297 2017-06-07 Charlotta Larsdotter
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsdirektör Bra Liv RJL 2017/297 2017-06-07 Agneta Jansmyr
RS 4.3.5 Tilläggsbudget RJL 2017/97 2017-06-12 Jane Ydman
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsdirektör 

Verksamhetsstöd och service
RJL 2017/1930 2017-06-22 Agneta Jansmyr

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsdirektör 
Medicinsk vård

RJL 2017/445 2017-06-16 Agneta Jansmyr

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 
Rehabiliteringscentrum

RJL 2017/445 2017-06-20 Micael Edblom

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef Röntgen RJL 2017/445 2017-06-20 Micael Edblom
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer Medicinsk 

vård
RJL 2017/697 2017-06-16 Agneta Ståhl

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer Kirurgisk 
vård

RJL 2017/197 2017-06-16 Jonas Almgren

RS 4.3.1 Avskrivning av fordran RJL 2017/2571 2017-06-28 Jane Ydman
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschef 

/områdeschef IT-centrum
RJL 2017/1095 2017-06-20 Helena Glemdahl Bergqvist

RS 4.4.1 Upphandlingar och förläningar efter 
investeringsbeslut

2017-06-30 Arne Andersen

RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetschefer Bra Liv RJL 2017/297 2017-06-12 Charlotta Larsdotter
Slutredovisning Slutredovisning av komponentprojekt RJL 2017/1743 2017-06-30 Arne Andersen
Slutredovisning Slutredovisning av byggobjekt KK Eksjö RJL 2015/2037 2017-06-30 Arne Andersen
Slutredovisning Slutredovisning av byggobjekt Ombyggnad 

Metodikum
RJL 2015/2601 2017-06-30 Arne Andersen

Slutredovisning Slutredovisning av byggobjekt Bröstmottagning RJL 2016/691 2017-06-30 Arne Andersen
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Ryhov
Slutredovisning Slutredovisning av byggobjekt Rehab Vetlanda 

VC
RJL 2016/841 2017-06-30 Arne Andersen

RS 4.5.2 Hyresavtal Bostad i fastigheten Cikadan 6 RJL 2016/3937 2017-06-30 Arne Andersen
Förlängning Förlängning av totalentreprenad RJL 2017/2712 2017-06-30 Arne Andersen
Avtal Utrymme för teleanläggning RJL 2017/1862 2017-06-30 Arne Andersen
RS 4.1.4 Rättegångsfullmakt RJL 2017/629 2017-08-03 Jane Ydman
RS 4.2.2 Förordnande av tf verksamhetsdirektör IT-

centrum
RJL 2017/1906 2017-06-27 Agneta Jansmyr

RS 4.2.3 Beslut om avgångsvederlag RJL 2017/693 2017-08-01 Anders Liif

RS 4.2.2 Förordnande av tf regiondirektör RJL 2017/1913 2017-06-20 Malin Wengholm



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till regionstyrelsen 2017-08-22
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll Transitio 2017-04-20

Transitio – årstämma 2017-06-15
Bostadbyggen i Jönköping AB 2017-06-19
Bostadbyggen i Jönköping AB 2017-04-24
Bostadbyggen i Jönköping AB 2017-04-24 Konstituerande möte
Bostadbyggen i Jönköping AB 2017-04-24 Bolagsstämma
Länspensionärsrådet (LPR) 2017-05-29
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2017-06-14
Finnvedens samordningsförbund 2017-06-16
Finnvedens samordningsförbund 2017-05-15

Inkomna handlingar

Inkomna ärenden

Utgående skrivelser
 
Övrigt

Ärendelista 2017-06-01-2017-07-31

Regeringsbeslut Ansökan om bidrag avseende Kvinnors hälsa – sexualupplysning på olika språk – I:1
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:7 – II:4
Uppdrag till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens 
jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Tillväxtverket, Sveriges geologiska 
undersökning, Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket att utarbeta vägledande 
strategier för kulturmiljöfrågor – I:10
Ändrad tid för redovisning av uppdrag att ta fram förslag till nationell 
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och 
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trafikslagsövergripande länsplaner för regionsal tranportinfrastruktur – II 3

Cirkulär från SKL Interimsavtal om kopiering i skolorna – komplettering till 14:
Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges 
läkarförbund sam överenskommelse om Med.stud.17 – 17:28
Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL) – 17:30
Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23, angående barnmorskas vägran att medverka i 
abortvård – 17:31
Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018 – 17:32
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med OFRs förbundsområde 
Hälso- och sjukvård – 17:33
Arbetesdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen för fem 
barnmorskor – 17:34
Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor – HÖK T med AkademikerAlliansen – 17:35
Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever – 17:36

Beslut/Meddelande från SKL Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2017-
2019 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för 
kvinnors hälsa – nr 14
Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting – nr 13
Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter – nr 12

Arbetsmiljöverket
Övrigt



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 20-26
Tid: 2017-06-12  kl.10.30-12.00

Plats: Jönköpings Hotell och konferens, A6

§24 Valkretsindelning val 2018
Diarienummer: RJL 2017/1216

Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar 

1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 
förändras till tre (3) valkretsar, med den geografiska 
indelningen: 

1) Jönköping, Habo, Mullsjö
2) Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö
3) Gislaved Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo

2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas 
med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 
utjämningsmandat).

Sammanfattning
Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit 
densamma sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med 
enda förändringen inför valet 1998 när länet utvidgades med två 
kommuner, Habo och Mullsjö, då Jönköpings kommun delades i 
två valkretsar varav den västra inkluderade Habo och Mullsjö. 
Inför landstingsvalet 2018 föreslås en förändring till tre (3) 
valkretsar. Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över 
förändringen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-05-29
 Bilaga fakta, valkretsindelning 
 Inkomna remissyttranden

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Nämnden föreslår att kommunernas namn skrivs ut i beslutet om 
tre valkretsar. 

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 20-26
Tid: 2017-06-12  kl.10.30-12.00

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
ordförande

Lennart Bogren

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige 

Indelning av valkretsar inför landstingsvalet 
2018 i Region Jönköpings län

Förslag till beslut
Regionfullmäktige föreslås besluta

1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre (3) 
valkretsar, med den geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV 
samt,

2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas med 81 ledamöter 
(72 fasta valkretsmandat och 9 utjämningsmandat). 

Sammanfattning
Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit densamma 
sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med enda förändringen inför 
valet 1998 när länet utvidgades med två kommuner, Habo och Mullsjö, då 
Jönköpings kommun delades i två valkretsar varav den västra inkluderade Habo 
och Mullsjö. Inför landstingsvalet 2018 föreslås en förändring till tre (3) 
valkretsar. Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över förändringen.

Information i ärendet 
Sedan 70-talet har befolkningsförändringar skett i länet och storleksförhållandena 
mellan valkretsarna har förändrats. Enligt vallagen skall en valkrets vara så 
utformad, se nedan kap 5 § 6, så att den kan ha minst åtta fasta valkretsmandat. 
Nässjö är en sådan valkrets som inte längre uppfyller detta krav, och har inte gjort 
det de senaste valen. Vidare ligger två valkretsar på gränsen att klara vallagens 
krav om antal fasta mandat. 

Inför en regionförstoring var Region Jönköpings läns grundhållning att inte göra 
så stora förändringar inför kommande val, då flera förändringar val efter val 
enbart leder till förvirring och osäkerhet. När nu besked getts att det inte blir 
någon regionförstoring så återkommer frågan om inte Region Jönköpings län 
behöver se över antalet valkretsar. 

Vid tiden för den stora kommunreformen 1970 var skälen för många valkretsar att 
kunna behålla den lokala kopplingen, inte minst i kommunvalet, men också för 
landstingsvalet. Med åren har den lokala kopplingen blivit allt mindre, även om 
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partierna i stor utsträckning fortfarande har ”kommunavgränsade” listor eller 
”valkretslistor” så har fler övergått till att ha valsedlar som omfattar större 
områden än enbart en kommun eller en valkrets. 

Vid en jämförelse med andra län så har Region Jönköpings län förhållandevis 
många valkretsar. Endast Stockholms läns landsting har fler valkretsar. 
Östergötland som är större har endast fem valkretsar. Kronoberg har två och 
Kalmar län har sex. Uppsala läns landsting har tre och Västra Götaland har endast 
fem. Med hänsyn till att valkretsindelningen för Region Jönköpings län härrör 
från 70-talet finns det anledning att se över valkretsindelningen. 
Befolkningsutvecklingen och därmed även antalet röstberättigade inom respektive 
valkrets har proportionerligt förändrats över tiden. 

Överväganden
Vid en jämförelse mellan de valkretsar som idag finns för landstingsvalet i Region 
Jönköpings län är storleksförhållandena väldigt skiftande mellan de sju 
valkretsarna. Nässjö är den minsta valkretsen med endast sex fasta 
valkretsmandat, (Vallagen säger att minsta antal bör vara åtta fasta 
valkretsmandat) två valkretsar med åtta mandat och en med nio mandat. 

Därutöver har Jönköpings kommun varit indelat i två valkretsar, där den västra är 
med Habo och Mullsjö. Denna fördelning gjordes efter länsindelningen 1998 då 
Habo och Mullsjö kom över till Jönköpings län, men där Habo och Mullsjö var 
för små kommuner för att kunna utgöra en egen valkrets. Jönköpings kommun 
med uppdelning i två valkretsar, baserat på Jönköpings kommuns indelning i 
valkretsar, har aldrig vare sig av politiker eller väljare setts som naturlig. Hur 
indelningen gjorts har aldrig kunnat ses som legitim. 

Vid bildandet av Region Jönköpings län var ett genomgående förhållningssätt att 
vi måste se Regionen som en helhet, där vi alla jobbar för regionens bästa oavsett 
var i regionen vi verkar. Den tidigare inställningen om att regionen var indelad i 
områden där man hade särskilt ansvar att bevaka respektive område har minskat. 
Med detta lagt till övrigt ovan angivet finns det skäl att överväga en förändring av 
antalet valkretsar för Regionen.

Förändrad valkretsindelning 
Med anledning av ovanstående finner vi skäl att en förändrad valkretsindelning är 
nödvändig för Region Jönköpings län inför landstingsvalet 2018. Ambitionen är 
att finna en långsiktig lösning som kan hålla över tid och flera val. Hur man än 
gör en förändrad valkretsindelning så kommer Jönköpingsområdet att vara 
dominant också i kommande organisation. Jönköpings kommun tillsammans med 
Habo och Mullsjö motsvarar 40% av länets röstberättigade. Detta kommer att 
märkas också i kommande förslag. 

Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka varit indelat i tre geografiska områden. 
Jönköping, Höglandet och GGVV. Det har därför varit naturligt att också i 
diskussionen om valkretsar utgå från denna indelning. En valkretsindelning med 
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detta som utgångspunkt skulle i så fall innebära tre valkretsar där Jönköping, inkl 
Habo och Mullsjö, skulle erhålla 32 fasta valkretsmandat, Höglandet 23 och 
GGVV 17 fasta valkretsmandat. Det är en fördelning som blir förhållandevis jämn 
mellan valkretsarna. 

Då höglandet totalt omfattar sex kommuner går det också att resonera om att dela 
denna i två valkretsar, där Tranås-Aneby-Nässjö utgör en valkrets och resterande 
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö en valkrets. Det skulle i så fall innebära att de skulle 
erhålla 11 fasta valkretsmandat var. Hur än förslagen läggs med ambitionen att  
Jönköpings kommun inte ska delas i två delar, kommer Jönköpings kommun med 
Habo och Mullsjö alltid att vara dominant med 44% av alla länets röstberättigade 
inom detta område. Den jämnaste fördelning av fasta valkretsmandat mellan 
valkretsarna fås om alternativet med tre valkretsar tillämpas. Önskar man fler 
valkretsar än fyra blir dominansen förhållandevis ännu större för 
Jönköpingsvalkretsen. 

Noteringar
Valsedlar vs valkretsar
Antalet valkretsar som regionen är indelad i har ingen reglering i hur många 
valsedlar ett parti får ha inom en valkrets. Det är upp till respektive parti att själva 
bestämma hur många valsedlar de önskar har och hur de geografiskt inom 
valkretsen fördelas. På samma sätt som ett parti kan välja att bara ha EN valsedel 
för HELA regionen kan ett parti också välja att ha EN valsedel per kommun inom 
en valkrets. Det finns ingen begränsning i detta. När det gäller kandidaterna så 
kan kandidater från en valkrets återfinnas på valsedel i en annan valkrets. Enda 
kravet är att personen är folkbokförd inom regionen – Jönköpings län. 

Personvalet
När det gäller personvalet så räknas detta per valkrets – för att en person skall 
kunna bli personvald krävs att vederbörande erhåller minst 5% av partiets 
samtliga röster inom en valkrets. Alltså samma som gäller idag. Alltså ingen 
förändring, mer än att den geografiska ytan bli något större. 

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Tommy Bernevång Forsberg
Ordförande

Bilaga:
Yttranden från länets kommuner 
 



2017-05-29 Bilaga: Faktadel

Nuvarande valkretsindelning, och fördelning av fasta 
valkretsmandat med förslag till ny valkretsindelning. 

Regionfullmäktige består av 81 mandat, varav 9 mandat är så kallade utjämningsmandat och fördelas i 
efterhand på partierna utifrån storleksförhållandet (nästa jämförelsetal efter sist fördelat fast mandat) 
mellan partierna på hela länet.

Samtliga siffror nedan bygger på antalet röstberättigade valdagen 2014. Därmed kan vissa 
förändringar ske inför valet 2018

Anal röstberättigade per valkrets 2014 Antal röstberättigade per kommun 1 mars 2017

 Röstberättigade % av tot
Habo 8344 3,09
Mullsjö 5514 2,04
Jönköping hela 104668 38,74

Aneby 5091 1,88
Tranås 14608 5,41
Eksjö 13300 4,92
Nässjö 23191 8,58
Vetlanda 20972 7,76
Sävsjö 8525 3,16
Värnamo 26229 9,71
Vaggeryd 10309 3,82
Gislaved 22112 8,18
Gnosjö 7317 2,71
Summa 270180 100

Nuvarande valkretsindelning – sju valkretsar, 2014 års siffror 
72 Fasta mand 

Valkretsar     Röstb And % av tot röstb Exakt Avrundat
Habo-Mullsjö-Jönköping V 47431 17,70  12,74085 13
Jönköping Ö 69212 25,82 18,59163 18
Nässjö 23070 8,61 6,197032 6
Aneby-Tranås-Eksjö 32963 12,30 8,854476 9
Sävsjö-Vetlanda 29379 10,96 7,891747 8
Värnamo-Vaggeryd 36277 13,53 9,744678 10
Gislaved-Gnosjö 29706 11,08 7,979585 8
    72 72

Röstberättigade % av tot
Habo 8103 3,02
Mullsjö 5515 2,06
Jönköping va 33813 12,62
Jönköping ös 69212 25,82
Aneby 5125 1,91
Tranås 14524 5,42
Eksjö 13314 4,97
Nässjö 23070 8,61
Vetlanda 20937 7,81
Sävsjö 8442 3,15
Värnamo 26094 9,74
Vaggeryd 10183 3,80
Gislaved 22425 8,37
Gnosjö 7281 2,72
Summa 268038 100



32

23

17

Habo-Mullsjö-Jkpg
Tranås-Aneby-Eksjö-Nässjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd- Gislaved-Gnosjö

TRE valkretsar

32

11

11

18

Habo-Mullsjö-Jkpg
Tranås-Anbey-Nässjö
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö

Fyra valkretsar 

Förslag på indelning med TRE valkretsar – utifrån 2017 års siffror 

Habo-Mullsjö-Jkpg 118526 43,87  31,5859 32
Tranås-Aneby-Eksjö-Nässjö-Vetlanda-Sävsjö 85687 31,71 22,8346 23
Värnamo-Vaggeryd- Gislaved-Gnosjö 65967 24,42 17,5795 17
     72

Alternativt förslag indelning med FYRA valkretsar

Habo-Mullsjö-Jkpg 118526 43,87  31,58588 32
Tranås-Anbey-Nässjö 42890 15,87 11,42971 11
Eksjö-Vetlanda-Sävsjö 42797 15,84 11,40493 11
Värnamo-Vaggeryd-Gislaved-Gnosjö 65967 24,42 17,57948 18
     72
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6
9

8

10

8

Habo-Mullsjö-Jkpg V
Jkpg ö
Nässjö
Aneby-Tranås-Eksjö
Sävsjö-Vetlanda
Värnamo-Vaggeryd
Gislaved-Gnosjö

Nuvarande 7 valkretsar



Utdrag ur vallagen, kapitel 4 
Val till landstingsfullmäktige
(not – även om vi heter Region kommer valet fortsatt att heta ”landstingsval”) 

5 § Vid val till landstingsfullmäktige är landstinget en enda valkrets, om inte fullmäktige beslutar att 
dela in landstinget i två eller flera valkretsar.

En valkrets ska omfatta en eller flera kommuner, om inte något annat följer av 6 § andra stycket. Lag 
(2014:1384).

6 § En valkrets bör utformas så att den kan beräknas få minst åtta fasta valkretsmandat. Den bör ha 
en sammanhängande gränslinje.

En del av en kommun får bilda en valkrets tillsammans med en annan kommun, en del av en annan 
kommun eller delar av andra kommuner, om valkretsen annars inte kan beräknas få minst åtta fasta 
valkretsmandat. En kommun får också delas in i två eller flera valkretsar, om man på så sätt kan 
uppnå en lämpligare valkretsindelning.

7 § Om en kommun delas in i två eller flera valkretsar för val till landstingsfullmäktige och om 
kommunen är indelad i valkretsar för val till kommunfullmäktige, skall gränsen för en valkrets för val 
till landstingsfullmäktige sammanfalla med gränsen för en valkrets för val till kommunfullmäktige.

8 § Indelningen i valkretsar skall, sedan kommunerna inom landstinget har fått tillfälle att yttra sig, 
beslutas av landstingsfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen 
skall gälla för första gången. För att gälla skall beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.

Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i landets indelning i landsting eller 
kommuner får, om det behövs, bestämma att beslut om indelning i valkretsar får meddelas senare än 
den dag som anges i första stycket.

9 § Mandaten i landstingsfullmäktige i ett landsting som är indelat i valkretsar består av fasta 
valkretsmandat och utjämningsmandat.

Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat. Om talet blir brutet när antalet fasta 
valkretsmandat beräknas, ska det rundas av till närmaste lägre hela tal. Återstående mandat är 
utjämningsmandat. Lag (2014:1384).

10 § Om ett landsting är indelat i valkretsar, ska länsstyrelsen senast den 30 april det år då ordinarie 
val ska hållas besluta hur många fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha. Det ska göras på 
följande sätt.

Antalet personer som har rösträtt i landstinget delas med antalet fasta valkretsmandat och därefter 
delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som blir resultatet av den 
beräkningen. Varje gång som antalet som har rösträtt i en valkrets är jämnt delbart med detta tal får 
den valkretsen ett mandat.

Om inte alla fasta valkretsmandat kan fördelas på detta sätt, får valkretsarna de återstående 
mandaten i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen. När överskottstalen är 
lika stora i två eller flera valkretsar, ska lotten avgöra vilken valkrets som ska få mandatet.

Regeringen eller den myndighet som beslutar om ändring i landets indelning i landsting eller 
kommuner får, om det behövs, bestämma att beslut om fördelning av mandat får meddelas senare än 
den dag som anges i första stycket. Lag (2014:1384).















GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-05-03     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §119    Dnr: KS.2017.112      

 

Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län  

 

Ärendebeskrivning 

Regionens parlamentariska nämnd har i uppdrag att inför kommande 

mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. Enligt vallagen kap 4 § 8, 

ska regionen ge samtliga kommuner inom området möjlighet att yttra sig över 

förslaget innan regionfullmäktige fattar beslut.  

 

Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting har varit indelad i sex 

valkretsar fram till dess att Habo och Mullsjö kommuner övergick till 

Jönköpings län, därefter har landstinget numera Region Jönköpings län haft 7 

valkretsar. Sammansättningen på valkretsarna har inte ändrats utan varit 

desamma sedan 70-talet. Vid en jämförelse med andra län så har Region 

Jönköpings län förhållandevis många valkretsar. Endast Stockholms läns 

landsting har fler valkretsar. 

 

Enligt kap 5, § 6 vallagen ska en valkrets vara så utformad att den kan ha minst 

åtta fasta valkretsmandat. Nässjö är en sådan valkrets som inte längre uppfyller 

detta krav, och har inte gjort det de senaste valen. Vidare ligger två valkretsar 

på gränsen att klara vallagens krav om antal fasta mandat. 

 

Innebörd för valsedlar vs valkretsar  

Antalet valkretsar som regionen ska ha har ingen betydelse för hur många 

valsedlar ett parti får ha inom en valkrets. Det är upp till respektive parti att 

själva bestämma hur många valsedlar de önskar ha och hur de geografiskt inom 

valkretsen fördelas. När det gäller kandidaterna så kan kandidater från GGVV 

återfinnas på valsedel på Höglandet. Enda kravet är att personen är folkbokförd 

inom regionen.  

 

Innebörd för personvalet  

När det gäller personvalet så räknas detta per valkrets – för att en person ska 

kunna bli personvald krävs att vederbörande erhåller minst 5% av partiets 

samtliga röster inom en valkrets. Alltså ingen förändring, mer än att den 

geografiska ytan blir något större. 

 

Förslag till förändrad valkrets från den regionens parlamentariska nämnd 

Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka varit indelat i tre geografiska områden. 

Jönköping, Höglandet och GGVV. Det har därför varit naturligt för regionens 

parlamentariska nämnd, att också i diskussionen om valkretsar utgå från denna 

indelning.  

 

Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att 

valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 förändras till TRE valkretsar, med 

den geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att 

antalet mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta 

valkretsmandat och 9 utjämningsmandat). 

 

Beslutsunderlag 

Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län  

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2017 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks § 119 (forts.) 

 

 

Yrkande 

Peter Bruhn (MP): Bifall till liggande förslag. 

 

Anton Sjödell (M): Att uppmärksamma den parlamentariska kommittén på att 

förändringen till större valkretsar i regionen kan komma medföra en större 

utmaning i att bli personvald. 

 

Marie-Louise Dinäss (S): Att det kan bli svårare för små kommuner att hävda 

sig mot de stora kommunerna vad det gäller representation. 

 

Gunnel Augustsson (S): Bifall till Anton Sjödell (M) och Marie-Louise Dinäss (S) 

tilläggsyrkande. 

 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anton Sjödells (M) tilläggsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie-Louise Dinäss (S) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte ha något att erinra mot regionens parlamentariska nämnds förslag till 

förändrad valkrets inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län, 

 

att  uppmärksamma den parlamentariska kommittén på att förändringen till 

större valkretsar i regionen kan komma medföra en större utmaning i att 

bli personvald, samt 

 

att  det kan bli svårare för små kommuner att hävda sig mot de stora 

kommunerna vad det gäller representation. 

  

 

 

Expedieras till: 

Regionen i Jönköpings län,  Regionledningskontoret 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet  
 

 

 















 

Valnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-05-09  4 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/106 

 § 2 Förändrad valkretsindelning  

  

Beslut 

Valnämnden har inga synpunkter på förslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Regionens parlamentariska nämnd har i uppdrag att inför kommande 

mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. Ett förslag har 

översänts till länets kommuner med möjlighet för kommunerna att yttra sig 

över förslaget.  

 

Förslaget innebär att valkretsindelningen förändras från sju till tre 

valkretsar, men den geografiska indelningen Jönköping (med Habo och 

Mullsjö)-Höglandet-GGVV 

 

--- 
 

Beslutet skickas till:  

Region Jönköpings län, parlamentariska nämnden  
 

 

  







JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-17 

1  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Valkretsar inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län
Ks/2017:215   111

Sammanfattning
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju 
valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför 
kommande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. 

Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsin-
delningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den 
geografiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet 
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta valkrets-
mandat och 9 utjämningsmandat). 

Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och samma 
valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar.

Beslutsunderlag
Region Jönköpings läns remiss 2017-04-10
Valnämndens beslut 2017-04-02 § 13 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunalrådsyttranden enligt nedan

Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Ann-Marie Nilssons (C) förslag till kommunstyrelsens beslut:

 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför 
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.

Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-05-17
Kommunstyrelsens beslut

 Jönköpings kommun tillstyrker förslaget om ny valkretsindelning inför 
landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län.

Denna paragraf förklaras vara omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Vn



JÖNKÖPINGS KOMMUN 
Valnämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
2017-05-02  

§ 13 

Yttrande över indelning av valkretsar inför landstingsvalet 2018 i 
Region Jönköpings län 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju 
vaikrefsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför kom-
mande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. 

Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindel-
ningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geogra-
fiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet 
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta val-
kretsmandat och 9 utjämningsmandat). 

Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och 
samma valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar. Syn-
punkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017. 

Beslutsunderlag 
- Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 
Åke Johansson (c) yrkar bifall till förslaget. 

Valnämndens beslut 
Med yttrande till kommunstyrelsen 

- Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 överlämnas till Region Jön-
köpings län. Tjänsteskrivelsen tillstyrker förslaget om ny valkretsindel-
ning inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län. 

Expedieras till: 
'-T Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ( 1 4 



Malena Tovesson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
Kanslichef 2017-04-24 

Valnänmden 

Yttrande över indelning av valkretsar inför landstingsvalet 2018 i 
Region Jönköpings län 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är indelade i sju 
valkretsar. Regionens parlamentariska nämnd har fått i uppdrag att inför kom- 
mande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. 

Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindel-
ningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geogra-
fiska indelningen Jönköping-Hö glandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet 
mandat i regionfullmäktige ska bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta val-
kretsmandat och 9 utjämningsmandat). 

Förslaget innebär att hela Jönköpings kommun kommer att ingå i en och 
samma valkrets på regionalnivå, istället för som idag i två valkretsar. Syn-
punkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017. 

Beslutsunderlag 
- Stadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24. 

Förslag till valnämnden 
Med yttrande till kommunstyrelsen 

- Stadskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-24 överlämnas till Region Jön- 
köpings län. Tjänsteskrivelsen tillstyrker förslaget om ny valkretsindel-
ning inför landstingsvalet 2018 i Region Jönköpings län. 

Ärende 
Region Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns landsting, är delat i sju val-
kretsar. Regionens parlamentariska nämnd har tätt i uppdrag att inför kom-
mande mandatperiod göra en översyn av valkretsindelningen. 

Sedan 70-talet har befolkningsförändringar skett i länet och storleksförhållan-
dena mellan valkretsarna har förändrats. Enligt vallagen ska en valkrets vara 
utformad, så att den har minst åtta fasta valkretsmandat. Nässjös valkrets upp-
fyller inte detta krav längre sedan några val tillbaka. Två andra valkretsar lig-
ger på gränsen för att klara vallagens krav om antal fasta mandat. Vid en 

andra
järn- 

- frnelse med dra länsa har Region Jönköpings lan förhållandevis många val- 

STADSKONTORET 
Besöksadress Rådhuset ii 101 EIKOPINGS 
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2 (2)  

kretsar. 

Jönköpings kommun är uppdelad i två valkretsar, där den västra är med Habo 
och Mullsjö. Denna fördelning gjordes efter länsindelningen 1998 då Habo och 
Mullsjö kom över till Jönköpings län, men där Habo och Mullsjö var för små 
kommuner för att kunna utgöra en egen valkrets. Att Jönköpings kommun är 
uppdelad i två valkretsar, baserat på Jönköpings kommuns indelning i valkret-
sar, har aldrig vare sig av politiker eller väljare setts som naturlig. 

Jönköpings län har sedan lång tid tillbaka varit indelat i tre geografiska områ-
den. Jönköping, Höglandet och GGVV. En valkretsindelning med detta som 
utgångspunkt skulle innebära tre valkretsar där Jönköping skulle ha 31 fasta 
valkretsmandat, Höglandet 23 och GGVV 18 fasta valkretsmandat. Det är en 
fördelning som blir förhållandevis jämn mellan valkretsarna. 

Regionen utrening visar att hur än förslagen läggs där ambitionen är att Jönkö-
pings kommun inte ska delas i två delar, kommer Jönköpings kommun med 
Habo och Mullsjö alltid att vara dominant och ha drygt 40 % av alla röstberät-
tigade inom sitt område. Den jämnaste fördelning av fasta valkretsmandat mel-
lan valkretsarna fås om alternativet med tre valkretsar tillämpas. Önskar man 
fler valkretsar än fyra blir dominansen förhållandevis ännu större för Jönkö-
pingskretsen. 

Parlamentariska nämnden för Region Jönköpings län föreslår att valkretsindel-
ningen inför landstingsvalet 2018 förändras till tre valkretsar, med den geogra-
fiska indelningen Jönköping-Höglandet-GGVV. Vidare föreslås att antalet 
mandat i regionfullmäktige skall bibehållas med 81 ledamöter (72 fasta val-
kretsmandat och 9 utjämningsmandat) 

Enligt vallagen kap 4 § 8, skall regionen ge samtliga kommuner inom området 
möjlighet att yttra sig över förslaget innan Regionftillmäktige fattar beslut. 
Synpunkter på förslaget ska vara Regionen tillhandla senast den 15 maj 2017. 

Synpunkter 
För Jönköpings kommun del är det positivt att förslaget innebär att Jönköpings 
kommun kommer vara en valkrets på regionalnivå och inte uppdelad i två val-
kretsar som idag. Det innebär bland annat att kommunens egen valkretsindel-
ning förenklas eftersom hänsyn inte längre behöver tas till landstingetsvalkrets-
indelningen. Vidare är Jönköpings kommun positiva till att Regionen försöker 
skapa en så jämn fördelning mellan valkretsarna som möjligt. Jönköpings 
kommun tillstyrker förslaget i sin helhet. 

Carl- ohan Korsås, Malena  Totes  son / 

Staddirektör Kanslichef 















PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 118 Byggnation av Råslätts vårdcentrum 
Diarienummer: RJL 2017/1442

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Godkänner byggnation av Råslätts vårdcentrum med en 
minskning av 300 kvm BRA, med åtföljande minskning av 
maxbeloppet 161 500 000 kronor samt vid styrelsens 
sammanträde redovisa slutgiltig kostnad

Sammanfattning 
Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som 
hyrs av Vätterhem. Lokalerna är anpassade för den vård som 
bedrevs i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och 
installationerna är både underdimensionerade och slitna.
Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av 
arbetssätt. Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya 
lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och 
verksamhet. 

Förslaget till nybyggnation av ett vårdcentrum på Råslätt bygger 
på en samlokalisering av vårdcentral, folktandvård samt 
familjecentral.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-05-23
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink önskar en återkoppling när förfrågnings-
underlaget är framme. 
Ordföranden föreslår att byggnationen av Råslätts vårdcentrum 
godkänns med en minskning av 300 kvm BRA och därmed en 
åtföljande minskning av slutgiltig kostnad, som bör redovisas 
vid styrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid: 2017-05-23, kl 09:00-16:50

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 102 Byggnation av Råslätts vårdcentrum 
Diarienummer: RJL 2017/1442

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att verka för att 
minska lokalytorna. Ärendet återkommer för behandling 
vid nästa arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Råslätts Vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som 
hyrs av Vätterhem. Lokalerna är anpassade för den vård som 
bedrevs i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och 
installationerna är både underdimensionerade och slitna.
Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av 
arbetssätt. Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya 
lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och 
verksamhet. Förslaget till nybyggnation av ett vårdcentrum på 
Råslätt bygger på en samlokalisering av vårdcentral, 
folktandvård samt familjecentral.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-05-11

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att regionledningskontoret får i uppdrag 
att verka för att minska lokalytorna. Ärendet behandlas på 
kommande arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör 

Vid protokollet 

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 94-116
Tid: 2017-05-23, kl 09:00-16:50

Justeras 

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg

Regionfullmäktige

Byggnation av Råslätts vårdcentrum

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

1. godkänna byggnation av Råslätts vårdcentrum till en kostnad på maximalt 
161 500 000 kronor.

2. reservera medel i kommande investeringsplan för konstnärlig gestaltning 
motsvarande 1 100 000 kronor.

Sammanfattning
Råslätts vårdcentral finns idag i drygt 30 år gamla lokaler som hyrs av Vätterhem. 
Lokalerna är anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 80-talet och de 
tekniska systemen och installationerna är både underdimensionerade och slitna. 
Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. 

Vårdcentralen på Råslätt är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav 
på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Förslaget till nybyggnation av ett 
vårdcentrum på Råslätt bygger på en samlokalisering av vårdcentral, folktandvård 
samt familjecentral. 

Information i ärendet
Bakgrund
1985/86 flyttade vårdcentralen in i Vätterhems fastighet på Råslätt. Sedan dess har 
mindre förändringar gjorts och under en period utökades lokalerna genom att 
koppla en lägenhet till vårdcentralen. Lokalförändringen avslutades i samband 
med att hemsjukvården övergick i kommunal regi 2013.

Befintliga lokaler är inte ändamålsenliga för dagens verksamhet. Personalen har 
inte överblick över patienterna eftersom verksamheten är fördelad på olika 
våningsplan och lokalerna medger inte effektiva arbetsmetoder bland annat för att 
personalen måste förflytta sig mellan de olika våningsplanen. Eftersom lokalerna 
är utspridda på olika våningsplan kan inte heller en tillfredställande säkerhet 
uppnås. Telefonrådgivningen till patienter är idag placerad på två olika plan, 
vilket är irrationellt.

Barnhälsovården (BHV) finns idag på plan 4 och i samma fastighet finns
Kvinnohälsovården (KHV) på plan 5. Inom BHV-mottagningen finns även
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tillgång till kurator från socialtjänsten Jönköpings kommun. Samverkan sker med 
den öppna förskolan som idag har sin verksamhet på Råslätts Stadsgård. Dagligen 
sker samverkan med KHV, kuratorer samt den öppna förskolan. Befintliga lokaler 
är slitna och har små rum. 

Folktandvården ligger på markplan centralt beläget på Råslätts torg. Lokalerna är 
inte ändamålsenliga för dagens verksamhet, det finns även problem med luft och 
ventilation. 

2013 togs ett förslag fram utifrån då gällande förutsättningar vad gäller tomt, 
detaljplan, krav på byggnadens utformning och verksamhetens behov. Denna 
kostnadsberäknades preliminärt till 130 000 000 kronor.

Framtida verksamhet
Verksamhet förändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav 
som innebär att det inte går att höra vad som sägs mellan rummen. Rummen bör 
också vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål. Det 
ska vara möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten till exempel för 
kvällsmottagningsverksamhet. Lokalerna ska också upplevas säkra när det gäller 
hot och våld. Tillgängligheten är viktig för besökare, patienter samt personalen.

Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande
expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett 
våningsplan på hela fastigheten.

All planering och projektering har målet att långsiktigt minska påverkan på 
miljön. Den planerade nybyggnadsytan blir cirka 6080 m2.

Finansiering
I budget 2017 finns bland objekten som är preliminärt kostnadsberäknade i 
investeringsbudgeten 130 000 000 kronor fördelat över åren 2017-2019. Sedan 
förslaget som kostnadsberäknades 2013 har lokalbehovet förändrats, psykosociala 
enheten har försvunnit och familjecentral samt utbildningslokaler har tillkommit. 
Byggnadens utformning och verksamhetens krav på ytor har också förändrats 
sedan dess. Byggnaden som fanns med i förslaget 2013 var 4275 m2 BTA. För de 
verksamheter som idag ska inrymmas i byggnaden blir ytan 6080 m2 BTA. 
Kostnadsberäkning av nuvarande förslag till nybyggnation av Råslätts 
Vårdcentrum uppgår till 161 500 000 kronor. 

Den högre kostnaden i nu föreslagen byggnation är inte enbart en följd av att ytan 
ökats utan är också beroende av andra faktorer. Budgeterat tomtpris och 
anslutningskostnader har dubblerats. Den nya byggnaden ska byggas efter de nya 
energikrav som gäller för 2020. Byggnaden ska även kompletteras med solceller 
på taket. Finansiering av solcellerna kommer att ske inom ramen för det särskilda 
anslaget för Hållbarhetsprogrammet.
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I den av regionfullmäktige antagna kulturplanen finns beskrivet att behovet av 
konstnärlig gestaltning ska prövas utifrån målet att en procent av utgiften avsätts 
för detta ändamål. Råslätts Vårdcentrums lokaler kommer till stor del att utgöras 
av ytor som blir aktuella för konstnärlig gestaltning, det samma gäller 
utomhusmiljön. Eftersom verksamheten bedrivs i samma omfattning redan idag 
förväntas en stor del av befintliga gestaltningar och lös konst vara möjligt att 
återanvända i dessa nya lokaler. Förslaget är att 0,7 procent av 
byggnationsutgiften avsätts för konstnärlig gestaltning, avrundat belopp utgör 
1 100 000 kronor. 

I kommande budgetarbete kommer medel för inventarier och lös utrustning att 
behöva avsättas. Hyran för lokalerna hanteras inom ramen för Vårdcentralerna 
Bra Liv samt Folktandvården. Hyran för familjecentralen fördelas mellan 
Jönköpings kommun och regionens verksamheter. 

Verksamhetens bedömning av investeringens effekter

Bilaga till ärende Råslätt Vårdcentrum – DNR 
2017/1442
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 3

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 3

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 2

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Ingen påverkan

Servicekostnader för städ: Ingen påverkan

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ökar

Media (El, värme): Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat): Minskar
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Patienter: Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-11

 Gestaltningsbeskrivning Råslätts vårdcentrum

 Markgestaltning Råslätts vårdcentrum

 Verksamhetsbeskrivning Råslätts vårdcentrum

 Detaljplan granskningshandling

 Marköverlåtelseavtal

 Servitutsavtal avseende besöksparkeringar

 Servitutsavtal avseende parkeringshus

Beslutet skickas till
Regionfastigheter
Vårdcentralerna Bra Liv -Ledningsstab
Regionledningskontoret - Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Gestaltningsbeskrivning
Råslätts Vårdcentrum
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Nytt vårdcentrum på Råslätt
Bakgrund

Råslätt är ett tidstypiskt miljonprogramsområde med en storskalig 
stadsplan där 6-vånings skivhus ligger symmetriskt placerade 
kring en centrumbebyggelse. Området är trafikseparerat och man 
rör sig i huvudsak till fots bland bostadshusen. En väl uppvuxen 
grönska och grönområden för rekreation omger byggnaderna. 

Råslätt är i behov av och står inför en stor omvandling - dels 
upprustning och ombyggnad av befintliga byggnader men även 
förtätning inne i området och längs tillfartsvägarna. Man planerar 
även att bygga ett resecentrum och utöka kollektivtrafiken samt 
utveckla en stadspark.

Regionen har idag sina verksamheter på Råslätt utspridda i lokaler 
som inte är ändamålsenliga. Ett nytt vårdcentrum som samlar 
Vårdcentralen, Folktandvården och Familjecentralen under samma 
tak har planerats tillsammans med verksamheterna under en lång 
tid. En samverkansprocess med Regionfastigheter, Kommunen 
och Vätterhem har gett förutsättningarna för den nya byggnaden 
som nu kommer att uppföras på en attraktiv tomt i hjärtat av 
Råslätt. 

RÅSLÄTTS VÅRDCENTRUM AFP SLUTPRESENTATION                          2017.01.19  

Flygbild över Råslätt med tomten för Vårdcentrum markerat. 
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Vision
Ett nytt landmärke på Råslätt

Visionen är att skapa: 

• En offentlig byggnad som tillför Råslätt en ny 
spännande arkitektur och blir ett nytt självklart 
landmärke.

• En robust och ändamålsenlig byggnad som är 
flexibel och kan förändras över tid.

• En byggnad som bjuder in besökare och 
personal genom en vänlig och omsorgsfullt 
gestaltad bottenvåning.

• En rumsskapande byggnad som tydliggör 
entrétorget och ramar in den nya parken.

• En ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
byggnad.

• En byggnad som bidrar till en ökad trygghet i 
Råslätt.



GESTALTNINGSBESKRIVNING  RÅSLÄTT VÅRDCENTRUM 2017.03.205

Stadsbyggnad
Detaljplanens förutsättningar

En ny detaljplan för tomten ”Önskemålet” har arbetats fram och 
den innehåller förutom ett vårdcentrum bostäder. I samband med 
detaljplanearbetet gjordes analyser av en större del av området 
för att få en ökad förståelse för de befintliga förutsättningarna men 
också ta in de nya planer och idéer som finns för utvecklingen av 
Råslätt. En fortsatt samverkan med omgivande aktörer är viktig för 
att skapa en bra helhet.

Tomten har ett mycket centralt läge och omges av viktiga stråk 
och noder. Grönområdet väster om tomten planeras att utvecklas 
till en ny park. Centrumet ska byggas om och utvecklas och 
kollektivtrafiken byggas ut. Detta ska väl beaktas vid utformningen 
och det förpliktigar att skapa en byggnad som är intressant och 
trygg att röra sig kring till fots.

Önskemålet delas i två byggrätter där Vårdcentrum ligger närmast 
centrumbebyggelsen. Den nya bebyggelsen har en kvartersstruktur 
med högre bebyggelse mot norr och öster och lägre bebyggelse 
mot gång- och cykelstråket och parken i väster. Gårdsrummet har 
en tydlig delning i tomtgränsen för att separera bostadsgården och 
Vårdcentrums funktioner. Det kommer att bli en nivåskillnad här, då 
bostäderna har ett underbyggt garage. Angöring till vårdcentrum 
sker i norr för besökare och i öster för inlastning och ambulans.

Vårdcentrum består av två volymer - en huvudbyggnad i fyra 
våningar och en lägre envåningsbyggnad ”Annexet” som ligger vid 
parken och skapar ett skyddat gårdsrum mot söder. Detaljplanen 
medger båda byggnader att byggas till med en våning vid framtida 
behov av expansion.

Illustration från analys av platsens möjligheter och förutsättningar i samband med detaljplanearbetet

Modell som illustrerar detaljplanens förutsättningar

Önskemålet 7-8

Utveckla Aktivitetsstråk

Utveckla grönt parkstråk

Samla 

POTENTIELLA STRÅK OCH PLATSER, PLANERAD SPÅRVAGNSSLINGA               

ANALYS RÅSLÄTT INFÖR NY DETALJPLAN FÖR ÖNSKEMÅLET 7 OCH 8                        2016.06.10

blivande
torg?

Önskemålet

aktivitetsstråk?

förstärka grönt stråk

ny park

G
C

-s
trå

k

spårvagn?

torg

trafik?

resecentrum?
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Volymer

Vid utformningen av vårdcentrum har volymerna bearbetats 
och formats för att anpassas till platsen och verksamheterna. 
Hörnet mot nordost har kapats och följer Fiskgjusegatan och 
bostadskvarterets riktning. På så sätt öppnar man upp en 
siktlinje mot de nya bostäderna och vidare in mot området och 
möjliggör för grönska att omge byggnaden. I bottenvåningen 
är volymen indragen i det spetsiga hörnet vilket ger byggnaden 
ett lättare, spänstigare uttryck. Byggnaden annonserar sig mot 
centrumbebyggelsen och parkeringstorget i norr, och här gör man 
entré till de olika verksamheterna. Entréerna är indragna och på så 
vis väl synliga, välkomnande och väderskyddade.

Den låga delen, ”Annexet” som innehåller en öppen förskola 
uppförs endast i en våning initialt. Den samspelar med parken och 
skapar en skyddad trädgård för verksamheten. Annexet kopplas till 
huvudbyggnaden via en länkbyggnad.

Volymskiss över området.
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Byggnadsstruktur
Bärande idéer

Ett starkt önskemål från Regionfastigheter har varit att skapa 
en byggnad med stor flexibilitet samtidigt som specifika 
verksamhetsbehov skall kunna tillgodoses. Det framfördes tidigt 
önskemål om en byggnad med ett dubbelkorridorssystem. 

Andra styrande behov, som påverkat idéerna, har varit att skapa 
tydliga entréer som ökar orienterbarheten. Verksamheterna har 
dessutom behov av ha olika öppettider och vill kunna skapa 
individuella entrésituationer. Samtidigt skall nya behov lätt kunna 
tillgodoses. 

Tre separata trapphus med hiss skapar tillsammans med 
korridorsystemet stora variationsmöjligheter. Fasad mot entréstråk 
kan förses med separata ingångar. Alla byggnadens plan har 
förbindelse med de tre trapphusen och alla verksamhetsytor har 
neutrala förbindelser med de gemensamma serviceytorna på 
entréplan och i källaren. Byggnaden har ett tydligt modulsystem 
som bygger på cc1200mm.  

Sprängskiss över byggnadens struktur.

Källare (plan 1)

Entréplan (plan 2)

Plan 3

Plan 4

Plan 5
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Verksamheterna och lokalerna
Familjecentralen

Familjecentralen ger stöd till-  och vård av barn och föräldrar i 
samband med graviditet och fram till skolåldern. Familjecentralen 
på Råslätt består av fyra enheter; Kvinnohälsovård, Barnhälsovård, 
Öppna förskolan och Social verksamhet. Enheterna samlokaliseras 
för att uppnå god samverkan och förenkla besöken för familjerna.

Lokalerna är placerade i markplan med koppling mot entréstråk, 
parkstråk och trädgård samt en inre koppling mot vårdcentral och 
gemensamma stödfunktioner.

Alla verksamheterna ligger grupperade längst en central axel 
som löper mellan Kvinnohälsovården och Öppna förskolan. 
Barnhälsovårdens väntrum utgör ett delmål längs axeln. Den inre 
gemsamma axeln ger stöd för samarbete mellan verksamheterna 
och erbjuder samtidigt besökaren enkel kontakt med all 
verksamhet på Familjecentralen.
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Familjecentralen i byggnadens markplan.
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Familjecentralen

Som gravid förstagångsbesökare når man kvinnohälsovården från 
entréstråket. Redan när man kommer in går det att få överblick och 
se bort mot Barnhälsovård och vidare mot Social verksamhet och 
Öppen förskola, men även på ett enkelt sätt hitta in till målet för 
besöket - Kvinnohälsovården. 

Barnhälsovården är placerad i mitten och utgör på ett sätt en 
förbindelselänk mellan Kvinnohälsovård och Öppna förskolan. 
Besökare till Barnhälsovården kan beroende på ärende komma 
antingen från entréstråk eller parkstråk. 

Öppna förskolan och Social verksamhet kan med fördel nås från 
parkentrén. Barn och föräldrar kan via Öppna förskolan även nå en 
egen uteplats och trädgård med lekmöjlighet. Här kan även barn 
stå skyddat och sova i sin barnvagn.

Vid behov av stöd från socionom finns dessa i närheten av både 
Barnhälsovård som Öppen förskola.

RÅSLÄTT, MARKPLANERING PROGRAMHANDLING 1:200 (A3) 2016-01-17Den yttre miljön kompletterar den öppna förskolans inomhusverksamhet.
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Vårdcentralen

Vårdcentral, Laboratorium och Utbildningsmottagning utgör 
den största delen av Vårdcentrum och går under benämningen 
Vårdcentralen. Lokalerna är utformade för att möjliggöra en 
variation av aktiviteter i samma struktur. 

Vårdcentralens entré ligger i mitt i entréstråket och den 
gemensamma receptionen som är utgångspunkt för ett besök, 
når man en trappa upp. Oavsett om man åker hiss eller går i 
trappan, som fått sin form för att inbjuda till rörelse, så möts man 
här av ett ljust väntrum med god orienterbarhet och utsikt över 
omgivningarna.

Det centrala trapphuset och dubbelkorridorssystemet ger möjlighet 
att ha en tydlig publik zon där patientbesöken sker och en intern 
zon där personal kan arbeta med andra arbetsuppgifter utan 
externa besökare. Alla besökare använder det centrala trapphuset. 
Personalen har förutom det centrala trapphuset även möjlighet att 
använda de två andra för intern kommunikation mellan planen.

Enheter med stora flöden av patienter som t.ex Laboratoriet, är 
belägna nära reception och det centrala väntrummet. Detta ger 
möjlighet att på ett effektivitet sätt möta varierade besöksflöden. 
Vissa större rumsbildningar som t.ex REHAB Gym är placerade 
för att ge patienten det bästa av ljus och natur utan att göra avkall 
på funktion eller begränsa strukturens möjlighet till variation. 
Personalrummet är placerat enligt samma princip men här finns 
även en generös balkong i söderläge.   

INTERN ZON  PERSONAL

VÄNT

PERSONAL

GYM

Vårdcentralens andra våningsplan.

ENTRÉ BESÖK

RECEPTION

INTERN ZON  PERSONAL

   

Vårdcentralens första våningsplan.
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Folktandvården

Folktandvårdens lokaler är placerade tre våningar upp från 
markplan. Besökare når tandvården via det västra trapphuset och 
det första de möter är reception och väntrum.

Behandlingsrummen är centralt placerade runt ett takljusbelyst 
funktionstorg. Alla för tandvården viktiga funktioner finns här och 
efter behandling kan besökaren enkelt boka återbesökstid i denna 
zon.

Personalen har möjlighet till egen ingång direkt in i den interna 
zonen där kontor och personalrum finns. Vid tillfälle kan även 
personalen gå ut och få frisk luft, sol etc. på sin balkong i 
söderläge.

Folktandvården har med sin placering i huset flera möjligheter till 
expansion. Kallvinden är förberedd för att på ett enkelt sätt byggas 
om till t.ex tandvård.

BEHANDLING

BEHANDLING

ENTRÉ
BESÖK

TORG

PERSONAL

Folktandvården på plan fem, med det centrala ”torget”.
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Exteriör
Bärande idéer

De tre beståndsdelarna
Vi vill på ett enkelt sätt beskriva huvudbyggnadens exteriör genom 
beståndsdelarna ”Kroppen”, ”Kappan” och ”Skon”. Kroppen är 
den mycket enkla, funktionella byggnaden som utgör klimatskalet. 
Kring kroppens sveps en ”kappa” som med sitt textila uttryck 
ger byggnaden karaktär, glans och värme. Skon symboliserar 
sockelvåningen som ger värme och är varierad och detaljrik för att 
kunna upplevas på nära håll.

Materialen är naturliga, robusta och hållbara. Byggnaden ska i 
sitt uttryck samspela med sin omgivning och med den omgivande 
grönskan.

Kroppen

Kappan

Skon
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Exteriör
Kroppen

Kroppen utgörs av en enkel bärande fasad av rationella, släta 
sandwich-element av betong, förslagsvis gjutna i en stålform. 
Betongen ska upplevas ljus och bestå av en ljusare cement 
än standard. Detta för att skapa en större kontrast till och 
skuggverkan av kappans mönster.

Fönster sitter i fönsterband för att erbjuda en stor flexibilitet att 
kunna förändra planlösningen över tid. I utrymmen som väntrum, 
trapphus, personalrum och korridorändar sitter fönsterpartier av 
större format och som förslagsvis går ner till golv för att släppa 
in mer dagsljus och ge generösa utblickar. Fönsterbandens 
fönster har två olika format och varieras så att de samspelar 
med byggnadens modulsystem.  Fönstren är av grålackerad 
aluminium/trä med enkla profiler. I fönsterbandens fyllning sitter 
mineritskiva i kulör lika betongelementen. Fönster, bleck och plåtar 
ska kulörmässigt ligga nära betongen. Tanken är att kroppen ska 
kännas väldigt homogen och enkel.

En enkel byggnad av betongelement med fönster- 

band

Fönsterband av fönster med enkla profiler
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Kappan

Kappan som sveps på en distans från kroppen utgörs av flätade 
plåtband som för tankarna till en textil väv. Plåtbanden skall vara 
av en metall som ger lyster och värme och förslaget är corténplåt. 
Kappan och väven har också sin symbolik i de olika kulturuttryck 
som finns på Råslätt, som vävs ihop och bildar en helhet.

Systemet av flätningen görs i två ”lager” där en tätare flätning fästs 
bakom en mer stormaskig. Detta tillåter att öppningar i ”kappan” 
görs framför majoriteten av fönster, för att tillåta ljus och utblickar. 
Det stormaskiga rutnätet kan dock utan problem fortsätta förbi 
fönsteröppningarna utan att tumma på dessa  kvaliteter samtidigt 
som det skapar ett mer sammanhållet uttryck. Vid cykelparkeringen 
i öster fortsätter detta nät ned och möter mark. Bakom detta fästs 
nät av typen Gunnebostängsel, vilket förhindrar både klättring och 
stölder samt skapar ett lekfullt uttryck och bidrar till en känsla av 
att byggnadskroppen svävar. Här kan växtlighet försiktigt leta sig 
upp.

Det mindre rutnätet av den flätade metallen kan tillåtas täcka   
större fönsterpartier vid exempelvis trapphus och skapar en   
vacker skuggverkan i rummet innanför.

Tack vare denna skuggverkan blir fasaden spännande och ser olika 
ut beroende på tidpunkt och årstid.

Distans och infästning utreds i projekteringen. Beaktande för 
fåglars eventuella bobyggande skall göras.

Parkeringshuset på Södra vägen i Göteborg är klädd i flätad kopparplåt.

Fasadutsnitt
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Skon

Bottenvåningen på den stora byggnadsvolymen avviker i material  
för att bryta ner skalan och ge ett vänligt intryck där man rör sig 
som besökare eller förbipasserande. Trä är ett material som av de 
allra flesta uppfattas positivt och det ger en värme och är härligt att 
ta på.

Vi föreslår en panel bestående av ribbor av lärk som fäst mot de 
bakomliggande betongelementen med ca 10mm distans mellan 
ribborna för att accentuera vertikaliteten men också för att göra 
fasaden mindre benägen att klottra på samt enkelt utbytbar vid 
eventuell skada. Vid fönster i bottenplan där verksamheten kräver 
visst insynsskydd fortsätter träribborna delvis framför fönster och 
skapar ett naturligt insynsskydd.

I det spetsiga hörnet fortsätter träpanelen in i cykelförrådet för att 
förstärka den övre volymens svävande känsla och för att skapa en 
sammanhållen bottenvåning.

Byggnaden är omgiven av grönska i form av planteringar, och på 
några ställen tillåts växter klättra på växtvajrar eller metallnätet som 
omger cykelförrådet på östra gaveln.

Ribborna kan på enkelt fortsätta förbi fönster.

Slät träpanel vid entréerna.

Grönska som klättrar kring cykelparkeringen.
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Annexet

Annexet, som också är en del av ”skon”, inrymmer den Öppna 
förskolan klädd i trä, men med ett annorlunda utförande. För 
att skapa ett lekfullt uttryck  föreslås en fasad av kvadratiska 
träelement som monteras i 45 graders vinkel, omlott likt fjäll. 
Tanken är att det mönster som skapas ska samspela med 
Kappans. Träelementen är av lärk som impregneras mot röta och 
brand.

Även fönstersättningen är lekfull och följer delvis mönstret och 
skapar spännande utblickar för barnen

Taket på Annexet är bevuxet med sedum. Sedum bidrar till en 
fördröjning av dagvattenhanteringen. Taket är synligt både från 
Vårdcentrum och de omgivande bostäderna och är trevligt att 
blicka ut över.

Motionscentralen ”Kotten” i Kungälv som referensprojekt

Fasadutsnitt
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Skyltning

För att göra så lite inverkan på fasaden och på så sätt möjliggöra 
framtida förändring föreslås en flexibel skyltning. 

Den övergripande skyltningen som visar byggnadens funktion, 
alltså ”Råslätts Vårdcentrum”, föreslås fint perforerade plåt-
bokstäver som fästs med en distans utanpå den flätade fasaden. 
Dessa bokstäver bör vara av ljus kulör, förslagsvis natureloxerad 
aluminium, för att möjliggöra god läsbarhet dagtid. På kvällstid 
belyses bokstäverna bakifrån och den perforerade strukturen blir 
då mer synlig och läsbarheten blir tydlig.

Ovanför de olika verksamheternas entréer föreslås skyltning i 
karmlösa ljuslådor som fälls in i den släta träpanelen. Lådornas 
framkant ligger alltså i liv med kringliggande panel. Klisterfilm med 
tryckt aktuell skyltning fästs på insida glas och kan enkelt bytas ut 
vid behov. Det är av stor vikt att ljuset ilådan inte är för starkt och 
får bländande effekt.

Referensbild stor fasadskyltning Referensbild ljuslåda ovan entréer

Fasadutsnitt,  fasadskylt Fasadutsnitt ljuslåda ovan entréer
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Entréer

Till Råslätts Vårdcentrum finns fem entréer för besökare som nås 
från Entréstråket eller Parkstråket. Tre av entréerna leder till varsitt 
trapphus och hiss. För att hjälpa besökaren att hitta rätt är det 
viktigt att ingångarna tydligt accentueras. Detta görs med hjälp av 
belysning, skyltning och material. Entréerna är även dessa klädda i 
träpanel, men till skillnad från resten av bottenvåningen är panelen 
helt slät. Varje entré är indragen och skapar nisher som markerar 
var byggnaden öppnar sig. Nischerna är välkomnande och skapar 
ett naturligt väderskydd. I taket av dessa nischer sitter downlights, 
som ger ett varmt sken.

En tydlig idé är att entréernas material och karaktär ska följa med 
in i vindfång, inre entrérum och trapphus.

Den grå pilen i illustrationen bredvid markerar entrén till den lokal 
som finns i byggnaden som kan komma att hyras ut till en extern 
verksamhet. Denna lokal har skyltfönster och entrépartiet sitter inte 
indraget för att tydliggöra att skilja den från övriga entréer.

ENTRÉSTRÅK

PA
RK

ST
RÅ

K

Fasadutsnitt

Byggnadens olika besöksentréer
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Huvudidéen är att byggnaden ska få en självklar lokal förankring. 
Natur och grönska är den del av Råslätts karaktär. Att knyta an till 
detta och att i möjligaste mån använda hållbara naturmaterial som 
åldras vackert över tid är den genomgripande idén för den interiöra 
gestaltningen. Det utvändiga och invändiga möts och smälter ihop 
i byggnadens mer offentliga delar såsom inre entré, trapphus och 
väntrum. Även toaletter ska gestaltas utifrån detta koncept. 

Råslätt är mångkulturellt och detta ser vi också kan få ge 
inspitation till utformningen. Kanske genom den konstnärliga 
utsmyckningen där man skulle kunna dra nytta av och samverka 
med det konstprojekt som Råslätt fått anslag till. 

Interiör
Bärande idéer

Exempel på konstnärlig utsmyckning på Söndrumsskolan, där elever fått medverka i skapandet.

Råslätts grönska får “följa med” in i den interiöra gestaltningen.
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För att välkomna besökaren och skapa en sammanhållning 
mellan den yttre och den inre gestaltningen läggs stor vikt vid 
utformningen av entréhall och trapphus. Ljusa trapprum med 
gedigna naturmaterial som trä och terrazzo skapar en värme, 
robusthet och tidlöshet. 

Den släta träfasaden följer med in och löper på vidare på vägg i 
entréhall och upp i trappan. 

En fast planteringsyta i entréhallen ger naturlig växtplats åt 
grönska. Besökaren möts av en bit natur, en del av Råslätts 
karaktär, ett signum som förmedlar ett lugn. Det gröna kommer 
med in.

Trapphusen har olika förutsättning vad gäller dagsljus. Trapphuset 
mot väster har stora fönsterpartier mot parken. De andra 
trapphusen får dagsljus genom lanterniner och som komplenent 
extra omsorgsfull, karaktärsskapande ljussättning.

Väggarnas träpaneler följer med vidare in i väntrum och in till 
reception.  Grönska i form av lättskötta växtväggar - ”växttavlor” 
ger på utvalda ställen besökare och personal en positiv upplevelse 
av natur.

Växtlighetens storlek kan variera i storlek, från att täcka en hel vägg till att vara som en tavla.

Slät råspont fäcker väggarna. Grå terrazzo i trappa och på golv.

Interiör
Trapphusen
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Materialval

Vårdcentrum
Inne i verksamhetslokalerna vill vi fortsätta låta naturmaterialen 
skapa karaktären. Besökaren får på så sätt en sammanhållen 
positiv upplevelse som startar redan i entrén.

Höga funktionskrav på interiöra material så som städbarhet, 
tillgänglighet etc. gör att dessa måste väljas med omsorg. Vårt 
förslag innebär att låta den varma känslan av trä fortsätta in på 
vissa platser i korridorer och vid inre platsbildningar, väntrum. 

Färgsättning av inre miljöer föreslås göras i senare skede och då 
tillsammans med verksamheterna. Utgångspunkten bör vara med 
enkelhet lyfta fram och harmonisera med övriga naturmaterial.   

Öppna förskolan
Den öppna förskolan tillåts att vara unik. Färgsättning och 
materialval här föreslås kunna få en mer lekfull karaktär. 
Flera av aktiviteterna äger rum på golvet bör upplevas mjukt och 
varmt. Fönstersättningen är på flera ställen anpassad till barnens 
nivå. 

Exempel på omsorgsfullt utformad trappa
Naturmaterial och belysning är viktigt för
upplevelsen

Lanterniner sprider vackert ljus.

Omsorgsfullt utformade detaljer i Öppna 
Förskolan
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Träd som skapar 

rumsligheT

avskärmande och 

rogivande planTeringar
gräsmaTTa med 

lekobjekT

sandlek för 

de små

¨Trädäck för 

uTeplaTser 

barkflis med 
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beTongarmerad

parkering

lökväxTer för 

årsTidsväxlingar

verTikal grönska 

med kläTTerväxTer

RÅSLÄTT// 
markgesTalTning

Entréerna och framsidan till vårdcentrum har en enkel och 
tydlig inramning av välkomnande planteringar, klätterväxter, 
bänkar och träd. Växtligheten hjälper också till att skärma av 
och skapa integritet för de verksamheter i bottenplan som 
kräver det. 

På innergården till den öppna förskolan möts man av sam-
ma inramning och enkelhet, fast som här har en mer lekfull 
struktur och erbjuder en större variation i texturer. Spalter av 

planteringar i olika nivåer, barkflis med trampstenar och sandl-
ek är orienterade kring gräsmattan i gårdens mitt. De olika 
spalterna skapar några mer avgränsade platser för öppna för-
skolans verksamhet och de ger både möjlighet till lek, ro och att 
upptäcka. Småbarn har möjlighet att leka på gräsmattan, sprin-
ga på trampstenar i barkflis eller skapa i sandlådan. Familjer 
kan samlas på sittplatser på trädäcket eller mer i skymundan 
bakom planteringar under trädens skugga.

Uteplatsen för personal avgränsas med växtlighet och grind 
från den öppna förskolans del av gården. Även uteplatsen har 
en grön inramning, rabatterna intill staketet erbjuder doftande 
örter och klätterväxter som mjukar upp intrycket av staketet 
och ger vertikal grönska. 



RÅSLÄTTS VÅRDCENTRUM //  MARKGESTALTNING, fffFÖRSTUDIE 2017-01-27RÅSLÄTT, MARKPLANERING PROGRAMHANDLING 1:250 (A3) 2017-01-27

REGION JÖNKÖPINGS LÄN
RÅSLÄTTS VÅRDCENTRUM
FÖRSTUDIE
MARKGESTALTNING
White 170127

RÅSLÄTT// 
siTuaTionsplan

0 1 2 5m0.5

0 2 5 10m1

0 2 5 10m1

0 2 5 10m1

0 5 10 20m2

0 5 10 20m2

0 10 20 50m5

0 0.5 1 2m0.2

0 0.2 0.5 1m0.1

0 10 20 50cm5

0 5 10 20cm2

0 1 2 5cm0.5

0 0.2 0.5 10m0.1

0 5 10 30m2

0 0.5 1 3m0.2

Skala 1:1

Skala 1:5

Skala 1:10

Skala 1:20

Skala 1:25

Skala 1:75

Skala 1:50

Skala 1:100

Skala 1:200

Skala 1:250

Skala 1:300

Skala 1:400

Skala 1:500

Skala 1:750

Skala 1:1000

0
1

2

5m

0.5

0
2

5

10m

1

0 2
5

10m

1

0 2
5

10m

1

0
5

10

20m

2

0
5

10
20m

2

0
10

20

50m

5

0
0.5

1

2m

0.2

0
0.2

0.5

1m

0.1

0
10

20

50cm

5

0
5

10
20cm

2

0
1

2

5cm

0.5

0 0.2
0.5

10m

0.1

0 5 10

30m

2

0 0.5 1

3m

0.2

Skala 1:1

Skala 1:5

Skala 1:10

Skala 1:20

Skala 1:25

Skala 1:75

Skala 1:50

Skala 1:100

Skala 1:200

Skala 1:250

Skala 1:300

Skala 1:400

Skala 1:500

Skala 1:750

Skala 1:1000



RÅSLÄTT, MARKPLANERING PROGRAMHANDLING 1:200 (A3) 2016-01-17



 Dokumentnamn 

Förslag  
Nybyggnad av Vårdcentrum Råslätt 
Jönköping  
 

Datum

2017-04-25

	 	

 

Sida 
1 (7)   

 
 
 
 
 

Nybyggnad av Vårdcentrum Råslätt Jönköping  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: Thomas Svärd 
 
Datum: 2017-04-25 
 



 Dokumentnamn 

Förslag  
Nybyggnad av Vårdcentrum Råslätt 
Jönköping  
 

Datum

2017-04-25

	 	

 

Sida 
2 (7)   

 
	

Innehållsförteckning	
Nybyggnad av Vårdcentrum Råslätt Jönköping .................................................................... 1 

.  2 

Sammanfattning ............................................................................................................................. 3 

1.  VERKSAMHET .......................................................................................................................... 3 

1.1  Nulägesbeskrivning .......................................................................................................... 3 

1.2  Framtida verksamhet ....................................................................................................... 5 

Utveckling ........................................................................................................................................ 5 

Framtida lokalbehov ........................................................................................................................ 6 

Yttre miljö och trafik ........................................................................................................................ 6 

2   Miljö och energi ............................................................................................................... 7 

Miljö ................................................................................................................................................ 7 

Energi .............................................................................................................................................. 7 

Teknik .............................................................................................................................................. 7 

 
. 

 
  



 Dokumentnamn 

Förslag  
Nybyggnad av Vårdcentrum Råslätt 
Jönköping  
 

Datum

2017-04-25

	 	

 

Sida 
3 (7)   

Sammanfattning 

Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som 
bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både 
underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för 
anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens 
krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.  
 
I detta dokument presenteras förslag till en nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum. 
Förslaget bygger på en samlokalisera Vårdcentral, Folktandvård, Familjecentral 
(Kvinnohälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan samt socionomer).  
 
Förslaget har framtagits i samarbete med verksamheterna och gestaltningen har 
genomförts av White Ark. Förslaget har framtagits i möte/workshops.   
 
Nybyggnadsyta blir ca 6080 m2     

1. VERKSAMHET 

1.1 Nulägesbeskrivning	

Befintliga lokaler  
1985/86 flyttade vårdcentralen in i Vätterhems Fastighet Tornfalksgatan 11 
Råslätt.  
Sedan dess har mindre förändringar gjorts och under en period utökades 
lokalerna genom att koppla en lägenhet till vårdcentralen. Denna 
lokalförändring avslutades i samband med att hemsjukvården övergick i 
kommunal regi 2013.  
Tidigare var läkarmottagningen fördelad i två plan, men i samband med en 
omfördelning av lokalerna, placerades alla läkarna på plan 4. Detta medförde 
att sjuksköterskemottagningen placerades på plan 4.  
Befintliga lokaler är inte helt funktionella. Personalen har inte full överblick 
över patienter eftersom verksamheten är fördela på olika våningsplan. 
Lokalerna medger inte effektiva arbetsmetoder, då personalen måste förflytta 
sig mellan de olika våningsplanen. Eftersom lokalerna är utspridda på olika 
våningsplan kan en inte tillfredställande säkerhet uppnås. Rådgivning till 
patienter i telefon är idag placerad på två plan, detta blir irrationell och ställer 
till besvär för personalen.  
Provtagning sker idag på plan 5. Som i sin tur är uppdelad i två 
provtagningsutrymmen med plats för provtagningsstol, provtagningsvagn och 
datorplats. En toalett för urinprovtagning finns, ingång sker från laboratoriet. 
Väntrum delas med kvinnohälsovården. 
	
Barnhälsovården (BHV) finns idag på plan 4 och i samma fastighet finns 
Kvinnohälsovården (KHV) på plan 5. Inom BHV mottagningen finns även 
tillgång till kurator för socialtjänsten Jönköpings kommun. Samverkan sker 
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med den öppna förskolan som idag har sin verksamhet Råslätts Stadsgård. 
Dagligen sker samverkan med KHV, kuratorer samt den öppna förskolan.  
Befintliga lokaler är slitna och har små rum. Nuvarande lokaler är inte 
ändamålsenliga eller har inte tillräcklig yta. Många som besöker BHV har med 
sig syskon och ibland även tolk. Vid vissa besök närvarar även läkare och 
ibland även en student.  
Vad som också saknas är närhet till samverkan på familjecentralen så som 
barnhälsovården och öppna förskolan.   
 
Befintliga lokaler är svårtillgängliga utifrån ett städ-och ergonomisk 
perspektiv. De är trånga, trösklar, smala korridorer, slitna lokaler. Trångt och 
svårigheter att komma till sophanteringen. Brist på ventilation i lokalerna. 
Personal upplever det instängt när de börjar arbeta efter helgen på 
måndagsmorgonen. Känner trötthet.  Städcentralens lokaler är ej 
ändamålsenliga tex så saknas ett riktigt personalrum, sitter och äter där 
städvagnar förvaras och  tvätthantering sker. Diskar sin disk i tvättställ. 
 
Folktandvården ligger på markplan på Råslätts torg, bra och centralt men kan 
upplevas störande med insyn, obehöriga personer som kommer in på kliniken. 
Det finns åtta behandlingsrum, ett kontor och ett arbetsrum med två 
arbetsplatser, toaletter samt ett omklädningsrum i den ena korridoren. I den 
andra korridoren finns reception med backoffice, kopieringsrum, steril, 
personalrum, förråd, omklädningsrum samt ett kontor. Ett tandteknikrum, 
miljörum samt ett vilrum finns även på kliniken. 
En del av väggarna är målade och mattor i behandlingsrummen utbytta. I övrigt 
är lokalerna små och relativt slitna.  
Flera ur personalen har tidigare upplevt besvär såsom trötthet, tung i huvudet, 
slemhinnebesvär och trötta ögon vilket man tror kan ha orsakats av ventilation 
och luft. Flera åtgärder har satts in och förbättring har skett. Det som kvarstår 
är att man upplever torr luft samt kallt inomhus på vintern och mycket varmt på 
sommaren. 
 
Öppna förskolan finns nu i en del av Stadsgården Råslätt.  
 
Kurator vid FC på Råslätt är anställd av Socialförvaltningen, IFO, i Jönköpings 
Kommun. Kuratorerna ansvarar för samtalsstöd enskilt eller i grupp till 
föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Alla enskilda samtal förläggs på kuratorns 
expedition, där plats finns för en samtalsgrupp. Grupper förläggs i Öppna 
förskolans lokaler eller när andra aktiviteter kolliderar med dessa grupper lånas 
lokaler av t ex Svenska kyrkan 
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1.2 Framtida	verksamhet	

Utveckling 
Vårdcentralen lever i en mycket konkurrensutsatt verksamhet sedan 2010 i och 
med vårdavtalet. Konkurrensutsattheten gör det extra svårt att planera och 
dimensionera en framtida verksamhet. Om man lyckas med att integrera en 
KUA i verksamheten skulle en sådan på sikt ge större möjligheter till 
rekrytering, vilket kommer att medföra fördelar för patienter och personalen.   
När det gäller vård/rehabilitering blir det fler gruppverksamheter och man själv 
kan mäta sina parametrar. Ett ökat teamarbete mellan olika personalkategorier.  
Självincheckning blir mer och mer vanligt, men personal behövs fortfarande i 
receptionen.  Den äldre befolkningen ställer andra krav idag än förut, t.ex. 
hembesök, vårdplanering samt virituella möten.    
Ambulanstransporterna som tidigare har hämtat patienter, där har en förändring 
skett och patienter lämnas på vårdcentralen istället för att inte belasta sjukhuset 
med patienter som inte behöver den vården.  
Eventuellt kan det komma ifråga att ta hand om specialistpsykiatri inom 
Råslätts Vårdcentral.  
 
Enligt tidigare beslut skall regionens barnfamiljer erbjudas familjecentraler. 
Samverkan med övriga aktörerna inom familjecentralen sker genom avtal 
mellan kommun och region.  
Då Råslätts upptagningsområde idag inte har en fullvärdig familjecentral finns 
en stor förväntan på att samverkan kommer att underlättas genom en 
samlokalisation. 
Mycket som tyder på att antal barn kommer att öka i området. Många 
nyanlända flyttar in hos släkt som redan bor i området, och så finns planer 
nybyggnationer inom upptagningsområdet. Detta innebär att man planerar för 
att möta ett större behov av familjecentralens insatser.  
Familjecentral arbetar ständigt för samverkan kring blivande föräldrar samt det 
ofödda barnet. Personalen har behov för lättillgänglighet mellan sig för att 
underlätta för de blivande föräldrarna i kontakten med olika professioner. 
Antalet barn som föds ökar varje år. På 10 år har det ökat med 500 barn på 
Ryhov, Jönköping.   
Kvinnohälsovården gällande cellprovtagning planeras för en centralisering 
inom kommunen. Ca 700 cellprovspatienter kom till Råslätt under förra året. 
 
Öppna förskolan har behov av samlokalisation då samverkan mellan de olika 
yrkesgrupperna ökar hela tiden. Vi måste kunna fånga upp dem som behöver 
oss mest, de sköra familjerna och ha en god samverkan runt dem. Samlokalisation är 
ett måste för att uppnå våra mål att ingen ”trillar mellan stolarna”.  
Genom långtgående samverkan och utifrån familjens livssituation främjar en god 
fysisk, psykisk och social hälsa för barn och föräldrar.  
Samverkan med föräldrar främjar till en trygg anknytning, allsidig 
personlighetsutveckling, gynnsam fysisk och social utveckling för förskolebarn.  
Parterna ska gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och deras familjer som 
visar tecken på en ogynnsam utveckling. 
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Idag satsar man på att utöka det generella föräldrastödet och satsningar görs för att 
fastställa hur vi bäst når de familjer som vi idag har svårt att nå.  
 
Folktandvården har ett ökande patientryck med ett stort antal akutpatienter 
dagligen och kö för att ta emot nya patienter. Detta är en utveckling som kommer 
att fortsätta. Inom klinikens upptagningsområde planerar man att bygga fler 
bostäder vilket kommer att innebära fler patienter. Jönköping är dessutom en 
växande stad och inom Jönköping- Huskvarnaområdet finns 10 
folktandvårdskliniker där samtliga mer eller mindre har kösituation för nya 
patienter. 
 
Råslätts vårdcentrum är en enklare form av vårdnära service-koncept, d.v.s. med en 
husvärd/vaktmästare i huset som tar emot gods/material i entreplanet och levererar 
godset till varje våningsplan via godshissen/hissarna samt sköter övriga 
vaktmästeritjänster som enheterna är i behov av.  
Servicevärdar/servicepersonal utför städning på varje våningsplan och kan utföra 
servicetjänster som t ex beställa material och textilier och lägga in i förråd enligt 
kundens önskemål.  
 
Framtida lokalbehov 
Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav 
att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som 
möjligt så att de kan användas för olika ändamål.  
Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning o 
dyl. 
Lokalerna kommer också upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten 
är viktig för besökare, patienter samt personalen.   
 
Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande 
expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett 
våningsplan på hela fastigheten.      
 
Datorlösningar, telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt 
ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra. All planering och projektering har som 
förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimerade.  
 
Yttre miljö och trafik  

 Vårdcentrum är placerad på en tidigare parkeringsyta söder om Råslätts 
Centrum. Vårdcentralen kommer att uppföras i nära anslutning till allmänna 
kommunikationer och goda parkerings möjligheter för besökare. 
Personalparkering i nära anslutning till Vårdcentrum.   
Den yttre miljön tar hänsyn till personalens behovs på utevistelse och öppna 
förskolans barnverksamhet.  
 
Transporter till/från vårdcentralen underlättas genom att all godstransport sker 
avskilt från besökarnas vistelsezoner. Gården söder om fastigheten kommer 
även att medge parkeringar för verksamheternas bilar, laddningsstation för 
elbilar finns möjlighet till.  
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Säkerheten och öppettiderna är styrande gällande entréer, detta har medför att 
vissa verksamheter har egna entréer. Separat personalentré i nära anslutning till 
en väl tilltagen parkeringen för cyklar finns.      

  

2		 Miljö	och	energi		

Miljö 
 I enlighet med Regionfastigheters Hållbarhetsprogram är utgångspunkten för 

planering och utformning:  
 Klimatsmart byggnad  
 Klokt resurstänkande  
 Sund arbets- och livsmiljö  

 En god inomhusmiljö är viktig för arbetsmiljö- och hälsoperspektiv. Genom att ställa 
höga krav på lufttäthet och byggnadsmaterial, med hänsyn till miljöaspekter ska 
kvaliteten på inomhusmiljön säkras. 

  
Energi   
Byggnaden ska vara energisnål och energiförbrukningen ska begränsas med effektiv 
värme-och elförbrukning.  
Samtliga tekniska system och komponenter väljs med hänsyn till energiåtgång, 
miljöpåverkan och livscykelkostnad.    
Solcellspaneler kommer att monteras på takyta för sänka elkostnaderna inom 
byggnaden. 
 

 Teknik 
De tekniska system och infrastrukturer ska ha hög driftsäkerhet. Systemen ska 
planeras för att eliminera störningar vid t.ex. underhåll och utbyte.  
Kraven på datakommunikation och el tillgodoses.  
Luftbehandlingen planeras utifrån de krav verksamheten ställer. Lokalerna 
förses med komfortkyla. Val av system ska göras utifrån krav på funktionalitet, 
ändamål och miljöprestanda. 
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Samrådshandling

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BC Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

DC Vård, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+0-+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan ska vara mellan angivet värde i och angivet värde i meter, PBL 4 kap.

11 § 1 st 1 p.

)—+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)+0 Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Användning

e1
Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum och bostad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Byggnad ska placeras mot fastighetsgräns i öster och mot korsi söder, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Byggnad ska placeras med långsidan mot gatumark i öster och mot korsmarki söder, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Utformning
Marken får endast förses med komplementsbyggnader, balkonger och loftgångar, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Marken är avsedd för flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 16 § 1 st
1 p.

Utförande

b1
Marken får byggas under med körbart bjälklag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §



1

Så här görs en detaljplan med utökat 
planförfarande
Planbesked

Ärendet påbörjas när en byggherre ansöker om planbesked. I planbeskedet  
uppges föreslagen markanvändning samt bebyggelsens placering och om- 
fattning. Planavdelningen sammanställer ansökan med kompletterande under-
lag, varpå Stadsbyggnadsnämnden beslutar om ifall processen ska påbörjas eller 
inte.

Samråd

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en handling  
inför samrådet. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget genom 
att samla in kunskap och synpunkter, och att ge berörda insyn och möjlighet 
att påverka. De som har rätt att medverka vid samrådet är samrådskretsen, 
bestående av sakägare, Länsstyrelse, kommunala myndigheter och andra som 
har ett väsentligt intresse av planen. Tiden för samrådet annonseras i tidningen.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under samrådstiden och skickas till  
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Efter  
samrådet sammanställs och kommenteras synpunkterna i en samråds- 
redogörelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

Granskning

Efter samrådet, och innan planen kan antas, ska planen vara tillgänglig för 
granskning under minst tre veckor. Granskningen innebär att myndigheter och 
sakägare och andra som berörs av planen ges möjlighet att lämna synpunkter. 
Tiden för granskning annonseras i den lokala tidningen.

Synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden och skickas till 
Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Kommunen  
sammanställer sedan synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet 
skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

När granskningsutlåtandet har skickats ut antas planförslaget av kommun- 
fullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. Sakägare som tidigare lämnat skriftliga  
synpunkter vid samråd eller granskning och inte fått dessa tillgodosedda kan 
överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. Detta måste ske senast 3 
veckor efter att antagandebeslutet har tillkännagetts.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut, om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas  
fallet av Mark- och miljödomstolen och kan därefter överklagas vidare för  
prövningsrätt till Mark- och miljööverdomstolen. Planen vinner laga kraft eller 
upphävs när ärendet slutligen har avgjorts.

        
Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

     Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

     Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

     Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

     Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet. 

     Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

     Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

     Laga kraft
§

        
Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

     Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

     Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

     Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

     Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet. 

     Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

     Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

     Laga kraft
§

        
Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

     Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

     Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

     Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

     Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet. 

     Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

     Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

     Laga kraft
§

        
Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

     Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

     Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

     Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

     Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet. 

     Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

     Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

     Laga kraft
§

        
Så görs en detaljplan
STANDARDFÖRFARANDE

Den som vill ha en detaljplan måste skriftligen ansöka om ett planbesked hos 
kommunen. I ansökan uppges vad marken ska användas till samt bebyggel- 
sens placering, omfattning och höjd. Även annan information kan begäras in så 
som hantering av trafik eller höjdskillnader. Därefter undersöker planavdelning-
en förutsättningarna för den önskade planen. Underlaget skickas sedan till 
stadsbyggnadsnämnden för beslut.

     Planbesked

Om ett positivt planbesked ges inleds arbetet med att ta fram en första 
handling inför samrådet. Syftet med samråd är att få in synpunkter på handling-
en. Samrådskretsen består av sakägare, länsstyrelse, kommunala myndigheter 
och andra som har ett väsentligt intresse av planen. Vid standardförfarande 
sker annonsering i den lokala tidningen, och samrådstiden är valfri.

     Samråd

Granskningsskedet är ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Vid standard-
förfarandet behövs ingen granskning eller underrrättelse ifall samrådskretsen 
godkänt förslaget. Men om ändringar görs genomförs en granskning, och 
samrådskretsen underrättas skriftligen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen 
under granskningstiden. Synpunkterna skickas till Jönköpings kommun, 
Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.

     Granskning

Efter samrådet sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredo-
görelse. Utifrån samrådsredogörelsen justeras sedan planhandlingarna.

     Samrådsredogörelse

Sakägare som tidigare lämnat skriftliga synpunkter vid samråd eller granskning 
och inte fått dessa tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet hos 
länsstyrelsen. Detta måste ske senast 3 veckor efter antagandet. 

     Överklagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden. 
Beslutet publiceras på kommunens anslagstavla.

     Antagande

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har 
gått ut om ingen har överklagat. Om någon överklagar detaljplanen prövas 
fallet av länsstyrelsen och kan även överklagas vidare till mark- och miljööver-
domstolen. Planen vinner laga kraft eller upphävs när länsstyrelsen eller mark- 
och miljööverdomstolen slutligt har avgjort ärendet.

     Laga kraft
§
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Inledning
En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken  
användning av mark och vatten som är tillåten. Syftet med detaljplaneprocessen 
är att pröva om ett område kan anses lämpligt för en viss typ av användning och 
utformning. Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov.

En detaljplan innefattar en plankarta, en planbeskrivning och bilagor. Var-
je enskild kommun ansvarar för hur planbeskrivningen ser ut. I Jönköpings  
kommun används följande upplägg:

Bakgrund, syfte och huvuddrag – En sammanfattande beskrivning av detalj-
planen

Planförslag – En beskrivning av den markanvändning som föreslås i detalj-
planen

Plankarta och bestämmelser - En förklaring av plankartan och dess  
bestämmelser

Planens konsekvenser – Här beskrivs eventuella följder av detaljplanen

Förutsättningar – Nulägesbeskrivning samt planförslagets relation till övriga 
styrdokument

Genomförande av detaljplanen – Beskrivning av ekonomiska frågor, fastighets-
rättsliga frågor samt tidplan
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Innehåll
Bakgrund, syfte och huvuddrag  . . . . . 4

Planförslag  . . . . . . . . . . . . . . . 7

Plankarta och bestämmelser . . . . . . . 17
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Handlingar
Planbeskrivning 
Plankarta med bestämmelser

Bilagor 

Behovsbedömning 
Grundkarta 2016-10-12 
Parkeringsutredning 2016-74, Trivector 
Markteknisk undersökningsrapport 2016-11-10, Sigma Civil AB 
Geotekniskt PM 2016-11-22, Sigma Civil AB 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-11-14, VOS AB
Dagvattenutredning för Önskemålet 7 m.fl. Råslätt 2017-02-16, Geosigma
Bullerutredning 2017-04-06, Jönköpings kommun

Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: detaljplan 
Önskemålet
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Översiktsbild med 
planområdet utpekat. 
Planområdet ligger i 
stadsdelen Råslätt och 
utgörs av fastigheterna 
Önskemålet 7 och 8 samt 
del av Råslätt 6:1.

Bakgrund, syfte och 
huvuddrag
Detaljplaneprocessen syftar till att bedöma lämpligheten för en viss användning  
av ett mark- och vattenområde med hänsyn till beskaffenhet, läge och  
behov. Processen syftar även till att säkra insyn för berörda, och att därigenom få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det område som behandlas i denna  
detaljplan är beläget söder om Råslätt centrum, ca 5 km söder om Jönköpings 
centrum. I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet  är planområdet  
utpekat som förtätningsområde för bostäder på kommunal mark.

Planområdet utgörs av fastigheterna Önskemålet 7, som i dagsläget är plan-
lagd för garageändamål och används som parkeringsplats och Önskemålet 
8 som i dagsläget är planlagd för bensinstationsändamål och används som 
parkeringsplats. Planområdet innefattar även del av Råslätt 6:1. Förslaget  
innebär att detaljplanen, om den vinner laga kraft, ska möjliggöra för  
byggnation av ett nytt vårdcentrum, med möjlighet till centrumverksamhet samt 
bostäder, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan i väster.
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Revideringar efter samråd
Plankarta

Den justerade byggrätten söder om vändplanen har tagits bort från 
detaljplaneförslaget.

Plankartan har kompletterats med planbestämmelser om: 
 - nockhöjd
 - placering
 - utformning
 - körbart bjälklag under mark
 - markreservat för underjordiska ledningar

Planbeskrivning

Den justerade byggrätten söder om vändplanen har tagits bort från 
detaljplaneförslaget.

Planbeskrivningen har kompletterats med resultaten från trafikbuller-
utredningen.

Ett avsnitt om dagvattenutredningen som gjordes mellan samråd och granskning 
har lagts till i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har även kompletterats med 
information om att befintliga ledningar inom blivande kvartersmark behöver 
läggas om inför byggnation samt information om placering av avfallshantering.

Planbeskrivningen har korrigerats så att vägen öster om Fiskgjusegatan 
omnämns som Värnamovägen.

Planbeskrivningen har uppdaterats med illustrationer för vårdcentrum och ny 
text gällande bostäder.

Avsnittet om parkeringsplatser under rubriken Omgivningspåverkan har 
justerats så att det står att parkeringsplatsen under Råslätt centrum (P13) har 
kapacitet för samutnyttjning istället för parkeringsplatsen framför Råslätt 
centrum (P12).

Skrivningen om parkeringsköp mellan Regionfastigheter och Vätterhem AB av-
såg inte P12 eftersom denna yta föreslås för besökande till vårdcentrum. Plan-
beskrivningen har uppdaterats med en tydligare skrivning om att parkeringsköp 
ska lösas på andra ytor än P12.

Planbeskrivningen har kompletterats med information om biotopskydd för 
alléträden samt den möjliga påverkan på träden om byggrätten byggs fullt ut i 
väster.

Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt om områdets kulturhistoria 
samt förslagets påverkan på densamma.
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Texterna under kapitlet Genomförande av detaljplanen har uppdaterats efter 
gjorda förändringar i plankartan. En fastighetskonsekvenskarta har lagts till 
kapitlet för att förtydliga fastighetsrättsliga förändringar.

Kostnadskalkylen har lagts till i planbeskrivningen under avsnittet Ekonomiska 
frågor. Den södra delen har uteslutits ur beräkningen, då denna inte längre ingår 
i planområdet. 

Utredningar

En trafikbullerutredning har gjorts för planområdet. 

En dagvattenutredning har gjorts för planområdet. 
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Planförslag
Plandata
Läge och areal

Planområdet ligger i Råslätt och avgränsas i norr av Törnskategatan och i öster 
av Fiskgjusegatan. Planområdet är ca 1 hektar stort och består av fastigheterna 
Önskemålet 7 och 8 samt del av Råslätt 6:1 och Önskemålet 5.

Markägoförhållanden

Fastigheterna Önskemålet 7 och 8 samt Råslätt 6:1 ägs av Jönköpings  
kommun. 

Planområdet
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Vårdcentrum
Förslaget innebär att ett nytt vårdcentrum byggs i Råslätt för att samlokalisera vård-
funktioner så som vårdcentral, familjecentral, rehabilitering och folktandvård.  
Det föreslagna vårdcentrum kommer att ha ett större upptagningsområde 
än Råslätt och kommer bland annat att omfatta områden så som Barnarp,  
Hovslätt, Gamla Råslätt och Grästorp m. fl. Vårdcentrum föreslås byggas i fyra 
våningar, där de olika vårdfunktionerna ges separata utrymmen. Detaljplanen 
ger även möjlighet till att utöka med en femte våning om behovet av lokalyta 
skulle öka i framtiden.

Vårdcentrum föreslås placeras intill den större parkeringsytan vid Råslätt  
centrum för att möjliggöra samutnyttjning av den större parkeringsplatsen samt 
för att transportfordon så som färdtjänst och ambulans inte ska behöva köra 
in på de mindre vägarna på Råslätt, vilket hade behövts om vårdcentrum hade 
legat kvar i sitt nuvarande läge.

Entréerna vänds ut mot Törnskategatan, där det ges plats för bland annat cykel-
parkering. I dagsläget stannar stambusslinjerna 1 och 3 samt stadsbusslinje 14 
vid platsen, vilket ger en god koppling till kollektivtrafiken.

Apotek föreslås placeras i bottenplan med separat entré för att apoteket ska 
vara tillgängligt utanför vårdverksamheten.

I den sydvästra delen finns det förslag på att placera en öppen förskola i två 
våningar. Detaljplanen möjliggör en framtida tillbyggnad på denna del till tre 
våningar.

Vårdcentrum i fyra 
våningar: Detaljplanen 
möjliggör påbyggnad med 
en våning till. 
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Trafik

Utformning av gata
I samband med planläggning för vårdcentrum breddas gaturummet längs Törn-
skategatan så att det ges plats för trottoar, hållplats och angöring till vård-
centrum / handikappsparkering. För att möjliggöra angöring till vårdcentrum 
behöver det finnas möjlighet att vända på Törnskategatan. Det finns idag 
en vändplats söder om Råslätt centrum som kan användas i detta syfte. Om  
trafikstrukturen förändras måste det säkerställas att  fordon antingen kan  
vända, korsa parkeringen framför Råslätt centrum eller på annat sätt komma 
till vårdcentrums entréer.

Gång
Längs Törnskategatan föreslås trottoaren breddas något längre norr ut så att den  
placeras där bussfickan är placerad i dagsläget. 

Cykel
Framför vårdcentrum, i anslutning till busshållplatsen och entréerna, föreslås 
ett större antal cykelparkeringsplatser för besökare. Öster om planområdet går 
ett huvudcykelstråk från Jönköping centrum som övergår till ett cykelstråk som 
går vidare mot bland annat Barnarp. Vid Törnskategatan finns en koppling in 
till Råslätt från detta cykelstråk som angör vid vårdcentrums norra fasad, vilket 
gör att besökare även från andra områden kan ta cykeln till vårdcentrum.

Cykelparkering för personal på vårdcentrum föreslås förläggas i markplan i den 
östra delen av byggnaden.
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Kollektivtrafik
I dagsläget finns en busshållplats längs Törnskategatan. Hållplatsen är  
utformad som en lång bussficka som föreslås tas bort för att ge mer utrymme  
för angöring för färdtjänstfordon och taxi framför vårdcentrum. Bussarna  
föreslås istället stanna vid en busshållplats närmare korsningen i öster.

Bilparkering
Bilparkering för besökande till vårdcentrum kommer att lösas genom servitut på 
Vätterhems mark i närområdet till vårdcentrum. Eventuella parkeringsplatser för 
anställda löses genom parkeringsköp mellan Regionfastigheter och Vätterhem 
på annan yta än den framför Råslätt centrum (yta P12 i parkeringsutredningen). 
Dock kan det komma att finnas avdelningar inom verksamheten som behöver 
parkeringsplatser i närheten av verksamheten, vilka ska lösas inom fastigheten. 
I förslaget finns därför ett antal parkeringsplatser illustrerade direkt söder om 
vårdcentrum. Det finns inget fastlagt parkeringstal för verksamheter så som 
vårdcentrum i den parkeringsnorm som antogs 2016-06-16. En bedömning har 
gjorts att parkering för anställda kan beräknas utefter samma parkeringstal som 
för anställda till skola åk 4 - gymnasiet. 

Bedömning av hur många parkeringsplatser som slutgiltigt kommer att krävas 
behöver göras i bygglovet, när den slutgiltiga ytan kan beräknas samt när 
antalet anställda är fastställt.  En preliminär bedömning har gjorts utefter 
de uppgifter som finns i förslaget, se rubrik Parkeringsplatser under kapitlet 
Planens konsekvenser.

Tillgänglighet
Handikappsparkeringsplatser förläggs i anslutning till vårdcentrums 
entré mot Törnskategatan. Avståndet mellan entré och handikapps- 
parkeringsplats ska inte överstiga 25 meter, i enlighet med BBR (Boverkets 
byggregler). I direkt anslutning till entréerna ska det finnas möjlighet för  
färdtjänst och taxi att stanna till för att hämta och lämna av. Ytan för an-
göring till vårdcentrum samt trottoaren bör anordnas så att det inte sätts en 
kansten mellan parkeringsplatserna och trottoaren. Detta för att det ska vara 
möjligt att ta sig från parkeringsplatserna till entréerna utan att stöta på något 
hinder. Angöring till bussen bör dock ha en kantsten  med en höjd av 16 cm. 
Ytan mellan vårdcentrums föreslagna fastighet och Törnskategatan kan  
utformas som en torgyta där trafikslagen delar på ytan, med endast markeringar 
i markbeläggningen.

Bostäder
Söder om vårdcentrum planeras bostäder. En riktlinje för bebyggelse i  
Digital Översiktsplan 2016 säger att tätortsbebyggelsen ska tillmötesgå  
människors olika behov av blandade bostadstyper samt att när förtätning 
görs i en stadsdel som endast har en typ av upplåtelseform ska den upplåtelse-
form som det finns brist på i området prioriteras. Lägenhetsbeståndet i Råslätt  
domineras av hyresrätter, varför det nya tillskottet av bostäder troligen kommer 
att bli bostadsrätter.
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Markanvisning

I dagsläget äger kommunen marken där bostäder föreslås. När bostäder ska 
byggas på mark som kommunen äger görs alltid en markanvisning. En mark-
anvisning innebär att en intressent har rätt att under en viss tidsperiod, och 
på vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för  
genomförande av ett projekt på kommunens mark. 

Markanvisning kan lämnas på olika sätt. För detta område görs en mark- 
anvisning efter ett jämförelseförfarande. Detta innebär att kommunen bjuder 
in företag som visat intresse för att delta i markanvisningar. Efter en urvals-
process återstår ett mindre antal företag som får möjlighet att skicka in skisser 
över området och utifrån det väljs ett företag ut som vinner markanvisningen.  
Skissperioden för byggherrarna för detta område hölls mellan samråd och 
granskning.  Val av slutlig byggherre för markanvisningen kommer att ske 
parallellt med granskningen. Med anledning av att de förslag som lämnats in är 
lika varandra avseende volymer och placering har detaljplanekartan utformats 
för att kunna tillmötesgå alla inlämnade förslag.

Detaljplaneförslaget innebär att bostadsbyggnader mellan +126 till +137 meter 
över angivet nollplan kan placeras ut mot gatan i öster, medan lägre bebyggelse 
med en takfotshöjd av +126 och en nockhöjd av +128,5 kan placeras i väster. 
I den västra delen kan mindre verksamheter i form av exempelvis bokaler* 
placeras i bottenplan.  

Med anledning av trafikbullernivå från öster ska minst hälften av bostadsrummen 
i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida. 

* Bokal = kombination av 
bostad och lokal avsedd för 
att samma person ska kunna 
både bo och arbeta inom en 
byggnad eller i två samman-
byggda byggnader. Direkt 
förbindelse bör finnas mellan 
bostaden och lokalen.

Exempel på volymer för 
bostadsbebyggelse och 
vårdcentrum
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Trafik

Namnsättning av vägar
Eftersom det finns bostäder som redan är kopplade till adressen Fiskgjusegatan 
kan det komma att behövas ett nytt namn för vägen i öster som går parallellt 
med Värnamovägen, nuvarande Fiskgjusegatan. De bostäder som har adress 
kopplad till Fiskgjusegatan blir inte berörda av en eventuell namnändring.

Gång och cykel
Gatan i öster föreslås utformas med en gångbana på den västra sidan av  
gatan som följer det nya kvarteret och ansluter till gång- och cykelbanan i söder, 
som går på den västra sidan av planområdet. 

Cykelparkering
Cykelparkering för bostäderna ska ske inom den föreslagna nya fastigheten,  
antingen i källarplan eller i anslutning till bostadsbyggnaderna. Råslätt 
ligger inom zon B i kommunens riktlinje för parkering Parkeringstal 
för Jönköpings kommun, antagen 2016-06-16. Detta innebär att 18 
cykelparkeringsplatser/1000 kvm BTA ska anordnas inom fastigheten. Av dessa 
ska 50 % av cykelparkeringarna finnas i marknivå, resten kan exempelvis 
placeras i bostadsbyggnadens källarplan. Med anledning av att markområdet för 
bostäderna ska ut på markanvisning går det inte att i dagsläget ange hur många 
cykelparkeringsplatser som behöver lösas inom den föreslagna nya fastigheten. 
Antalet cykelparkeringar som kommer att krävas bedöms vid bygglov utifrån 
då gällande parkeringsnorm.

Bilparkering
Bilparkering för bostadsdelen kommer att behöva lösas inom fastigheten, 
alternativt genom parkeringsköp utanför fastigheten. Fördelaktigt är om  

Skissen är gjord av White 
arkitekter och illustrerar ett 
exempel på utformning av 
bostadsbebyggelse inför 
markanvisning.
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parkering placeras i källarplanet om de tillskapas inom fastigheten, för 
att undvika stora parkeringsytor inom bostadsgården. Parkeringstalet 
för bilparkeringar inom zon B är 9 bilplatser/1000 kvm BTA. Med  
anledning av att markområdet för bostäderna ska ut på markanvisning går det 
inte att i dagsläget ange hur många parkeringsplatser som behöver lösas inom 
den föreslagna nya fastigheten. Området bedöms dock vara tillräckligt stort 
för att tillräckligt med parkeringsplatser ska kunna inrymmas. Det faktiska  
parkeringsbehovet bedöms vid bygglov utifrån då gällande parkeringsnorm.

Tillgänglighet
I samtliga byggnader som överstiger två våningar ska det finnas hiss. Om 
bostadsgården förläggs över omgivande gator ska ramper anläggas för att säkra 
tillgängligheten. Handikappsparkeringsplatser ska förläggas inom 25 meter 
ifrån entréer, i enlighet med BBR (Boverkets byggregler). I övrigt rekommenderas 
byggnader och utemiljö att ha en utformning som bidrar till att gällande normer 
för tillgänglighet uppfylls. För vägledning se Bättre för alla - Basutformning för 
bostäder i nyproduktion (Jönköpings kommun, 2011).

Teknisk försörjning
VA

Det finns befintliga vatten- och avloppsledningar i Törnskategatan samt  
under den befintliga gång- och cykelvägen som kan försörja planområdet. 
Planområdet tillhör Jönköpings lågzon (ca 155 meter över havet), vilket ger 
ett beräknat tryck på ca 40 meter vattenpelare i marknivå. VAV-normen för 
vattentryck uppfylls, men viss tryckstegring för de högsta våningarna kan bli 
aktuellt.

För att kunna utföra underhåll på de ledningar som ligger väster om planområdet, 
under den asfalterade ytan mellan Önskemålet 2, 3, 7 och Råslätt 6:1, läggs ett 
u-område på 2 meter på den punktprickade marken i väster.

u-område

Omläggning av dagvattenledning av exploatören

U-område och 
omläggning av befintlig 
dagvattenledning
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Dagvatten

Kommunens karteringar visar att ytvattnet inom planområdet samt  
ytvatten från de hårdgjorda ytorna norr om planområdet rör sig i riktning mot  
korsningen mellan Törnskategatan och Fiskgjusegatan. Invid den lågpunkten 
finns en föreslagen nedfart till källarplanet av vårdcentrum. 

En dagvattenutredning har gjorts som visar att den aktuella utformningen 
inte negativt påverkar dagvattenflödet i området, utan snarare minskar 
årsmedelflödet. Detta innebär att någon typ av fördröjning inte är nödvändig. 

Området närmast runt planområdet, som idag tillför vatten till planområdet 
från söder och öster, bör höjdsättas så att överskottsvattnet vid bräddning av 
dagvattensystemet rinner av mot de grönytor som finns öster om Fiskgjusegatan 
invid Råslättsrondellen. Dagvattenutredningens resultat och förslag till 
åtgärder beskrivs närmare under kapitlet Planens konsekvenser, rubrik 
Översvämningsrisk.

Dagvattenledningen som finns inom kvartersmark kommer att behöva läggas 
om inför kommande byggnation.

Uppvärmning

Det finns ett utbyggt fjärrvärmenät inom Råslätt som föreslagen bebyggelse kan 
kopplas till.

El

Den föreslagna bebyggelsen kan anslutas till befintligt elnät. Vårdcentrum be-

Infiltrationssänkor
Planområdesgräns

Trumma under väg



16

höver anslutas till fjärrvärmesystemet för att inte en ny nätstation ska behöva 
anläggas i området.

Avfall

Vändzonen, som har lagts in längs gatan i öster, har utformats med 9  
meters radie samt med ytterligare 1,5 meter friyta för att möjliggöra vändning för  
kommunens avfallsbilar, enligt gällande rekommendationer.

Avfallshantering ska ske inom fastigheterna. Gemensamma utrymmen och  
anordningar för avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade samt  
utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls. Avfalls-
hantering bör inte läggas vid entréer, angöringsplats eller cykel/bilparkering. 
Placering bör vara i utkanten så att bilar inte behöver köra in där folk vistas. 
Avfallsbilen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ 
av trafik och fordon.

Kommunen rekommenderar att tillgång till samtliga åtta fraktioner finns 
inom fastigheten, både med tanke på miljön och för att det bidrar till en lägre  
kostnad för fastighetsägaren. De åtta fraktionerna är; matavfall, sorterat  
brännbart avfall, returpapper (tidningar m.m.), pappersförpackningar, plast-
förpackningar, metallförpackningar, färgat glas och ofärgat glas. Utöver detta  
är det bra om fastighetsägaren möjliggör för insamling av elektronik och  
batterier. För att underlätta sorteringen av avfall bör det finnas separerade kärl 
även i lägenheterna.

Störningar, hälsa och säkerhet
Brandskydd

Insatstid
Planområdet ligger intill en prioriterad utryckningsväg. Insatstiden till området 
ligger inom intervallet 1-10 minuter.

Tillgänglighet
Framkomlighet till byggnader ska planeras så att avståndet mellan dörrar i  
fasad och möjliga uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon under-
stiger 50 meter, i enlighet med BBR 5:72. Detta för att räddningstjänsten ska 
kunna göra en effektiv räddningsinsats. Det förutsätts att varje dörr i fasad är 
en angreppspunkt.

Brandvatten
Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan  
brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.
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Samrådshandling

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BC Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

DC Vård, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+0-+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan ska vara mellan angivet värde i och angivet värde i meter, PBL 4 kap.

11 § 1 st 1 p.

)—+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)+0 Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Användning

e1
Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum och bostad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Byggnad ska placeras mot fastighetsgräns i öster och mot korsi söder, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Byggnad ska placeras med långsidan mot gatumark i öster och mot korsmarki söder, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Utformning
Marken får endast förses med komplementsbyggnader, balkonger och loftgångar, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Marken är avsedd för flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 16 § 1 st
1 p.

Utförande

b1
Marken får byggas under med körbart bjälklag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §Plankarta
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Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Lokalgata för allmän körtrafik
Bestämmelsen anger lokalgata för de gator inom planområdet som är  
avsedda för den lokala trafiken inom planområdet. Syftet med bestämmelsen  
är att trottoarer, cykelbanor, körbanor, gatuparkeringar och mindre  
planteringar ska kunna tillskapas. Lagstöd för denna bestämmelse finns i  
4 kap 5 § punkt 2 PBL.

Kvartersmark

Bostäder
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i  
flerbostadshus. Ambitionen är att inrymma flertalet lägenhetsstorlekar för att 
täcka olika målgruppers behov. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 
§ punkt 3 PBL.

Bostäder, Centrum
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i  
flerbostadshus. Inom området tillåts även verksamheter, i exempelvis bokaler, i  
bottenvåning. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 3 PBL.

Vård
Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av ett vårdcentrum. 
Bestämmelsen möjliggör även centrumverksamhet, främst i form av kontor och 
vårdrelaterad handel. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 5 § punkt 
3 PBL.

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark
Omfattning

Högsta nockhöjd över angivet nollplan ska vara mellan angivet värde och 
angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att bebyggelsen ska vara mellan +126,0 och +137,0 
meter över angivet nollplan. Bestämmelsen syftar till att byggnaden i väster 
ska fungera som en ljuddämpande skärm för bostadsbyggnaden i öster och 
gårdsytan. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 
§ punkt 1 PBL.

Allmänna

GATA L

Kvarters

B

BC

DC

Omfattni
)—+0-+0
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Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att begränsa högsta nockhöjd för nytillkommande 
bebyggelse. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 
§ punkt 1 PBL.

Högsta byggnadshöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter
Syftet med bestämmelsen är att begränsa högsta byggnadshöjd för 
nytillkommande bebyggelse. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 11 § 
punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL.

Användning

Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum och bostad
Bestämmelsen syftar till att mindre verksamheter, så som bokaler, kan placeras 
inom planområdet. Verksamheters placering har begränsats till bottenvåningen 
inom ett mindre område för att majoriteten av bebyggelsen ska utgöras av bo-
städer. Detta görs för att försäkra att bostadsbehovet uppfylls i första hand 
samt för att inte större verksamheter ska etablera sig i detta läge och därigenom 
inte konkurrera med verksamheterna intill Råslätts torg. Lagstöd för denna  
bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 2 PBL.

Placering

Marken får inte förses med byggnad
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en förgårdsmark i väster för  
bebyggelsen inom användningsområdena DC, BC och B. Lagstöd för denna  
bestämmelse finns i 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL.

Byggnad ska placeras med fasad i fastighetsgräns mot gatan i öster och 
mot korsmark i söder
Syftet med bestämmelsen är att reglera placeringen, så att den södra fasaden 
placeras i samma linje som befintlig byggnad. Bestämmelsen syftar även till 
att skapa en stadsmässig gata utmed gatan i öster genom att låta byggnaden  
placeras i fastighetsgräns. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § 
punkt 1 PBL.

Byggnad ska placeras med långsidan mot gatumark i öster och mot 
korsmark i söder
Syftet med bestämmelsen är försäkra att byggnader placeras med långsidan mot 
gatumarken i öster och mot korsmarken i söder. Detta för att byggnaden ska få 
en långsträckt utformning där byggnaden bidrar till att dämpa trafikbuller för 
bostadsbyggnaden i väster och gårdsytan. Lagstöd för denna bestämmelse finns 
i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Utformning

Marken får endast förses med komplementbyggnader, balkonger och 
loftgångar.
Syftet med bestämmelsen inom användningsområdet DC är att säkerställa att 
ytan till huvudsak inte bebyggs. Detta för att området ska kunna utgöra zon 
för cykelparkeringar och liknande som behöver placeras intill vårdcentrums  
entréer. Inom området får byggnationer så som väderskydd till cykelparkeringar 
uppföras.

)—+0,0

)
)+0

e1

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

p1

p2
B
p
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Inom användningsområdet B syftar bestämmelsen till att säkerställa dels att ny 
byggnads fasad placeras i samma linje som befintlig byggnad i väster samtidigt 
som balkonger och loftgångar får placeras utöver förgårdsmarken, likt den 
befintliga byggnaden. Korsmarken syftar även till att säkerställa en gårdsyta för 
bostäderna. Uteplatser får placeras på korsmarken.

Endast flerbostadshus får uppföras
Syftet med bestämmelsen är att försäkra ett effektivt markutnyttjande. Lagstöd 
för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § punkt 1 PBL.

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en 
ljuddämpad sida
Syftet med bestämmelsen är säkerställa att minst hälften av alla bostadsrum 
vänds mot en ljuddämpad sida. Fördelaktigt är om främst sovrum får tillgång 
till den ljuddämpade sidan. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § 
punkt 1 PBL.

Utförande

Marken får byggas under med körbart bjälklag
Syftet med bestämmelsen är att tillåta att garage byggs under punktprickad 
mark och under korsmark. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 16 § 
punkt 1 PBL.

Administrativa bestämmelser
Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark
Syftet med bestämmelsen är att reservera mark för att underhållningsarbete för 
de underjordiska ledningar som ligger direkt väster om planområdet ska kunna 
utföras. Lagstöd för denna bestämmelse finns i 4 kap 6 § PBL.

Genomförandetiden är 5 år
Bestämmelsen anger att planen har en genomförandetid på 5 år. Syftet med en 
kort genomförandetid är att förhållandena i ett expanderande centrum snabbt 
kan förändras och därmed behöver planläggningen vara flexibel. Lagstöd för 
denna bestämmelse finns i 4 kap 21 § PBL.

f1

f2

b1

u1
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning 
I detaljplaneprocessen kommer ambitionen vara att minimera projektets  
negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som plan-
bestämmelser så att betydande miljöpåverkan ej uppkommer. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Det bedöms att genomförandet av planen inte kan antas medföra betydande  
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
enligt miljöbalken inte skall upprättas. Underlag för behovsbedömning finns 
som bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se  
sökord: detaljplan Önskemålet.

Alternativ och andra ställningstaganden
Nollalternativ

En utebliven exploatering av parkeringsplatserna skulle innebära att  
fastigheterna fortsatt skulle användas till parkering. Eftersom den nuvarande 
vårdcentralens lokaler redan i dagsläget inte räcker till skulle vårdcentralen  
antingen få begränsa sin verksamhet eller flytta till andra lokaler någon  
annastans. En utebliven exploatering av bostäder skulle även leda till en förlust 
av nya bostäder och därmed en risk att bostadsförsörjningsprogrammet inte 
kan uppfylla sina årliga mål, vilket kan få bostadsbrist som följd. 

En utebliven byggnation av bostäder skulle innebära att befintliga bostäder  
fortsatt  skulle utsättas för höga trafikbullervärden. Värst utsatt är Önskemålet  
3, där kommunens kartering visar att majoriteten av lägenheterna inte har  
tillgång till någon ljuddämpad sida.

Alternativt läge

Av de kommunägda fastigheter som finns i Råslätt ligger Önskemålet 7 och 8 
mest strategiskt för ett vårdcentrum, då de ligger nära hållplats för kollektiv- 
trafik, nära en större infrastrukturled, vilket underlättar transporter med  
ambulans  och färdtjänst samt att de är placerade nära centrum i stadsdelen. 
Detta gör att stadsbyggnadskontoret anser att föreslaget läge för ett nytt vård-
centrum är mest lämpligt inom Råslätt.

Alternativ placering och utformning

Vårdcentrum ligger i dagsläget söder om Råslätt centrum i en bostads- 
byggnad. Eftersom lokalerna i byggnaden inte är tillräckliga för verksamheten 
idag samt eftersom verksamheten ska utöka räcker inte befintlig byggnad till. 
Med anledning av att det nya vårdcentrum ska ha ett större upptagningsområde 
än den befintliga vårdcentralen behövs en större byggnad, vilket inte kan 
inordnas i den befintliga byggnaden. Det har även bedömts positivt att flytta 
verksamheten till en placering närmare Värnamovägen för att minska behovet 
av att köra in färdtjänstbilar, ambulanser, taxi och personbilar på området. Av 
dessa anledningar har det inte bedömts lämpligt att låta vårdcentrum ligga kvar 
på den placering det har idag.
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Vårdcentrums placering och utformning har varit en viktig fråga under 
planarbetets gång. Från början diskuterades en placering av ett vårdcentrum i två  
våningar på Önskemålet 8 mot Fiskgjusegatan. Under arbetet kom även bostäder 
in i diskussionen och placeringen av vårdcentrum flyttades in på Önskemålet 
7, längre ifrån väg E4 och Värnamovägen med dess trafikbullerproblematik. 
Byggnaden förlades med kortsidan mot Törnskategatan med bostäderna ovanpå 
vårdcentrum. På grund av svårigheten att lösa kopplingen mellan bostäderna 
och markplan lades alternativet åt sidan och ett nytt förslag med separerat 
vårdcentrum och bostadsbebyggelse togs fram. Det var detta alternativ som 
togs vidare i planarbetet.

Angående höjden på vårdcentrum var det första alternativet en byggnad i två 
våningar. Eftersom verksamheten inte bara ska rymma vårdcentral utan även 
andra vårdrelaterade funktioner utökades våningsantalet till fyra våningar med 
möjlighet att i framtiden bygga en femte våning. Höjden på bebyggelsen anses  
anpassad till omgivningen, då omkringliggande bostadsbyggnader är sex  
våningar höga.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller

Regeringen har i Svensk författningssamling SFS 2015:216 ”Förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, nedan ”förordningen”, beslutat om  
bestämmelser och riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik 
vid bostadsbyggnader. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015. Då planen 
påbörjades efter detta datum ska förordningen tillämpas.

I förordningen anges följande avseende buller från spårtrafik och vägar:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskridas

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA  
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Trafikbullerutredningen, som gjordes av stadsbyggnadskontoret daterad 2017-
04-06, är beräknad på en framtidsprognos till år 2032. Med anledning av att 
området för bostäder kommer att markanvisas har utredningen gjorts på en 
generell volym som baserats på en sammanvägning av de förslag som lämnats 
in. Detta har kunnat göras, då gestaltningen av de förslag som lämnats in är 
snarlika i volym. 
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Skala 1:1000
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Trafikbullerutredning

Utan bebyggelse

Trafikprognos 2032

D nr: 2015:304

2017-04-06
Robert Nykvist

Bilaga 1

Utbredningskarta visar
dygnsekvivalent ljudnivå 2.0m över mark
inklusive fasadreflexer

Tabeller visar:
våningsplan | Ekvivalent | Maximal ljudnivå
som frifältsvärden

Dygnsekvivalent ljudnivå
LAeq24 (dBA)
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Utredningen visar att riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids 
på bostadsfasader mot Värnamovägen. Beräkningarna visar att fasader mot 
gården erhåller nivåer som generellt underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå. I västra hörnet på översta våningen beräknas ett 
överskridande av 55 dBA ekvivalent ljudnivå på gårdssidan.

Då beräkningar är utförda för en grov volymskiss bedöms det som rimligt att 
lösa genomgående lägenheter med hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad 
sida med välplanerade lägenheter och eventuellt viss förändring av hörn-
utformningen. Med anledning av att 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids på 
fasaderna i söder och öster kan inte enkelsidiga lägenheter förläggas åt dessa håll, 
enligt gällande förordning Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(2015:216).

Transporter

Planområdet är lokaliserat inom ett rimligt gångavstånd till offentlig och  
kommersiell service, och med närhet till gång- och cykelvägar samt kollektiv- 
trafik, vilket bidrar till att minska behovet av egen bil samt eventuellt  
användningen av bil för de framtida boende. Det kommer dock att finnas ett 
transportbehov till och från fastigheterna, både för personbilstrafik och varu-
transporter. Planförslaget  bedöms innebära en viss ökning av trafik jämfört 
med dagsläget samt innebär tillförandet av ett vårdcentrum en ökning av tunga 
transporter, då fastigheternas användning idag, parkeringsplats, inte kräver  
varuleveranser.

Översvämningsrisk

En dagvattenutredning har gjorts, då det finns en lågpunkt inom planområdet. 
Dagvattenutredningen, som gjordes av Geosigma daterad 2017-02-16, visade 
att förändringen av markanvändningen inom planområdet medför minskade 
dagvattenflöden med cirka 1 % för ett dimensionerande 30-årsregn och en 
minskning av årsmedelflödet med 1 %. Förändringen innebär därigenom ett 
lägre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. Ingen fördröjning 
krävs för att hålla dagvattenflödet på samma nivå som för den befintliga 
situationen.

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som 
planområdets dagvattenlösning inte är dimensionerat för att klara. Det är därför 
viktigt att planera höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna via sekundära 
avrinningsvägar längs planområdets öppna ytor. Områdena närmast runt 
planområdet, som idag tillför vatten till planområdet från söder och öster, bör 
höjdsättas så att överskottsvattnet vid bräddning av dagvattensystemet rinner 
av mot de grönytor som finns öster om Fiskgjusegatan invid Råslättsrondellen. 
Denna lösning medför att dagvattnet som kan påverka planområdet vid 
extremregn kan minskas. Följande åtgärder föreslås för dagvatten från 
omgivande områden.

• Marknivån sänks i de föreslagna sänkorna och kanterna mot vägarna 
förstärks.

• Trummor läggs under cykelbanorna för att koppla samman de tre sänkorna 
där lägsta punkten skall vara i den nordvästra sänkan.
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• Så många träd som möjligt lämnas kvar på föreslagen plats.

• Höjdsättningen av vägen framför den östra infarten till den stora parkeringen 
norr om planområdet görs på ett sådant sätt att dagvattnet vid extremregn 
rinner mot den befintliga grönytan med dike i nordost.

• Uppgrävda fyllnadsmassor provtas med avseende på relevanta föroreningar 
och skickas vid behov till godkänd mottagare av förorenade massor.

Om föreslagna ytor på totalt 1000 m2 får ett gemensamt medeldjup på 50 cm 
under lägsta punkten för omgivande vägyta, kommer de tillsammans att kunna 
ta emot runt 500 m3 dagvatten, vilket bedöms tillräckligt för ett 100–årsregn, 
om ovanstående förslag följs.

Kulturmiljö

Bostadsområdet Råslätt anlades på 1960-talet, för att tillgodose det fortsatt 
stora behov av nya bostäder som fanns i Jönköping under mitten av 1900-talet. 
Stiftelsen Vätterhem fick ansvaret för byggnationen och ansvarig arkitekt var 
Lars Stalin. Byggnationen startade 1966 och samtliga lägenheter stod färdiga 
1972. För att snabbt kunna genomföra projektet användes en industriell 
byggmetod, där prefabricerade standardelement monterades ihop på bygg-
platsen till olika huskroppar.  Bebyggelsen på Råslätt koncentrerades till en 
relativt liten yta. Därmed kunde området bli bilfritt samtidigt som gångavstånden 
till bilparkeringarna inte blev för långa.

Den övergripande strukturen på Råslätt består av ett område med 
centrumfunktioner som kantas av bostadsområden norr och söder om 

Infiltrationssänkor
Planområdesgräns

Trumma under väg
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centrumstråket. Den dominerande bebyggelsetypen på Råslätt består av 
långsträckta lamellhus placerade i en nord-sydlig och ost-västlig riktning. 
Bebyggelsen har jämnt fördelade balkonger längs med fasaderna och flacka 
tak med systematiskt uppstickande element. Mellan bostadshusen finns gröna 
bostadsgårdar.

Med anledning av att den föreslagna bebyggelsen placeras i områdets utkant och 
på obebyggd mark har bedömningen gjorts att bebyggelsen  kommer att påverka 
områdets kulturmiljö och arkitektoniska värden i en mindre utsträckning. Den 
nya bebyggelsen kommer dock att påverka upplevelsen av Råslätt, då den är 
placerad relativt centralt och längs med kommunikationsstråken öster om 
området. Bebyggelsen, främst vårdcentrum, kommer därför att påverka den 
centrala entrén till Råslätt. 

Vårdcentrum, som offentlig byggnad, placeras intill det befintliga 
centrumstråket, men i utkanten av bebyggelsen. Detta gör att placeringen 
påverkar Råslätts struktur avseende centrum kontra bostäder. 
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att den tillkommande   
bebyggelsen bör förhålla sig till området genom att anspela på långsträckta 
lamellhus.  Lägre bebyggelse med olika typer av verksamheter kan placeras 
utmed gångstråket, likt de mindre byggnader med verksamheter som finns i 
området. 

Stadsbyggnadskontoret har även gjort bedömningen att den tillkommande 
bebyggelsen, vårdcentrum och flerbostadshusen, bör få en gestaltning som gör 
att den nya bebyggelsen upplevs som en egen enhet och att det syns att detta är ett 
tillskott till ett i övrigt homogent bebyggelselandskap. Att bostäderna placeras 
så nära en offentlig byggnad skiljer sig från den övergripande strukturen, men 
förhåller sig till dagens planering genom att olika användningar blandas på 
en koncentrerad yta. Allt detta sammanlagt kommer att bidra till att platsens 
historia går att urskilja, vilket stadsbyggnadskontoret anser är positivt, då det 
blir möjligt att se hur området förändrats över tid.

Omgivningspåverkan
Flytten av vårdcentrum från den nuvarande placeringen till den föreslagna 
nya placeringen kommer att innebära att vissa boende får ett något längre  
avstånd till vårdcentrum än tidigare, medan andra boende får ett något  
kortare avstånd. Med anledning av att vårdcentrums verksamhet utökas  
kommer fler vårdfunktioner att finnas i området än tidigare.

Parkeringsplatser

Eftersom planförslaget tar befintliga parkeringsytor i anspråk kommer 
antalet parkeringsplatser i närheten av Råslätt centrum att minska. Enligt 
den parkeringsutredning, som gjordes av Trivector Traffic daterad 2016-
10-21, se bilaga Parkeringsutredning i Råslätt - Parkeringsefterfrågan för 
tillkommande bebyggelse och strategi för framtida förtätning 2016:74, 
kommer 169 parkeringsplatser tas i anspråk i och med en utbyggnad i enlighet 
med planförslaget. Utefter de studier av parkeringssituationen som gjorts i 
utredningen framkommer att denna parkeringsyta stundtals är fullbelagd och 



28

nyttjas av boende, verksamma och besökare.  Parkeringsutredningen kom fram 
till att eftersom parkeringsytan idag är allmänt tillgänglig, utnyttjas av många 
olika grupper och stundtals är fullbelagd bör samtliga 169 parkeringsplatser 
ersättas.

Parkeringsutredningen visar på två möjligheter att ersätta de parkeringsplatser 
som används av boende och verksamma på Önskemålet 7 och 8. Genom att 
samutnyttja parkeringen under Råslätt centrum (P13) samt rusta upp den allmänt  
tillgängliga parkeringsanläggningen söder om planområdet (P4) behöver 
inga nya parkeringsplatser byggas, se karta nedan. Stadsbyggnadskontoret  
förutsätter därför att ersättningsplatser kommer att lösas inom området.

I utredningen gjordes bedömningen att det kommer att finnas en efterfrågan 
på ca 60 bilparkeringsplatser för anställda på vårdcentrum och ca 20 
cykelparkeringsplatser. För besökare kom utredningen fram till att det 
kommer det att finnas en efterfrågan på ca 30 bilparkeringsplatser och 15 
cykelparkeringsplatser. För uppgifter om metod för uträkning och indata, se 
rapporten i sin helhet. 

Enligt Jönköpings kommuns parkeringstal finns ingen framtagen parkeringsnorm 
för verksamheter så som vårdcentrum. Stadsbyggnadskontoret har gjort 
bedömningen att parkeringsplatser för anställda kan beräknas på samma sätt 
som för skola åk 4 - gymnasium, se nästa sida.

Baskarta

2016-10-18 Skala: 1:2 000
0 50 m

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Parkeringsplatsen vid 
Råslätt centrum och 
parkeringsplatsen söder om 
planområdet
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Region Jönköpings län har beräknat att det maximalt kommer att vara 90 
anställda inom den norra delen av planområdet. 90 anställda skulle innebära 
36 cykelparkeringsplatser och 36 bilparkeringsplatser. För besökare har 
stadsbyggnadskontoret gjort bedömningen att 20 parkeringsplatser kommer 
att krävas. Stadsbyggnadskontoret har inte gjort en annan bedömning än 
parkeringsutredningen gällande bilparkeringsplatser för besökande.

Bilparkering för besökande till vårdcentrum kommer att lösas genom servitut på 
Vätterhems mark i närområdet till vårdcentrum.  Eventuella bilparkeringsplatser 
för anställda  kommer att lösas genom parkeringsköp mellan Regionfastigheter 
och Vätterhem AB på annan plats än på P12. Cykelparkering för besökare ska 
lösas i anslutning till vårdcentrums entréer och cykelparkering för anställda 
föreslås lösas på annan plats inom  fastigheten.

Bilparkering för bostäder ska lösas inom respektive fastighet, förslagsvis i  
garage under bostadsgården alternativt samordnat i parkeringshus. Enligt  
Jönköpings parkeringsnorm ska 50 % av cykelparkeringar finnas i marknivå,  
resten kan exempelvis placeras i bostadsbyggnadens källarplan. Det faktiska 
parkeringsbehovet bedöms vid bygglov utifrån då gällande parkeringsnorm.

Påverkan på grannfastigheter

Vid utbyggnad av bostäderna kommer de nya byggnaderna bidra till att 
dämpa trafikbullernivåerna från Värnamovägen för de befintliga byggnaderna 
på Önskemålet 3. Detta medför en förbättrad ljudmiljö för de boende. 
Nytillkommande byggnader kommer även att skärma av utsikten mot öster, 
mot Värnamovägen.

Bostäderna i den östra delen av bostadshuset på fastigheten Önskemålet 3 
kommer att påverkas av skuggning från föreslagen bebyggelse. Med anledning 
av att nya byggnader ligger öster om befintlig bebyggelse kommer eventuell 
skuggning endast ske under tidig förmiddag.

Träd

Det finns en trädrad som står på kvartersmark, mellan Önskemålet 2 och 3 
parkeringsytan på Önskemålet 7 och Råslätt 6:1, utmed gång- och cykelvägen. 
Träden består av lindar av varierande ålder som flyttades till platsen under 
1980-talet. Enligt länsstyrelsen omfattas allén av biotopskydd, varför det 
kommer att krävas dispens för att ta ned träden eller vidta en åtgärd som 
riskerar att skada träden. 
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Parkeringstal – kontor
Parkeringstalen för bil vid kontor och andra administrativa arbetsplatser ska fungera som ett verktyg 
för att påverka val av färdmedel, framförallt vad gäller arbetsresor. Vid arbetsplatser är cykeln för 
vissa ett alternativ till bilen och det är därför särskilt angeläget att cykelparkeringarna är lättillgäng-
liga och funktionella. Detta är även viktigt vid besöksintensiva verksamheter. Cykelparkeringarnas 
placering och utformning är avgörande för hur väl de kommer att utnyttjas. De ska vara bekväma, 
se inbjudande ut, estetiskt passa in i miljön och man ska kunna låsa fast sin cykel på ett säkert sätt.

Kontor
Zon

Bilplatser
per 1000m2 BTA
()= om 15% reduktion

Cykelplatser
per 1000 m2 BTA                

A
B
C

8     (7)
10   (8,5)
12   (10)

12
10
8  
varav min 50% av platserna  
i marknivå

Parkeringstal – förskolor/skolor
Vid förskolor och skolor bör cykelparkering 
ligga i direkt anslutning till entréerna för att  
underlätta cyklande och vara trafiksäkert. Bil-
parkering kan placeras en bit bort men man  
bör anlägga ett antal platser för hämta/ lämna 
relativt nära entrén för att få en så trafiksäker 
situation som möjligt. Några av bilplatserna 
bör i vissa lägen ha en hög omsättning för att 
inte utnyttjas till andra ändamål, de bör där-
för korttidsregleras (detta gäller även hämta-/
lämnaplatser då de i undantagsfall placeras på 
gatumark). Med hämta/lämna platser i tabellen 
nedan menas parkeringsficka eller korttids-
reglerad parkeringsplats.

Förskolor/skolor
Zon

Bilplatser
                        (Hämta/lämna-
                         platser per                                                    
(Per anställd)  elev)

Cykelplatser
 
(Per anställd)         (Per elev)

Skola(Förskola-åk3)
A
B
C

0.3                      0.07
0.4                      0.09
0.5                      0.11

0,3                           0,1
0,3                           0,1
0,3                           0,1

Skola(åk4-gymn)
A
B
C

0.3                      0.03
0.4                      0.04
0.5                      0.05

0,5                           0,2
0,4                           0,2
0,3                           0,2

Hisingstorp, Hisingskullens förskola (Sveavägen)

Utdrag ur Jönköpings 
kommuns 
parkeringstal, antagen i 
stadsbyggnadsnämnden 
2016-06-16
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Vid byggnation av Önskemålet 7 och del av Råslätt 6:1 kan träden påverkas, 
beroende på hur nära träden bebyggelsen placeras. Detaljplanen för Önskemålet 
7 m.fl. har punktprickad mark utlagd i allésträckningen. Den punktprickade 
marken är dock inte så bred att alla rotsystem kan säkerställas, varför en 
utbyggnad av den fulla byggrätten kan påverka de äldre träden.

FN:s Barnkonvention
Ett genomförande av planförslaget innebär att de barn som kommer att bo i 
de tilltänkta bostadskvarteren, samt de barn som bor eller vistas i närheten av  
området, kommer att påverkas. Bostäderna ligger i närhet av mindre 
grönområden och grannskapsparker med lekplatser samt flera förskolor  
samt två grundskolor i närområdet. Förslaget till bostadsbebyggelse  
innehåller gårdar med så kallad ”sol och lekyta” samt att bostadsgårdrna 
ligger i  närheten av eller anslutning till grannskapsparken i väster. Detta 
är positivt ur ett barnperspektiv, då lekmöjligheter finns utan att barnen  
behöver vistas i trafiken. Samtidigt medför förslaget ett ökat transportbehov  
inom området jämfört med tidigare, vilket kan innebära att närliggande  
vägar belastas mer än förut. En följd av detta kan vara att barns rörelsefrihet  
begränsas.

Mål för hållbar utveckling
Miljömål Begränsad klimatpåverkan

Sveriges utsläpp av växthusgaser beror till 80 % på förbränning av fossila 
bränslen inom industrin och transportsektorn och på el- och värmeproduktion.  
Detta planförslag kommer att ha en påverkan på utsläppen av växthusgaser, 
då mark planläggs för vård och bostäder där det tidigare inte funnits någon  
bebyggelse.

Eftersom planområdet är lokaliserat inom ett rimligt gångavstånd till offentlig  
och kommersiell service, och med närhet till gång- och cykelvägar samt  
kollektivtrafik, skapas förutsättningar för hållbart resande och därmed  
begränsad klimatpåverkan. Dessa förutsättningar bidrar till att minska  
behovet av bil och därmed utsläppen av växthusgaser. Det kommer dock att  
finnas ett transportbehov till och vårdcentrum, för personbilstrafik och för  
varutransporter, vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser.

Miljömål Frisk luft

De skadligaste luftföroreningarna förutom ozon är kvävedioxid, partiklar 
och cancerframkallande ämnen. Trafiken står för en stor del av dessa utsläpp.  
Planområdet är lokaliserat inom ett rimligt gångavstånd till offentlig och  
kommersiell service, och med närhet till gång- och cykelvägar samt kollektiv-
trafik, vilket bidrar till att minska behovet av egen bil samt användningen av bil 
för de framtida boende. Närheten till kollektivtrafiken kan minska viss biltrafik 
till vårdcentrum, men det kommer att finnas ett transportbehov till och från 
fastigheten som kommer att bidra till luftföroreningar.
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Miljömål God bebyggd miljö

Miljömålet God bebyggd miljö går ut på att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god  
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och  
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett  
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.

Planförslaget hushåller med mark, då exploatering sker inom redan ianspråks-
tagen mark. Exploateringen kan sägas medföra både positiva och negativa 
effekter på stadsbilden. Det kan anses vara negativt att den nya bebyggelsen  
bryter det dominerande mönster som finns på Råslätt, vilket är ett tids-
typisk stadsmönster från 1960 - 1970-talet som är välbevarat på Råslätt.  
Exploateringen kan anses påverka stadsbilden positivt, då den nya bebyggelsen 
bidrar till att definiera och skapa en rumslighet åt entrén till Råslätt.
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Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2002

Jönköpings kommuns översiktsplan används som vägledning inför framtida  
beslut om användningen av mark- och vattenområden och visar hur den  
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det aktuella planområdet nämns inte 
i den senaste översiktsplanen från 2002.  Översiktsplanen anger däremot att 
fler arbetsplatser på Råslätt är ett led i målet att minska funktionsuppdelningen  
i stadsstrukturen. Eftersom planens huvudanvändning är vård går det dock 
att konstatera att planförslaget stödjer intentionerna med översiktsplanen, då  
arbetsplatser främjas samt att en förtätning och blandning av staden, med  
arbetsplatser och bostäder, uppnås. 

Översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida: www.jonkoping.se 
sökord: Översiktsplan.

Digital Översiktsplan 2016 (antagandeversion)

Jönköpings kommun har antagit en ny översiktsplan som ännu inte har  
vunnit laga kraft. Detta innebär att det fortfarande är översiktsplan 2002 och 
utbyggnadsstrategi 2011 som är gällande. Denna fördjupade översiktsplan  
antogs 2011-12-22 och rekommendationerna återfinns till stor del i riktlinjerna 
i Digital Översiktsplan 2016.

I Digital Översiktsplan 2016 finns planområdet inte utmarkerat. Planförslaget 
stödjer dock översiktsplanens intentioner, då det behandlar redan  
ianspråkstagen mark samt föreslår en byggnation med en hög exploateringsgrad 
som förhåller sig till närområdets förutsättningar. Planförslaget följer även 
viljeinriktningen att bostäder, arbetsplatser och verksamheter byggs intill  
befintliga kollektivtrafikstråk, då planområdet ligger intill den prioriterade  
linjestreckningen av stomlinje 1.

Riksintressen

Planområdet ligger inom ett större område utpekat som riksintresse för järnväg.  
Ett genomförande av planförslaget bedöms dock inte stå i konflikt med en  
eventuell framtida järnvägsutbyggnad.

Grönstrukturplan

Enligt Grönstrukturplanen domineras Råslätt av flerbostadshus. Stadsdelen 
kan anses som relativt välförsedd med både parkområden och naturområden. 
Parkytor finns mellan husen vid exempelvis Stadsgårdsskolan. De mest centrala  
delarna av Råslätt har längre än 200 meter till naturområde eller park,  
vilket dock inte bedöms som problematiskt på grund av att det finns  
mindre grönområden mellan husen. I direkt anslutning till planområdet ligger 
en grannskapspark.
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Lillåns naturområde omskrivs i Grönstrukturplanen som ett viktigt 
närströvområde kopplat till de stora bostadsområdena i Råslätt. Stråket längs 
ån beskrivs även som mycket viktigt för både växt- och djurliv. Mellan E4 och 
Värnamovägen ligger ett långsträckt skogsparti. Skogspartiet är svårtillgängligt 
på grund av sitt läge mellan stora vägar, men ändå viktigt som avskärmning 
och skydd mot motorvägen. Detta grönområde utgör det aktuella planområdets 
närmaste grönområde. Då detta är svårt att nå och använda, på grund av att 
det är omgärdat av större vägar, kan dock Lillåns naturområde hävdas vara det 
närmsta tillgängliga grönområdet.

Råslätt Stadsgård intill Stadsgårdsskolan beskrivs i Grönstrukturplanen som 
det enda tydliga parkområdet i Råslätt. Parkområdet består av en trädbevuxen 
kulle med bland annat ek, björk, fågelbär och rönn. Grönstrukturplanen anger 
att målsättningen för parken är att den ska kunna utgöra en bostadsnära park 
med möjligheter till lek och vistelse. Detta är den park som ligger närmst det 
aktuella planområdet.

Detaljplan

Fastigheterna Önskemålet 7 och 8 ingår som en del av ett större planområde 
i en detaljplan antagen 1972, Förslag till ändring av stadsplanen för centrum-
delen av Råslätts gård i Ljungarums församling inom Jönköpings kommun. 
Fastigheten Önskemålet 7 är planlagd för garageändamål och Önskemålet 8 är 
planlagd för bensinstationsändamål.

Fastigheten Råslätt 6:1 ingår som en del i en gällande detaljplan antagen 1967, 
Förslag till ändring av stadsplanen för del av Råslättsområdet (Råslätts gård) 
i Jönköping, se nästa sida. Fastigheten är planlagd för garageändamål samt 
bostäder med punktprickad mark inom det aktuella planområdet. 

Gällande detaljplan från 
1972 

Planområde
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Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 (KBFP)

Gällande lägesrapport om bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige i 
oktober 2015. I rapporten är planområdet utpekat som förtätningsområde för 
bostäder på kommunal mark.

Ålborgåtaganden

Jönköpings kommun skrev i oktober 2007 under Ålborg-åtagandena, och tar 
därigenom ett helhetsgrepp kring arbetet med hållbar utveckling. 

Exploateringen på Önskemålet 7 och 8 överensstämmer med flera punkter  
i åtagandena. Detta genom att bebyggelsen sker på redan ianspråkstagen 
mark, genom att det blir en blandning av användningar inom fastigheten med  
bostäder, arbetsplatser och offentlig service.

I detta skede går det inte att bedöma huruvida exploateringen på Önskemålet 7 
och 8 kommer att uppfylla kraven för god arkitektur och byggnadsteknik, men 
det är en fråga som bör beaktas vid bygglov.

Program för hållbar utveckling - miljö

Program för hållbar utveckling - miljö är ifrån november 2013 och ämnar  
behandla Framtidens Jönköping 2014-2020. Den framhåller vikten av  
minskade transporter och förtätning framför jungfrulig mark ska tas i anspråk.

Denna detaljplan går i linje med programmet för hållbar utveckling ut ett miljö-
perspektiv, då exploatering sker på redan ianspråkstagen mark (parkeringsyta). 
Området har närhet till kollektivtrafikstråk samt offentlig och kommersiell  
service, vilket kan minska bilanvändningen. Från planområdet är det gång- 
avstånd till parker och Lillåns naturområde, vilket bidrar till goda rekreations-
möjligheter.

Gällande detaljplan från 
1967 samt 

Planområde
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Ur ett socialt och hälsomässigt perspektiv följer detaljplanen programmet  
genom att den nya exploateringen sker med trafikbullerdämpande åtgärder, för 
att skapa en hälsosam och trivsam boendemiljö.

Plan för dagvattenhantering

Kommunen har det övergripande ansvaret för hantering och utsläpp av  
dagvatten. I egenskap av verksamhetsutövare ska kommunen göra den  
tekniska, ekonomiska och miljömässiga bedömningen av vart och hur  
dagvattnet ska ledas och renas.

Inom planlagda områden betraktas dagvatten som avloppsvatten i lagens  
mening. När det gäller avvattning av bebyggda fastigheter inom planområde 
är det kommunen som ansvarar för att bedöma om det krävs någon form av  
allmän dagvattenanläggning eller om ansvaret helt kan läggas på fastighets-
ägaren.

Vid detaljplanering och bygglovprövning ska bebyggelsens lokalisering och val 
av byggnadsmaterial övervägas. Nya detaljplaner ska ange hur dagvattenfrågan 
ska lösas och vem som har ansvar för genomförandet. Vid nyexploatering ska 
nödvändig mark för dagvattenhantering avsättas i detaljplaneskedet.

Fastighetsägare har alltid ett ansvar för dagvattnet från den egna fastigheten. 
Gemensamhetsanläggningar har samma ansvar som den enskilde fastighets-
ägaren, det vill säga att användande, kontroll och skötsel av anläggningar 
sker enligt gällande miljö- och VA-lagstiftning. Byggherren ansvarar för att en  
dagvattenanläggning utförs på ett sätt som förutsätts i detaljplan. Byggherrens 
ansvar gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bebyggelse
Bebyggelse 

I dagsläget finns det ingen bebyggelse inom Önskemålet 7 och 8, då området 
består av två åtskilda parkeringsplatser. 

Mark och vegetation
Natur och rekreationsområden

Den natur som finns inom planområdet består av en trädrad mellan Önskemålet 
7, Råslätt 6:1 och Önskemålet 2 och 3, mindre gräsytor, vilka separerar 
de två parkeringsplatserna samt ett fåtal utspridda träd. Det finns inga 
rekreationsområden inom planområdet.

Det rekreationsområde som ligger närmst planområdet är Lillåns 
naturområde. Naturområdet ligger ca 600 meter ifrån planområdet och anges i 
Grönstrukturplanen vara ett viktigt närströvområde för boende i Råslätt.
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Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning, daterad 2016-11-22, har gjorts av Sigma Civil AB 
för planområdet. Denna undersökning påvisade att marken består av likartade  
förhållanden över hela undersökningsområdet. Eftersom marken i området är 
plan och jorddjupen är begränsade har Sigma Civil AB bedömt totalstabiliteten  
för planerad anläggning inom aktuellt område som tillfredställande. Det bör 
dock belysas att vissa jordlager innehåller silt. Jord innehållande silt har en 
benägenhet att flyta vid inblandning av vatten samt vid vibrationer. Detta  
gäller främst inom 5 meters djup för den norra delen av området. I övrigt  
bedöms dock sand vara den dominerande jordarten. Fast botten har återfunnits 
på ca 23 meters djup under markytan.

Med anledning av dessa markförhållanden krävs åtgärder för att 
undvika sättningar under planerade byggnader. Det rekommenderas att 
friktionspålar används som grundläggningsmetod för att undvika sättningar i 
husgrundläggningen. Alternativt kan urgrävning övervägas om hus förses med 
källare. Det förutsätts att kompletterande geotekniska undersökningar utförs i 
tänkt läge för byggnader vid bygglov.

Övergångszoner mellan fastare markpartier, primärt i söder, och lösare 
markpartier i norr bör projekteras med övergångskonstruktion. Samtliga 
byggnader samt anläggningar som planeras i områdets norra delar bör föregås 
av en sättningskontroll på grund av de lösare jordlagren inom 5 meters djup 
från markytan.

Grundvatten
I samband med den geotekniska undersökningen installerades ett 6,5 meter  
långt grundvattenrör som var försett med ett filter på 0,5 meter samt  
observerades grundvatten direkt i borrhål. Uppmätte nivåer varierar mellan ca 
1,2 och 2,3 meters djup från markytan.

Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2016-11-14, har gjorts 
av konsultföretaget VOS (Vatten och Samhällsteknik AB) för plan-området. 
Utifrån erhållna analysresultat och fältobservationer har VOS bedömt att 
föroreningsinnehållet i det undersökta området sannolikt är litet. Eftersom 
undersökningen varit översiktlig samt med stort avstånd mellan provpunkterna 
kan dock risken för förekomst av eventuella hot spots mellan provpunkterna 
inte uteslutas. Man bör vid framtida schaktarbeten därför vara observant på 
eventuella avvikelser i lukt-/färg, vilket kan vara tecken på förorening.
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Radon 

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium 
sönderfaller. Radon är skadligt för människors hälsa och kan endast upptäckas 
genom radonmätningar. Radonsäkert byggnadssätt rekommenderas. Detta kan 
göras genom att lägga slangar under grundplattan, vilka vid behov kan kopplas 
till en fläktanordning som ventilerar bort radonhaltig luft.

Trafik
Gång- och cykelvägar

En gång- och cykelväg finns i anslutning till Önskemålet 8, på västra sidan om 
Värnamovägen. Denna gång- och cykelväg är delvis trafikseparerad och leder 
in till Jönköping centrum, vilket förenklar möjligheten att ta sig till och från 
centrum utan bil. För att ta sig hela vägen in till centrum behöver bilväg korsas 
vid ett antal punkter, vilket utgör hinder för främst cyklister. 

Väster om Önskemålet 7 och Råslätt 6:1 finns en trädkantad gång- och cykel-
väg som är en del av det lokala gång- och cykelvägnätet i Råslätt.

Kollektivtrafik

Stadstrafikens busslinjer nås närmast från hållplats Råslätt övre samt Råslätts 
centrum där stomlinje 1 och 3 samt stadslinje 14 avgår. Från Råslätt övre avgår 
även stadslinje 24.

Biltrafik och parkering

Eftersom Önskemålet 7 och 8 i dagsläget används som parkeringsplats är 
biltrafiken dominerande. Eftersom parkeringsplatserna används av närliggande  
fastigheter kommer behovet av parkering att kvarstå.

Service
Offentlig service 

De närmaste grundskolorna är Råslättsskolan samt Stadsgårdsskolan som  
ligger 300 - 400 meter från planområdet. Det finns även fem stycken  

2016-12-02 Skala: 1:1 415

Trafik

0 50 m

Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter varierar i lägesnoggrannhet och är inte juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.

Busshållplats

Råslätt övre

Råslätts centrum
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kommunala förskolor, förutom en öppen och en fristående förskola, inom en 
radie av 400 meter. Närmaste vårdcentral är belägen på ett avstånd av ca 200 
meter. Inom stadsdelen finns även tre äldreboenden.

Kommersiell service

Cirka 150 meter ifrån planområdet finns Råslätts centrum, där bland annat 
matvaruhandel och apotek finns. Övrig kommersiell service nås i Jönköping 
centrum.
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Genomförande av 
detaljplanen
Administrativa frågor
Beslut om planuppdrag togs i Stadsbyggnadsnämnden den 10 december 2015. 
Med anledning av detaljplanens startdatum ska den tolkas utefter Svensk  
författningssamling Plan- och bygglag (2010:900).

Genomförandetiden för planen kommer att vara fem år från det datum den 
vinner laga kraft. 

Organisatoriska frågor
Planen handläggs med utökat förfarande. Efter samrådet upprättas en 
samrådsredogörelse där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.

Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2016
november  Stadsbyggnadsnämnden beslutar om samråd

2017 
7 december - 10 februari Samråd 
april   Stadsbyggnadsnämnden beslutar om granskning 
2 maj - 23 maj  Granskning 
juni   Stadsbyggnadsnämnden beslutar om antagande 
juli   Laga kraft

Avtal
Planområdet ska bebyggas med bostäder och vård och ägs helt av Jönköpings 
kommun.

För att få byggherrar som kan genomföra tänkt byggnation inom planområdet 
behöver kommunen lämna två markanvisningar som sedan följs upp 
med marköverlåtelseavtal. För området som ska bebyggas för vård har 
Regionen har tagit fram ett förslag till byggnation för en direktanvisning och 
marköverlåtelse-avtal kommer att träffas för marköverlåtelse och reglering av 
genomförandefrågor. För bostadsdelen pågår markanvisning och en byggherre 
kommer att få markanvisning efter ett jämförelseförfarande. Även denna 
markanvisning förutsätts fullföljas med ett marköverlåtelseavtal.
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Ekonomiska frågor
För att genomföra planförslaget har kommunen kostnader för att ta fram 
detaljplanen, administration för planens genomförande, fastighetsbildning och 
för ombyggnad av omgivande allmänna anläggningar. Det som kommer att 
byggas om i första hand är gatuanläggningar norr om Regionens fastighet i form 
av tillfartsväg, handikapparkeringar, busshållplats och planteringar. Dessutom 
behöver Fiskgjusegatan byggas om för att omhändertagande av dagvatten ska 
klaras. Efter ett genomförande kommer kommunen även få ökade kostnader 
för drift och skötsel av de ytor som i planen läggs ut som allmän platsmark.

I de marköverlåtelseavtal som följer på markanvisningsavtalen regleras priset 
för marken i enlighet med kommunens fastställda tomtpriser som gäller när 
byggnationen påbörjas.

Finansiering

Exploatören ansvarar för finansiering av husbyggnationen med tillhörande 
anläggningar på kvartersmark. Finansieringen av kommunens delar av 
exploateringen kommer att ske över exploateringsbudgeten för området (objekt 
4250).

Kostnader

Mark 300 Tkr

Markarbeten 200 Tkr

Administration 800 Tkr

Gata 2 000 Tkr

Park 200 Tkr

Ränta 0 Tkr

Summa kostnader 3 500 Tkr

Intäkter

Vårdcentrum 9 500 Tkr

Flerbostadshus 8 800 Tkr

Summa intäkter 18 300 Tkr

Summering

Kostnader 3 500 Tkr

Intäkter 18 300 Tkr

Resultat 14 800 Tkr

VA-anläggningar

Kostnader 200 Tkr

Intäkter 2 400 Tkr

Resultat 2 200 Tkr
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Fastighetsrättsliga frågor
För att göra förändringar i fastighetsindelningen krävs en ansökan om 
lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar lantmäterimyndigheten 
åtgärdens lämplighet och överensstämmelse med detaljplanen m.m. 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna 
själva. 

Fastighetsbildning

Detaljplanen möjliggör ombildning av fastigheterna Önskemålet 7 och 8 samt 
del av Råslätt 6:1. Fastigheterna Önskemålet 7 och 8 samt del av Råslätt 6:1 
kan fastighetsregleras till en bostadsfastighet och en vård-, handels- samt 
kontorsfastighet. I flerbostadshus samt områden med olika ändamål finns 
möjlighet att avstycka 3D-fastigheter. 3D-fastigheter kan enbart bildas om 
byggnadens konstruktion motiverar åtgärden samt att fastighetsindelningen 
medför en mer ändamålsenlig förvaltning eller tryggar finansieringen av 
byggnationen.

Detaljplanen möjliggör även överföring av allmän platsmark (gata) till 
allmänplatsfastigheten Råslätt 6:1. Eftersom kommunen ska vara huvudman 
för allmän plats, har kommunen enligt 6 kap 13 § PBL rätt att lösa in den 
marken. Om fastighetsägaren begär detta, är kommunen enligt 14 kap 
14 § PBL även skyldig att lösa in den allmänna platsmarken. Om marken 
inlöses utan överenskommelse betalas ersättning enligt reglerna i 4 kap 
expropriationslagen. Se ytterligare beskrivning under rubriken Fastighetsrättsliga  
konsekvenser.

Rättigheter

Råslätt 6:1 belastas av rättigheter som kan beröras av planen.

Nya rättigheter kan behöva bildas för att trygga väsentliga funktioner för ny- 
eller ombildade fastigheter.

Allmänhetens tillträde för underjordiska ledningar tryggas genom så kallade 
u-områden. Ledningens huvudman är skyldig att förvärva nyttjanderätt eller 
annan särskild rätt, exempelvis servitut eller ledningsrätt, på markägarens 
begäran enligt 14 kap 18 § PBL.

Gemensamhetsanläggning

Inom kvarter med mer än en fastighetsägare kan det bli aktuellt med 
gemensamhets- anläggningar. Om 3D-fastighetsbildning genomförs måste ett 
flertal gemensamhets- anläggningar för byggnadens gemensamma behov bildas.

Fastighetsindelningsbestämmelser

Något behov av att fastställa nya fastighetsindelningsbestämmelser för 
planens genomförande anses inte föreligga. Om ett sådant behov uppstår kan 
fastighetsindelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplanen.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet eller rättighet 
framgår av tabell på nästkommande sida. På sida 41 finns en karta över de 
fastighetsrättsliga konsekvenserna.

Fastighet / Rättighetshavare Fastighetsrättslig konsekvens

Råslätt 6:1 Delar av Råslätt 6:1 läggs ut som 
kvartersmark och bör regleras till lämpliga 
närliggande fastigheter (fig 3 och 8).

Mark för allmänplats (gata) (fig 2) regleras till  
Råslätt 6:1 (fig 1). Kommunen har enligt PBL 
6 kap 13 § rätt att lösa in den marken och om 
fastighetsägaren begär detta, är kommunen 
enligt PBL 14 kap 14 § även skyldig att lösa 
in den allmänna platsmarken.

Önskemålet 7 Fastigheten omfattas av två olika  
användningsbestämmelser, bostad och vård. 
Fastigheten måste ombildas för att planen 
ska genomföras. All mark för vård kan  
regleras till Önskemålet 8 (fig 3 och 5 till 
fig 4) och samtidig regleras mark för bostad 
från Önskemålet 8 och Råslätt 6:1 till 
Önskemålet 7 (fig 7 och 8 till fig 6). 

Önskemålet 8 Fastigheten omfattas av två olika 
användningsbestämmelser, bostad och vård. 
Fastigheten måste ombildas för att planen 
ska genomföras. All mark för bostad bör 
regleras till Önskemålet 7 (fig 7 och 8 till 
fig 6) och samtidig regleras mark för vård 
från Önskemålet 7 och Råslätt 6:1 till 
Önskemålet 8 (fig 3 och 5 till fig 4).

Mark för allmänplats (gata) (fig 2) regleras till  
Råslätt 6:1 (fig 1). Kommunen har enligt 6 kap 
13 § PBL rätt att lösa in den marken och om  
fastighetsägaren begär detta, är kommunen 
enligt 14 kap 14 § PBL även skyldig att lösa 
in den allmänna platsmarken.

Servitut 06-IM1-54/101.1 
(Kraftledning)

Rättigheten är olokaliserad och belastar 
Råslätt 6:1, eventuellt inom planområdet. 
Rättighetshavaren, Vattenfall eldistribution 
AB, måste kontaktas i samband med 
bygglov. Om servitutet belastar område 
med byggrätt måste rättigheten upphävas. 
Rättighetshavaren har rätt till ersättning 
baserad på byggrätten om servitutet upphävs 
utan överenskommelse.
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Fastighetskonsekvenskarta

Fig. 1 lämnas oförändrad.

Fig. 2 fastighetsregleras från Önskemålet 8 till Råslätt 6:1.

Fig. 3 bör fastighetsregleras från Råslätt 6:1 till Önskemålet 8 och fig. 5 bör 
fastighetsregleras från Önskemålet 7 till Önskemålet 8.

Fig. 7 bör fastighetsregleras från Önskemålet 8 till Önskemålet 7 och fig. 8 bör 
fastighetsregleras från Råslätt 6:1 till Önskemålet 7.
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Önskemålet 7 m.fl.
 

Cecilia Gadman

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BC Bostäder, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

DC Vård, Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—+0-+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan ska vara mellan angivet värde i och angivet värde i meter, PBL 4 kap.

11 § 1 st 1 p.

)—+0 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Användning

e1
Byggnadens bottenvåning ska användas för centrum och bostad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1
Byggnad ska placeras mot fastighetsgräns i öster och mot korsi söder, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2
Byggnad ska placeras med långsidan mot gatumark i öster och mot korsmarki söder, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1
p.

Utformning
Marken får endast förses med komplementsbyggnader, balkonger och loftgångar, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Marken är avsedd för flerbostadshus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 16 § 1 st
1 p.

Utförande

b1
Marken får byggas under med körbart bjälklag, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §

Figur 1: ca 2100 kvm

Figur 2: ca 340 kvm

Figur 3: ca 550 kvm

Figur 4: ca 1900 kvm

Figur 5: ca 1100 kvm

Figur 6: ca 1590 kvm

Figur 7: ca 710 kvm

Figur 8: ca 940 kvm
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Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av detaljplanen har följande medverkat med material och  
information.

Stadsbyggnadskontoret

Jacob Thörnblad, Lantmäteriavdelningen 
Mats Ruderfors, Utveckling & trafik 
Peter Gustavsson, Utveckling & trafik

Tekniska kontoret

Linda Bylefors, Mark och exploatering
Lise-lotte Johansson, Mark och exploatering 
Anders Larsson, VA och avfall 
Per-Gunnar Axelsson, Gata 
Emma Gunnarsson, Park-Skog 
Annica Magnusson, Miljö- och hälsoskyddskontoret

Liselott Johansson    Cecilia Gadman 
Planchef    Planarkitekt 
036-10 57 78    036-10 51 29



































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 119 Revidering av förbundsordning 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Diarienummer: RJL 2017/1835

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. fastställa reviderad förbundsordning för 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

2. godkänna att beviljad låneram till Kommunalförbundet 
Svenskt Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i 
reviderad förbundsordning. 

Sammanfattning 
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg (KSA) fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå 
medlemmarna en reviderad förbundsordning. Den reviderade 
förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga medlemmar 
godkänt den.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-15

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  
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UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-06-15 RJL 2017/1835

Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionfullmäktige

Revidering av förbundsordning 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förslag till beslut
Regionfullmäktige

1. fastställer reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg

2. godkänner att beviljad låneram till Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg indexeras i enlighet med § 15 i reviderad förbundsordning.

Sammanfattning
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 
fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå medlemmarna en reviderad 
förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga 
medlemmar godkänt den.

Information i ärendet
Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 
fattade 6 april 2017 beslut om att föreslå medlemmarna en reviderad 
förbundsordning. Den reviderade förbundsordningen börjar gälla efter att samtliga 
medlemmar godkänt den. 

Revideringarna i förbundsordningen avser:
 § 3 Ordet flygcentral i tredje punkten byts ut mot beställnings- och 

koordineringscentral.
 § 4 Tillägg av mening sist i paragrafen: För styrelsen gäller det reglemente 

som beslutas av fullmäktige.
 § 11 Tillägg av bisats: samt på kommunalförbundets webbplats.
 § 15 Tillägg i första meningen: enligt 2015 års prisnivå.

Tillägg av mening sist i paragrafen: Beloppet enligt första och andra 
stycket ska räknas upp med 3 % årligen.

 § 17 Ändring: I andra stycket byts 30 november till 30 september. Femte 
och sjätte styckena är omarbetade.

 § 18 Borttag: Förbundskansliet har kontor i Umeå.
 Bilaga 1 omarbetad, hänvisning från § 17



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-06-15 RJL 2017/1835

Revideringen av § 15 påverkar det beslut som Regionfullmäktige fattade den 16 
maj 2017 om att bevilja lån till KSA med maximalt 21 miljoner kronor för 
finansiering av investering i ambulansflyg. Låneramen som Regionen beviljat 
utgör 3,5 % av den totala låneramen om 600 miljoner kronor. I den reviderade 
förbundsordningen § 15 framgår att låneramen är enligt 2015 års prisnivå och ska 
räknas upp med 3 % årligen. Detta innebär att samtliga medlemmars beviljade 
låneram ökar med 3 % årligen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-15

 Protokoll från förbundsfullmäktige 2017-04-06

 Förslag till reviderad förbundsordning daterad 2017-04-06

 Förbundsordning antagen i regionfullmäktige 2015-06-16

Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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1 § Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i 

Umeå. 

2 § Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan. 

Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region 

Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge, 

Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget 

Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region 

Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne. 

3 § Ändamål, uppgifter 

Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att 

effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av 

gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat: 

o upphandla och samordna flygambulanstjänst, 

o upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan, 

o samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av 

beställnings- och -koordineringscentral, 

o samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,  

o tillhandahålla sjukvårdspersonal, 

o i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige 

samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige. 

4 § Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat 

fullmäktige respektive styrelsen. 

För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige. 

5 § Förbundsfullmäktige 

Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 

och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger 

per år.  



  FÖRBUNDSORDNING Revision 01 | KSA 9–2017 
 
 
 

 
 
 

SVENSKT AMBULANSFLYG | ORG.NR. 222000–3152 
DATUM 2017-04-06  SIDA 4 (9) 
 

Fullmäktige skall besluta i följande ärenden: 

o mål och riktlinjer för verksamheten, 

o förbundets årliga budget, 

o val av ledamöter och ersättare i styrelsen, 

o val av revisorer och revisorssuppleanter, 

o årsredovisning och ansvarsfrihet, 

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett 

valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari 

2016 till den 1 april 2019. 

Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en 

ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden. 

Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem 

som valt ledamoten. 

Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt 

kommunallagen kap 5 § 21. 

6 § Beslut i fullmäktige 

Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.  

Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna 

röster. 

7 § Arvodesbestämmelser 

Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen 

samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte. 

8 § Styrelse 

Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst 

sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst 

en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen. 

Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan. 

Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en 

förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt 

kommunallagen kap 6 § 19. 

9 § Revisorer 

Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets 

verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång. 

10 § Initiativrätt 

Ärenden i fullmäktige får väckas av: 

o ledamot i fullmäktige, 
o styrelsen, samt 
o Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen 

11 § Kungörelser och tillkännagivanden 

Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 

kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens 

läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet. 

Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor 

samt på kommunalförbundets web-sida. 

12 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid 

kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet. 

13 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. 

Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina 

skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av 

förbundet upplösning. 



  FÖRBUNDSORDNING Revision 01 | KSA 9–2017 
 
 
 

 
 
 

SVENSKT AMBULANSFLYG | ORG.NR. 222000–3152 
DATUM 2017-04-06  SIDA 6 (9) 
 

14 § Kostnadstäckning 

Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. 

Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.  

Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan 

förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. 

15 § Lån, borgen mm 

Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt 

2015 års prisnivå. 

Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra 

ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller 

motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 

Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen. 

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i 

kommunalförbundet. 

Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och 

utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete 

med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut. 

Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. 

Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan 

beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga 

förbundsmedlemmar. 

Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 

beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige. 

17 § Budget – årsredovisning 

Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl 

verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden. 
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete 

och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 

november före verksamhetsåret. 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och 

plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och 

samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 

Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 

Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska 

kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten. 

Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida. 

18 § Förbundskansli 

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration 

och förbundets löpande verksamhet. 

19 § Uppsägning och utträde 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen 

ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då 

medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna. 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av 

utträdet. 

20 § Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna 

tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna 

tillämpas.  

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen 

förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta 

om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med 

redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 

som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, 

är förbundet upplöst. 

21 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. 

22 § Bildande av förbundet 

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar 

för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016. 

23 § Ändringar av förbundsordningen 

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna 

landstingsfullmäktige.  
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BILAGA 1 

1 § Fördelningsmodell 

Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma 

kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och 

underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration. 

Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och 

invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för 

invånarantal. 

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten 

Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.  

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift 

Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10 

000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter. 

Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym 

flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.  

För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet 

estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och 

med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens 

start ska fördelas enligt §2 ovan. 

Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är 

en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till 

beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.  

Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som 

öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part. 

Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs. 

Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som 

tillhandahåller teamet till beställande part. 

 























Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

1 § Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.
Förbundet har sitt säte i Umeå.

2 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan. 
Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Region 
Östergötland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region 
Gotland, Landstinget Blekinge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i 
Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget 
Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns 
landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.

Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och 
patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Det ankommer därvid på förbundet att bland annat:

- upphandla och samordna flygambulanstjänst,
- upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
- samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom 

tillhandahållande av flygcentral,
- samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
- tillhandahålla sjukvårdspersonal, samt
- i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för utveckling av den luftburna 

ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende 
ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan 
kallat fullmäktige respektive styrelsen. 

5 § Förbundsfullmäktige

Fullmäktige ska bestå av medlemmar i enlighet med §2.  Varje medlem väljer en ordinarie 
ledamot och en ersättare som representant i fullmäktige. 

Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år. 

Fullmäktige ska besluta i följande ärenden:



- mål och riktlinjer för verksamheten,
- förbundets årliga budget,
- val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
- val av revisorer och revisorssuppleanter,
- årsredovisning och ansvarsfrihet.

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april 
efter ett valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från 
den 1 januari 2016 till den 1 april 2019.

Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse 
en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.

Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den 
medlem som valt ledamoten.

Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden 
enligt kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i Fullmäktige

Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet. 

Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet 
avgivna röster.

7 § Arvodesbestämmelser

Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och 
styrelsen samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt de 
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har 
sitt säte.

8 § Styrelse

Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av 
minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen 
med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid 
val till styrelsen. 

Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt 
ovan. 

Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser 
en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens 
anvisningar.



Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen 
enligt kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer

Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av 
förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och 
ersättarna i fullmäktige.

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för 
styrelsen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april 
månads utgång.

10 § Initiativrätt

Ärenden i fullmäktige får väckas av:

- ledamot i fullmäktige,
- styrelsen, samt
- förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen.

11 § Kungörelser och tillkännagivanden

Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
kommunalförbundets officiella anslagstavla. Västerbottens läns landsting officiella 
anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.

Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella 
anslagstavlor samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid 
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i 
kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. 

Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att 
betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller 
skulder som föranleds av förbundets upplösning.



14 § Kostnadstäckning

Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.

Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen.

Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas 
mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. 

15 § Lån, borgen mm

Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor ( 600 000 000 
kronor) 

Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier 
eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars 
fullmäktige. 

Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom 
eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i 
kommunalförbundet.

Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi 
och utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för 
förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och 
bokslut.

Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet 
efterfrågar. Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i 
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller 
någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större 
investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större 
investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning

Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande 
treårsperioden.

Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för 
budgetarbetet och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas 
senast den 30 september före verksamhetsåret.



Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 
kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets 
officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 

Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 

Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster fastställs årligen i 
budgeten. 

Fördelningsmodell av kommunalförbundets fasta kostnader (administration, 
koordineringscentral, medicinsk teknik och egna sjuksköterskor mm) finns i bilaga 1. (tillägg) 
Den kostnad som ska fördelas samt takbeloppet fastställs årligen i samband med 
budgetbeslutet för kommunalförbundet.

Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets 
administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Umeå.

19 § Uppsägning och utträde

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur 
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen 
skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den 
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet.

20 § Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § 
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden 
mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.



När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning 
för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens 
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör 
till förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

21 § Tvister

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildandet av förbundet

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen 

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av 
medlemmarnas landstingsfullmäktige.
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Plats: Sal A, Regionens hus  

§ 60 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL2016/190 
 

Beslut 

Nämnden föreslår regionfullmäktige   

 Bifalla motionen. 

 

Reservationer 

Allianspartierna reserverar sig tillförmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i 

Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående 

motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en 

kostnadsutredning. Efter presidiets sammanträden i april och maj 

har underlagets kostnadskalkyl kompletterats med fler exempel 

från kommuner som infört fria halkskydd, samt med kostnaden 

för frakturer. 

  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-06-12 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-30 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

01-17 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29 
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 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen och till följande 

tilläggsyrkande 

”Gällande uträkning och kostnad för Fria halkskydd för 

ålderspensionärer 

Utgångspunkten är att det finns 72 000 ålderspensionärer i 

Region Jönköpings län som omfattas av förslaget. Vid stora inköp 

av broddar (halkskydd) är vår bedömning att ett par kostar ca 50 

kronor, inklusive administration. Kostnaden är hämtad från 

kommuner i länet som idag erbjuder halkskydd till sina invånare. 

Bedömningen är att samtliga ålderspensionärer inte kommer att 

hämta ut ett par första året. Dels eftersom en del kommuner idag 

erbjuder liknande tjänst men också eftersom slitaget varier 

beroende på hur mycket broddarna används. 

En rimlig uppskattning är att kostnaden kan läggas ut över tre år. 

72 000 ålderspensionärer x 50 kronor/3 år = 1,2 miljoner i årlig 

kostnad. Totalt över tre år 3,6 miljoner kronor. Då är inget 

kostnadsavdrag inräknat för minskade sjukvårdskostnader vid 

minskat antal fallolyckor vid ishalka. Det finns olika 

tillvägagångssätt som bör beaktas gällande distribution av 

halkskydd. Det är den enskilde länsinnevånaren som begär själv 

att få tillgång (rekvirerar) till ett par halkskydd. Det här kan ske 

genom att Apoteken eller vårdcentralerna i Jönköpings län 
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tillhandahåller tjänsten. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås denna uträkning och 

inriktning ligga till grund för den fortsatta hanteringen av 

motionen. 

- Med anledning av ovanstående föreslås nämnden yrka bifall till 

motionen. 

- Med anledning av ovanstående ska motionens intention 

integreras i budget för 2018.” 

 

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet yrkar Marcus Eskdahl 

bifall till motionen. 

 

Anne Karlsson yrkar bifall till motionen. 

 

Lis Melin och Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 

finner att nämnden bifaller motionen. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk  

§§ 54-58,  
59 (delvis),  
60 och 62 
 

Helena Stålhammar  

§§ 59 (delvis),  
61 och 63-69 
 

Jimmy Henriksson,  

§§ 54-58, 59 (delvis), 
60 och 62 

 

 

Marianne 

Andersson  

§§ 59 (delvis),  

61 och 63-69 

Desirée Törnqvist  
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103
Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 83 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190

Beslut
Nämnden föreslås 

 Avslå motionen.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i 
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående 
motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en 
kostnadsutredning. Vid presidiets sammanträden i april och maj 
beslutades att underlagets kostnadskalkyl ska kompletteras med 
fler exempel från kommuner som infört fria halkskydd, samt med 
kostnaden för frakturer.
 
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag presidiet 2017-05-17

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05

 Tjänsteskrivelse 2017-03-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-17

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 81-103
Tid: 2017-06-12, kl 13:00-15:35

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Marcus Eskdahl yrkar bifall till motionen och ifrågasätter den 
framtagna ekonomiska redovisningen.
Maria Frisk och Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen.

Beslutet skickas till
Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn
 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd

Förslag till beslut
Nämnden förslår fullmäktige besluta att 

 Motionen avslås.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i Regionfullmäktige 
2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion från Mikael Ekvall. 
Presidiet har berett och kompletterat ärendet med en kostnadsutredning, samt 
kostnaden för frakturer m.m. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 
halkskydd att:

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär förhöjd risk för att falla och fallen sker 
oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning är 
de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det finns 
däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för fall. 
Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer att 
nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i mindre 
utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor och fel 
kombination kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 
broddar ger falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar att 

1 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-
Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/ 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från 
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt. 

En kartläggning i länet visar att det förekommer aktiviteter eller subventioner i 
flera av länets kommuner gällande halkskydd.  I t ex Tranås, Aneby och Nässjö 
kommun finns beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav, 
via Tekniska kontoret, att det finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd 
till subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal 
halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på 
äldresäkerhetsdagen.

Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer 
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns 
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte 
återkommit i frågan.

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 
senaste åren. 

En beräkning av kostnader för att erbjuda länets ca 72 000 ålderspensionärer 
halkskydd är genomförd. Den är baserad på erfarenheter och faktiska kostnader i 
Göteborgs kommun. Uträkningen visar två scenario, ett där samtliga erbjudna 
ålderspensionärer hämtar ut halkskydd och ett där 66 %, som blev fallet i 
Göteborg, hämtar:

  

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 
effekterna ökar.
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Kompletterande kostnadskalkyl
Exempel på kostnad för fria halkskydd från Nässjö kommun:  
Personer 65 år och äldre får en kupong som berättigar till 50 kronor i rabatt hos ett 
antal skohandlare, apotek och sportbutiker. Kupongen avhämtas hos 
medborgarkontoret. Butikerna fakturerar därefter Nässjö kommun (med bilagda 
kuponger). För 2016 avsattes 50 000 kronor i budget och för 2017 finns 10 000 
kronor avsatta. Sammanlagt har 250 personer nyttjat erbjudandet.

Kostnaderna för frakturer skiljer sig åt beroende på typ av fraktur och behovet av 
vårdinsatser. Exempel utifrån Sydöstra regionens snitt DRG kostnad per poäng 
(50.500): 

 Handledsfraktur utan inläggning på vårdavdelning cirka 7 000 SEK 

 Höftledsfrakturen påverkas av många olika faktorer. Medelkostnaden 
uppskattas till cirka 60 000 SEK.

Inga kostnader för kommunala insatser och primärvårdsinsatser är inräknade.

De halkrelaterade olyckor som resulterar i en fraktur är endast en delmängd av 
alla frakturer. En betydligt vanligare orsak till fall är äldre personer som faller 
inomhus. Studier kring halkskydd har inte kunnat visa på ett minskat antal 
frakturer, varför det inte går att räkna in kostnaderna för sjukvården i kalkylen. 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 72 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd
Diarienummer: RJL2016/190

Beslut
Presidiet beslutar  

 Motionen tas upp vid nästa presidiesammanträde efter 
ytterligare kompletteringar.

Sammanfattning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i 
Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående 
motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en 
kostnadsutredning. Vid presidiets sammanträde 2017-04-05 
beslutades att underlagets kostnadskalkyl ska kompletteras med 
fler exempel från kommuner som infört fria halkskydd, samt med 
kostnaden för en fraktur.
 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-03

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05

 Tjänsteskrivelse 2017-03-30

 Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-
01-17

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 61-78
Tid: 2017-05-17, kl 08:00-10:10

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 
Marcus Eskdahl vill få information om hur man kommit fram till 
kostnaden av halkskydd i underlaget.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn
 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd

Inledning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i Regionfullmäktige 
2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion från Mikael Ekvall. 
Information i ärendet är kompletterat med kostnadsutredning. 

Vid presidium för Folkhälsa och sjukvård 2017-04-05 beslutas om ny återremiss 
med komplettering av kostnadskalkyl med fler, samt kostnaden för en fraktur.   

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 
halkskydd att:

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär förhöjd risk för att falla och fallen sker 
oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning är 
de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det finns 
däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för fall. 
Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer att 
nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i mindre 
utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor och fel 
kombination kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 
broddar ger falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar att 
subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från 
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt. 

En kartläggning i länet visar att det förekommer aktiviteter eller subventioner i 
flera av länets kommuner gällande halkskydd.  I t ex Tranås, Aneby och Nässjö 

1 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-
Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/ 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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kommun finns beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav, 
via Tekniska kontoret, att det finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd 
till subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal 
halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på 
äldresäkerhetsdagen.

Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer 
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns 
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte 
återkommit i frågan.

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 
senaste åren. 

En beräkning av kostnader för att erbjuda länets ca 72 000 ålderspensionärer 
halkskydd är genomförd. Den är baserad på erfarenheter och faktiska kostnader i 
Göteborgs kommun. Uträkningen visar två scenario, ett där samtliga erbjudna 
ålderspensionärer hämtar ut halkskydd och ett där 66 %, som blev fallet i 
Göteborg, hämtar:

  

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 
effekterna ökar.
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Kompletterande kostnadskalkyl
Exempel på kostnad för fria halkskydd från Nässjö kommun:  
Personer 65 år och äldre får en kupong som berättigar till 50 kronor i rabatt hos ett 
antal skohandlare, apotek och sportbutiker. Kupongen avhämtas hos 
medborgarkontoret. Butikerna fakturerar därefter Nässjö kommun (med bilagda 
kuponger). För 2016 avsattes 50 000 kronor i budget och för 2017 finns 10 000 
kronor avsatta. Sammanlagt har 250 personer nyttjat erbjudandet.

Kostnaderna för frakturer skiljer sig åt beroende på typ av fraktur och behovet av 
vårdinsatser. Exempel utifrån Sydöstra regionens snitt DRG kostnad per poäng 
(50.500): 

 Handledsfraktur utan inläggning på vårdavdelning cirka 7 000 SEK 

 Höftledsfrakturen påverkas av många olika faktorer. Medelkostnaden 
uppskattas till cirka 60 000 SEK.

Inga kostnader för kommunala insatser och primärvårdsinsatser är inräknade.

De halkrelaterade olyckor som resulterar i en fraktur är endast en delmängd av 
alla frakturer. En betydligt vanligare orsak till fall är äldre personer som faller 
inomhus. Studier kring halkskydd har inte kunnat visa på ett minskat antal 
frakturer, varför det inte går att räkna in kostnaderna för sjukvården i kalkylen. 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 45-60 

Tid: 2017-04-05, kl 08:00-10:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 50 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL2016/190 

Beslut 

Presidiet beslutar att  

1. Kostnadskalkylen kompletteras med fler exempel, samt med 

kostnaden för en fraktur. 

2. Information lämnas till nämnden i maj.  

 

Sammanfattning 

Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i 

Regionfullmäktige 2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående 

motion från Mikael Ekvall. Ärendet är kompletterat med en 

kostnadsutredning.  

  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2017-03-30 

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

01-17 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 45-60 

Tid: 2017-04-05, kl 08:00-10:30 

 

 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02 

 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet  

Marcus Eskdahl föreslår att underlagets kostnadskalkyl 

kompletteras med fler exempel från kommuner (Tranås, Aneby, 

Nässjö och Habo) som infört fria halkskydd, samt med kostnaden 

för en fraktur.  

 

Maria Frisk föreslår att information lämnas till nämnden av 

hjälpmedelscentralen och folkhälsoavdelningen vid sammanträdet 

i maj. Ärendet ska därefter åter tas upp i presidiet. 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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Förvaltningsnamn
 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd

Inledning
Med anledning av återemittering av ärende efter behandling i Regionfullmäktige 
2016-11-29 skrivs förslag till beslut angående motion från Mikael Ekvall. 
Information i ärendet är kompletterat med kostnadsutredning. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 
halkskydd att:

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär förhöjd risk för att falla och fallen sker 
oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning är 
de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det finns 
däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för fall. 
Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer att 
nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i mindre 
utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor och fel 
kombination kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 
broddar ger falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar att 
subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från 
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt. 

En kartläggning i länet visar att det förekommer aktiviteter eller subventioner i 
flera av länets kommuner gällande halkskydd.  I t ex Tranås, Aneby och Nässjö 
kommun finns beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav, 
via Tekniska kontoret, att det finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd 
till subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal 

1 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-
Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/ 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på 
äldresäkerhetsdagen.

Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer 
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns 
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte 
återkommit i frågan.

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 
senaste åren. 

En beräkning av kostnader för att erbjuda länets ca 72 000 ålderspensionärer 
halkskydd är genomförd. Den är baserad på erfarenheter och faktiska kostnader i 
Göteborgs kommun. Uträkningen visar två scenario, ett där samtliga erbjudna 
ålderspensionärer hämtar ut halkskydd och ett där 66 %, som blev fallet i 
Göteborg, hämtar:

  

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 
effekterna ökar.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2017-03-01, kl 08:00-11:20 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 34 Återremiss Motion – Förebyggande insats för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL2016/190 

Beslut 

Presidiet beslutar 

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att till nästa 

presidiesammanträde komplettera faktaunderlaget med 

uppgifter om kostnaden för halkskydd.  

 

Sammanfattning 

Mikael Ekvall föreslår i sin motion att erbjuda alla 

ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.  

Regionfullmäktige har återremitterats motionen för komplettering 

av utredning avseende kostnader. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-01-31 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott 2017-

01-17 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2016-11-29 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 26-44 

Tid: 2017-03-01, kl 08:00-11:20 

 

 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-03-02 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 1-22 

Tid: 2017-01-31, kl 13:00-16:45 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 16 Återremitterad motion: Förebyggande insatser för 
äldre – erbjud fria halkskydd 
Diarienummer: RJL 2016/190 

 

Beslut 

Regionstyrelsen 

 Återremitterar motion: 

Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd till 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för komplettering enligt 

regionfullmäktiges beslut. 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Rachel De Basso   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 13 Återremiss av motioner
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

1. Föreslår regionstyrelsen återremittera motion:
Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd 
till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för 
komplettering enligt regionfullmäktiges beslut.

2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera 
beslutsunderlaget till motionen: Högre ersättning för att 
jobba inom primärvården istället för hyrläkare, enligt 
regionfullmäktiges beslut.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
tilläggsförslag vad gäller komplettering av motion: Högre 
ersättning för att jobba inom primärvården istället för 
hyrläkare.

Sammanfattning
Ovan noterade motioner har återremitterats av regionfullmäktige 
för komplettering. 

Beslutsunderlag 
 Regionfullmäktiges beslut daterat 2016-11-29

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar på att även en kartläggning genomförs 
kring bemanning och aktuella behov inför komplettering av 
motion: Högre ersättning för att jobba inom primärvården 
istället för hyrläkare. 

Rune Backlund yrkar bifall till att motion: Förebyggande 
insatser för äldre – erbjud fria halkskydd, lämnas till Nämnden 
Folkhälsa och sjukvård för komplettering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marcus Eskdahls 
tilläggsförlag och finner att arbetsutskottet avslår detta. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm  
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionfullmäktige §§ 117-136 

Tid: 2016-11-29, kl 09:00-18:20 

 

 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§ 128 Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud 
fria halkskydd 
Diarienummer: RJL 2016/190 
 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar att 

 Motionen återremitteras för utredning avseende kostnader. 
 

Sammanfattning  

Med anledning av motion från Mikael Ekvall som föreslår att erbjuda 

alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.  
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-06-15 

 Protokollsutdrag FS 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse 2016-05-31 

 Protokollsutdrag FS presidium 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelsen 2016-04-01 
 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Maria Frisk yrkar på återremiss till nämnden FS:s, om inte återremiss 

avslag på motionen. I yrkandet instämmer Helena Stålhammar, Niclas 

Palmgren med flera.  
 

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Marcus 

Eskdahl, Anders Gustafsson med flera. 
 

Beslutsgång  

På ordförandes fråga beslutar regionfullmäktige att motionen 

återremitteras för utredning avseende kostnader.  
 

Beslutet skickas till 
Nämnd folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionfullmäktige §§ 117-136 

Tid: 2016-11-29, kl 09:00-18:20 

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Linnea Andersson, C Evaggelos Tottas, S 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 154-174 

Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 161 Motion – Förebyggande insatser för äldre – erbjud 
fria halkskydd 
Diarienummer: RJL 2016/190 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 

 

 Bifalla motionen. 

Reservation 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna reserverar sig 

mot besluten om att inte återremittera och att bifalla motionen. 

 

Sammanfattning  

Med anledning av motion från Mikael Ekvall som föreslår att erbjuda 

alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från FS 2016-11-15 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 
 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Maria Frisk yrkar på återremiss till nämnden FS:s, om inte återremiss 

avslag på motionen.  

Mikael Ekvall yrkar bifall till motionen och om den skulle bli föremål 

för återremiss; att man tittar på olycksstatistiken för detta.  

I Mikael Ekvalls yrkande instämmer Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 154-174 

Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 

 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att styrelsen återremitterar ärendet.  

 

Votering begärs med följande voteringsproposition: 

JA för bifall till återremiss av ärendet röstar: Rune Backlund, Malin 

Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria 

Frisk och Malin Wengholm.  

 

NEJ för bifall till att ärendet avgörs idag röstar: Marcus Eskdahl, 

Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica 

Nordquist, Samuel Godrén, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 
Styrelsen beslutar att ärendet avgörs idag. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag på motionen och  

finner efter votering enligt följande: 

 

JA för avslag på motionen röstar: Rune Backlund, Malin Olsson, Mari 

Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin Yngvesson, Maria Frisk och 

Malin Wengholm.  

 

NEJ för bifall till motionen röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica Nordquist, 

Samuel Godrén, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 

att styrelsen bifaller motionen.  
 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Annica Nordqvist   



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 154-174 

Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 

 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 98-108 

Tid: 2016-11-15, kl 13:00-16:40 

 

 

Plats: Sal A, Regionens hus 

§ 102 
 
Motion Förebyggande insatser för äldre – 
erbjud fria halkskydd  

Diarienummer: RJL 2016/190 

 

Beslut  

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Bifalla motionen. 

 

Sammanfattning  

Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett förslag till 

beslut framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård den 

2016-05-31 som återremitterades för komplettering. Nu finns ett 

nytt underlag med en kartläggning av kommunernas 

aktiviteter/subventioner för halkskydd, samt synpunkter från 

Länspensionärsrådet (LPR). 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-04 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-11-04 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 
 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Elisabeth Töre yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Helena Stålhammar yrkar avslag till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 98-108 

Tid: 2016-11-15, kl 13:00-16:40 

 

 

att nämnden bifaller motionen. 

 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

 

Lena Lindgren 

 

 

Justeras 

 

 

 

Maria Frisk Maritha Josefsson Anne Karlsson 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

       

2016-11-04 RJL2016/190 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

  

 

 

 

Regionfullmäktige 

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige besluta att  

 Avslå motionen 

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till 

nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för 

Folkhälsa och sjukvårds presidium föreslås motionen avslås.  

Information i ärendet 
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 

halkskydd att: 

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd 

 

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 

fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 

Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen 

sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning 

är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor
1
. Det 

finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för 

fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer 

att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i 

mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor 

och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 

broddar kan ge en falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar 

att subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från 

någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt.  

 

                                                 
1
 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-

Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/  

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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En kartläggning i länet visar att det i flera kommuner förekommer aktiviteter eller 

subventioner gällande halkskydd.  I t ex Tranås, Aneby och Nässjö kommun finns 

beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav att det, via 

Tekniska kontoret, finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd till 

subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal 

halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på 

äldresäkerhetsdagen. 

 

Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer 

men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns 

tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte 

återkommit i frågan. 

 

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 

och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 

fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 

livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 

effekterna ökar. 

 

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 

sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 

just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 

senaste åren.  

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

 

Agneta Jansmyr   Mats Bojestig  

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 100 
 

Motion Förebyggande insatser för äldre – 
erbjud fria halkskydd  

Diarienummer: RJL 2016/190 

 

Beslut  

Nämnden föreslår regionfullmäktige besluta att 

 Avslå motionen. 

 

Sammanfattning  

Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett förslag till 

beslut framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård den 

2016-05-31 som återremitterades för komplettering. Nu finns ett 

nytt underlag med en kartläggning av kommunernas 

aktiviteter/subventioner för halkskydd, samt synpunkter från 

Länspensionärsrådet (LPR). 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-07 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-06-15 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 
 

Yrkanden/förslag vid sammanträdet 

Maria Frisk föreslår att motionen avslås. 

Marcus Eskdahl lämnar besked vid nämndens sammanträde. 
 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 98-109 

Tid: 2016-11-04, kl 08:00-09:30 

 

 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Anneli Andersson 



     

2016-10-07 RJL2016/190

Förvaltningsnamn
 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till 
nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för 
Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 
halkskydd att:

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen 
sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning 
är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det 
finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för 
fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer 
att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i 
mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor 
och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 
broddar kan ge en falsk trygghet. Kontakter med pensionärsföreningar i länet visar 
att subventionering eller tillhandahållande av halkskydd för ålderspensionärer från 
någon av huvudmännen skulle uppfattas positivt. 

En kartläggning i länet visar att det i flera kommuner förekommer aktiviteter eller 
subventioner gällande halkskydd.  I t ex Tranås, Aneby och Nässjö kommun finns 
beslut om att halkskydd ska delas ut. Vetlanda kommun uppgav att det, via 
Tekniska kontoret, finns avtal med skohandlare som säljer halkskydd till 
subventionerat pris. I Habo får personer som tackar ja till uppsökande samtal 

1 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-
Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/ 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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halkskydd. Jönköpings kommun använde under 2015 halkskydd som pris på 
äldresäkerhetsdagen.

Gislaveds kommun har tidigare subventionerat halkskydd till ålderspensionärer 
men upphört med hänvisning till att markanden utvecklats och att det finns 
tillgängligt i handeln. Mullsjö subventionerar inte och övriga kommuner har inte 
återkommit i frågan.

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 
effekterna ökar.

Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 
senaste åren. 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 56-66 

Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 

 

 

Plats: Sal C, Regionens hus 

§ 63 Återremiss Motion Förebyggande insatser för 
äldre – erbjud fria halkskydd  
Diarienummer: RJL 2016/190 
Beslut 

Presidiet beslutar att  

 en komplettering görs med en redogörelse om kommunerna 

har bidrag för halkskydd, samt inhämta 

Länspensionärsrådets (LPR) synpunkter på motionen.  

 

Sammanfattning 

Med anledning av motion från Mikael Ekvall fanns ett 

beslutsunderlag framtaget till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

2016-05-31. Motionen återremitterades då för komplettering.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag nämnden 2016-05-31 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-31 

 Protokollsutdrag presidiet 2016-05-18 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 

 

Beslutet skickas till 

Regionledningskontoret - Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras  

Maria Frisk   

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

Lena Sandqvist 



 

       

2016-04-01 RJL2016/190 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

  

 

 

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium 

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd 

Inledning 
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till 

nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för 

Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut.  

Information i ärendet 
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 

halkskydd att: 

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd 

 

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 

fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 

Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen 

sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning 

är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor
1
. Det 

finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för 

fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer 

att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i 

mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor 

och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 

broddar kan ge en falsk trygghet.  

 

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 

och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 

fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 

livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 

effekterna ökar. 

 

                                                 
1
 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-

Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/  

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 

sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 

just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 

senaste åren.  

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

Agneta Jansmyr   Mats Bojestig  

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör  
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Förvaltningsnamn
 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium

Motion – Förebyggande insatser för 
äldre- erbjuda fria halkskydd

Inledning
Med anledning av motion från Mikael Ekvall lämnas information i ärendet till 
nämnden för Folkhälsa och sjukvårds presidium. Efter behandling i nämnden för 
Folkhälsa och sjukvårds presidium skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Mikael Ekvall föreslår i motionen Förebyggande insatser för äldre – erbjuda fria 
halkskydd att:

 erbjuda alla ålderspensionärer i länet kostnadsfria broddar som halkskydd

Region Jönköpings län bedriver aktivt arbete inom flera områden vad gäller 
fallförebyggande åtgärder för äldre, både på sjukhuset och inom primärvården. 
Läkemedel och vissa sjukdomar innebär en förhöjd risk för att falla och fallen 
sker oftast i hemmet eller dess närmiljö. Studier visar att balans- och styrketräning 
är de åtgärder som har störst effekt när det gäller att förhindra fallolyckor1. Det 
finns däremot endast måttlig evidens för att dålig fotbeklädnad är en riskfaktor för 
fall. Erfarenheter från studier visar istället att det kan vara svårt för äldre personer 
att nå ner och sätta fast broddarna på skorna. Det gör att broddarna används i 
mindre utsträckning. Vissa typer av broddar bör inte användas på vissa skosulor 
och fel skydd kan medföra att broddarna lossnar. Det finns också en risk att 
broddar kan ge en falsk trygghet. 

I Region Jönköpings län bedrivs en mängd aktiviteter som, med stort engagemang 
och delaktighet av äldre, som syftar till att stödja och möjliggöra olika former av 
fysisk aktivitet och för att förhindra fall, tex Ta det på en höft och Passion för 
livet. Detta är insatser som kontinuerligt utvecklas i takt med att evidens för 
effekterna ökar.

1 https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-
Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/ 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Balansera-ratt-Faktaunderlag-om-fall-och-fallrelaterade-skador/
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Halkskydd och broddar finns tillgängligt med stort utbud i handeln. Apotek och 
sportaffärer har flera olika modeller så individen kan få det halkskydd som passar 
just den aktuella skon. Priset på halkskydd har också blivit betydligt lägre de 
senaste åren. 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 18-27 

Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 

 
Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus 

§ 19 Informationsärenden 
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om 

 Nämndens årshjul 

 Direktiv för regionsstyrelsens och nämndernas arbete med 

budget och verksamhetsplan 2017 och flerårsplan 2018-

2019 (RJL 2016/374) 

 Nya motioner:  

Motion Förebyggande insats för äldre – erbjud fria 

halkskydd 

Diarienummer: RJL 2016/190 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag. 

 Motion Sjukhusclown, är det inte dags nu?  

Diarienummer: RJL 2016/260 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett faktaunderlag 

till presidiets sammanträde den 6 april. 

 Motion Säkrare omhändertagande på länets 

akutmottagningar med specialist i första ledet,  

Diarienummer: RJL 2016/354 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag. 

 Övrigt 

Skrivelse till sjukvårdspolitiker i Nämnden för Folkhälsa 

och sjukvård i Jönköpings län angående Neurologiska 

rehabiliteringskliniken Höglandssjukhuset Nässjö  

Diarienummer: RJL 2016/499 

Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

svar till presidiets sammanträde den 6 april. Information om 

rehabiliteringskliniken kommer att lämnas vid nämndens 

sammanträde. 

 Inför årsredovisningen 

Barnbokslut och patientsäkerhetsberättelsen som ingår i 

årsredovisningen kommer att skickas till presidiet i förväg. 

 Avrapportering statliga medel för flyktingarbete 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 18-27 

Tid: 2016-03-02, kl 08:00-09:45 

 
Diarienummer: RJL 2016/88 

Kort rapport ska lämnas vid nämndens sammanträde. 

 

Informationsärenden till nämnden 

 Redovisning av IVO-ärenden, Axel Ros,  

 Information om Psykiatri/rehab, Micael Edblom, 

 Information om Medicinsk vård, Agneta Ståhl 

 En kort information lämnas i anslutning till att 

remissyttrandet om Organdonation En livsviktig verksamhet 

(SOU2015:84) dnr S2015/06250/FS behandlas. 

Presidiet framför önskemål om att regionfullmäktige får 

information om organdonation. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 120 Revisionsrapport - granskning avseende 
förebyggande åtgärder kring oegentligheter
Diarienummer: RJL 2017/953

Beslut 
Regionstyrelsen

 Överlämnar föreliggande skrivelse till Region 
Jönköpings läns revisorer som regionstyrelsens svar. 

Sammanfattning 
Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin 
granskning av Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder 
kring oegentligheter. Revisorernas övergripande bedömning är 
att arbetet med förebyggande åtgärder inom området kan stärkas 
och utvecklas ytterligare.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-11

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting meddelar att hon avstår från att deltaga i dagens 
beslut och vill återkomma i ärendet vid styrelsens sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-06-11 RJL 2017/953

Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Revisionsrapport - granskning avseende 
förebyggande åtgärder kring oegentligheter

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 överlämnar föreliggande skrivelse till Region Jönköpings läns revisorer 
som regionstyrelsens svar.

Sammanfattning
Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin granskning av 
Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder kring oegentligheter. Revisorernas 
övergripande bedömning är att arbetet med förebyggande åtgärder inom området 
kan stärkas och utvecklas ytterligare.

Information i ärendet
Regionens revisorer har i skrivelse 2017-03-29 redovisat sin granskning av 
Region Jönköpings läns förebyggande åtgärder kring oegentligheter. 2013 gjordes 
en granskning av dåvarande landstingsstyrelsens förebyggande arbete avseende 
mutor och oegentligheter. Där framkom bland annat att det saknades en 
dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys vad gäller oegentligheter och att 
saknades en dokumenterad handlingsplan för åtgärder vid eventuella 
oegentligheter. 

Revisorernas övergripande bedömning är att arbetet med förebyggande åtgärder 
inom området oegentligheter med koppling till fastigheter behöver stärkas och 
utvecklas. 

Revisorernas rekommendationer
Iakttagelser från granskningen 2013 som kvarstår
Att fastställa en handlingsplan som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas om 
oegentligheter skulle upptäckas/inträffa.

Att tydliggöra hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta 
oegentligheter.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

2017-06-11 RJL 2017/953

Att utföra dokumenterade kontroller, uppföljningar och/eller utvärderingar 
avseende följsamheten till gällande policy ”Gåvor, förmåner och mutor – Policy 
och riktlinjer för Region Jönköpings län”.

Att kartlägga om det finns behov av riktade utbildningsinsatser för anställda inom 
särskilda riskgrupper/riskområden.

Regionstyrelsens kommentar
Granskningen visar att de grundläggande värderingar som regionens verksamhet 
ska vila på även bär detta område. En viktig del i detta är att chefer på olika nivåer 
förmedlar och återkommande tar upp värderingar och även riktlinjer och policys 
inom alla områden. Granskningen visar att detta fungerar och att medarbetarna har 
god kännedom om detta. Detta är en bra grund att värna och bygga vidare utifrån.

Principen att närmaste chef ska vidtalas, oavsett frågans karaktär, gäller även vid 
misstanke om oegentligheter. Om det av något skäl inte är möjligt att gå till 
närmaste chef är nästa nivå chefens chef. Detta är en ledarskapsfråga som är 
viktig att hålla i på alla nivåer där varje medarbetare ska kunna känna förtroende 
för sin närmsta chef. Regionstyrelsen delar inte bedömningen att en särskild 
handlingsplan behöver upprättas för åtgärder vid misstanke om oegentligheter. Av 
de riktlinjer som finns framtagna inom Verksamhetsstöd och service för område 
Inköp och område Regionfastigheter framgår att chef som får kännedom om något 
är skyldig att utreda frågan och informera sin närmaste chef. 

Regionstyrelsen delar revisorernas rekommendation att följsamheten till policyn 
”Gåvor, förmåner och mutor – Policy och riktlinjer för Region Jönköpings län” 
bör utvärderas. Detta hanteras i kommande internkontrollplan. 

Vad gäller Verksamhetsstöd och service område Inköp och område 
Regionfastigheter bör eventuella utbildningsbehov framkomma i risk- och 
sårbarhetsanalysen. Här kan läggas större vikt vid detta i samband med att 
analyserna genomförs för att fånga eventuella utbildningsbehov.

Nya rekommendationer utifrån 2017 års granskning med särskilt 
fokus på fastighetsområdet
Att i risk- och sårbarhetsanalysen för Regionfastigheter inkludera en bedömning 
av hur oegentligheter, mutor, jäv m.m. påverkar deras verksamhet, vilka 
konsekvenser det kan orsaka, sannolikheten att de inträffar och vilka 
förebyggande åtgärder som bör vidtas för att minimera risken.

Att verka för en bättre samverkan och dialog mellan Inköp och Regionfastigheter 
då upphandlingar genomförs av personal tillhörande både område Inköp och 
område Regionfastigheter.

Att säkerställa att samtlig personal som utför direktupphandlingar har god 
kännedom om gällande regelverk och att de utförs och dokumenteras i enlighet 
med gällande lagstiftning och beslutade riktlinjer.



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)

2017-06-11 RJL 2017/953

Att förstärka den interna kontrollen med kontrollaktiviteter som säkerställer 
följsamhet till regionövergripande och specifika riktlinjer för Inköp och 
Regionfastigheter. En löpande uppföljning av kontrollaktiviteternas effektivitet 
bör ske.

Regionstyrelsens kommentar
Regionfastigheter har påbörjat utveckling av arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen och kommer att lägga större vikt vid konsekvenser, 
sannolikheter och förebyggande åtgärder. 

Regionstyrelsen bedömer att det finns mycket goda förutsättningar för en 
ytterligare förbättrad samverkan och dialog mellan områdena, båda finns inom 
Verksamhetsstöd och service med samma ledning. Frågan om gällande regelverk 
angående direktupphandling är aktualiserat inom båda områdena för att säkerställa 
god kännedom om dessa samt för att säkerställa att de efterlevs. 

Regionstyrelsen kommer att i kommande internkontrollplan föra in 
kontrollmoment som berör granskningens område.

Regionstyrelsen vill avslutningsvis betona att det utöver de åtgärder som beskrivs 
ovan är viktigt att bygga vidare på den goda kultur och de förhållningssätt som 
framkommer till de granskade riskområdena i granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-11

 Missiv samt granskningsrapport från Regionrevisionen daterad 2017-03-29

Beslutet skickas till
Regionrevisionen
Regionledningskontoret, ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör

































































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 121 Yttrande - Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning - SOU 
2017:10
Diarienummer: RJL 2017/1286

Beslut 
Regionstyrelsen

 Godkänner föreliggande yttrande som Regionens svar till 
Utbildningsdepartementet och Forskningspolitiska 
enheten.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria. Regionen 
har tagit del av förslaget och anser att det är utmärkt att man 
utrett behovet av en ny hantering av ärenden som rör
utredning av oredlighet i forskning. De synpunkter som 
Regionen vill framföra är synpunkter på inrättandet av ny 
myndighet, definitionen av oredlighet och vilka som borde 
omfattas av lagen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-07

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-06-07 RJL 2017/1286

 
 

Regionstyrelsen 

Yttrande - Ny ordning för att främja god 
sed och hantera oredlighet i forskning - 
SOU 2017:10

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som Regionens svar till 
Utbildningsdepartementet och Forskningspolitiska enheten 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerade promemoria. Regionen har tagit del av förslaget och anser att 
det är utmärkt att man utrett behovet av en ny hantering av ärenden som rör 
utredning av oredlighet i forskning. De synpunkter som Regionen vill framföra är 
synpunkter på inrättandet av ny myndighet, definitionen av oredlighet och vilka 
som borde omfattas av lagen.

Information i ärendet
Utredningen  Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 
har haft i uppdrag att undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör 
utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig 
och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet.

I uppdraget har bland annat ingått att kartlägga hur oredlighet i forskning
hanteras i andra länder samt att utreda hur begreppen god sed och oredlighet i 
forskning används och hur universitets och högskolors ansvar för upprätthållande 
av god sed i forskning vid behov kan förtydligas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-07
Yttrande



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-06-07 RJL 2017/1286

Remiss

Beslutet skickas till
Regionledningskontor, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Boel Gäre-Andersson
Regiondirektör Verksamhetschef Futurum



YTTRANDE

2017-08-22 RJL 2017/1286

Regionledningskontoret Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849

 551 11 Jönköping Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057

Förvaltningsnamn

Utbildningsdepartementet
Forskningspolitiska enheten

Yttrande över SOU 2017:10 Ny ordning för 
att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning
Region Jönköpings län har av Utbildningsdepartementet getts möjlighet att yttra 
sig över rubricerade promemoria. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 
följande yttrande.

Sammanfattning

Region Jönköpings län anser det utmärkt att man utrett behovet av en ny hantering 
av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning för att säkerställa en tydlig 
och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Region Jönköpings län tycker att 
utredningen är välgjord och att de förslag som presenteras i huvudsak är väl 
underbyggda, men vill framföra synpunkter på inrättandet av ny myndighet, 
definitionen av oredlighet och vilka som borde omfattas av lagen.

Synpunkter på förslaget 

Region Jönköpings län anser att det är tveksamt att inrätta en ny myndighet 
(Oredlighetsnämnden) för att hantera utredningar om utredningar. Vi anser inte att 
förslaget är väl underbyggt. Ett mer tilltalande alternativ är att ärenden hanteras av 
Centrala etikprövningsnämnden, med hjälp av den nya tydligare lagreglering som 
föreslås i utredningen. Det finns goda skäl att hantera forskaretik och 
forskningsetik inom samma myndighet, då dessa frågor ofta har ett samband. 
Dessutom är det rimligt att anta att själva hanteringen av oredlighetsärenden blir 
effektivare och mindre kostnadskrävande om hantering sker inom samma 
myndighet.  För att säkerställa rättssäkerhet måste beslut kunna överklagas till 
annan instans såsom föreslås. 



YTTRANDE

2017-08-22 RJL 2017/1286

Region Jönköpings län anser att utredningen förslår en alltför snäv definition av 
oredlighet och anser att definitionen även bör innehålla allvarliga felaktiga 
beteende mot tredje person, som exempelvis att bryta mot bestämmelser om 
inhämtande av nödvändiga tillstånd från exempelvis regional 
etikprövningsnämnd, läkemedelverket eller motsvarande. Särskilt i medicinsk 
forskning kan avsaknad av nödvändiga tillstånd innebära att forskare utsätter 
forskningspersoner för orimliga risker i forskningen. På grund av den korta 
preskriptionstiden så kommer sådana ärenden att avskrivas efter relativ kort tid 
och det finns då en otydlig hantering av hur sådana ärenden ska hanteras av 
ansvarig forskningshuvudman. Aktuella exempel talar för att detta är viktigt. En 
vidare definition enligt ovan bedöms också ha en preventiv effekt så att 
forskningsprojekt prövas av de myndigheter som krävs och därmed färre 
forskningspersoner utsättas för orimliga risker. Dessutom bedöms en vidgning av 
termen oredlighet enligt resonemangen ovan inte vara särskilt svår att definiera. 
Argumentet som framförs i utredningen om att olika uppfattningar finns och att 
det av den anledningen inte bör inkluderas i definitionen uppfattas som svagt.

Region Jönköpings län anser att lagstiftningen ska gälla alla utförare av forskning, 
även privata. Framtiden kommer med stor sannolikhet att innebära att mer 
forskning utförs där privata och ickestatliga offentligt finansierade utförare är 
delaktiga. Det är rimligt att alla forskare omfattas av samma regelverk. Även 
stiftelsehögskolor som Jönköping University och Chalmers bör tydligt omfattas av 
samma regelverk. 

Det är ett utmärkt förslag att utarbeta nationella riktlinjer för hur man ska agera 
när oredlighet eller andra avvikelser mot god forskningssed misstänks eller 
konstateras. Även många av de övriga förslagen är mycket bra.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

Malin Wengholm  Agneta Jansmyr
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 
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Till statsrådet  
Helene Hellmark Knutsson 

Regeringen beslutade den 1 oktober 2015 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att undersöka behovet av en ny hantering av 
ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna 
förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av 
misstänkt oredlighet. 

I uppdraget har bl.a. ingått att kartlägga hur oredlighet i 
forskning hanteras i andra länder samt att utreda hur begreppen 
god sed och oredlighet i forskning används och hur universitets 
och högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen 
vid behov kan förtydligas. Utredningen har även haft i uppdrag att 
göra en översyn av verksamheten vid Expertgruppen för oredlighet 
i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden och vid behov 
föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende utredningar 
av oredlighet i forskning. Vidare har utredningen haft i uppdrag att 
föreslå hur rättssäkerheten vid bedömning av misstänkt oredlighet 
ska kunna garanteras och att lämna nödvändiga författningsförslag. 
(Dir. 2015:99) 

Den 1 oktober 2015 förordnades professor Margaretha Fahlgren 
som särskild utredare. 

Utredningen har antagit namnet Oredlighetsutredningen 
(U 2015:07). 

Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den 
25 november 2015 departementssekreteraren Magnus Granlund 
(Utbildningsdepartementet) och kanslirådet Maria Wästfelt 
(Utbildningsdepartementet). Som experter förordnades från och 
med samma datum professor Anders Ekbom (Karolinska institutet), 
forskaren Bassam Michel El-Khouri (Socialstyrelsen), docent Stefan 
Eriksson (Uppsala universitet), professor Eva Forssell Aronsson 



 

 

(Göteborgs universitet), avdelningschefen Charlotte Hall (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering), biträdande avdel-
ningschefen Mikael Herjevik (Universitetskanslersämbetet), lektor 
Fredrik Karlsson (Högskolan Dalarna), professor Olle Lundin 
(Uppsala universitet) och avdelningschefen Maria Thuvesson (Veten-
skapsrådet). 

Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 
1 november 2015 rådmannen Lars Elfving, från och med den 
1 januari 2016 kanslirådet Carolina Östgren och från och med den 
1 oktober 2016 fd kammarrättsrådet Lars-Åke Ström. 

Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 6 oktober 2016 har 
tiden för redovisning av uppdraget förlängts från den 25 november 
2016 till den 28 februari 2017. (Dir. 2016:87)  

Härmed överlämnar utredningen sitt betänkande Ny ordning för 
att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10). 

Uppdraget är med detta slutfört. 
 

Uppsala i februari 2017 
 
 

Margaretha Fahlgren 
 / Lars Elfving 

 Lars-Åke Ström 
 Carolina Östgren 
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Sammanfattning 

Uppdraget  

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av en ny 
hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning 
och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hanter-
ing av misstänkt oredlighet. 

I uppdraget har bl.a. ingått att kartlägga hur oredlighet i forsk-
ning hanteras i andra länder samt att utreda hur begreppen god sed 
och oredlighet i forskning används och hur universitets och hög-
skolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskning vid behov 
kan förtydligas. Utredningen har också haft i uppdrag att göra en 
översyn av verksamheten vid Expertgruppen för oredlighet i forsk-
ning vid Centrala etikprövningsnämnden.  

Utredningsarbetet 

Utredningen har haft enskilda samråd med en stor mängd före-
trädare för forskningsutförare, myndigheter och vetenskapliga 
sammanslutningar. Vi har också genomfört en enkätundersökning 
bland universitet och högskolor om oredlighet och god sed i forsk-
ning, anordnat en hearing dit representanter för forskarsamhället 
och myndigheter bjöds in samt besökt Norge och Danmark och 
haft kontakt med Forskningsetiska delegationen i Finland för att 
närmare granska erfarenheterna av de tre ländernas system för ut-
redning av misstankar om oredlighet i forskning. 

Utredningen har arbetat i en tid då frågan om oredlighet i 
forskning och dess konsekvenser har fått stor medial uppmärksam-
het i Sverige. Bland de länder som utredningen har studerat finns 
flera exempel på att inhemska oredlighetsskandaler har fått skärpta 
regelverk som följd. De företrädare för forskarsamhället och 
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myndigheter som vi har mött under utredningsarbetet har också 
ofta, i linje med utredningens direktiv, gett uttryck för en önskan 
om ett tydligare och mer rättssäkert system för utredningar av 
oredlighet i forskning. Samtidigt har det rests farhågor om att ett 
enda uppmärksammat oredlighetsfall kan ge en felaktig bild av till-
ståndet i svensk forskning.  

Om god sed och oredlighet i forskning  

Begreppet god forskningssed har definierats som de samlade etiska 
kraven på hur god forskning bör bedrivas. Kraven har sin förank-
ring i samhällets etiska normer och värderingar. De handlar bl.a. 
om att forskaren ska tala sanning om sin forskning, medvetet 
granska och redovisa utgångspunkterna för sina studier, öppet re-
dovisa metoder och resultat, inte stjäla forskningsresultat från 
andra, hålla god ordning i sin forskning och sträva efter att bedriva 
sin forskning utan att skada människor, djur eller miljö. I Sverige 
och internationellt finns en stor uppsättning riktlinjedokument om 
god forskningssed.  

Vissa allvarligare avvikelser från god forskningssed brukar be-
tecknas oredlighet i forskning. Det finns inte någon allmänt accepte-
rad uppfattning om exakt vilka avvikelser som omfattas av begrep-
pet. Vår enkätundersökning visar att det bland de svenska läro-
sätena inte råder någon samsyn i denna fråga. I de flesta svenska 
och utländska definitioner är dock kärnan i begreppet fabricering, 
förfalskning och plagiering (FFP).  

Under perioden 2010–2015 utredde svenska universitet och hög-
skolor sammanlagt 110 fall av vad man bedömde som misstänkt 
oredlighet i forskning. I 16 av fallen konstaterades oredlighet, vilket 
innebär ett snitt på 2,7 fall per år. Mycket talar för att problemet med 
oredlighet är mer omfattande än antalet prövade fall, men det finns 
inga säkra studier som visar på hur vanligt förekommande det är. 
Ambitioner, fåfänga, fartblindhet, ökad konkurrens, publicerings-
hets, ny teknik m.m. är faktorer som lyfts fram i den akademiska 
litteraturen och debatten som möjliga förklaringar till varför forskare 
är oredliga. 
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Vem har ansvar för att upprätthålla god forskningssed? 

Den enskilda forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all 
forskningsetik och forskningsetik handlar i stor grad om hur en-
skilda forskare ska eller bör uppträda. Forskarna har alltså ett stort 
ansvar för att utföra forskningen i enlighet med god forskningssed. 
Detta ansvar delar de med sina arbetsgivare, forskningsutförarna. 
Forskningsutförarna bör t.ex. se till att forskarna får utbildning i 
god forskningssed, att forskningsmiljöer är sunda och att forskarna 
har tillgång till adekvata verktyg för dokumentation och arkivering 
av forskningen. Ansvaret för att upprätthålla god sed i forskningen 
följer av forskningsetiska riktlinjer och dokument som snarast är av 
moralisk och inte rättslig art. För statliga universitet och högskolor 
gäller även bestämmelser i högskolelagen om att vetenskapens tro-
värdighet och god forskningssed ska värnas och att verksamheten 
ska avpassas så att en hög kvalitet nås i forskningen. 

Hur hanteras misstänkt oredlighet i forskning  
i Sverige och internationellt? 

För statliga universitet och högskolor är det reglerat att de ska ut-
reda misstankar om oredlighet i forskning inom den egna organi-
sationen. De har möjlighet och ibland skyldighet att under på-
gående utredning hämta in ett yttrande från Expertgruppen för 
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. För 
övriga forskningsutförare finns inga bestämmelser om att eller hur 
de ska utreda misstankar om oredlighet i forskning. De flesta läro-
säten har beslutat om en hanteringsordning som ska följas när 
misstankar om oredlighet uppstår, men bara drygt hälften har han-
terat sådana misstankar. Under vårt utredningsarbete har många 
personer framfört att dagens system inte skapar en tillräckligt stor 
nationell enhetlighet i fråga om vare sig behandling av misstänkt 
oredlighet eller konsekvenser av konstaterad oredlighet. Det finns 
ingen nationell definition av oredlighet, inga särskilda regler för hur 
utredningarna ska gå till och inga riktlinjer för vilka konsekvenser 
oredlighet bör få. Expertgruppen för oredlighet i forskning vid 
Centrala etikprövningsnämnden har inte varit tillräckligt norme-
rande, bl.a. till följd av att den har fått yttra sig i få fall (före 2016) 
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och att den har utgått från en annan definition av oredlighet än 
många universitet och högskolor. Det har också ifrågasatts om 
lärosätena verkligen kan vara helt opartiska när de utreder oredlig-
het inom den egna organisationen. 

Kartläggningen av hur oredlighet i forskning hanteras i andra 
länder visar att systemen är mycket olika. Det primära ansvaret för 
att utreda misstankar om oredlighet ligger dock i de flesta länder på 
forskningsinstitutionerna och de flesta har någon form av central 
instans som spelar en roll i utredningsprocessen. Den centrala in-
stansen för utredning av misstänkt oredlighet är ibland en statlig 
myndighet, ibland ett privaträttsligt organ och ibland en forsk-
ningsfinansiär. I vissa länder har den centrala instansen mandat att 
behandla konkreta ärenden medan den i andra länder enbart är råd-
givande. 

Förslag om att en ny myndighet ska utreda misstankar 
om oredlighet i forskning 

Utifrån översynen av dagens reglering av hur misstänkt oredlighet i 
forskning ska utredas och de problem som har påtalats har utred-
ningen dragit slutsatsen att det behövs en förändring av organisa-
tionen kring utredningar av misstänkt oredlighet för att systemet 
ska ge bättre förutsättningar för tillförlitlighet och rättssäkerhet. Vi 
har övervägt om det nuvarande systemet, där universitet och hög-
skolor ansvarar för utredningarna, ska behållas men kompletteras 
med detaljregleringar för hur utredningarna ska gå till, om en möj-
lighet att överklaga besluten till en central instans i stället bör 
införas, eller om ett fristående organ ska ges i uppdrag att utreda 
alla fall av misstankar om oredlighet i forskning.  

Vår slutsats i denna del är att ett system där ett fristående organ 
utreder alla misstankar om oredlighet bäst kan tillförsäkra att ut-
redningarna hanteras på ett opartiskt, enhetligt och tillförlitligt 
sätt. Vi föreslår därför att utredningarna ska skötas av en självstän-
dig nämndmyndighet, Oredlighetsnämnden. Nämnden ska bestå av 
en ordförande, som är eller har varit ordinarie domare, och högst 
tio ledamöter med vetenskaplig kompetens inom olika områden. 
Bland ledamöterna ska finnas dokumenterad erfarenhet av arbete 
med frågor om god forskningssed. Hantering av andra avvikelser 
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från god forskningssed än de som utgör oredlighet ska skötas av 
forskningsutförarna själva. 

I betänkandet föreslås att hanteringen fastställs i en ny lag om 
prövning av oredlighet i forskning. 

Förslag om en lagfäst definition av oredlighet i forskning 

Utredningen bedömer att den föreslagna lagen om prövning av 
oredlighet i forskning bör innehålla en definition av oredlighet i 
forskning som klargör vad som ska utredas av den föreslagna Ored-
lighetsnämnden. Vi har därmed övervägt vilka företeelser som bör 
klassas som oredlighet i forskning, om definitionen bör vara snäv, 
och enbart hänvisa till ett litet antal företeelser, eller vid, och inklu-
dera ett större antal företeelser, och om den bör vara sluten, dvs. 
räkna upp alla företeelser som klassas som oredlighet, eller öppen, 
dvs. tillåta att fler företeelser kan inkluderas. Vi har slutit oss till att 
föreslå en snäv och sluten definition av oredlighet i forskning enligt 
följande:  

allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, för-
falskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. 

Denna definition anser vi innebär störst tydlighet och rättssäkerhet 
och vi bedömer att den kan få bredast stöd från forskarsamhället 
för att i vart fall det som definitionen utpekar tveklöst utgör ored-
lighet i forskning. Den liknar också lagfästa definitioner i andra 
länder. Genom en sådan snäv definition uppnås enligt utredningen 
dessutom en tydlig och rimlig avvägning av vilka fall av avvikelser 
från god forskningssed som bör utredas på nationell nivå och vilka 
fall som alltjämt bör hanteras av forskningsutförarna själva. 

Förslag om vilka forskningsutförare som ska vara med  
i systemet och vilken forskning som ska kunna utredas  

Reglerna om utredning av misstankar om oredlighet i forskning 
gäller i dag endast statliga universitet och högskolor. Utredningen 
har haft som strävan att alla forskningsutförare så långt som möj-
ligt ska behandlas lika i det nya systemet. Vi föreslår därför att 



Sammanfattning SOU 2017:10 

18 

Oredlighetsnämnden ska utreda misstankar om oredlighet i forsk-
ning hos alla statliga universitet och högskolor, övriga statliga och 
kommunala myndigheter och organ som kan likställas med myn-
digheter samt hos de enskilda utbildningsanordnare som har till-
stånd att utfärda vissa examina. Statliga universitet och högskolor 
står för den absoluta merparten av dessa forskningsutförares sam-
manlagda forskning. I Sverige utförs en betydande mängd forsk-
ning och utveckling även inom den privata sektorn. Utredningen 
har övervägt om misstänkt oredlighet i privata företags, organisa-
tioners och stiftelsers forskning bör utredas av Oredlighetsnämn-
den. Vår slutsats är att en skyldighet för dessa att anmäla en miss-
tanke om oredlighet till ett statligt organ och en skyldighet att 
förse organet med forskningsdata skulle vara ett alltför långtgående 
ingrepp i näringsfriheten och vi föreslår därför att de lämnas utan-
för systemet.  

Även forskning utomlands som en del i internationella forsk-
ningssamarbeten ska kunna utredas, om forskningen har utförts av 
en forskningsutförare som omfattas av lagens bestämmelser. Vi 
föreslår också att Oredlighetsnämnden inte ska pröva oredlighet i 
forskning som grundas på omständigheter som är äldre än tio år, 
om det inte finns särskilda skäl för en sådan prövning. 

Förslag om utredningarnas olika faser 

Utredningen föreslår att de forskningsutförare som ingår i syste-
met ska vara skyldiga att till Oredlighetsnämnden anmäla alla 
misstankar om oredlighet i forskning inom den egna forsknings-
verksamheten som kommit till deras kännedom. Dessutom ska 
enskilda personer ha möjlighet att anmäla misstankar om oredlig-
het i forskning till nämnden, och nämnden ska också kunna ta upp 
utredningar på eget initiativ.  

För att utredningarna ska kunna genomföras måste Oredlig-
hetsnämnden få del av den information som den behöver. Vi förslår 
därför att det i lag införs en bestämmelse om att forskningsutföra-
ren på begäran ska lämna Oredlighetsnämnden den hjälp och de 
uppgifter, upplysningar och handlingar om aktuell forskning som 
nämnden behöver för sin prövning samt tillträde till de lokaler som 
använts vid forskningen. Oredlighetsnämnden ska dessutom få 
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utfärda förelägganden om uppgifter, upplysningar eller handlingar 
inte lämnas eller tillträde eller hjälp vägras. Ett föreläggande ska få 
förenas med vite. Känsliga uppgifter i materialet ska skyddas av 
sekretess. 

Av Oredlighetsnämndens beslut ska det framgå om det förelig-
ger fabricering, förfalskning eller plagiering i en forskning samt om 
en eller flera forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forsk-
ning eller inte. Det är inte otänkbart att nämnden under sina utred-
ningar upptäcker brister hos forskningsutföraren, vad gäller t.ex. 
utbildning, handledning eller forskningsmiljö. Oredlighetsnämn-
den ska i ett yttrande i samband med sitt beslut även få uttala sig 
om sådana brister hos forskningsutföraren som nämnden anser bör 
avhjälpas. Vi föreslår dock inte att nämnden ska ha något tillsyns-
ansvar över forskningsutförarna. Vi anser heller inte att Oredlig-
hetsnämnden ska fatta beslut om eventuella arbetsrättsliga eller 
andra konsekvenser för de forskare som har agerat oredligt, eller ge 
rekommendationer om sådana konsekvenser. Detta bör även fort-
sättningsvis vara ett ansvar för arbetsgivaren.  

Om oredlighet i forskning har konstaterats föreslår vi att den 
forskningsutförare i vars verksamhet oredligheten har begåtts ska 
informera berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskap-
liga tidskrifter och andra berörda om Oredlighetsnämndens beslut. 
Forskningsutförarna ska återrapportera till Oredlighetsnämnden 
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av nämndens beslut. Vi 
föreslår också att statliga forskningsfinansiärer ges i uppdrag att 
finna gemensamma riktlinjer för hur de ska agera när oredlighet i 
forskning eller andra avvikelser från god forskningssed misstänks 
eller konstateras.  

Förslag om rättssäkerhet för anmälare och anmälda  

Utredningen har övervägt hur rättssäkerheten för den som anmäler 
misstänkt oredlighet och den som blir anmäld ska garanteras, och 
hur utredningar kan bedrivas med såväl offentlig insyn som in-
tegritet för den enskilde. Vi bedömer att det inte finns tillräckliga 
skäl för att motivera några långtgående avsteg från grundprincipen 
om offentlighet. Känsliga uppgifter om personliga och ekonomiska 
förhållanden ska dock kunna sekretesskyddas.  
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Utredningens förslag (se nedan) om att statliga universitet och 
högskolor ska främja medarbetares möjligheter att få råd och stöd i 
frågor om god forskningssed och avvikelser från sådan sed syftar 
delvis till att den som misstänker oredlighet ska få stöd för att våga 
anmäla. Det finns heller inget hinder mot att göra en anonym an-
mälan. För att ytterligare stärka rättssäkerheten vid bedömning av 
oredlighet i forskning förslår vi dessutom att Oredlighetsnämndens 
beslut ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Förslag om upprätthållande av god forskningssed 

Enligt utredningens mening bör forskarnas och forskningsutförar-
nas respektive ansvar för att forskning utförs i enlighet med god 
forskningssed förtydligas genom att ansvaret pekas ut i lag. Vi före-
slår därför att det införs en bestämmelse om att den enskilda fors-
karen ansvarar för att hans eller hennes planering, genomförande 
och rapportering av forskning sker i enlighet med god forsknings-
sed och en bestämmelse om att forskningsutföraren har det över-
gripande ansvaret för 1. att forskning sker i enlighet med god 
forskningssed, 2. att forskande, undervisande, teknisk och admi-
nistrativ personal fortlöpande informeras om gällande regler för 
forskningsverksamheten, och 3. att de forskare som deltar i forsk-
ningen har tillräckliga kunskaper om god forskningssed. Bestäm-
melserna ska gälla alla forskningsutförare vars forskning kan utre-
das av Oredlighetsnämnden och de forskare som arbetar i dessa 
verksamheter. 

För att skapa en samsyn kring vad som utgör god forskningssed 
föreslår vi att Vetenskapsrådet, Oredlighetsnämnden och det svenska 
forskarsamhället i samverkan ska utarbeta en svensk nationell 
uppförandekod gällande god forskningssed. Både offentliga och 
privata forskningsutförare kan delta i utarbetandet av upp-
förandekoden och ansluta sig till den. På så sätt kan uppförande-
koden främja god sed hos alla forskningsutförare. 

Utredningen anser att god forskningssed måste vara en fråga 
som engagerar alla inom universitet och högskolor, från den en-
skilda forskaren, till forskargrupper, prefekter, dekaner och rekto-
rer. Ansvar och uppgifter behöver tydliggöras. Förutom de ovan 
nämnda ansvarskraven, som gäller alla forskningshuvudmän, före-
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slår vi för statliga universitet och högskolor en förtydligande regle-
ring om att de ska hantera alla andra fall av misstänkta avvikelser 
från god forskningssed än de som ska prövas av Oredlighets-
nämnden, samt krav på att de ska fastställa riktlinjer för sin hante-
ring av misstänkta avvikelser från god forskningssed och att de ska 
främja medarbetares möjligheter att få råd och stöd i frågor om god 
sed och avvikelser från sådan sed. I andra länder har det införts 
ombudspersoner vid universitet och högskolor dit medarbetare kan 
vända sig med frågor om god forskningssed. Utredningen anser att 
det skulle vara värdefullt även vid de svenska lärosätena.  

Vi föreslår vidare att statliga universitet och högskolor till Oredlig-
hetsnämnden ska redovisa fall av avvikelser från god forskningssed 
som de har hanterat och hur de arbetar för att främja god sed och 
förebygga oredlighet i forskning. För att kunskap ska spridas ska 
nämnden i en årlig rapport sammanställa, analysera och utvärdera 
information från forskningsutförarna och den egna verksamheten 
samt ansvara för omvärldsbevakning och kunskapsspridning gäl-
lande frågor om god forskningssed. 

Forskningen inom området oredlighet och god forskningssed är 
begränsad. I betänkandet föreslås att det tillförs medel till sådan 
forskning för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet. 

Förslagens konsekvenser 

Förslagen i betänkandet syftar till att bidra till värnandet av kvalitet 
och tillförlitlighet i svensk forskning, god forskningssed och all-
mänhetens förtroende för forskningen. Förslagen innebär bl.a. att 
frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i 
författning i större utsträckning än tidigare. Vissa av de föreslagna 
bestämmelserna bör dock snarast ses som ett förtydligande av rå-
dande praxis än nya åtaganden för forskare och forskningsutförare.  

Den föreslagna nya myndigheten Oredlighetsnämnden kommer 
att överta uppgifter som i dag sköts av forskningsutförarna och 
Expertgruppen för Oredlighet i forskning vid Centrala etikpröv-
ningsnämnden. Expertgruppen föreslås därmed läggas ner.  

Förslagen innebär endast små eller försumbara ekonomiska 
konsekvenser för myndigheter och forskningsutförare. 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 
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Summary 

Remit  

The Inquiry was instructed to investigate the need for new procedures 
for cases concerning the investigation of research misconduct, and 
make proposals to ensure clear and legally certain handling of alleged 
misconduct. 

Our remit included surveying how research misconduct is 
handled in other countries, and investigating how the terms ‘good 
scientific practice’ and ‘research misconduct’ are used and how 
higher education institutions’ responsibility to uphold good prac-
tice in research can, where necessary, be made clearer. The Inquiry 
was also instructed to review the activities of the expert group for 
misconduct in research at the Central Ethical Review Board.  

Work of the Inquiry 

The Inquiry has held individual consultations with a large number 
of representatives of research-performing organisations (RPOs), 
government agencies and scientific societies. We have also circu-
lated a questionnaire concerning research misconduct and good 
practice among higher education institutions, held a hearing to 
which representatives of the research community and government 
agencies were invited, and visited Norway and Denmark and been 
in contact with the Finnish Advisory Board on Research Integrity 
to examine the experiences of those three countries’ systems for 
investigating alleged research misconduct. 

While the Inquiry has been conducting its work, the issue of re-
search misconduct and its consequences has attracted considerable 
media attention in Sweden. In the countries studied by the Inquiry, 
there are several examples of research misconduct scandals that 
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have resulted in tighter regulatory frameworks. The representatives 
of the research community and government agencies we have met 
in the course of the Inquiry often expressed a wish (in line with the 
Inquiry’s terms of reference) for a clearer and more legally certain 
system for investigating research misconduct. At the same time, 
they raised apprehensions that a single case of misconduct that 
receives a lot of attention may give an inaccurate image of the state 
of Swedish research.  

Good scientific practice and research misconduct  

The term good scientific practice has been defined as the collective 
ethical standards for how good research should be conducted. These 
standards are based on society’s ethical norms and values. According 
to these standards, researchers must be truthful about their research, 
consciously scrutinise and outline the basic premises for their 
studies, openly report their methods and results, refrain from 
stealing research findings from others, maintain good order in their 
research, and seek to conduct their research without harming people, 
animals or the environment. In Sweden and internationally, there are 
a large number of guidelines concerning good scientific practice.  

Certain serious breaches of good scientific practice are generally 
referred to as research misconduct. There is no generally accepted 
understanding of the precise deviations that are encompassed by 
the term. Our questionnaire survey shows that there is not a con-
sensus among Swedish higher education institutions on this matter. 
Nonetheless, the majority of Swedish and international definitions 
centre on fabrication, falsification and plagiarism (FFP).  

Between 2010 and 2015, Swedish higher education institutions 
investigated a total of 110 cases of alleged research misconduct. 
Misconduct was established in 16 cases, which is equivalent to 2.7 
cases per year. There are substantial indications that the problem of 
misconduct is more widespread than the number of cases investi-
gated would suggest, but there are no reliable studies showing how 
common it is. Ambition, vanity, recklessness, increased competi-
tion, pressure to publish, new technologies, etc. are some of the 
possible factors behind research misconduct raised in academic 
literature and debate. 
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Who is responsible for upholding good scientific 
practice? 

The individual ethical responsibility of each researcher is the foun-
dation of all research ethics, and research ethics is largely about 
how individual researchers must or should conduct themselves. 
Researchers therefore have a major responsibility to conduct their 
research in accordance with good scientific practice. They share 
this responsibility with their employers, the RPOs. RPOs should, 
for example, ensure that researchers receive training on good sci-
entific practice, that research environments are healthy, and that 
researchers have access to adequate tools to document and archive 
their research. Responsibility for upholding good scientific practice 
follows research ethics guidelines and documents of a primarily 
moral, rather than legal, nature. For public higher education insti-
tutions, the provisions in the Higher Eduction Act also apply, 
whereby scientific credibility and good scientific practice are to be 
upheld and activities are to be set at such a level as to ensure high 
quality. 

How is alleged research misconduct handled in Sweden 
and internationally? 

Under the legal regulations, public higher education institutions 
are to investigate alleged research misconduct internally. During an 
ongoing investigation they are permitted, and sometimes obliged, 
to obtain an opinion from the expert group for misconduct in re-
search at the Central Ethical Review Board. There are no provi-
sions regulating how other RPOs should investigate alleged re-
search misconduct. The majority of higher education institutions 
have adopted procedures to be followed when allegations of re-
search misconduct arise, but only half of them have actually 
handled any such suspected cases. In the course of our investiga-
tion, many people have stated that the current system does not 
create sufficient uniformity at national level in terms of both 
handling alleged misconduct and the consequences when miscon-
duct is established. There is no national definition of research mis-
conduct, no dedicated rules for how investigations should be con-
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ducted, and no guidelines for the consequences that misconduct 
should lead to. The expert group for misconduct in research at the 
Central Ethical Review Board has not had a sufficiently normative 
role, in part because it has been asked for an opinion in so few cases 
(until 2016) and because it has a different definition of misconduct 
to many higher education institutions. Whether higher education 
institutions can really be truly impartial when investigating re-
search misconduct internally has also been called into question. 

Our survey of how research misconduct is handled in other 
countries shows that systems vary widely. Nonetheless, in the ma-
jority of countries the primary responsibility for investigating al-
leged misconduct lies with the research institutions, and most have 
some kind of central body that plays a role in the investigation 
process. The central body for investigations of alleged misconduct 
can be a central government authority, a private body or a research 
financier. In some countries, the central body has a mandate to 
handle specific cases, while in others its role is merely advisory. 

Proposal for a new government agency to investigate 
alleged research misconduct 

Based on our review of the current procedures for the investigation 
of alleged research misconduct and the problems raised, the In-
quiry has concluded that a change of procedures for investigations 
of alleged misconduct is needed to ensure a system that is more 
reliable and legally certain. We have considered whether the current 
system, in which higher education institutions are responsible for 
conducting investigations, should be maintained but augmented 
with detailed regulations for investigation procedures, or whether a 
possibility of appealing decisions to a central body should be intro-
duced instead, or whether an independent body should be tasked 
with investigating all cases of alleged research misconduct.  

We have concluded that a system in which an independent body 
investigates all alleged cases of misconduct is best placed to ensure 
that investigations are handled impartially, uniformly and reliably. 
We therefore propose that such investigations be handled by an 
independent agency, the Research Misconduct Board. The board 
should consist of a chair, who is or has been a permanent judge, 
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and up to ten members with scientific expertise in different areas. 
There should be documented experience among the members of 
working with issues of good scientific practice. Breaches of good 
scientific practice other than those that constitute misconduct 
should be handled internally by RPOs. 

The report proposes that these procedures be established in a 
new act on investigations of research misconduct. 

Proposal for a definition in law of research misconduct 

The Inquiry considers that the proposed act on investigations of 
research misconduct should contain a definition of research mis-
conduct that clarifies what is to be investigated by the Research 
Misconduct Board. We have thus considered which phenomena 
should be classified as research misconduct, whether the definition 
should be narrow and only refer to a small number of phenomena, 
or broad and include a large number of phenomena, and whether it 
should be closed, i.e. list all phenomena that are to be classified as 
misconduct, or open, i.e. leave scope for more phenomena to be 
included. We came down on the side of proposing a narrow, closed 
definition of research misconduct as follows:  

Serious breaches of good scientific practice in the form of fabrication, 
falsification or plagiarism that are committed intentionally or with 
gross negligence in the planning, performance or reporting of research. 

We consider that this definition offers the greatest clarity and legal 
certainty, and we believe that it will attract broad support from the 
research community that the areas outlined in this definition indis-
putably constitute research misconduct. It is also similar to the 
definitions established in the laws of other countries. In the view of 
the Inquiry, a narrow definition of this kind will also allow a clear 
and reasonable line to be drawn between cases of breaches of good 
scientific practice that should be investigated at national level and 
cases that should continue to be handled internally by RPOs. 
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Proposals concerning the RPOs that should be included 
in the system and the research that can be investigated  

The regulations concerning investigations of alleged research mis-
conduct currently only apply to public higher education institu-
tions. The Inquiry has aspired for all RPOs to be treated equally in 
the new system, as far as this is possible. We propose that the Re-
search Misconduct Board should investigate alleged research mis-
conduct at all public higher education institutions, at other gov-
ernment and municipal agencies and bodies that can be equated to 
government or municipal agencies, and at private education provid-
ers that are authorised to award higher education qualifications. 
Public higher education institutions account for the vast majority 
of the total research output of these RPOs. In Sweden, a consider-
able amount of research and development is also carried out in the 
private sector. The Inquiry has considered whether alleged research 
misconduct at private companies, organisations and foundations 
should be investigated by the Research Misconduct Board. We 
draw the conclusion that an obligation for such organisations to 
report alleged misconduct to a central government body and an 
obligation to provide research data would constitute an excessive 
intrusion into freedom to conduct a business, and we therefore 
propose that they be excluded from the system.  

It should also be possible to investigate research abroad that is 
part of a research partnership, if the research has been carried out 
by an RPO that is covered by the legal provisions. We also propose 
that the Research Misconduct Board should not investigate mis-
conduct based on circumstances that are more than ten years old, 
unless there are special grounds to do so. 

Proposals for the various phases of investigation 

The Inquiry proposes that the RPOs that are covered by the 
system should be obliged to report all allegations of research mis-
conduct within their own research activities that have come to their 
attention to the Research Misconduct Board. Individuals should 
also have the opportunity to report alleged research misconduct to 
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the Board, and the Board should also be able to start investigations 
at its own initiative.  

For investigations to be possible, the Research Misconduct 
Board must be able to obtain the information it requires. We 
therefore propose that a legislative provision be introduced 
whereby RPOs must, upon request, provide the Research Miscon-
duct Board with all assistance and all data, information and docu-
ments concerning the research in question that is needed for the 
investigation, as well as access to the premises used for the re-
search. The Research Misconduct Board should also be entitled to 
issue orders if data, information or documents are not provided or 
access or assistance is denied. It should be possible to combine an 
order of this kind with a conditional financial penalty. Sensitive 
data in the materials should be subject to secrecy. 

The Research Misconduct Board’s decisions should state 
whether research has involved fabrication, falsification or plagia-
rism, and whether one or more researchers have committed re-
search misconduct. It is conceivable that the Board may, in the 
course of its investigations, uncover failings in the RPOs with re-
spect to i.e. training, supervision or the research environment. The 
Research Misconduct Board should also be permitted to issue a 
statement in connection with a decision, expressing its views on 
failings in the RPO that the Board considers should be remedied. 
However, we do not propose that the Board have any supervisory 
responsibility over RPOs. Nor do we consider that the Research 
Misconduct Board should take decisions on any labour law or 
other consequences for the researchers who have committed mis-
conduct, or that it should give recommendations for such conse-
quences. This should remain the responsibility of the employer.  

If research misconduct has been established, we propose that 
the RPO in whose activities the misconduct has taken place should 
inform the relevant research financiers, government agencies, sci-
entific journals and others affected by the Board’s decision. RPOs 
should report back to the Research Misconduct Board on the 
measures that have been taken as a result of the Board’s decisions. 
We also propose that the public research financiers be instructed to 
develop joint guidelines for how they should act when research 
misconduct or other breaches of good scientific practice are alleged 
or established.  
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Proposals concerning legal rights for those reporting and 
being reported  

The Inquiry has considered how legal rights can be guaranteed for 
anyone reporting allegations of misconduct and for those being 
reported, and how investigations can be carried out while uphold-
ing both public scrutiny and individual privacy. We consider that 
there are insufficient grounds to justify any far-reaching deviations 
from the fundamental principle of public access. Nonetheless, it 
should be possible to protect personal and financial circumstances 
with secrecy.  

The Inquiry’s proposal (see below) whereby public higher edu-
cation institutions should promote opportunities for employees to 
receive advice and support on matters of good scientific practice 
and breaches thereof aims in part to ensure that anyone who sus-
pects misconduct receives support so that they dare to report it. 
Nor is there any impediment to reporting misconduct anony-
mously. To further strengthen legal rights when assessing research 
misconduct, we also propose that it be possible to appeal the Re-
search Misconduct Board’s decision to a general administrative 
court. 

Proposal on how to uphold good scientific practice 

In the Inquiry’s view, the respective responsibilities of researchers 
and RPOs for ensuring that research is conducted in accordance 
with good scientific practice should be made clearer by being out-
lined in law. We therefore propose the introduction of a provision 
whereby the individual researcher is responsible for ensuring that 
their own planning, performance and reporting of research is done 
in accordance with good scientific practice, and a provision 
whereby the RPO in whose activities the research is conducted has 
the overall responsibility for ensuring that 1. research is performed 
in accordance with good scientific practice; 2. researchers, teaching 
staff and technical and administrative staff are continuously in-
formed of the applicable regulations for research activities; and 3. 
researchers taking part in research have sufficient knowledge of 
good scientific practice. The provisions should apply to all RPOs 
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whose research is subject to investigation by the Research Miscon-
duct Board and all researchers who work for such organisations. 

To create consensus on what constitutes good scientific 
practice, we propose that the Swedish Research Council, the Re-
search Misconduct Board and the Swedish research community 
collaborate to produce a Swedish national code of conduct on good 
scientific practice. Both public and private RPOs can be involved in 
producing the code of conduct, and subscribe to it. As such, the 
code of conduct can foster good practice among all RPOs. 

In the Inquiry’s view, good scientific practice must be an issue 
that engages everyone at higher education institutions, from indi-
vidual researchers to groups of researchers, heads of department, 
deans and rectors. Responsibilities and tasks need to be clear. 
Alongside the responsibilities outlined above, which apply to all 
research organisations, we propose that public higher education 
institutions be subject to clarifying regulations whereby they must 
address all cases of alleged breaches of good scientific practice 
other than those examined by the Research Misconduct Board, 
establish guidelines for handling alleged breaches of good scientific 
practice, and promote opportunities for employees to receive ad-
vice and support on matters of good scientific practice and breaches 
thereof. Other countries have introduced ombudsmen at higher 
education institutions to whom employees can turn with questions 
concerning good scientific practice. The Inquiry considers that this 
could also be a useful solution at Swedish higher education 
institutions.  

We also propose that public higher education institutions report 
to the Research Misconduct Board all cases of breaches of good 
scientific practice that they have addressed and how they work to 
promote good practice and prevent research misconduct. To ensure 
that knowledge is spread, the Board should collate, analyse and 
evaluate information from RPOs and its own activities in an annual 
report, and be responsible for monitoring international develop-
ments and spreading knowledge concerning good scientific practice. 

Research into research misconduct and good scientific practice 
is limited. The report proposes that funds be dedicated to such 
research, with a view to further strengthening prevention. 
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Consequences of the proposals 

The proposals contained in the report aim to help safeguard good 
scientific practice, the quality and reliability of Swedish research 
and public trust in research. One of the implications of the pro-
posals is that issues of good scientific practice and research mis-
conduct will be regulated in legislation to a greater extent than 
previously. However, some of the provisions proposed should be 
seen primarily as a clarification of common practice rather than 
new obligations for researchers and RPOs.  

The proposed new government agency, the Research Miscon-
duct Board, will take over tasks currently carried out by RPOs and 
the expert group for misconduct in research at the Central Ethical 
Review Board. It is therefore proposed that the expert group be 
discontinued.  

The proposals entail only small or negligible financial conse-
quences for government agencies and RPOs. 

It is proposed that the provisions enter into force on 
1 January 2019. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till  
lag om prövning av oredlighet i forskning 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. 

Innehåll 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om prövning av misstankar 
om oredlighet i forskning. 

Lagen innehåller också bestämmelser om vad forskare och 
forskningsutförare har att iaktta. 

Definitioner 

2 § I denna lag avses med 
forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för 

att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för hög-
skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, 

oredlighet i forskning: allvarliga avvikelser från god forskningssed 
i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås upp-
såtligen eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller 
rapportering av forskning, och 

forskningsutförare: den i vars verksamhet forskningen utförs.   
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Forskningsutförare som omfattas av lagen 

3 § Denna lag ska tillämpas på 
1. den forskningsverksamhet som utförs av universitet och hög-

skolor som har staten som huvudman och som omfattas av hög-
skolelagen (1992:1434), 

2. den forskningsverksamhet som utförs av andra statliga myndig-
heter eller som staten bedriver i form av aktiebolag och stiftelse, 
om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning 
eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga 
anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett be-
stämmande inflytande över verksamheten, 

3. den forskningsverksamhet som utförs av kommuner och 
landsting, eller av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt be-
stämmande inflytande samt 

4. den forskningsverksamhet som utförs av enskilda utbild-
ningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen 
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.  

Krav på forskaren 

4 § Forskaren ansvarar för att hans eller hennes forskning sker i 
enlighet med god forskningssed. Detta gäller vid planering, ge-
nomförande och rapportering av forskning. 

Krav på forskningsutföraren 

5 § Forskningsutföraren har det övergripande ansvaret för  
1. att forskningen sker i enlighet med god forskningssed, 
2. att forskande, undervisande, teknisk och administrativ perso-

nal fortlöpande informeras om gällande regler för forskningsverk-
samheten, och 

3. att de forskare som deltar i forskningen har tillräckliga kun-
skaper om god forskningssed. 

 
6 § Får forskningsutföraren genom en anmälan eller på något annat 
sätt kännedom om en påstådd avvikelse från god forskningssed i 



SOU 2017:10 Författningsförslag 

35 

forskningsverksamheten ska forskningsutföraren, om avvikelsen 
avser misstanke om oredlighet i forskning, överlämna ärendet för 
prövning av den nämnd som avses i 7 §. 

Nationell nämnd 

Uppgifter 

7 § Det ska finnas en nationell nämnd för prövning av oredlighet i 
forskning.  

Den nationella nämnden ska pröva ärenden som en forsknings-
utförare har lämnat över enligt 6 § och anmälningar om oredlighet i 
forskning som getts in till nämnden. Nämnden får även pröva en 
fråga om oredlighet i forskning som den har fått kännedom om på 
något annat sätt än genom överlämnande eller anmälan. 

 
8 § Om den nationella nämnden bedömer att ett ärende inte rör 
oredlighet i forskning men kan gälla andra avvikelser från god 
forskningssed, ska ärendet lämnas över till berörd forskningsut-
förare för vidare hantering.  

Preskription 

9 § Prövning av oredlighet i forskning enligt denna lag får inte 
grundas på omständigheter som är äldre än tio år. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om det finns sär-
skilda skäl för en sådan prövning. 

Beslut 

10 § Resultatet av den nationella nämndens prövning ska redovisas 
i ett beslut.  

Av beslutet ska framgå om resultatet av prövningen innebär att 
en eller flera forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forsk-
ning eller inte. 

Den nationella nämnden får i ett yttrande i samband med sitt 
beslut också uttala sig om brister hos forskningsutföraren som 
nämnden anser bör avhjälpas. 
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Samverkans- och uppgiftsskyldighet 

Utredningens genomförande 

11 § Forskningsutförare ska på begäran lämna den nationella nämnden 
den hjälp och de uppgifter, upplysningar och handlingar om aktuell 
forskning som nämnden behöver för sin prövning samt tillträde till 
de lokaler som har använts vid forskningen.  

Den nationella nämnden får utfärda förelägganden när upp-
gifter, upplysningar eller handlingar inte lämnas och när tillträde 
eller hjälp vägras. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett sådant 
föreläggande kan riktas mot forskningsutförare som nämns i 3 § 1, 
2 och 4. 

Återrapportering 

12 § Forskningsutförare ska till den nationella nämnden årligen 
rapportera hur de ärenden som har avgjorts av den nationella 
nämnden har hanterats av forskningsutföraren. 

Underrättelser till intressenter 

13 § Om oredlighet i forskning har konstaterats ska den forsk-
ningsutförare i vars verksamhet oredligheten har begåtts informera 
berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tid-
skrifter och andra berörda om den nationella nämndens beslut.  

Övriga bestämmelser 

14 § Bestämmelserna i 14 § första stycket, 15–17 §§, 18 § tredje 
stycket, 20 och 21 §§ samt 26 § andra meningen förvaltningslagen 
(1986:223) ska tillämpas vid prövning enligt denna lag.   
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Överklagande 

15 § Den nationella nämndens beslut enligt 10 § första och andra 
styckena samt 11 § andra stycket får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Andra beslut av den nationella nämnden får inte 
överklagas.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 
2. Den nationella nämnden ska efter ikraftträdandet handlägga 

ärenden om prövning av oredlighet i forskning som har inletts hos 
en forskningsutförare. Forskningsutföraren ska överlämna hand-
lingarna till den nationella nämnden.  
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1.2 Förslag till 
lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 kap. 3 a § ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
3 a §1 

I högskolornas verksamhet 
skall vetenskapens trovärdighet 
och god forskningssed värnas. 

I högskolornas verksamhet 
ska vetenskapens trovärdighet 
och god forskningssed värnas. 

För prövning av oredlighet i 
forskning svarar en särskild na-
tionell nämnd. Bestämmelser om 
detta finns i lagen (201x:000) om 
prövning av oredlighet i forsk-
ning. Där anges också vad fors-
kare och forskningsutförare har 
att iaktta. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 
 

  

                                                                                                                                                               
1 Senaste lydelse 2000:1370. 
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1.3 Förslag till 
lag om ändring i offentlighets-  
och sekretesslagen (2009:400) 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 
3 a § och 24 kap. 10 §, samt närmast före 24 kap. 10 § en ny rubrik 
av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 
 3 a § 

Får den nationella nämnd 
som anges i lagen (201x:000) om 
prövning av oredlighet i forskning 
i sin verksamhet från en forsk-
ningsutförare som omnämns i den 
lagen en sekretessreglerad uppgift, 
blir sekretessbestämmelsen tillämp-
lig på uppgiften även hos den 
nationella nämnden. 

Första stycket tillämpas inte 
på en uppgift som ingår i ett be-
slut hos den nationella nämnden. 

24 kap. 
 Prövning av oredlighet i forskning 

 
 10 § 

Sekretess gäller i ärenden hos 
den nationella nämnd som anges 
i lagen (201x:000) om prövning 
av oredlighet i forskning  

1. för uppgift om en enskilds per-
sonliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men, och 
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2. för uppgift om en enskilds 
ekonomiska förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde lider 
skada om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller inte beslut i 
ärende.  

Sekretessen enligt denna para-
graf gäller inte heller för uppgift 
om vem som har väckt frågan om 
oredlighet eller den person som 
misstanken riktas mot.  

För uppgift i en allmän hand-
ling gäller sekretessen enligt första 
stycket 1 i högst sjuttio år och 
enligt första stycket 2 i högst tjugo 
år. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 
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1.4 Förslag till 
förordning om ändring i högskoleförordningen 
(1993:100) 

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen 
(1993:100)  

dels att 1 kap. 16 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 17 §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 
16 §2 

En högskola som genom en 
anmälan eller på något annat sätt 
får kännedom om en misstanke 
om oredlighet i forskning, konst-
närlig forskning eller utvecklings-
arbete vid högskolan ska utreda 
misstankarna. 

En högskola får under på-
gående utredning hämta in ett 
yttrande från expertgruppen för 
oredlighet i forskning hos Cen-
trala etikprövningsnämnden. 

Om den person som väckt frå-
gan om misstanke om oredlighet, 
eller den person som misstanken 
riktas mot, begär det, ska hög-
skolan hämta in ett sådant ytt-
rande. Något yttrande behöver 
dock inte hämtas in, om högsko-
lan bedömer det som uppenbart 
obehövligt.  

En högskola ska hantera andra 
misstänkta avvikelser från god 
forskningssed än de som ska prövas 
särskilt enligt lagen (201x:000) om 
prövning av oredlighet i forskning.  

En högskola ska fastställa rikt-
linjer för sin hantering av miss-
tänkta avvikelser från god forsk-
ningssed. 

En högskola ska främja med-
arbetares möjligheter att få råd 
och stöd i frågor om god forsk-
ningssed och avvikelser från så-
dan sed. 

 
 

                                                                                                                                                               
2 Senaste lydelse 2014:1012. 
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 17 § 
En högskola ska till Oredlighets-

nämnden årligen rapportera om:  
1. misstankar om avvikelse 

från god forskningssed som under 
året har hanterats inom högskolan 
samt 

2. hur de arbetar för att främja 
god sed och förebygga oredlighet i 
forskning. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 
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1.5 Förslag till 
förordning med instruktion 
för Oredlighetsnämnden 

Regeringen föreskriver följande. 

Uppgifter 

1 § Oredlighetsnämnden ska  
1. vara nationell nämnd enligt 7 § lagen (201x:000) om prövning 

av oredlighet i forskning,  
2. i en årlig rapport sammanställa, analysera och utvärdera in-

formation enligt 12 § lagen (201x:000) om prövning av oredlighet i 
forskning och 1 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100). Den 
årliga rapporten ska också innehålla en sammanställning över Oredlig-
hetsnämndens egna avgöranden samt 

3. ansvara för omvärldsbevakning och kunskapsspridning gäl-
lande frågor om god forskningssed. 

Ledning och organisation 

2 § Myndigheten leds av en nämnd.  
 
3 § Nämnden består av ordförande och högst tio övriga ledamöter. 
Det får utses ersättare för ordföranden. 
 
4 § Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha 
varit ordinarie domare. De övriga ledamötena ska ha vetenskaplig 
kompetens inom olika områden. Bland ledamöterna ska finnas do-
kumenterad erfarenhet av arbete med frågor om god forskningssed.  

Ordföranden, ersättare för ordföranden och övriga ledamöter 
utses av regeringen för en tid av tre år. 
 
5 § Ledamöter som inte är ordförande eller ersättare för ordfö-
randen utses efter förslag av Sveriges universitets- och högskole-
förbund.  
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6 § En ledamot får inte vara ledamot av styrelse eller beslutsorgan 
eller inneha motsvarande funktion hos myndighet eller enskild vars 
huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering. 
 
7 § För enskilda ärenden får Oredlighetsnämnden utse sakkunniga. 

 
8 § Ordföranden får utse en eller flera av ledamöterna att vara ve-
tenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid. 

Vetenskapliga sekreterare ska förbereda ärenden inför nämn-
dens sammanträden. 

 
9 § Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och svara för att administra-
tiva och handläggande uppgifter utförs åt Oredlighetsnämnden. 

Ärendenas handläggning 

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. Ledamot i nämnden eller 
sådan personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges 
i 9 § får vara föredragande i nämnden. 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 
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1.6 Förslag till 
förordning om ändring i  
förordning (2007:1068) med instruktion  
för Centrala etikprövningsnämnden 

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1068) med 
instruktion för Centrala etikprövningsnämnden ska upphöra att 
gälla vid utgången av december 2018. 
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2 Utredningens uppdrag  
och genomförande 

2.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 1 oktober 2015 att en särskild utredare 
skulle tillsättas för att undersöka behovet av en ny hantering av ären-
den som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag 
som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt ored-
lighet. Enligt kommittédirektivet (Dir. 2015:99) har den särskilda 
utredaren haft i uppdrag att  

 kartlägga hur oredlighet i forskning hanteras i andra länder, 

 föreslå möjliga lösningar på hur utredning av oredlighet ska 
kunna genomföras när det gäller forskning som utförts i Sverige 
och som en del i internationella forskningssamarbeten, 

 utreda hur begreppen god sed och oredlighet i forskning an-
vänds hos forskningsutförarna, 

 föreslå hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i 
forskningen vid behov kan förtydligas, 

 bedöma om det bör vara möjligt för enskilda att vända sig till ett 
oberoende organ för att anmäla misstänkt oredlighet i forskning, 

 bedöma om ett oberoende organ ska kunna utreda misstanke 
om oredlighet i forskning hos andra forskningsutförare än hög-
skolor, 

 föreslå vilka frågor om oredlighet i forskning ett oberoende 
organ ska kunna utreda,  

 ta ställning till om det bör finnas en bortre gräns för när utred-
ningar om oredlighet i forskning ska få initieras,  
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 föreslå hur rättssäkerheten vid bedömning av misstänkt ored-
lighet ska kunna garanteras för både den anmälde och den som 
anmäler, 

 utreda behovet av offentlig insyn liksom behovet av integritet 
för den enskilde, 

 föreslå vilka övriga uppgifter utöver utredningar av oredlighet i 
forskning som ett oberoende organ bör ha, 

 göra en översyn av verksamheten vid Expertgruppen för oredlig-
het i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden och vid 
behov föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende 
utredningar av oredlighet i forskning, och  

 lämna nödvändiga författningsförlag. 

Kommittédirektivet finns i sin helhet som bilaga till betänkandet 
(bilaga 1). Även det tilläggsdirektiv (Dir. 2016:87) genom vilket 
tiden för redovisning av uppdraget förlängdes finns som bilaga till 
betänkandet (bilaga 2).  

2.2 Utgångspunkter och begränsningar  
av uppdraget enligt kommittédirektivet 

Av kommittédirektivet framgår att forskning i Sverige bedrivs för-
utom vid universitet och högskolor som har staten som huvudman 
också vid enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att 
utförda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 
vissa examina, liksom vid andra statliga och enskilda organ. Enligt 
direktivet är det angeläget att frågor om oredlighet i forskning 
hanteras på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för forsk-
ningen främjas, även om regelverket för forskningsverksamheten 
vid de olika forskningsutförarna kan skilja sig i vissa avseenden.  

Utredningen noterar att tonvikten i utredningsuppdraget läggs på 
att ta fram en ny ordning för hantering av ärenden som rör utredning 
av oredlighet i forskning och som säkerställer en tydlig och rättssäker 
hantering av misstänkt oredlighet. I detta ligger att det knappast kan 
vara tillräckligt att föreslå en ny hanteringsordning enbart för de 
statliga universiteten och högskolorna. Enligt utredningens bedöm-
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ning bör således olikheterna i regelverket som i dag finns för de olika 
forskningsutförarna när det gäller hanteringen av frågor om ored-
lighet i forskning så långt möjligt upphöra.  

Föreslår utredningen en ny organisation för oberoende utred-
ningar av oredlighet i forskning, ska enligt direktivet de krav på 
tydlig ansvarsfördelning, rättssäkerhet och effektivitet som utgör 
grunden för organisering av statlig verksamhet beaktas. I kom-
mittédirektivets betoning på främjandet av allmänhetens förtro-
ende för forskningen ligger enligt utredningen också ett krav på att 
en ny ordning inte bara förebygger uppkomsten av oredlighet i 
forskning utan också andra avvikelser från god forskningssed. 

I den del av utredningen som handlar om att utreda behovet av 
offentlig insyn liksom behovet av integritet för den enskilde ska 
utredaren beakta de förslag som lämnats i betänkandet Visselblåsare 
– Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missför-
hållanden (SOU 2014:31).  

Det sägs inte något i direktivet om att utredningen ska beakta 
EU-rätten, Sveriges internationella åtaganden eller nationell och 
internationell utveckling på området. Där sägs endast att forskningen 
oftast är internationell och att samarbeten sker i globala nätverk. 
I detta får enligt utredningen anses ligga ett krav på att en svensk 
reglering av frågor om oredlighet i forskning bör ligga i linje med den 
internationella utvecklingen på området. 

Av utredningens direktiv framgår även att utredaren ska 
analysera och redovisa vilka konsekvenser de lagda förslagen får för 
högskolor och för andra aktörer inom forskningssystemet. De 
ekonomiska och budgetära konsekvenserna ska bedömas och be-
räknas och om förslagen innebär kostnadsökningar, ska utredaren 
föreslå en finansiering. 

2.3 Utredningens uppdrag i ett vidare perspektiv 

Denna utrednings uppdrag handlar om både god sed och oredlighet i 
forskning. Utredningen har arbetat i en tid då frågan om oredlighet i 
forskning och dess konsekvenser har fått stor medial uppmärksamhet 
i Sverige. Bland de länder som utredningen har studerat finns flera 
exempel på att inhemska oredlighetsskandaler har fått skärpta regel-
verk som följd. De företrädare för forskarsamhället och myndigheter 
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som vi har mött under utredningsarbetet har också ofta gett uttryck 
för en önskan om ett tydligare och mer rättssäkert system för ut-
redningar av oredlighet i forskning, vilket ligger i linje med utred-
ningens direktiv. Samtidigt har det rests farhågor om att ett enda 
uppmärksammat oredlighetsfall kan ge en felaktig bild av tillståndet i 
svensk forskning. Vi vill understryka att oredlighet i forskning är ett 
begränsat problem inom svensk forskning men att det är värt att ta på 
största allvar. 

Frågor om god sed och oredlighet i forskning befinner sig i 
gränslandet mellan forskning, etik och juridik. Den del av etiken som 
behandlar forskningsfrågor brukar betecknas forskningsetik. 
Utredningens uppdrag handlar i stor utsträckning om att föra in 
juridik på forskningsetikens område. För forskningen har länge 
funnits etiska normer som har fastställts i olika typer av internationella 
riktlinjedokument. Forskningsetiska normer är vägledande, 
rådgivande och förebyggande och har vuxit fram inom ett forskar-
samhälle som kännetecknas av akademisk frihet och självreglering. 
Med tiden har forskningsetiken i många länder dock alltmer kommit 
att regleras i nationell lagstiftning. För Sveriges del finns flera exempel 
på en sådan juridifiering, bland annat regelverken kring etikprövning 
av forskning på människor respektive djur, högskolelagens krav på att 
vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i 
universitetens och högskolornas verksamhet, bestämmelsen i 
högskoleförordningen om utredning av oredlighet i forskning och 
inrättandet av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala 
etikprövningsnämnden. 

Man kan fråga sig vad denna utveckling beror på. Faktorer som 
har bidragit till juridifieringen av forskningsetiken tror vi för det 
första är en allmän strömning i samhället, där författningsreglering 
har ersatt eller åtminstone kompletterat självreglering inom många 
yrkesområden. Troligen har lättillgänglig information och en vilja 
till granskning bidragit till utvecklingen. Forskningsresultat och 
forskares praktik, som tidigare främst har diskuterats och reglerats 
inom forskarsamhället, ventileras nu i den allmänna samhällsdebat-
ten. Att antalet forskare har ökat och att många forskare alltmer ser 
på forskningen som ett vanligt yrke, snarare än som ett kall, tror vi 
också kan ha bidragit. Är utvecklingen önskvärd? Svaret beror 
förstås på vem man frågar. Vissa ser ökad reglering som ett positivt 
uttryck för rättssäkerhet och demokrati medan det för andra är ett 
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negativt uttryck för politikers och byråkraters klåfingrighet, som 
bidrar till avprofessionalisering och ineffektivitet.  

Vi tror att det är nödvändigt att diskussionen om forskningsetiska 
frågor utvecklas, och att det finns åtgärder att vidta för att främja god 
forskningssed och förebygga oredlighet, i syfte att värna forskningens 
tillförlitlighet och kvalitet samt allmänhetens förtroende för forsk-
ningen. För att kunna arbeta ändamålsenligt med förebyggande 
årgärder är det nödvändigt att klargöra varför oredlighet uppstår. 
I den akademiska litteraturen och debatten pekar man på att det finns 
både personliga och strukturella orsaker till oredlighet i forskning. 
Bland de personliga orsakerna nämns bland annat psykiska stör-
ningar, ambition, fåfänga, fartblindhet och arrogans. Strukturella 
orsaker är sådana som pressen att publicera mycket och snabbt, 
bristande anställningstrygghet, dålig arbetsmiljö och ny teknik, sär-
skilt it. Forskare har även studerat faktorer som institutioner, rikt-
linjer och grad av öppenhet, debatt och kritik inom akademin.  

Någon generell slutsats kring varför forskare är oredliga kan vi 
inte dra. Vi har dock noterat att frågan om huruvida pressen att 
publicera leder till oredlighet och andra avvikelser från god forsk-
ningssed diskuteras särskilt flitigt. Här pekas på att det råder stor 
konkurrens i forskarvärlden och att systemen för både finansiering 
och karriär ofta bygger på en extensiv publicering. Detta skulle 
kunna skapa incitament för forskare att inte vara helt ärliga i sin 
forskning, i publiceringen av resultat och i hur meriter framställs. 
Flera studier visar också att forskare medgivit att de kringgår god 
forskningssed av sådana skäl. Svenska universitet och högskolor 
verkar alltmer i ett globalt sammanhang där det till exempel är 
viktigt att lyckas hävda sig i konkurrensen om EU:s forsknings-
medel och kunna avancera på internationella rankinglistor över 
framstående universitet. Under utredningsarbetet har forskare som 
vi träffat i olika samråd tagit upp konkurrens och ett alltför stort 
beroende av externa forskningsmedel som riskfaktorer för ored-
lighet och andra avvikelser från god forskningssed. Utredningen 
noterar att utvecklingen mot allt större konkurrens inom forsk-
ningen och publiceringshets av många forskare uppfattas negativt. 
Ofta framförs synpunkten att ökade basanslag och mindre styrning 
av forskningen skulle motverka den konkurrensutsatta situationen 
som forskare befinner sig i.  
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Utredningen anser att de strukturella problem gällande forsk-
ningens finansiering och styrning som påtalats av många forskare bör 
ges större uppmärksamhet, men har inte haft i uppdrag att utreda 
eller föreslå åtgärder på dessa områden. Vi tror dock att det finns 
åtgärder att fundera vidare på för både forskarsamhället självt och för 
politiker och tjänstemän. Förhoppningsvis kan en positiv följd av 
oredlighetsskandaler vara att de ger incitament för forskarsamhället 
att reflektera över hur önskvärda förändringar kan komma till stånd 
till exempel vad gäller forskarnas publiceringsstrategier. Universitet 
och högskolor är konkurrensutsatta men har också möjlighet att 
värna sin integritet och överväga sin roll i en alltmer marknadsstyrd 
forskningsvärld. Likaså har politiska beslutsfattare ett ansvar att fatta 
beslut som säkrar långsiktig forskning och akademisk frihet. 

2.4 Utredningsarbetet 

Utredningsarbetet påbörjades i november 2015. Utöver utredningens 
sekretariat har en grupp experter och sakkunniga deltagit i utred-
ningsarbetet. Gruppen har bestått av representanter för Göteborgs 
universitet, Högskolan Dalarna, Karolinska institutet, Socialstyrelsen, 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Univer-
sitetskanslersämbetet, Uppsala universitet, Utbildningsdepartementet 
och Vetenskapsrådet. Sammanträden med de sakkunniga och exper-
terna har hållits vid tolv tillfällen. Vid dessa tillfällen har utredningens 
bedömningar och förslag diskuterats. 

Utredningen har haft enskilda samråd med Chalmers tekniska 
högskola, Ericsson Research, Ersta Sköndal högskola, Expertgruppen 
för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, Forsk-
ningsrådet för areella näringar och samhällsbyggande (Formas), 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Högskolan i 
Jönköping, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Karolinska 
institutet, Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Lunds universitet, 
Läkemedelsindustriföreningen, Socialstyrelsen, Sophiahemmet 
högskola, Statens ansvarsnämnd, Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU), Svenska Läkaresällskapets forsk-
ningsdelegation, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landstingens 
FoU-direktörer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), 
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Uppsala universitet, Verket för innovationssystem (Vinnova), 
Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets expertgrupp för etik samt 
Wallenberg Foundations AB. Vid dessa tillfällen har repre-
sentanterna för organisationerna fått tillfälle att ge sin syn på 
hanteringen av ärenden som rör oredlighet i forskning och andra 
avvikelser från god forskningssed. 

För att få en närmare belysning av de frågeställningar som tas upp 
i utredningens direktiv genomförde vi i februari till mars 2016 en 
enkätundersökning bland samtliga statliga universitet och högskolor 
samt de enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda 
examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. En sam-
manställning av svaren på enkäten återges i bilaga 3. I samma syfte 
anordnade vi i maj 2016 en hearing där representanter för offentliga 
forskningsutförare, forskningsfinansiärer, vetenskapliga sammanslut-
ningar och intresseorganisationer deltog. 

Utredningen har gjort två utlandsbesök – ett i Danmark och ett i 
Norge – för att närmare granska erfarenheterna av de båda ländernas 
system för utredning av misstankar om oredlighet i forskning. Be-
söket i Danmark inkluderade möten med Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet och ordföranden för den expertkommitté som under 
2015 hade till uppgift att göra en översyn av det danska systemet för 
utredning av misstankar om oredlighet i forskning. Besöket i Norge 
inkluderade möten med Kunnskapsdepartementet och de nationella 
forskningsetiska kommittéerna. Utredningen har i samma syfte haft 
en telefonkonferens med den finska Forskningsetiska delegationen. 

Slutligen har utredningen även deltagit i några konferenser och 
möten, i regi av bland andra The League of European Research 
Universities, SUHF och Vetenskapsrådet, där frågor med anknytning 
till hanteringen av oredlighet i forskning har behandlats. 

2.5 Betänkandets disposition 

Utredningens betänkande inleds med en sammanfattning på svenska 
respektive engelska. Därefter följer utredningens författningsförslag. 
Kapitel 2 tar upp utredningens uppdrag och genomförande. I kapitel 3 
presenteras och diskuteras forskning, god forskningssed, oredlighet i 
forskning och andra i utredningen förekommande begrepp. Kapitel 4 
beskriver tidigare utredningsarbete samt dagens svenska system 
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gällande ansvar för upprätthållande av god forskningssed och utred-
ningar av oredlighet i forskning. I kapitel 5 beskrivs några andra 
länders system för hantering av oredlighet i forskning. I kapitel 6 tar vi 
upp problem med den nuvarande ordningen och några utgångs-
punkter för utredningens förslag. I kapitel 7 till 15 presenteras ut-
redningens förslag. I kapitel 7 ges förslag om att en oberoende natio-
nell myndighet ska utreda misstänkt oredlighet i forskning. 
I kapitel 8 föreslås en lagfäst definition av oredlighet i forskning. 
Kapitel 9 handlar om vilken forskning och vilka forskningsutförare 
som bör ingå i systemet. Kapitel 10 handlar om hur utredningarna 
om oredlighet i forskning bör gå till från anmälan till beslut och 
kapitel 11 handlar om den nya myndighetens övriga uppgifter och 
organisation. Kapitel 12 tar upp sekretessfrågor och i kapitel 13 
behandlas frågan om den föreslagna myndighetens beslut om ored-
lighet i forskning ska kunna överklagas. I kapitel 14 föreslås åtgärder 
för att stärka arbetet med god forskningssed. Förslag gällande 
forskning om oredlighet samt uppföljning och utvärdering av refor-
men ges i kapitel 15. Kapitel 16 handlar om ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelser. Förslagens konsekvenser presenteras i kapitel 17 
och författningskommentaren i kapitel 18. Utredningens direktiv och 
tilläggsdirektiv finns i bilaga 1 och 2 och en sammanställning av svaren 
på den enkät som utredningen skickade till samtliga universitet och 
högskolor i februari 2016 återges i bilaga 3. 
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3 Vad är god sed och oredlighet  
i forskning? 

Innan vi beskriver dagens system för utredning av misstänkt ored-
lighet i forskning och presenterar våra förslag vill vi ringa in området 
genom att i detta kapitel diskutera begreppen god forskningssed och 
oredlighet i forskning. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur 
begreppen god sed och oredlighet i forskning används hos forsk-
ningsutförarna. En redovisning av detta görs i det här kapitlet. Vi 
inleder med att diskutera vad forskning är, och presenterar uppgifter 
om hur mycket forskning som utförs i Sverige och av vem. Avslut-
ningsvis diskuteras hur vanligt förekommande oredlighet i forskning 
är och möjliga orsaker till varför oredlighet förekommer.  

3.1 Vad är forskning? 

Forskningsbegreppet har ansetts vara ganska vitt och flertydigt 
med skiftande betydelser för olika typer av områden.1  

Enligt Nationalencyklopedin är forskning en process som 
genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat 
vetande. Denna beskrivning liknar den som togs fram av OECD 
under 1960-talet inom ramen för arbetet med den s.k. Frascati-
manualen som syftar till att kunna jämföra forsknings- och utveck-
lingsprojekt mellan länder. Frascatimanualen har fått stor spridning 
och har reviderats vid flera tillfällen. Manualen definierar forskning 
och utveckling (research and experimental development) som:  

…creative and systematic work undertaken in order to increase the 
stock of knowledge – including knowledge of humankind, culture and 
society – and to devise new applications of available knowledge.2 

                                                                                                                                                               
1 Se t.ex. SOU 2005:78 s. 47–55. 



Vad är god sed och oredlighet i forskning? SOU 2017:10 

56 

I detta ingår enligt OECD tre typer av aktiviteter: grundforskning 
(basic research), tillämpad forskning (applied research) och utveck-
ling (experimental development).  

Termen forskning förekommer också på flera ställen i svensk 
lagstiftning. I högskolelagen (1992:1434) anges att staten som huvud-
man ska ordna högskolor för bl.a. forskning. Någon närmare defini-
tion av begreppet ges inte i högskolelagen. I propositionen om univer-
sitet och högskolor – frihet för kvalitet (prop. 1992/93:1) definieras dock 
begreppet forskning i enlighet med OECD:s terminologi:  

 Med grundforskning avses ett systematiskt och metodiskt sökande 
efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i 
sikte. Grundforskning syftar till att ge bidrag till den vetenskapliga 
kunskapsmassan inom ett visst område.  

 Med tillämpad forskning avses ett systematiskt och metodiskt 
sökande efter kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. 

I senare föreskrifter har begreppet forskning definierats på lite 
olika sätt. Den mest relevanta och tydliga definitionen av forskning 
inom svensk lagstiftning finns i lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor (etikprövningslagen). Där definieras 
forskning som: 

…vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta 
ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte 
sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
grundnivå eller på avancerad nivå.  

Genom formuleringen ”inhämta ny kunskap” ska forskning anses 
omfatta även sådant arbete som utförs i syfte att upprepa redan 
genomförda arbeten för att stärka eller ifrågasätta redan vunna 
resultat och påståenden, under förutsättning att arbetet bedrivits 
med ett vetenskapligt angreppssätt. OECD:s definition av forskning i 
huvudgrupperna grundforskning, tillämpad forskning och experi-
mentellt utvecklingsarbete ska också anses inkluderat i definitionen. 
Betoningen på att forskningsverksamhet ska bedrivas utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt anses avgränsa mot andra typer av 

                                                                                                                  
2 OECD, Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and 
Experimental Development s. 44.  
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verksamheter såsom kvalitetssäkring, resultatuppföljning och journa-
listiskt arbete, vilka därmed inte ska ingå i forskningsbegreppet.3 
Arbete som utförts av studenter inom ramen för högskoleutbildning 
på grundnivå eller på avancerad nivå undantas också från definitionen. 
Regeringen har dock, efter att flera instanser påpekat att definitionen 
av begreppet forskning i etikprövningslagen medför tolkningssvårig-
heter, gett en särskild utredare i uppdrag att se över definitionen.4 

Samtidigt finns det också andra definitioner av forskning i andra 
regelverk. Exempelvis definieras forskning i socialavgiftslagen 
(2000:980) som: 

…systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta 
fram ny kunskap.5  

Det läggs i olika sammanhang alltså in delvis olika saker i begreppet 
forskning. Sveriges officiella statistik över forskning och utveckling 
(FoU) i Sverige, som tas fram av Statistiska centralbyrån, följer 
huvudsakligen de riktlinjer för FoU-statistik som finns i OECD:s 
Frascatimanual. Frågan om vilken forskningsdefinition som bör 
användas i regelverket kring oredlighet i forskning diskuteras i av-
snitt 9.1. 

3.2 Forskningens utförare och finansiering 

Forskning och utveckling är en relativt stor sektor i Sverige som 
sysselsätter många människor. 2015 uppgick utgifterna för forskning 
och utveckling till cirka 137 miljarder kronor, vilket var 3,3 procent 
av BNP.6 Verksamheten omfattade knappt 82 000 årsverken. Före-
tagssektorn stod för 70 procent av utgifterna, universitets- och hög-
skolesektorn för 27 procent och övriga forskningsutförare för tre 
procent. Sverige hade 2014 den femte högsta andelen FoU-utgifter 
bland OECD-länderna. Snittet var 2,0 procent för EU och 2,4 pro-
cent för OECD.7 

                                                                                                                                                               
3 Prop. 2007/08:44 s. 19. 
4 Dir. 2016:45 s. 2 ff. 
5 1 kap. 11 §. 
6 Statistiska centralbyrån, Utgifter för egen FoU och FoU som andel av BNP, 2015. 
7 OECD, Main Science and Technology Indicators Database 2017-01-24. 
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Källa: SCB. 

 
 
Uppgifter från 2013 visar att 86 procent av utgifterna för egen FoU 
inom företagssektorn rörde utveckling och 14 procent forskning. 
Inom statliga myndigheter rörde 75 procent av utgifterna forskning 
och 25 procent utvecklingsarbete och av kommuners och landstings 
FoU-utgifter rörde 86 procent forskning och 14 procent utveckling.8 
Motsvarande uppgifter om utgifter efter typ samlas tyvärr inte in för 
universitets- och högskolesektorn.  

Finansieringen av forskning och utveckling i Sverige skiljer sig 
mycket mellan de olika sektorerna. 87 procent av den forskning och 
utveckling som utfördes inom företagssektorn 2013 finansierades av 
svenska företag. Staten finansierade 6 procent och utländska finan-
siärer 7 procent. Forskning och utveckling inom universitets- och 
högskolesektorn finansierades till 79 procent av svenska offentliga 
medel. Privata icke vinstdrivande organisationer (stiftelser) stod för 
9 procent av finansieringen medan företagssektorn stod för 4 procent 
och EU för 5 procent.9  

Den i vars verksamhet forskning utförs kallas i detta betänkande 
för forskningsutförare. Som vi ser i tabellen ovan finns det många olika 
typer av forskningsutförare i Sverige. I återstående delar av be-
tänkandet kommer vi att tala om följande kategorier av forsknings-
utförare: 

                                                                                                                                                               
8 Statistiska centralbyrån, Utgifter för egen FoU-verksamhet efter sektor, 2013. 
9 Statistiska centralbyrån, Forskning och utveckling i Sverige 2013 En översikt, Statistiskt 
meddelande UF 16 SM 1501 och egna beräkningar. 
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 statliga universitet och högskolor – universitet och högskolor 
som har staten som huvudman och som omfattas av hög-
skolelagen (1992:1434), 

 enskilda utbildningsanordnare – enskilda utbildningsanordnare 
som har fått tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) 
om tillstånd att utfärda vissa examina,  

 övriga statliga myndigheter – andra statliga myndigheter än 
universitet och högskolor,  

 statliga bolag och stiftelser, 

 kommuner och landsting samt kommunala bolag, föreningar 
och stiftelser, och 

 privata forskningsutförare – privata företag och stiftelser.  

När vi avser både statliga universitet och högskolor och enskilda 
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina 
använder vi beteckningarna ”universitet och högskolor” eller ”läro-
säten”. Avvikelser från dessa beteckningar kan dock förekomma 
när vi hänvisar till texter som har tagits fram av andra. 

3.3 Vad är god forskningssed? 

3.3.1 God forskningssed handlar om etik, moral  
och professionalitet 

Begreppet god sed används i flera olika sammanhang för att precisera 
normer inom en yrkeskategori eller inom samhället mer allmänt, och 
som representerar en viss yrkesetisk eller allmänt moralisk nivå. Vad 
som anses vara god sed inom ett område förändras ofta över tid.  

I Sverige används termerna god sed i forskningen, god forsk-
ningssed och god vetenskaplig sed i princip synonymt. I betänkandet 
kommer vi hädanefter att framför allt använda termen god forsk-
ningssed. I den engelskspråkiga litteraturen förekommer termerna 
Good Scientific Practice, Research Integrity och Responsible Conduct 
of Research. Även om det i vissa sammanhang har gjorts försök att 
hitta svenska direktöversättningar till alla dessa uttryck anser 
utredningen att den svenska term som bäst motsvarar både Good 
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Scientific Practice, Research Integrity och Responsible Conduct of 
Research är ”god forskningssed”.  

Det finns ingen exakt definition i svensk författning eller någon 
annanstans av vare sig god forskningssed eller de engelska termerna. 
Alla refererar till ett brett område av principer och beteenden som 
förknippas med etik, moral och professionalitet.  

Den statliga Kommittén om forskningsetik beskrev 1999 god 
forskningssed som den moraliska praxis som utvecklas då forsk-
ningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället kritiskt 
reflekterar kring forskningsverksamheten.10 Enligt Vetenskaps-
rådets skrift God forskningssed från 2011 kan de samlade etiska 
kraven på hur god forskning bör bedrivas sägas uttrycka vad god 
forskningssed är.11 

Vilka är då dessa etiska krav? I skriften God forskningssed hävdas 
att de forskningsetiska kraven har sin förankring i samhällets vanliga 
etiska normer och värderingar. Det handlar bl.a. om att forskaren ska 
tala sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa 
utgångspunkterna för sina studier, öppet redovisa metoder och 
resultat, inte stjäla forskningsresultat från andra, hålla god ordning i 
sin forskning och sträva efter att bedriva sin forskning utan att skada 
människor, djur eller miljö.12 I skriften The European Code of Conduct 
for Research Integrity som har getts ut av de europeiska vetenskapliga 
sammanslutningarna European Science Foundation och All European 
Academies anges att principerna för god forskningssed (the principles 
of integrity in scientific and scholarly research) är ärlighet i kom-
munikation, pålitlighet i utförandet av forskningen, objektivitet, 
opartiskhet och oberoende, öppenhet och tillgänglighet, omsorgsplikt, 
att ge rättvisande referenser och erkännande till andra, samt ansvar för 
framtidens forskare.13  

Diskussionen om forskningsetiska frågor har framför allt förts 
sedan andra världskriget. För olika forskningsområden har det 
utvecklats forskningsetiska kodexar, dvs. samlingar av regler som ofta 
avser ett visst forskningsområde eller vissa moment i forskningen. 
Kodexarna uttalar sig t.ex. om vad forskaren ska göra före forsk-

                                                                                                                                                               
10 SOU 1999:4 s. 24. 
11 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 s. 25. 
12 Ibid s. 12. 
13 European Science Foundation och All European Academies, The European Code of Conduct 
for Research Integrity, 2011 s. 5. 
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ningens genomförande (information, samtycke), under genomför-
andet (undvikande av risker, designfrågor) och efter genomförandet 
(publicering, förvaring av material).14 Etiska krav på forskaren och 
forskningsprocessen återfinns i dag i både lagar, t.ex. etikprövnings-
lagen, och i kodexar. Kraven i kodexarna kan vara mer långtgående än 
lagens krav när de i övrigt har ett besläktat innehåll. I skriften God 
forskningssed hävdas att vare sig lagar eller kodexar gör forskarens egna 
moraliska omdöme betydelselöst och att forskarens egna reflektioner 
över sitt projekt måste bygga både på kännedom om lagen och 
kodexars innehåll och på det egna moraliska omdömet.15 

3.3.2 Internationella förhållanden  

Många kodexar och riktlinjer om forskningsetik och god forsk-
ningssed har utarbetats av internationella vetenskapliga samman-
slutningar eller andra internationella organisationer. Några exempel är 
Helsingforsdeklarationen (framtagen av The World Medical Association 
1964), The Singapore Statement on Research Integrity (framtagen på 
den andra världskonferensen om Research Integrity 2010), The 
Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research 
Collaborations (framtagen på den tredje världskonferensen om 
Research Integrity 2013) och den ovan nämnda European Code of 
Conduct for Research Integrity. I december 2015 antog EU rådsslut-
satser om forskningsintegritet. Rådet efterlyser främjandet av en 
institutionell kultur med forskningsintegritet för att – huvudsakligen 
genom tydliga institutionella regler, förfaranden och riktlinjer samt 
utbildning och mentorskap på grundval av utbyte av bästa praxis – 
skapa ett klimat där man förväntar sig ett ansvarsfullt beteende av 
såväl individer som institutioner.16  

I vissa länder har de internationella riktlinjerna kompletterats med 
nationella riktlinjer. I Danmark har en nationell kodex för god forsk-
ningssed (Den danske kodeks for integritet i forskning) utarbetats under 
2013 och 2014 av representanter för det danska forskarsamhället på 
uppdrag av Utbildnings- och forskningsministeriet. Kodexen syftar 

                                                                                                                                                               
14 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 s. 18. 
15 Ibid s. 25. 
16 Europeiska unionens råd, Rådets slutsatser 14853/15 av den 1 december 2015 om forsk-
ningsintegritet. 



Vad är god sed och oredlighet i forskning? SOU 2017:10 

62 

till att stödja en gemensam förståelse av och en gemensam kultur 
kring god forskningssed i Danmark.17 I Finland har Forskningsetiska 
delegationen, som utses av Undervisnings- och kulturministeriet, i 
samråd med det finländska forskarsamhället utarbetat forskningsetiska 
anvisningar om god vetenskaplig praxis, som forskningsinstitutioner 
kan välja att ansluta sig till. I Norge har de nationella forskningsetiska 
kommittéerna utarbetat generella forskningsetiska riktlinjer. 

En sammanställning och jämförelse av 49 riktlinjedokument om 
god forskningssed inom biomedicin från 19 europeiska länder visar 
att dokumenten ger uttryck för delvis olika uppfattningar om vad 
som utgör god sed och oredlighet i forskning. Olikheterna grundar 
sig i att vissa riktlinjer baseras på ett värdebaserat förhållningssätt och 
andra på ett normbaserat förhållningssätt till frågorna, liksom på olika 
uppfattningar om tillit. Värde- och normbaserade förhållningssätt är 
visserligen inte ömsesidigt uteslutande, men de har olika fokus och 
mål. Normbaserade riktlinjer genererar tydliga och gällande regler 
medan värdebaserade riktlinjer fokuserar på principer och förebilder. 
Det värdebaserade förhållningssättet betonar att man bör ha tillit till 
att forskaren bedriver forskning enligt god forskningssed medan det 
normbaserade förhållningssättet snarare fokuserar på tillit i olika 
kontrollsystem.18  

3.3.3 Svenska förhållanden 

I Sverige har det inte utarbetats någon övergripande kodex om god 
forskningssed liknande dem i våra nordiska grannländer som är 
gemensam för landet eller för olika forskningsområden. Det närmaste 
vi kommer en sådan är Vetenskapsrådets rapport God forskningssed. 
På webbplatsen codex.vr.se finns kodexar, lagar, föreskrifter, regler 
och riktlinjer som har relevans för forskningsverksamhet i Sverige. 
Kodexerna och riktlinjerna har ofta utarbetats av internationella 
organisationer. Det rör sig sammanlagt om ett par tusen olika 
dokument.  

                                                                                                                                                               
17 Uddannelses- og forskningsministeriet, Den danske kodeks for integritet i forskning, 
november 2014.  
18 Godecharle, S., Nemery B. och K. Dierickx, Heterogeneity in European Research Integrity 
Guidance: Relying on Values or Norms?, Journal of Empirical Research on Human Research 
Ethics, 2014 Jul; 9(3) s. 79–90.  
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Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur begreppen god 
sed och oredlighet i forskning används hos forskningsutförarna. 
I den enkät som utredningen skickade ut i februari 2016 till samt-
liga universitet och högskolor ombads dessa att redogöra för hur de 
definierar och använder begreppet god sed i forskning. Som svar på 
frågan hänvisar flera av de svarande lärosätena till externa defini-
tioner eller riktlinjer, framför allt sådana som publicerats eller 
sammanställts av Vetenskapsrådet:  

 God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 (6 st) 

 Vetenskapsrådets regler och riktlinjer (3 st) 

 codex.vr.se (3 st) 

 Vad är god forskningssed?, Vetenskapsrådets rapport-
serie 2005:1 (2 st) 

 Riktlinjer för god medicinsk forskning, Medicinska forsknings-
rådet 1996 (1 st). 

Ett lärosäte hänvisar till skrivningen i betänkandet God sed i forsk-
ningen (SOU 1999:4): ”God sed i forskningen är den moraliska 
praxis som utvecklas då forskningens olika aktörer i dialog med det 
omgivande samhället kritiskt reflekterar kring forskningsverk-
samheten.” 

Tretton lärosäten hänvisar till en egen definition av god forsk-
ningssed, t.ex. ett eget policy- eller riktlinjedokument. Ett lärosäte 
menar att forskarsamhället vet vad god sed är. 17 lärosäten anger ingen 
definition eller besvarar inte frågan.  

3.4 Vad är oredlighet i forskning? 

3.4.1 En historisk bakgrund 

Sådana oegentligheter som i dag anses vara oredlighet i forskning 
har troligen förekommit så länge det har funnits forskning. För-
ändringar har skett över tid beträffande både vilka oegentligheter 
som har uppmärksammats och vilken terminologi som har använts 
för att beteckna dessa.  

Problem med forskningsfusk började uppmärksammas i större 
skala från mitten av 1970-talet i USA efter en upptäckt av fusk 
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inom den immunologiska forskningen.19 Det var därför också i USA 
som man var först med att vidta åtgärder för att försöka komma 
tillrätta med problemen, bl.a. genom att besluta om organisatoriska 
förändringar och vidta förebyggande utbildningsåtgärder. 

I Sverige kom denna typ av problem att diskuteras på allvar först 
senare. Under 1980-talet och början av 1990-talet nämndes forsk-
ningsfusk inte alls i svenska böcker och utredningar om forsknings-
etik, eller avfärdades som ett pseudoproblem i den meningen att det 
löser sig självt.20 Forskarnas heder verkade därför under en tid tas 
för given. När den forskningsetiska utredningen tillsattes 1988 
sades inget om forskningsfusk eller oredlighet i forskning i kom-
mittédirektiven. Samma förhållningssätt rådde under en tid även 
inom andra europeiska länder.  

Med åren kom emellertid problem med fusk och oegentligheter 
inom forskningen att uppmärksammas mer och mer även utanför 
USA. I Tyskland genomfördes t.ex. under senare delen av 1990-
talet en rad åtgärder för att komma till rätta med forskningsfusk. 
I Sverige angavs 1997 i direktivet till den svenska Kommittén om 
forskningsetik (Dir. 1997:68) att bl.a. problematiken kring veten-
skaplig oredlighet och fusk skulle belysas. 

3.4.2 Från forskningsfusk till oredlighet i forskning 

Fram till ungefär mitten av 1990-talet var det vanligare i Sverige att 
använda sig av termen forskningsfusk vid de tillfällen som pro-
blematiken diskuterades. Termen forskningsfusk har vissa likheter 
med den amerikanska termen fraud, som initialt användes i USA 
för att beskriva den här typen av problem. I USA övergavs 
emellertid efter en tid beteckningen fraud och kom slutligen att 
benämnas research misconduct. Även i Sverige ansågs beteckningen 
forskningsfusk med tiden vara problematisk, eftersom den bl.a. 
ansågs vara hård och endimensionell.21  

I Sverige användes ett tag termen ohederlighet för att beskriva 
företeelsen. Medicinska forskningsrådet bildade t.ex. vid årsskiftet 
1996/1997 en expertgrupp för utredning av fusk och ohederlighet 

                                                                                                                                                               
19 Forsman, Birgitta, Etik i biomedicinsk forskning – en orientering, Studentlitteratur, 2005 s. 68. 
20 Forsman, Birgitta, Vetenskap och moral, Bokförlaget Nya Doxa, 2002 s. 62. 
21 Forsman, Birgitta, Begrepp om forskningsfusk, Rapport på uppdrag av Vetenskapsrådet, Veten-
skapsrådet, 2007 s. 5. 
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inom forskningen. Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF) utformade 1997 också vissa riktlinjer för hantering av 
frågor om just vetenskaplig ohederlighet.22  

Därefter började termen vetenskaplig oredlighet att användas mer 
officiellt i Sverige, efter en översättning av den danska termen 
videnskabelig uredelighed. En tanke med uttrycket vetenskaplig 
oredlighet ansågs vara att det skulle korrelera med uttrycket veten-
skaplig integritet (från engelskans scientific integrity). Med veten-
skaplig integritet avsågs då det sätt på vilket vetenskap bör bedrivas 
för att resultaten ska vara tillförlitliga.23 Vetenskaplig oredlighet an-
vändes t.ex. 1997 i kommittédirektiven till utredningen av forsknings-
etiska frågor (Dir. 1997:68) vid sidan av fusk, för att ange det uppdrag 
som gavs att belysa dessa frågor. 

Kommittén om forskningsetik kom emellertid i sitt slutbe-
tänkande (SOU 1999:4) att använda en något annorlunda terminologi 
än vetenskaplig oredlighet och talade i stället om oredlighet i forskning. 
Några egentliga angivna sakskäl för den omformuleringen har emeller-
tid inte anförts. Termen oredlighet i forskning upprepades därefter i 
propositionen Forskning och förnyelse (prop. 2000/01:3). När Veten-
skapsrådet bildades 2001 som den centrala myndigheten för forsk-
ningsfrågor i Sverige genom en sammanslagning av tidigare forsk-
ningsråd, ersattes också Medicinska forskningsrådets expertgrupp för 
utredning av fusk och ohederlighet av en ny expertgrupp med ett 
bredare fokus än bara medicinsk forskning. Den nya expertgruppen 
kom då att kallas Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlig-
het i forskning. Termen oredlighet i forskning har därefter igen om-
nämnts även i propositionen Ett lyft för forskning och innovation 
(prop. 2008/09:50), avseende förslaget om inrättande av en ny central 
expertgrupp för utredningar om oredlighet i forskning.24 Det kan 
därför sägas att oredlighet i forskning numera har blivit den mer veder-
tagna svenska termen för att beskriva dessa problemområden inom 
forskningen. 

                                                                                                                                                               
22 Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vissa riktlinjer för hanteringen av frågor om 
vetenskaplig ohederlighet, 1997. 
23 Forsman, Birgitta, Forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet Forskarnas ansvar och sam-
hällets insyn, Department of Medical Ethics, Lunds universitet, 1996 s. 3. 
24 Prop. 2008/09:50 s. 220. 
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3.4.3 Vad betyder ”oredlighet”? 

Videnskabelig uredelighed har i Danmark i dessa sammanhang an-
setts korrespondera mot den engelska termen scientific dishonesty, 
men föreslås fortsättningsvis översättas till research misconduct.25  

Svenska synonymer till ordet oredlighet är bl.a. ohederlighet, 
bedräglighet och falskhet. Begreppet oredlighet förekommer också i 
vissa juridiska termer. ”Oredligt förfarande” är t.ex. ett brott enligt 
brottsbalken.26 Brottet är ett komplement till bedrägeribrottslighet 
och ställer bl.a. krav på vilseledanden. Ett annat exempel är att ombud 
kan avvisas om de visar ”oredlighet, oskicklighet eller oförstånd” 
samt att advokater kan stängas av om de gör orätt eller annars ”förfar 
oredligt”.27 Exempel på oredlighet är i de sammanhangen svikliga 
förfaranden eller om en advokat åsidosätter sina plikter som advokat.  

3.4.4  Definitioner 

Vilka företeelser är det då som ryms inom begreppet oredlighet i 
forskning? Det har ända sedan problemen började uppmärksammas 
förts diskussioner kring innehållet i de begrepp som används. 
Någon globalt accepterad definition har aldrig funnits, men en viss 
förändring över tid kan skönjas beträffande både terminologi och 
de företeelser de refererar till. När man talade om forskningsfusk 
eller fraud avsågs framför allt medvetet bedrägliga beteenden som 
ledde till felaktiga forskningsresultat. Med tiden har fler företeelser 
av många kommit att betraktas som oredlighet i forskning. Det 
finns inte heller i dag någon globalt accepterad definition av 
oredlighet i forskning, men kärnan i begreppet anses vara fabricering, 
förfalskning och plagiat (FFP).28 Definitioner förekommer i inter-
nationella och nationella policy- och riktlinjedokument och i några 
länders lagstiftning. Det finns både snäva och vida och öppna och 
slutna definitioner. Snäva definitioner hänvisar till ett litet antal 
företeelser, t.ex. FFP. Vida definitioner inkluderar ett större antal 
                                                                                                                                                               
25 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Rapport 
om det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i 
Danmark, December 2015 s. 33–35. 
26 9 kap. 8 § brottsbalken. 
27 12 kap. 5 § och 8 kap. 7 § rättegångsbalken. 
28 Science Europe, Research Integrity: What it Means, Why it Is Important and How we Might 
Protect it, Briefing Paper, December 2015 s. 4. 
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företeelser. Slutna definitioner räknar upp alla företeelser som klassas 
som oredlighet medan öppna definitioner tillåter att fler företeelser 
kan inkluderas, genom t.ex. en formulering som ”FFP och andra 
allvarliga avvikelser från god forskningssed”.  

De företeelser förutom FFP som ibland inkluderas i definitioner 
av oredlighet är av olika art. Det kan t.ex. röra sig om stöld, felak-
tigt hävdande av författarskap, försvårande av vetenskaplig gransk-
ning, felaktig redovisning av forskningsfinansiering eller under-
låtenhet att söka och följa etiska tillstånd. Definitionerna skiljer sig 
också åt i frågan om oredligheten ska ha begåtts uppsåtligen 
och/eller av (grov) oaktsamhet. 

Exempel på olika definitioner 

De svenska lärosätenas definitioner 

Utredningen har ställt en del frågor till lärosätena om oredlighet i 
forskning, bl.a. hur de definierar begreppet. Många av dem 
(14 stycken) hänvisar i sitt svar till den definition som används vid 
Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har egentligen ingen egen defini-
tion av termen oredlighet i forskning, utan tillämpar en definition av 
vetenskaplig oredlighet som, på uppdrag av myndigheten, formule-
rades 2007 av Birgitta Forsman: 

Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i sam-
band med forskning, vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till 
falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en 
persons insats i forskningen.29 

Sju lärosäten hänvisar i stället till den definition som tidigare före-
slogs av Kommittén om forskningsetik:  

Med oredlighet i forskning menas att en forskare avsiktligt och på ett 
vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet 
bryter mot allmänt accepterade etiska normer.30 

Några lärosäten hänvisar till SUHF:s riktlinjer för hanteringen av 
frågor om vetenskaplig ohederlighet, i vilka det står att veten-
skaplig ohederlighet exempelvis kan bestå i att förfalska eller frisera 
                                                                                                                                                               
29 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 s. 107. 
30 SOU 1999:4 s. 53. 
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undersökningsresultat, eller i att publicera resultatet av andras an-
strängningar som resultat av eget arbete.31 Ett lärosäte hänvisar till 
den amerikanska definitionen av oredlighet i forskning, Federal 
Policy on Research Misconduct. Den definitionen lyder så här:  

Research misconduct is defined as fabrication, falsification, or plagiarism 
in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research 
results.32  

Flera lärosäten har egna definitioner av oredlighet i forskning, ibland i 
kombination med någon av de ovan angivna, där de räknar upp vilka 
företeelser som är att betrakta som oredlighet. Förutom FFP nämns 
då framför allt underlåtelse att inhämta och följa nödvändiga tillstånd 
från berörda myndigheter, t.ex. etikprövningsnämnd, oberättigat 
hävdande av författarskap, obehörigt användande av information given 
i förtroende, förtigande eller undertryckande av resultat eller upp-
gifter, avsteg från god vetenskaplig sed, försvårande av vetenskaplig 
granskning och presentation eller annan spridning av falska eller 
förvrängda resultat.  

Några utländska definitioner 

I dansk lag definieras vetenskaplig oredlighet enligt följande:  

Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god 
videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved 
planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige 
resultater.33 

Den gällande norska definitionen lyder:  

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, 
plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er 
begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller 
rapportering av forskning.34 

Båda dessa definitioner är i skrivande stund under omarbetande, se 
vidare kapitel 5.  
                                                                                                                                                               
31 Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vissa riktlinjer för hanteringen av frågor om 
vetenskaplig ohederlighet, 1997. 
32 http://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy  
33 2 § Lov om forskningsrådgivning m.v. nr. 365 af 10. april 2014. 
34 5 § Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning LOV-2006-06-30-56. 

http://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy
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European Science Foundation och All European Accademies 
skriver följande i The European Code of Conduct for Research 
Integrity:  

Research misconduct can appear in many guises: 

Fabrication involves making up results and recording them as if they 
were real; 

Falsification involves manipulating research processes or changing or 
omitting data; 

Plagiarism is the appropriation of other people’s material without 
giving proper credit; 

Other forms of misconduct include failure to meet clear ethical and legal 
requirements such as misrepresentation of interests, breach of confi-
dentiality, lack of informed consent and abuse of research subjects or 
materials. Misconduct also includes improper dealing with infringements, 
such as attempts to cover up misconduct and reprisals on whistle-
blowers…35 

I kapitel 8 diskuterar vi för- och nackdelar med olika definitioner 
och föreslår en nationell definition av oredlighet i forskning.  

3.4.5 Hur förhåller sig oredlighet till god sed i forskning?  

De företeelser som betraktas som oredlighet i forskning är avvikelser 
från god forskningssed, eller avvikelser från forskningsetiska normer 
eller principer. I betänkandet kommer vi genomgående att tala om 
oredlighet i termer av avvikelser från god forskningssed eftersom god 
forskningssed är det begrepp som används i t.ex. vårt kommitté-
direktiv och i lagstiftningen.  

Enligt svaren på den enkät som utredningen skickade till läro-
sätena har vissa lärosäten en väldigt bred definition av oredlighet där 
alla avvikelser från god forskningssed anses utgöra oredlighet. Den 
vanligaste uppfattningen både i Sverige och internationellt är dock att 
oredlighet utgörs av vissa allvarliga avvikelser från god sed, och att det 
finns ett fält med avvikelser som inte räknas som oredlighet.  

                                                                                                                                                               
35 European Science Foundation och All European Academies, The European Code of Conduct 
for Research Integrity, 2011 s. 6. 
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3.5 Hur används begreppen god sed och oredlighet  
i forskning hos forskningsutförarna? 

I den enkät som utredningen skickade ut i februari 2016 till samtliga 
universitet och högskolor ombads dessa att redogöra för hur de 
använder begreppen god sed och oredlighet i forskning. Lärosätena 
har uppfattat frågan på olika sätt. Vissa hänvisar till hur de definierar 
begreppen i handläggningsordningar och riktlinjer. Andra beskriver 
hur begreppen kommer till praktisk användning i verksamheten. De 
vanligaste svaren av det senare slaget handlar om att begreppen an-
vänds i forskningen eller som vägledning för forskningen, i utred-
ningar om oredlighet eller i utbildningen (ett tiotal svar vardera). På 
vilket sätt begreppen används i forskningen eller som vägledning för 
forskningen framgår oftast inte. Endast två lärosäten svarar att 
begreppen används i en levande diskussion om forskning vid läro-
sätet.  

3.6 Förekomst av oredlighet i forskning 

3.6.1 Hur vanligt förekommande är oredlighet i forskning? 

Det har gjorts olika försök att mäta förekomsten av oredlighet i 
forskning. Ett sätt är att samla in uppgifter från myndigheter och 
andra som utreder misstänkt oredlighet. På så sätt får man fram data 
över hur många fall som har utretts och konstaterats. Utredningen 
har samlat in sådana data från de svenska lärosätena. De 41 lärosäten 
som har svarat på utredningens förfrågan i denna del har samman-
taget redovisat 110 utredningar av misstänkt oredlighet 2010–2015. 
I 16 av dessa har oredlighet konstaterats, vilket innebär ett snitt på 2,7 
konstaterade fall av oredlighet per år under perioden.  

Vissa utländska myndigheter som hanterar misstänkta fall av 
oredlighet publicerar statistik över de fall de har hanterat. Antalet 
upptäckta fall av amerikanska myndigheter pekar på att oegent-
ligheter (fraud) dokumenteras för mellan 1 av 100 000 och 1 av 
10 000 forskare.36 I Finland har antalet avgjorda ärenden där fusk 

                                                                                                                                                               
36 Fanelli, D, How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and 
Meta-analysis of Survey Data, PLoS ONE 4(5): e5738, 2009. 
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eller frångående av god vetenskaplig praxis konstaterats varit i snitt 
5 per år mellan 2011 och 2015.37  

En annan källa till information om förekomst av oredlighet är 
felaktigheter i publicerade vetenskapliga artiklar. Här har olika under-
sökningar gett väldigt olika svar på hur vanligt förekommande 
oredlighet är. Antalet artiklar som dras tillbaka av PubMed library (en 
databas med över 25 miljoner forskningsartiklar inom biomedicin) på 
grund av oredlighet är 0,02 procent, vilket har föranlett spekulationer 
om att det finns oegentligheter i mellan 0,02 och 0,2 procent av alla 
vetenskapliga artiklar. Enligt en annan undersökning hade 1 procent 
av alla artiklar som sänts till The Journal of Cell Biology otillbörligt 
manipulerade bilder38 medan en nyligen publicerad undersökning av 
över 20 000 biomedicinska vetenskapliga artiklar rörande hur ofta det 
förekommer att bildmaterial felaktigt används för att visa resultat kom 
fram till att ungefär 1 av 25 artiklar är drabbade av detta problem.39 
När det gäller plagiat brukar numera frekvensen av signifikanta inslag 
av plagiat i undersökta artiklar visa sig vara någonstans mellan 
10 procent40 och 30 procent.41 

Ett ytterligare sätt att undersöka förekomsten av oredlighet är 
genom enkäter till forskare. I en stor enkät utförd av BMJ sade 
13 procent av de tillfrågade forskarna att de sett kolleger fabricera 
eller falsifiera i sin forskning.42 I vissa länder har det visat sig att de 
flesta tillfrågade forskare faktiskt medger att de fuskar på olika sätt.43 
I en ofta citerad metastudie från 2009 av sådana undersökningar 
analyserade Daniele Fanelli resultaten från 18 undersökningar publi-
cerade mellan 1987 och 2008.44 Enligt studien erkände 2 procent av 
alla forskare att de någon gång fabricerat, förfalskat eller modifierat 
                                                                                                                                                               
37 Forskningsetiska delegationen, Verksamhetsberättelse 2015 s. 4. 
38 Fanelli, D, How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and 
Meta-analysis of Survey Data, PLoS ONE 4(5): e5738, 2009. 
39 Bik, E. M. Casadevall, C. och Fang, F. C., The Prevalence of Inappropriate Image 
Duplication in Biomedical Research Publications, mBio vol. 7:3 (2016): e00809-16. 
40 Se exempelvis Bazdarić, K., Bilić-Zulle, L., Brumini, G. och Petrovečki, M., Prevalence of 
plagiarism in recent submissions to the Croatian Medical Journal, Science and Engineering 
Ethics 1 2010 s. 223–239. 
41 Se exempelvis Zhang, Y., Chinese journal finds 31 procent of submissions plagiarized, Nature 
467 (7312):153, 2010. 
42 BMJ Group Blogs, 13 januari 2012. 
43 Se exempelvis Patrick Okonta och Theresa Rossouw, Prevalence of scientific misconduct among 
a group of researchers in Nigeria, Developing World Bioethics, Vol 13:3 (2013) s. 149–157 som 
fann att cirka 70 procent medgav oredlighet. 
44 Fanelli, D, How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and 
Meta-analysis of Survey Data, PLoS ONE 4(5): e5738, 2009. 
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data eller resultat. Upp till 34 procent erkände att de har ägnat sig åt 
andra former av avsteg från god forskningssed (i studien kallat 
questionable research practices). 14 procent av forskarna hävdade att de 
känner till att någon kollega har gjort sig skyldig till förfalskning och 
upp till 72 procent menade att de känner till att någon kollega har 
ägnat sig åt andra former av avsteg från god forskningssed. Ored-
lighet rapporterades oftare av forskare inom medicin/farmakologi än 
andra discipliner. Fanelli hävdar att skattningarna troligen under-
skattar den verkliga förekomsten av oredlighet eftersom undersök-
ningarna ställer känsliga frågor och har vissa andra begränsningar. 

Det är troligen omöjligt att på ett säkert sätt utforska hur vanligt 
förekommande oredlighet i forskning är.45 De olika undersökningar 
som redovisats här ger helt olika svar. Även om vi vet att under-
sökningarnas resultat är osäkra vågar vi dock dra slutsatsen att 
åtminstone ett par procent av forskarna anser sig någon gång ha varit 
oredliga, men endast en bråkdel av dem blir upptäckta och fällda. 

3.6.2 Har förekomsten av oredlighet i forskning ökat?  

Många personer verksamma inom forskarsamhället ger i dag ut-
tryck för att oredlighet i forskningen blir allt vanligare. Det är dock 
osäkert vilken tidsperiod de då har i åtanke. Även när det gäller 
denna fråga finns en del spridda studier och resultat att peka på.  

En kartläggning som gjordes av Kommittén om forskningsetik 
1998 visar att det hade anmälts 24 fall av misstänkt oredlighet i 
forskning inom svenska universitet och högskolor under tioårs-
perioden dessförinnan. I åtta av fallen hade man funnit att oredlig-
het förelåg, vilket ledde till någon form av påföljder. Fyra fall var 
fortfarande under utredning.46 Detta ger ett snitt på knappt 2,5 an-
mälningar och knappt ett fall av konstaterad oredlighet om året 
1988–1997. Enligt den kartläggning som är gjord inom ramen för 
den här utredningen har årligen i genomsnitt 18 utredningar gjorts 
och 2,7 fall av oredlighet i forskning konstaterats under 
perioden 2010–2015. Dessa uppgifter visar att antalet konstaterade 
fall av oredlighet och i synnerhet antalet utredningar verkligen har 

                                                                                                                                                               
45 Forsman, Birgitta, Vetenskap och moral, Bokförlaget Nya Doxa, 2002 s. 69 f. 
46 SOU 1999:4 s. 42. 
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ökat inom universitets- och högskolesektorn, även i relation till 
antalet forskare, som också har ökat under perioden.  

I genomsnitt anmäldes årligen 198 fall av misstänkt oredlighet 
till Office of Research Integrity i USA 1992–2007. 2011 anmäldes 
240 fall och 2012 anmäldes 423 fall. En fullständig utredning 
gjordes i 29 av fallen 2012 och oredlighet konstaterades i 40 pro-
cent av dessa. Historiskt har oredlighet konstaterats i 36 procent av 
de utredda fallen.47  

I en undersökning av de artiklar som dras tillbaka från PubMed-
databasen påvisas att andelen artiklar som dras tillbaka på grund av 
konstaterad eller misstänkt oredlighet (fabricering eller förfalskning) 
har tiodubblats mellan 1975 och 2012 och ökningen var särskilt mar-
kant den senaste tioårsperioden. Samtidigt fann man att alla artiklar 
där oredlighet misstänktes inte hade dragits tillbaka och att antalet 
indragna artiklar därför underskattar den verkliga förekomsten av 
artiklar som bygger på felaktiga resultat till följd av oredlighet.48 

De redovisade resultaten visar på en ökning av konstaterade fall 
av oredlighet under de senaste decennierna. Vi kan av dessa resultat 
dock inte dra den bestämda slutsatsen att forskare har blivit mer 
och mer oredliga. Ännu finns det alltför få säkra resultat som 
bekräftar en ökning. Att antalet utredningar och konstaterade fall 
av oredlighet i forskning har ökat kan bero på att allt fler sysslar 
med granskning av artiklar efter publicering. Det kan också vara så 
att tidskrifterna har blivit mer medvetna om problemet och mer 
benägna att dra tillbaka felaktiga artiklar. Att många ger uttryck för 
att oredlighet i forskning blir allt vanligare kan ha att göra med att 
ämnet diskuteras alltmer öppet. Slutligen beror alla resultat själv-
fallet på hur oredlighet definieras i varje enskilt fall.  

Detta resonemang bör inte få oss att underskatta problemet. 
Tvärtom visar många forskningsresultat på att problemet, även om 
det är begränsat, åtminstone är mycket större än många tidigare 
trott och att de flesta fall av oredlighet och andra avvikelser från 
god forskningssed inte anmäls eller utreds. Det står klart att nya 
former av avvikelser från god forskningssed växer fram och att vår 
medvetenhet om problemets omfattning har ökat markant. 
                                                                                                                                                               
47 Science Europe, Research Integrity: What it Means, Why it Is Important and How we Might 
Protect it, Briefing Paper, December 2015 s. 7.  
48 Fang, F.C., Grant Steen, R. och Casadevall, A., Misconduct accounts for the majority of retracted 
scientific publications, PNAS, vol. 109 no. 42, 2012.  
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3.6.3 Varför förekommer oredlighet i forskning? 

I den akademiska litteraturen och debatten diskuteras en rad faktorer 
som förknippas med ökad risk för oredlighet i forskning. Birgitta 
Forsman gör en uppdelning av förklaringsfaktorerna i personliga och 
strukturella orsaker. Till de personliga orsakerna räknar hon psykiska 
störningar, ambitioner och fåfänga, girighet, rädsla, artighet, fart-
blindhet och arrogans samt spelbenägenhet. De strukturella orsaker 
hon diskuterar är press att publicera mycket och snabbt, bristande 
anställningstrygghet, dålig organisation på arbetsplatsen och ny 
teknik, speciellt it.49 Man har också studerat faktorer som (avsaknad 
av) institutioner och riktlinjer för att främja god sed samt förhindra 
och utreda oredlighet och grad av öppenhet, debatt och/eller kritik i 
det akademiska klimatet.50 En iakttagelse är att det allt oftare visar sig 
att fusk initieras av kommersiella aktörer.51 Det verkar finnas en 
lukrativ marknad för sådant som både kan lura forskare att delta i 
något de tror är legitimt och fresta andra till att ta genvägar. 

Särskilt flitigt diskuteras frågan om pressen att publicera leder till 
oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed. Här pekas på 
att det råder stor konkurrens i forskarvärlden och att systemen för 
både finansiering och karriär bygger på att forskaren publicerar så 
många artiklar som möjligt. Detta skulle kunna skapa incitament för 
forskare att inte vara helt ärliga i sin forskning, i publiceringen av 
resultat och i hur meriter framställs. I flera studier har forskare med-
givit att de kringgår god forskningssed av sådana skäl.52  

När utredningen har diskuterat frågor om god sed och oredlighet i 
forskning med representanter för forskarsamhället har frågan om 
huruvida publiceringshets är en orsak till oredlighet i forskning ofta 
diskuterats. Ett annat kännetecken på dagens forskningsverksamhet 
som ofta har nämnts är att den sakliga granskningen av forskningen 
har blivit mer omfattande än tidigare. Granskning av innehållet i 
artiklar sker i ökad utsträckning också efter publicering, av andra 

                                                                                                                                                               
49 Forsman, Birgitta, Vetenskap och moral, Bokförlaget Nya Doxa, 2002 s. 73 ff. 
50 Fanelli, D., Costas, R. och Larivière, V., Misconduct Policies, Academic Culture and Career 
Stage, Not Gender or Pressures to Publish, Affect Scientific Integrity, PLoS ONE 10(6): 
e0127556, 2015. 
51 Eriksson, S., Forskningsetikens nya huvudfråga – den falska akademin?, Svensk Kirurgi, vol. 
73(4) 2015 s. 180–183. 
52 Science Europe, Research Integrity: What it Means, Why it Is Important and How we Might 
Protect it, Briefing Paper, December 2015 s. 8. 
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forskare eller andra intresserade. Ny teknik har möjliggjort att forsk-
ningsdata och forskningsresultat görs tillgängliga för alla via internet. 
Det finns också en politisk vilja inom bl.a. EU till s.k. öppen veten-
skap (open science), där forskningen närmar sig det omgivande sam-
hället, bl.a. genom att forskningsresultat görs öppet tillgängliga och 
där det omgivande samhället och medborgarna blir mer delaktiga i 
forskningen. Vid våra samråd har nämnts att ökad granskning skulle 
kunna medföra att oredlighet i forskning upptäcks i större utsträck-
ning än tidigare och även medverka till att förebygga oredlighet. 

För att kunna förebygga oredlighet i forskning bör man veta 
vilka orsakerna bakom oredlighet är. Även när det gäller detta är 
det dock svårt att säga något med säkerhet. Många hypoteser har 
förts fram men det finns inte mycket forskning som har bekräftat 
dem. I avsnitt 15.1 föreslår vi att särskilda medel bör anslås för 
forskning om oredlighet i forskning.  
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4 Tidigare utredningsarbete  
och nuvarande system 

I detta kapitel redogör vi inledningsvis för tidigare utredningsarbete 
gällande god sed och oredlighet i forskning. Därefter presenterar vi 
det nuvarande regelverket gällande ansvarsförhållanden för upprätt-
hållande av god sed och för hantering av ärenden som rör utredning 
av misstänkt oredlighet i forskning. Sist i avsnittet redogör vi för den 
översyn av verksamheten vid Expertgruppen för oredlighet i forsk-
ning vid Centrala etikprövningsnämnden som vi enligt kommitté-
direktivet har haft i uppdrag att göra. 

4.1 Tidigare utredningsarbete 

Forskningsetiska frågor har tidigare utretts vid ett flertal tillfällen. 
Flera av utredningarna har fokuserat på regelverk och organisation 
gällande etisk prövning av forskning på människor och djur. Dessa 
kommer inte närmare att beröras här.  

Frågor om god sed och oredlighet i forskning har behandlats av 
Forskningsetiska utredningen i betänkandet Forskningsetisk prövning 
(SOU 1989:74), i propositionen om forskning (prop. 1989/90:90), i 
propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5), av Kom-
mittén om forskningsetik i betänkandet God sed i forskningen 
(SOU 1999:4), i propositionen Forskning och förnyelse (prop. 
2000/01:3), i en promemoria med förslag till reglering i högskole-
förordningen (1993:100) av en högskolas ansvar för utredning av 
misstankar om oredlighet i forskning vid universitet och högskolor 
(U2004/2082/UH) och i propositionen Ett lyft för forskning och inno-
vation (prop. 2008/09:50).  
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Forskningsetiska utredningen 

Den forskningsetiska utredningen som arbetade 1988–1989 hade i 
uppdrag att framför allt utreda rättsliga och andra förutsättningar för 
forskning som bygger på uppgifter om enskilda individer samt organi-
sationen för forskningsetisk prövning men även att göra en bedöm-
ning av vilka typer av informationsinsatser som kunde erfordras med 
avseende på forskningen och de etiska reglerna för denna. I utred-
ningens betänkande Forskningsetisk prövning (SOU 1989:74) före-
slogs viss reglering av formerna för forskningsetisk granskning, att 
utbildning i forskningsetik skulle bli ett obligatoriskt inslag i all 
forskarutbildning och att forskningsråden skulle ta initiativ till att 
utarbeta ett övergripande program för forskning om forskningsetiska 
frågor.  

Propositionen om forskning 

I regeringens proposition om forskning (prop. 1989/90:90) sades 
beträffande utvecklingen av den etiska granskingen att medveten-
heten om de forskningsetiska problemen hade förstärkts under de 
senaste åren och att de förslag som den forskningsetiska kommit-
tén hade presenterat hade medverkat till detta. Med anledning av 
regeringens proposition uttalade riksdagen bl.a. att forskarna själva 
måste ta ansvaret för den etiska kvaliteten likväl som för den veten-
skapliga. Riksdagen framhöll vikten av utbildning i forsknings-
etiska frågor på alla stadier, men särskilt inom forskarutbildningen.1 
Den forskningsetiska utredningens förslag ledde inte till några mer 
konkreta åtgärder från statsmakternas sida. 

Propositionen Forskning och samhälle 

I propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5) uttalade 
regeringen att en av flera allmänna riktlinjer för forskningspolitiken 
skulle vara att de forskningsetiska problemen och forskarnas ansvar i 
dessa frågor skulle ges ökad uppmärksamhet. Vidare anförde reger-
ingen bl.a. att i ett samhälle med ett starkt och ökande beroende av 
vetenskap och teknologi är forskningsetiska frågor i vidare mening av 

                                                                                                                                                               
1 Bet. 1989/90:UbU25, rskr. 1989/90:328. 
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stort allmänt intresse. Hur forskningen inriktas, vilka projekt som 
prioriteras, vilka metoder som används och hur man förhindrar fusk 
eller vilseledande resultatredovisning samt hur resultaten kan tänkas 
påverka samhället i stort ansågs därmed också ha politisk räckvidd. 
Regeringen förklarade att den avsåg att tillsätta en utredning med 
parlamentarisk förankring för att belysa dessa och andra forsknings-
etiska frågor.  

Kommittén om forskningsetik  

Under våren 1997 beslutade regeringen om en kommitté – Kommit-
tén om forskningsetik – för en allsidig belysning av de etiska frågorna 
i forskningen. Enligt direktivet (dir. 1997:68) skulle kommittén bland 
annat analysera vilka etiska frågor som uppstår i forskningsprocessen 
och med denna utgångspunkt granska utbildningen i forskningsetik 
och även överväga andra åtgärder som kan öka medvetenheten om 
etiska frågor i forskningen. Kommittén skulle också analysera pro-
blematiken kring forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet. Kom-
mittén fick således ett brett uppdrag och arbetade med en rad skilda 
frågor om forskningsfusk och annan oredlighet i forskning, bedöm-
ning av forskningsprojekt ur etisk synvinkel, jävsförhållanden i den 
vetenskapliga granskningen av forskningsprojekt, intressekonflikter i 
forskningen, utbildning och forskning i forskningsetik, öppenhet och 
insyn i forskningsprocessen, redovisning och tillsyn m.m.  

I betänkandet God sed i forskningen (SOU 1999:4) föreslog kom-
mittén en definition av begreppet ”oredlighet i forskning”. Härmed 
borde enligt kommittén avses att en forskare avsiktligt och på ett 
vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller med-
vetet bryter mot allmänt accepterade etiska normer. Enligt kom-
mittén inbegrep oredlighet i forskning fabricering och förfalskning av 
data eller källmaterial, plagiering samt andra handlingar i avsikt att 
vilseleda omgivningen beträffande de vetenskapliga kraven, eller med-
vetna brott mot allmänt accepterade etiska normer i samband med 
ansökan om forskningsanslag, vid forskningens genomförande eller 
vid rapportering av forskningsresultat.  

Som en allmän strategi för att komma till rätta med oredlighet i 
forskning föreslogs att lärosätenas ledningsansvar borde betonas 
genom införandet av en bestämmelse i högskolelagen (1992:1434) 
om att det åligger varje lärosäte att värna om vetenskapens tro-
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värdighet och god forskningssed. Vidare föreslogs att varje lärosäte 
eller annan myndighet som bedriver forskning skulle besluta om rikt-
linjer för utredning av anmälan om oredlighet i forskning. Privata 
forskningsinrättningar rekommenderades besluta om motsvarande 
riktlinjer. Kommittén föreslog också att en central nämnd skulle 
inrättas för de fall av oredlighet i forskning som inte blir föremål för 
disciplinansvar eller åtalsanmälan, men där misstanken om oredlighet 
inte kan avföras, för att göra en fördjupad utredning. Enligt förslaget 
skulle den centrala nämnden även på uppdrag av myndigheter och 
privata forskningsinrättningar kunna göra sådana utredningar och be-
sluta om rekommenderad disciplinpåföljd och om åtalsanmälan.  

Vidare föreslog kommittén att det borde åligga varje lärosäte att 
upprätta en plan för utbildning i forskningsetik, att utbildningens 
utformning skulle bestämmas av lärosätena själva, att utbildningen 
skulle vara anpassad till ämnena och att kurserna borde vara obliga-
toriska. Lärosätena borde också upprätta program för utbildning av 
handledare i forskningsetiska frågor. Kommittén föreslog att det i 
högskoleförordningen (1993:100) skulle göras ett tillägg där utbild-
ningen i forskningsetik angavs som ett obligatoriskt inslag i all 
forskarutbildning. 

Utredningens förslag fick ett blandat mottagande av remissin-
stanserna. Många remissinstanser ansåg att kommitténs förslag till 
definition av oredlighet i forskning var alltför vid och borde enligt 
dessa avgränsas till att omfatta sådant som är specifikt för forsknings-
verksamheten. Den skulle på så sätt också närma sig definitioner som 
tillämpas internationellt. Flertalet remissinstanser ansåg att det före-
byggande arbetet är viktigt och tillstyrkte att lärosätenas lednings-
ansvar betonades, bl.a. genom det föreslagna tillägget i högskolelagen. 
Många remissinstanser ansåg även att forskningsmyndigheter och 
privata forskningsinrättningar som inte omfattas av högskolelagen 
och högskoleförordningen borde åläggas att fastställa riktlinjer för 
hantering av oredlighet i forskning. Förslaget om en central nämnd 
mötte blandade reaktioner. Å ena sidan var det viktigt att eftersträva 
enhetlighet i bedömning och minskad risk för jäv, men å andra sidan 
var forskningsfusk sällsynt och den föreslagna nämndens roll i redan 
existerande regelsystem ansågs oklar. 

De flesta remissinstanserna ställde sig positiva till ett ökat inslag 
av forskningsetik i forskarutbildningen och till att frågor om forsk-
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ningsetik skulle ingå i handledarutbildningen, men många instanser 
motsatte sig en reglering och ett obligatorium. 

Propositionen Forskning och förnyelse 

I den forskningspolitiska propositionen Forskning och förnyelse 
(prop. 2000/01:3) uttalade regeringen bl.a. att den definiton som 
Kommittén om forskningsetik föreslagit inte var användbar. Enligt 
regeringens mening borde en definiton tydligare skilja på vad som är 
allmänt olämpligt beteende enligt vetenskapliga normer och vilka 
handlingar som är att hänföra till tjänsteförseelse eller rentav kan 
föranleda misstanke om brott. En definition borde också ha en tydlig 
koppling till vilka eventuella åtgärder som kan komma att bli aktuella 
om en överträdelse görs. Regeringen uttalade att forskarsamhället 
självt måste hantera det som enbart kan betraktas som olämpligt be-
teende medan det för tjänsteförseelse och brottsliga handlingar redan 
finns regler om hur en arbetsgivare ska hantera situationer när en 
anställd gjort sig skyldig till tjänsteförseelse eller kan misstänkas ha 
gjort sig skyldig till brott som ska anmälas till åtal.  

Enligt regeringens bedömning saknades det mot denna bakgrund 
skäl för att skapa en ny särskild ordning med ett centralt organ för 
att utreda forskningsfusk. I första hand borde enligt regeringens 
uppfattning förebyggande åtgärder som utbildning och medvetande-
görande prioriteras. För att betona lärosätenas ansvar för före-
byggande åtgärder föreslog regeringen en ny 1 kap. 3 a § i högskole-
lagen som innebär att vetenskapens trovärdighet och god forsning 
ska värnas i universitetens och högskolornas verksamhet, vilken riks-
dagen beslutade om. 

Promemorian med förslag till reglering  
i högskoleförordningen av en högskolas  
ansvar för utredning om misstankar om oredlighet i forskning 

Frågan om en fristående instans för granskning av universitetens och 
högskolornas hantering av s.k. oredlighetsärenden aktualiserades på 
nytt när Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskole-
förbund 2007 kom in med en gemensam skrivelse till regeringen där 
de bl.a. föreslog inrättandet av en fristående instans i kommittéform 
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för granskning av lärosätens hantering av enskilda ärenden om 
vetenskaplig oredlighet. Som skäl framfördes att detta skulle stärka 
allmänhetens förtroende för lärosätenas hantering av misstänkt ored-
lighet. Enligt förslaget skulle denna instans enbart granska lärosätenas 
hantering av ärenden, och granskning föreslogs kunna begäras av 
anmälaren, forskaren som anmälts eller rektor vid berört lärosäte. 
Förslaget remitterades och remissutfallet var blandat. Ett antal remiss-
instanser stödde förslaget medan andra avstyrkte det, med det åter-
kommande motivet att två system, inom respektive utom lärosätena, 
skulle skapa oklarhet.  

Propositionen Ett lyft för forskning och innovation 

Förslagen i promemorian om en högskolas ansvar för utredning om 
misstankar om oredlighet i forskning behandlades i propositionen Ett 
lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). Enligt reger-
ingens bedömning borde högskolornas ansvar att utreda misstanke 
om forskningsfusk bestå, men en utredning utförd av experter utan-
för det lärosäte där misstanke om oredlighet har uppkommit borde i 
vissa fall kunna bidra till förtroendet för utredningens resultat.  

Av det skälet inrättade regeringen 2010 ett oberoende organ, 
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövnings-
nämnden, med uppgift att på begäran av statliga universitet och 
högskolor yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om 
oredlighet i forskning, konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete 
(se vidare avsnitt 4.3 och 4.4 nedan). Sedan 2002 hade det inom 
Vetenskapsrådets etikkommitté funnits en expertgrupp för frågor om 
oredlighet i forskning, som på begäran av universitet och högskolor 
biträdde med granskning av ärenden där oredlighet i forskningen 
misstänktes. I juni 2008 beslutade Vetenskapsrådets styrelse att den 
expertgruppen skulle läggas ner till årsskiftet 2008/09. Regeringen 
gav i november 2008 Vetenskapsrådet i uppdrag att fortsätta arbetet i 
expertgruppen för frågor om oredlighet i forskning, dock längst 
t.o.m. den tidpunkt då en expertgrupp för oredlighet i forskning hade 
inrättats vid Centrala etikprövningsnämnden. 
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4.2 Ansvar för upprätthållande av god sed  
i forskningen 

4.2.1 Vilket ansvar har forskningsutföraren? 

Statliga universitet och högskolor 

Enligt högskolelagen ska vetenskapens trovärdighet och god forsk-
ningssed värnas i de statliga universitetens och högskolornas verk-
samhet.2 Bestämmelsen syftar till att betona lärosätenas ansvar för 
förebyggande åtgärder. Innan införandet av bestämmelsen 2001 fanns 
redan ett lagkrav på att de statliga universitetens och högskolornas 
verksamhet skulle avpassas så att en hög kvalitet nås. Regeringen ansåg 
att det i denna allmänna strävan efter en hög kvalitet i verksamheten 
borde kunna inbegripas att motverka slarv eller medvetet fusk liksom 
allmänt oacceptabelt beteende individer emellan på arbetsplatsen. Vid 
tiden för införandet av bestämmelsen om att värna vetenskapens tro-
värdighet och god forskningssed ansåg regeringen att det saknades 
skäl att skapa en ny, särskild ordning med ett centralt organ för att 
utreda forskningsfusk, men att förebyggande åtgärder som utbildning 
och medvetandegörande skulle prioriteras. Regeringen framhöll också 
att det var angeläget med ett noggrant granskningsarbete t.ex. i sam-
band med anställningar och granskning av avhandlingar samt i sam-
band med forskningsfinansiärers behandling av ansökningar och redo-
visningar av genomförda projekt.3  

Kravet om att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 
ska värnas får enligt utredningen anses vara riktat till ledningen för 
universitetet eller högskolan, men det är inte närmare specificerat 
vad ett universitet eller en högskola behöver göra för att uppfylla 
det. Förarbetena ger dock viss vägledning i enlighet med beskriv-
ningen ovan.  

Vissa lärosäten har i sina interna riktlinjer för utredning av miss-
tänkt oredlighet i forskning specificerat vilket ansvar lärosätet har när 
det gäller värnande av god forskningssed. Av t.ex. Lunds universitets, 
Sveriges Lantbruksuniversitets och Uppsala universitets riktlinjer 
framgår att högskolan ska informera vetenskaplig och administrativ 
personal om gällande regler inom forskningsområdet. Enligt Hög-

                                                                                                                                                               
2 1 kap. 3 a §. 
3 Prop. 2000/01:3 s. 89. 
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skolan Dalarnas riktlinjer ska den Forskningsetiska nämnden vid hög-
skolan förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet genom infor-
mations- och seminarieverksamhet. Nämnden bör även på bästa 
möjliga vis och med rektors stöd tillse att samtliga forskare vid hög-
skolan är väl medvetna om vad god forskningssed innebär. Hög-
skolan ska vidare, för att minimera risken för ekonomisk påverkan på 
forskningsprocessen, bl.a. tillse att alla ekonomiska avtal är tillgäng-
liga för granskning och att källor för ekonomiskt och materiellt stöd 
för forskningen anges vid publicering och/eller vid muntlig presen-
tation av resultat och tolkningar. Alla lärosäten har dessutom till ut-
redningen redovisat att de ger utbildning i forskningsetik till forskare, 
särskilt doktorander. Utredningen anser att det i universitetens och 
högskolornas ansvar för värnande av god sed, vid sidan av de exempel 
som getts ovan, även ingår att t.ex. ha adekvata verktyg för dokumen-
tation och arkivering av forskning. Till utredningen har redovisats att 
sådana verktyg, t.ex. elektroniska loggböcker, inte alltid fungerar till-
fredsställande.  

Övriga forskningsutförare 

För andra forskningsutförare än statliga universitet och högskolor 
finns inte något motsvarande lagfäst krav om att värna vetenskapens 
trovärdighet och god forskningssed inom den egna verksamheten. 
Vissa av dessa forskningsutförare, t.ex. övriga statliga myndigheter 
och kommuner och landsting, skiljer sig från de statliga universiteten 
och högskolorna i det att forskning bara är en liten del av deras 
verksamhet. De bedriver heller inte forskarutbildning. Utredningen 
tycker att det är svårt att uttala sig om hur stort ansvar en sådan 
forskningsutförare har för att värna forskningens trovärdighet och 
god forskningssed. Forskningsetikens krav riktar sig i huvudsak till 
den enskilde forskaren (mer om det nedan) men i någon mån anser vi 
att även arbetsgivaren är moraliskt bunden av sådana krav. Utred-
ningen har dock förståelse för att frågor om forskningsetik, veten-
skapens trovärdighet och god forskningssed inte i samma utsträck-
ning behandlas och levandegörs av arbetsgivare som inte ansvarar 
för forskarutbildning och för vilka forskning bara är en liten del av 
verksamheten, som den görs inom universitet och högskolor.  
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4.2.2 Vilket ansvar har den enskilde forskaren? 

Utredningen konstaterar samtidigt att den enskilde forskarens eget 
etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik och att forsknings-
etik i stor grad handlar om hur enskilda forskare ska eller bör 
uppträda.4 Kommittén om forskningsetik påpekade i sitt betänkande 
God sed i forskningen (SOU 1999:4) att forskningsetisk reflektion 
måste vara en naturlig del av forskningens vardag.5 Kravet på de en-
skilda forskarna att följa god sed gäller därmed alla forskare oavsett 
vilken arbetsgivare de har.  

Vissa universitet och högskolor har i sina interna riktlinjer för 
utredning av misstänkt oredlighet i forskning närmare reglerat vilket 
ansvar som faller på de enskilda forskarna. Exempelvis Högskolan i 
Halmstad, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Upp-
sala universitet påpekar att den som deltar i forskningsverksamhet vid 
högskolan är ansvarig för att resultat inhämtas, sammanställs och rap-
porteras enligt vedertagna principer i forskarsamhället, och att detta 
bl.a. innebär att handledare och medförfattare har ansvar för att förvis-
sa sig om att resultat är ärligt framtagna och korrekt beskrivna. Hög-
skolan Dalarna har forskaretiska anvisningar för samtliga som bedriver 
någon form av forskning, även uppdragsforskning, vid högskolan. 

4.3 Utredningar av misstänkt oredlighet i forskning 

4.3.1 Reglering  

Bestämmelsen om att de statliga universiteten och högskolorna ska 
värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed i sin verksam-
het kompletterades den 1 september 2006 med en reglering i hög-
skoleförordningen (1993:100) om att en högskola som genom en 
anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om 
oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete 
vid högskolan ska utreda misstankarna.6 De statliga universitetens och 
högskolornas ansvar för att utreda frågor om oredlighet i forskning 
                                                                                                                                                               
4 Det finns olika sätt att dela in forskningsetiken i underkategorier. Resonemang om etiska 
frågor som gäller själva hantverket – forskarens ansvar gentemot forskningen och forskar-
samhället – kallas ibland forskaretik, och avgränsas mot forskningsetik som då anses handla 
om överväganden av etiska frågor som berör dem som medverkar i forskningen. Se Veten-
skapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 s. 16. 
5 SOU 1999:4 s. 29. 
6 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100). 
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betonades därmed. Att motverka såväl slarv som medvetet fusk eller 
oacceptabelt beteende mellan individer på en arbetsplats ansågs 
emellertid även redan omfattat av kravet om att verksamheten ska 
avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen.7 
Redan den bestämmelsen gav också lärosätena en grund för att ingripa 
mot oredlighet i forskning eftersom material som har framkommit på 
ett oredligt sätt inte omfattas av hög kvalitet i forskning.  

Den 1 januari 2010 infördes en bestämmelse om att de statliga 
universiteten och högskolorna under pågående utredning får hämta 
in ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning hos 
Centrala etikprövningsnämnden. Om den person som väckt frågan 
om misstanke om oredlighet, eller den person som misstanken riktas 
mot, begär det, gäller att lärosätet ska hämta in ett sådant yttrande. 
Något yttrande behöver dock inte hämtas in, om lärosätet bedömer 
det som uppenbart obehövligt.8 

För övriga forskningsutförare är det inte författningsreglerat 
hur de ska utreda misstankar om oredlighet i forskning.  

4.3.2 I praktiken 

I den enkät som utredningen skickade ut i februari 2016 till samt-
liga universitet och högskolor ombads dessa att redogöra för hur de 
i praktiken hanterar misstankar om oredlighet i forskning. Enligt 
svaren har 35 av 42 lärosäten beslutat om en hanteringsordning som 
ska följas när misstankar om oredlighet uppstår, men bara drygt 
hälften har hanterat sådana misstankar. I färre än tio procent av de 
redovisade ärendena om misstänkt oredlighet vid statliga universitet 
och högskolor 2010–2015 har yttrande inhämtats från Expertgruppen 
för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. 

Lärosätenas hanteringsordningar skiljer sig åt ur flera aspekter. En 
del lärosäten beskriver en plikt att anmäla misstänkt oredlighet i forsk-
ning för vissa kategorier av anställda, t.ex. prefekter och dekaner, eller 
alla personer i chefsposition. Vid några lärosäten har alla anställda 
skyldighet att anmäla misstänkt oredlighet till rektor eller annan över-
ordnad.  

                                                                                                                                                               
7 Prop. 2000/01:3 s. 89. 
8 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100). 
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Vid 26 av 35 lärosäten med en beskriven hanteringsordning ska 
utredningen göras i två steg. Den inledande undersökningen görs an-
tingen av en stående nämnd eller kommitté, en för varje tillfälle 
sammansatt ad hoc-grupp eller en jurist eller annan handläggare, ofta 
vid universitetsledningen. Den fullständiga utredningen görs vid vissa 
lärosäten av samma konstellation som gjorde den inledande utred-
ningen medan den vid andra görs av en ny konstellation, som kan 
vara av ad hoc-karaktär eller en stående nämnd eller kommitté. Några 
lärosäten har inskrivet i sin hanteringsordning att ärendena efter en 
inledande undersökning alltid ska lämnas till Expertgruppen för ored-
lighet vid Centrala etikprövningsnämnden. Bland de lärosäten som 
inte gör utredningar i två steg är det vanligare att utredningen görs av 
en stående nämnd eller kommitté än att det bestäms från fall till fall 
vem som ska utreda.  

Den nämnd eller kommitté som vid vissa lärosäten ansvarar för 
utredningar av misstänkt oredlighet hanterar ibland också forsk-
ningsetiska frågor i en vidare bemärkelse. Vid flera lärosäten är det 
obligatoriskt med utländska experter i den nämnd eller kommitté 
som utreder misstankar om oredlighet i forskning. 

I vissa hanteringsordningar anges tidsfrister för hur lång tid en ut-
redning högst bör ta. Den vanligaste ambitionen är att den inledande 
utredningen bör ta högst två månader medan den önskade längden för 
den fullständiga utredningen varierar mellan högst två och högst sex 
månader.  

Lärosätena har till utredningen rapporterat att de under åren 
2010–2015 har utrett 110 fall av misstänkt oredlighet. En närmare 
genomgång av dessa ärenden visar att många av dem handlar om 
annat är misstänkt fabricering, förfalskning eller plagiering. Detta 
hänger delvis ihop med att många lärosäten även räknar andra typer 
av avvikelser från god vetenskaplig sed som oredlighet, men ett visst 
antal av ärendena som har rapporterats till utredningen faller ändå 
utanför deras respektive definitioner av oredlighet. Det kan bero på 
att det vid inledningen av ett ärende inte alltid står klart om det 
handlar om oredlighet eller någon annan typ av avvikelse från god 
forskningssed. Inledningsvis är det heller inte alltid tydligt om ett 
ärende verkligen avser forskning, konstnärlig forskning eller utveck-
lingsarbete. Vissa av ärendena har avskrivits relativt omgående eller 
efter en inledande undersökning på grund av att de inte rör oredlighet 
eller forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete.  
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4.4 Översyn av verksamheten vid Expertgruppen  
för oredlighet i forskning 

4.4.1 Reglering  

Expertgruppen för oredlighet i forskning inrättades den 1 januari 2010 
i form av ett särskilt beslutsorgan inom Centrala etikprövnings-
nämnden. Ledamöter och ersättare förordnades den 3 mars 2010. 

 Expertgruppens uppgifter och sammansättning regleras i för-
ordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövning-
snämnden. Expertgruppen ska på begäran av ett universitet eller 
högskola som har staten som huvudman och som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434) yttra sig i ärenden som rör utredningar av 
misstankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning samt ut-
vecklingsarbete.  

Expertgruppen för oredlighet i forskning ska bestå av en ord-
förande och sex övriga ledamöter. De övriga ledamöterna ska ha 
vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, varav en 
ledamot ska företräda etisk sakkunskap. Varje ledamot har en per-
sonlig ersättare. Ordföranden och ersättaren för ordföranden ska vara 
eller ha varit ordinarie domare. En ledamot eller ersättare för en leda-
mot får inte vara ledamot av Vetenskapsrådets styrelse eller något av 
Vetenskapsrådets särskilda beslutsorgan eller inneha motsvarande 
funktion hos andra statliga organ vars huvudsakliga uppgift är forsk-
ningsfinansiering. För enskilda ärenden får Expertgruppen utse sak-
kunniga.  

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare för dessa ut-
ses av regeringen. Tre ledamöter samt ersättare för dessa utses efter 
förslag av den samordningsgrupp som finns vid Vetenskapsrådet, 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för inno-
vationssystem. En ledamot samt ersättare utses efter förslag av 
Centrala etikprövningsnämnden och två ledamöter samt ersättare 
efter förslag av Sveriges universitets- och högskoleförbund. Ord-
föranden och övriga ledamöter samt deras ersättare utses för tre år. 
Det finns inga särskilda bestämmelser för Expertgruppens ärende-
hantering. 
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4.4.2 Verksamhet  

Ärendemängd 

Expertgruppen för oredlighet i forskning har under perioden 2010–
2015 hanterat nio inkomna ärenden, dvs. i genomsnitt 1,5 per år. 
Under 2016 har 17 ärenden inkommit. Troligen hänger den kraftigt 
ökade ärendemängden samman med den stora mediala uppmärk-
samheten kring forskaren Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet. 
Även i andra länder har det förekommit att antalet anmälningar om 
misstänkt oredlighet till ett centralt utredningsorgan har ökat kraftigt 
i samband med att ett särskilt fall har fått stor uppmärksamhet. 

Ärendehantering 

De ärenden som har överlämnats till Expertgruppen har sinsemellan 
varit mycket olika till sin karaktär och krävt olika mycket ut-
redningsarbete från gruppen. I allmänhet deltar alla ledamöter och 
ersättare i utredningarna. Vid ett första sammanträde bedöms bl.a. 
om gruppen själv kan utreda ärendet eller om sakkunniga och/eller 
kompletteringar måste begäras in. När det krävs särskild utredning 
görs den av någon i Expertgruppen eller en extern sakkunnig. Expert-
gruppen har slutna sammanträden, men kallar ibland, om det kan till-
föra utredningen något, forskaren eller forskarna som utreds till 
sammanträde. Den sakkunniga kan i sådana fall också vara med för att 
diskussionen ska bli så fullständig som möjligt. Oftast krävs flera 
sammanträden innan ett ärende kan avgöras. De senaste åren har 
Expertgruppen sammanträtt betydligt oftare kring varje ärende än 
tidigare. Handläggningstiden har dock inte ökat i nämnvärd ut-
sträckning.9 Till följd av den stora ärendetillströmningen 2016 har 
betydligt större arbetsinsatser krävts än tidigare av ledamöterna och 
ersättarna och sammanträdena har varit betydligt längre.  

                                                                                                                                                               
9 Avser perioden fram t.o.m. 2015. För 2016 finns i skrivande stund ingen uppgift. 
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Expertgruppens bedömningar 

Det finns ingen i författning angiven definition av oredlighet som 
Expertgruppen ska följa. Gruppen har valt att under sina första år 
följa den definition som föreslogs av Birgitta Forsman 2007: 

Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i sam-
band med forskning, vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till 
falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en 
persons insats i forskningen. 

2013 konstaterade Expertgruppen att underlåtenhet att söka tillstånd 
inte kan betecknas som oredlighet i forskning.10 I ett par yttranden 
från 2016 har dock Expertgruppen utgått från en vidgad definition av 
vad oredlighet i forskning är. I ett ärende konstateras att en forskning 
har varit oredlig eftersom den bedrivits utan erforderligt etikpröv-
ningstillstånd, brustit i kravet på dokumenterat samtycke från 
forskningspersonerna och utsatt forskningspersonerna för onödiga 
risker. Expertgruppen skriver att frågan om huruvida forskning utan 
erforderliga etikprövnings- eller övriga tillstånd i sig ska anses utgöra 
oredlighet i forskning varierar mellan olika använda definitioner och 
att den bedömer att en utgångspunkt bör tas i skaderekvisitet for 
forskningspersonerna. Om forskningen kan anses utgöra en risk for 
skada för forskningspersonerna bör avsaknaden av etikprövnings-
tillstånd utgöra en presumtion för oredlighet i forskning.11 I ett annat 
ärende konstateras att de omfattande brister som protokollsanteck-
ningar och journalanteckningar uppvisar, som medför att det inte går 
att avgöra om grunddata stöder slutsatserna i artikeln, i sig är att 
anse som oredlighet i forskning.12  

Det är samtidigt upp till varje lärosäte att definiera oredlighet 
som det vill. Vissa lärosäten använder Birgitta Forsmans definition 
medan andra använder andra definitioner. Att definitionerna ibland 
skiljer sig åt har blivit tydligt i flera av Expertgruppens ärenden. Till 
följd av att universitet och högskolor har haft en annan definition 
än Expertgruppen av vad som utgör oredlighet i forskning har det 

                                                                                                                                                               
10 Centrala etikprövningsnämnden, Expertgruppen för oredlighet i forskning, yttrande 2013-
05-24, Dnr O 2-2012. 
11 Centrala etikprövningsnämnden, Expertgruppen för oredlighet i forskning, yttrande 2016-
06-27, Dnr O 5-2016. 
12 Centrala etikprövningsnämnden, Expertgruppen för oredlighet i forskning, yttrande 2016-
09-08, Dnr O 2-2016. 
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både förekommit att lärosätet har friat forskare när Expertgruppen 
har konstaterat oredlighet och vice versa.  

I ett ärende från 2016 anser Expertgruppen att en vetenskaplig 
artikel är behäftad med så allvarliga brister att vetenskaplig oredlighet 
kan konstateras. Expertgruppen bedömer att huvudförfattaren är 
ytterst ansvarig för oredligheten, men att ansvaret också faller på 
samtliga medförfattare eftersom de har godkänt manuskriptet.13 Det 
berörda lärosätet delar dock inte Expertgruppens syn på att alla 
medförfattare ska anses vara ansvariga för oredligheten och har fällt 
endast de fyra forskare som anses ha bidragit mest och haft störst 
insyn i forskningen.14  

De senaste åren har Expertgruppen i sina yttranden riktat kritik 
mot de berörda lärosätena på flera punkter, bl.a. vad gäller dokumen-
tation av forskning och handläggning av ärendena om misstänkt 
oredlighet.  

Svårigheter  

Statliga universitet och högskolor har ingen skyldighet att vare sig 
följa Expertgruppens beslut i oredlighetsfrågan eller åtgärda sådana 
brister som Expertgruppen har konstaterat. Till följd av att de har 
haft en annan uppfattning än Expertgruppen om vad som utgör 
oredlighet i forskning har också universitet och högskolor i flera 
fall tagit beslut som har gått emot Expertgruppens yttranden. En 
annan svårighet för Expertgruppen är att den inte har några verktyg 
för att kräva in nödvändigt material från lärosätena.  

Expertgruppen skulle tidigare bestå av ordförande och fyra ordi-
narie ledamöter samt personliga ersättare för ledamöterna. Den lilla 
storleken på gruppen gjorde den sårbar för frånvaro till följd av bl.a. 
jäv. Det har förekommit att flera ledamöter och ersättare har ansett 
sig vara jäviga när t.ex. en forskare vid deras lärosäte har varit föremål 
för en utredning, även om det inte förelegat jäv i juridisk mening. 
I sådana situationer finns risk för att gruppen inte kan ta beslut. Mot 
bakgrund av den stora ärendemängden 2016 utökas Expertgruppen 
med två ledamöter och två ersättare i början av 2017. 

                                                                                                                                                               
13 Centrala etikprövningsnämnden, Expertgruppen för oredlighet i forskning, yttrande 2016-
09-06, Dnr O 1-2016. 
14 Karolinska Institutet, Beslut 2016-12-20, Dnr: 2-723/2016. 
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Expertgruppen har också redovisat att det är svårt att hitta sak-
kunniga som kan utreda ärendena, dels pga. jävssituationer, dels för 
att tillfrågade sakkunniga ofta är upptagna personer men också för att 
det inte sällan upplevs som en otacksam och utsatt roll.  

Under 2016 har arbetet i Expertgruppen intensifierats till följd 
av den ökade ärendemängden. Ledamöter och ersättare har ett stort 
engagemang i frågorna och lägger ner mycket tid och kraft på 
arbetet. Ersättningen för ledamöternas arbete speglar dock dåligt 
det arbete som läggs ner. Expertgruppen har uttryckt att den kan 
klara en sådan intensitet i arbetet under en viss period men att det 
skulle krävas ett förändrat arbetssätt och regelverk om den större 
arbetsbördan består under en längre tid. 

Kostnader  

Kostnaderna för Expertgruppens verksamhet består huvudsakligen av 
kostnader för kansliresurser, vilka tillhandahålls av Centrala etik-
prövningsnämnden, kostnader för arvoden till ordförande, övriga 
ledamöter, ersättare och inlånade experter samt övriga utrednings-
kostnader. Kostnaderna har under perioden 2011–2015 varierat mellan 
åren men varit cirka 2,7 miljoner kronor i snitt. Kostnaderna för 2016 
har i skrivande stund inte publicerats. 
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5 Andra länders system  
för hantering av misstänkt 
oredlighet i forskning 

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga hur oredlighet i forsk-
ning hanteras i andra länder. Kartläggningen redovisas i detta 
kapitel. Vi har i kartläggningen valt att främst lägga fokus på våra 
nordiska grannländer Danmark, Finland och Norge, men har också 
studerat systemen i Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, USA 
och Österrike. Avslutningsvis ges också en kortare orientering om 
några internationella initiativ som rör hantering av oredlighet i 
forskning.  

5.1 Ingen enhetlig modell för hantering av  
misstänkt oredlighet i forskning 

Systemen för hantering av misstänkt oredlighet i forskning skiljer sig 
mycket mellan olika länder. En undersökning av 17 olika europeiska 
och anglosaxiska länders system har visat att det primära ansvaret för 
att utreda misstankar om oredlighet i de flesta länder ligger på forsk-
ningsinstitutionerna. De flesta undersökta länder har dessutom någon 
form av central instans som spelar en roll i utredningsprocessen. 
Denna centrala instans har i vissa länder mandat att behandla kon-
kreta ärenden medan den i andra länder enbart är rådgivande. I vissa 
länder är en definition av oredlighet och hanteringsordningen för 
utredningar om misstänkt oredlighet stadgad i författning medan 
andra länder har ordningen beskriven i riktlinjedokument. Skillna-
derna kan bero på olikheter i forskningspolitiska och juridiska tradi-
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tioner. I flera länder har de aktuella regelverken införts i kölvattnet 
av ett särskilt uppmärksammat inhemskt fall av oredlighet.1  

Bland de länder som vi har studerat närmare kan tre typmodeller 
urskiljas vad gäller organisation av och uppgifter för det organ som på 
central nivå hanterar frågor om oredlighet i forskning. Danmark, 
Norge och Finland har varsitt centralt statligt eller i lag utpekat organ 
för utredningar av misstänkt oredlighet i forskning. I Österrike, 
Nederländerna och Storbritannien finns i stället privaträttsliga organ 
som utreder misstänkt oredlighet eller ger råd till forskningsutförarna. 
I Tyskland och USA kan de stora forskningsfinansiärerna utreda miss-
tänkt oredlighet och besluta om avstängning från finansiering.  

5.2 Danmark 

I Danmark har en central kommitté för utredning av misstänkt ored-
lighet inom medicinsk forskning funnits sedan 1992. 1998 utökades 
verksamheten till tre kommittéer för medicin, samhällsvetenskap re-
spektive naturvetenskap under namnet Udvalgene vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed (UVVU). 2003 fastslogs UVVU:s existens i 
lagen om forskningsrådgivning m.m.2 Denna lag och tillhörande för-
ordning reglerar UVVU:s verksamhet3 och i lagen finns också sedan 
2008 en definition av vetenskaplig oredlighet: 

Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god 
videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved 
planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige 
resultater.4 

I förordning specificeras ytterligare vad oredlighet bl.a. kan vara:  

1) Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data. 

2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater. 

3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder. 

                                                                                                                                                               
1 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for forskning og Innovation, Rapport om 
det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i 
Danmark, December 2015 s. 73–98. 
2 Ibid s. 103 ff. 
3 Framställningen nedan om UVVU bygger på bestämmelserna i Lov om forskningsrådgiv-
ning m.v. nr. 365 af 10. april 2014 och Bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Viden-
skabelig Uredelighed. 
4 2 § Lov om forskningsrådgivning m.v. nr. 365 af 10. april 2014. 
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4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og 
konklusioner. 

5) Plagiering af andres resultater eller publikationer. 

6) Uretmæssig angivelse af forfatterrolle, titel eller arbejdssted. 

7) Afgivelse af urigtige oplysninger om videnskabelige kvalifikationer.5  

UVVU är en offentlig myndighet som ska behandla ärenden som 
anmäls till dem (av privatpersoner eller institutioner) och som rör 
en vetenskaplig publikation eller en ansökan om offentliga forsk-
ningsmedel, eller ärenden där någon som är anklagad för oredlighet 
önskar bli rentvådd. UVVU kan också på eget initiativ ta upp ett 
ärende om misstänkt vetenskaplig oredlighet till behandling om det 
är av samhälleligt intresse eller av betydelse för människors eller 
djurs hälsa.  

De danska forskningsinstitutionerna är inte tvungna att anmäla 
alla misstankar om oredlighet i forskning till UVVU, utan kan själva 
behandla ärenden om misstänkt oredlighet inom ramen för sitt forsk-
ningsuppdrag. Denna hantering är inte reglerad i lag till skillnad från 
hanteringen vid UVVU. De flesta danska universitet har dock en 
egen organisation och riktlinjer för behandling av misstänkt ored-
lighet och misstänkta avvikelser från god forskningssed.6  

För att UVVU ska ta upp ett ärende ska den anklagade vara 
vetenskapligt utbildad. Dessutom ska den vetenskapliga publika-
tion som det klagas på vara offentliggjord i Danmark, ha utarbetats 
som ett led i den anklagades anställning eller förvärvsarbete i 
Danmark, eller ha fått finansiering av en dansk offentlig myndig-
het, eller så ska forskaren i övrigt ha sin närmaste anknytning till 
Danmark. UVVU kan också behandla ärenden om forskning i 
privat regi om den person eller institution det berör accepterar att 
UVVU tar upp saken.  

UVVU består av tre kommittéer som tillsammans täcker alla 
vetenskapliga forskningsområden: för medicinsk och hälsovetenskap-
lig, natur-, teknologi- och produktionsvetenskaplig, respektive kultur- 
och samhällsvetenskaplig forskning. Varje kommitté består av en 

                                                                                                                                                               
5 § 2 Bekendtgørelse om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. 
6 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for forskning og Innovation, Rapport om 
det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i 
Danmark, December 2015 s. 37. 
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ordförande, sex ledamöter och sex ersättare för dessa. Ledamöter och 
ersättare ska ha vetenskaplig kompetens inom det aktuella området. 
Kommittén har möjlighet att utse en ad hoc-kommitté utan 
beslutsrätt för utredningen av ett ärende. Till ad hoc-kommittén kan 
knytas externa sakkunniga.  

I ärenden där UVVU konstaterar att det föreligger vetenskaplig 
oredlighet avger kommittén ett yttrande i vilket det uttrycks kritik. 
UVVU kan samtidigt upplysa den anklagades arbetsgivare, hemställa 
att det vetenskapliga arbete saken gäller ska dras tillbaka, upplysa 
berörd offentlig myndighet som utövar tillsyn på området, underrätta 
forskningsfinansiärer om det gäller ett projekt som har fått offentlig 
finansiering, göra polisanmälan om det är fråga om en straffbar lag-
överträdelse och, efter särskild uppmaning från en anställningsmyn-
dighet, uttala sig om graden av vetenskaplig oredlighet. UVVU:s be-
slut kan inte överklagas till någon överordnad instans med liknande 
sammansättning. Däremot kan UVVU:s beslut, liksom andra myn-
dighetsbeslut, överprövas av förvaltningsdomstol.  

UVVU beskriver anonymiserat alla behandlade ärenden i sin 
årsredovisning. De enskilda yttrandena publiceras också anonymi-
serade på UVVU:s hemsida.7  

Reformering av systemet 

Det danska systemet för hantering av misstänkt oredlighet i forsk-
ning har under de senaste åren varit uppe till debatt. I samband med 
att UVVU har behandlat några komplicerade och uppmärksammade 
fall av oredlighet har systemet utsatts för kritik. Kritiken har bl.a. gått 
ut på att den danska definitionen av oredlighet är för bred, att hand-
läggningstiden i oredlighetsärenden är för lång och att de ärenden 
som tas upp främst handlar om personliga konflikter mellan parterna. 
Det danska systemet har också sagts skilja sig från de flesta andra 
länders system eftersom de enskilda forskningsinstitutionerna inte 
är involverade i utredningen av misstänkt oredlighet.8  

                                                                                                                                                               
7 http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-
videnskabelig-uredelighed 
8 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for forskning og Innovation, Rapport om 
det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark, 
December 2015 s. 14. 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/udvalgene-vedrorende-videnskabelig-uredelighed


SOU 2017:10 Andra länders system för hantering av misstänkt oredlighet i forskning 

97 

Mot bakgrund av kritiken har en expertkommitté på uppdrag av 
Utbildnings- och forskningsministeriet gjort en översyn av systemet 
och 2015 kommit med förslag till förändringar.9 Ministeriet har i 
januari 2017 till Folketinget lämnat ett förslag till en ny lag om veten-
skaplig oredlighet m.m. som tar sin grund i expertkommitténs för-
slag.10 Bland annat föreslås att alla misstankar om oredlighet ska 
utredas av den centrala myndigheten Nævnet for Videnskabelig 
Uredelighed medan misstankar om andra, mindre allvarliga, avvikelser 
från god vetenskaplig sed (s.k. tvivlsom forskningspraksis) ska behand-
las av forskningsinstitutionerna. Forskningsinstitutionerna ska också 
på sina hemsidor offentliggöra sina riktlinjer för hur ärendena ska 
behandlas. Enligt förslaget ska forskningsinstitutionerna årligen rap-
portera till Nævnet vilka fall av tvivlsom forskningspraksis de har 
behandlat. Vidare föreslås en ny definition av oredlighet, som be-
gränsas till fabricering, förfalskning och plagiering (FFP). Det föreslås 
också att Nævnet for Videnskabelig Uredelighed ska kunna ta upp 
saker på eget initiativ, att Nævnet ska bestå av en ordförande och 
8–10 ledamöter som representerar olika forskningsområden, att det 
ska införas en tidsfrist på ett år inom vilken ärendena ska avgöras 
och att Nævnet ska kunna informera utgivare av vetenskapliga tid-
skrifter om sina beslut. Lagförslaget har i skrivande stund inte be-
handlats av Folketinget.  

5.3 Finland 

I Finland är det de enskilda forskningsinstitutionerna/lärosätena som 
ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet i forskning och andra 
avvikelser från god vetenskaplig praxis. Sedan 1994 finns nationella 
anvisningar (de s.k. GVP-anvisningarna) för hur sådana ärenden 
ska handläggas, utarbetade av den Forskningsetiska delegationen 
(TENK). Forskningsetiska delegationen finns i anslutning till under-
visningsministeriet och ansvarar för behandling av etiska frågor med 
anknytning till vetenskaplig forskning och för främjande av forsk-
ningsetiken.11 Delegationen ska bl.a. fungera som sakkunnigorgan vid 

                                                                                                                                                               
9 Ibid.  
10 Lovforslag nr. L 117 fremsat den 25. januar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren 
(Søren Pind). 
11 Förordningen om forskningsetiska delegationen 1347/1991. 
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utredningen av forskningsetiska problem, främja diskussionen om 
forskningsetik i Finland och följa den internationella utvecklingen 
inom sitt område.  

GVP-anvisningarna har reviderats vid ett flertal tillfällen. De åter-
ges i publikationen God vetenskaplig praxis och handläggning av 
misstankar om avvikelser från den i Finland. Organisationer som 
bedriver vetenskaplig forskning förbinder sig med sin underskrift att 
iaktta det beskrivna förfarandet då misstanke om avvikelse från god 
vetenskaplig praxis föreligger. 77 instanser har i skrivande stund för-
bundit sig: samtliga 15 universitet, 25 av 26 yrkeshögskolor, 25 forsk-
ningsinstitut och därtill 12 andra instanser.12 

Enligt GVP-anvisningarna är det som avses med avvikelser från 
god vetenskaplig praxis oetisk och ohederlig verksamhet som 
skadar den vetenskapliga forskningen och i värsta fall gör dess 
resultat värdelösa. Sådana avvikelser är antingen avsiktliga hand-
lingar eller beror på slarv. Avvikelser från god vetenskaplig praxis 
delas in i två kategorier: ”oredlighet i vetenskaplig verksamhet” och 
”försummelse av god forskningspraxis”. Oredlighet och försum-
melse sägs kunna förekomma både när själva forskningen planeras 
och utförs och när forskningsresultaten och slutsatserna läggs 
fram. Oredlighet indelas i de fyra underkategorierna fabricering, 
förfalskning, plagiering och stöld. 

GVP-processen är indelad i tolv steg som beskriver anmälan, 
utredning, beslut och hur beslutet ska spridas. Om den som miss-
tänks för oredlighet eller försummelse eller den som framfört miss-
tanken är missnöjd med beslut, förfaringssätt eller slutledningarna av 
slutrapporten kan denna begära ett utlåtande i ärendet av Forsknings-
etiska delegationen. Begäran ska motiveras och man bör precisera 
vilka frågor man begär ett utlåtande om. Utlåtandet ska begäras 
senast inom sex månader efter att beslutet delgetts. Forskningsetiska 
delegationen ska utan dröjsmål och senast inom fem månader efter 
att ha fått begäran om utlåtande behandla ärendet utifrån de doku-
ment som sänts till delegationen samt ge ett utlåtande om ärendet. 
Vid avfattandet av utlåtandet ber Forskningsetiska delegationen vid 
behov om ett skriftligt bemötande av begäran om utlåtande av 
parterna i ärendet och den organisation vars beslut eller förfarings-

                                                                                                                                                               
12 www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis-anvisningar/f%C3%B6rbundna-organisationer 

http://www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis-anvisningar/f%C3%B6rbundna-organisationer
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sätt den som begärt utlåtandet är missnöjd med. Den som begärt 
utlåtandet ges möjlighet att kommentera dessa bemötanden.  

Forskningsetiska delegationen deltar alltså inte i förundersök-
ningarna eller de egentliga utredningarna och ordnar inte heller till-
fällen i syfte att höra parterna. Delegationen kan i sitt utlåtande före-
slå för rektorn att en tilläggsutredning görs och om det finns skäl så 
kan den även på eget initiativ, utan begäran om utlåtande, föreslå att 
en utredning kompletteras. Forskningsetiska delegationen befattar 
sig inte med normbrott inom de enskilda disciplinerna såvida det inte 
samtidigt rör sig om en förseelse som nämns i GVP-anvisningarna. 
Delegationen behandlar inte heller förbrytelser mot lagen, såsom 
misstankar om brott mot upphovsrätts- eller patentlagen.  

Forskningsetiska delegationen består av en ordförande, en vice 
ordförande och åtta andra medlemmar som undervisningsministeriet 
utser för tre år i taget. I delegationen ska finnas företrädare för de 
vetenskapsområden som är viktigast med tanke på forskningsetiken 
och de centrala myndigheter som svarar för forskningsetiken.13  

De finska forskningsinstitutionerna/lärosätena anmäler alla fall 
av misstankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis som de 
hanterar till Forskningsetiska delegationen. Delegationen redovisar 
dessa årligen i sin verksamhetsberättelse. Där redovisas även alla fall 
där någon part har begärt ett utlåtande om en GVP-process. 

5.4 Norge 

I Norge ligger det primära ansvaret för utredning av misstänkt 
oredlighet i forskning på forskningsinstitutionerna. En forsknings-
institution eller enskild person kan dock anmäla fall av misstänkt 
oredlighet till den nationella kommittén för granskning av redlighet i 
forskning, Granskingsutvalget, som inrättades 2007.14 Granskings-
utvalget värderar själv om en anmälan ger tillräcklig grund för vidare 
utredning. I regel ber Granskingsutvalget institutionen eller verksam-
heten att själv utreda om den inte redan gjort det. Granskingsutvalget 
                                                                                                                                                               
13 3 § Förordningen om forskningsetiska delegationen 1347/1991. 
14 Framställningen bygger på bestämmelserna i Lov om behandling av etikk og redelighet i 
forskning LOV-2006-06-30-56 och tillhörande Forskrift om behandling av etikk og redelig-
het i forskning FOR-2007-06-08-593, sist endret FOR-2015-02-13-122 samt information 
som inhämtats vid besök på det norska Kunnskapsdepartementet och de nationella forsk-
ningsetiska kommittéerna i september 2016. 
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är inte en överklagandeinstans för lokalt behandlade ärenden, utan 
avgör själv om det finns grund för granskning från kommitténs sida. 
Granskingsutvalget kan också besluta om att direkt behandla ett 
ärende utan att det först har behandlats lokalt. I dessa fall ombeds 
först den berörda institutionen eller verksamheten och den som 
anmäler att uttala sig om innehållet i anmälan. Granskingsutvalget 
kan även själv initiera utredningar. Kommittén beskriver kortfattat 
och anonymiserat alla behandlade ärenden i sin årsredovisning. 

I den norska forskningsetiklagen finns en definition av veten-
skaplig oredlighet: 

Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering 
og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått 
forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller 
rapportering av forskning.15  

Ärenden som rör mindre allvarliga brott mot god vetenskaplig sed 
än vad som ingår i definitionen av oredlighet ska till fullo behandlas 
av institutionerna eller verksamheterna själva.  

Granskningsutvalgets verksamhet är reglerad i lag och förordning. 
Kommittén ska uttala sig om forskning i Norge och om forskning i 
utlandet om den bedrivs av forskare som är anställda av en norsk 
arbetsgivare eller om en väsentlig del av finansieringen kommer från 
Norge.  

Granskingsutvalget ska uttala sig om huruvida den anklagade har 
uppträtt oredligt eller inte. Avgörandet ska meddelas parterna och 
den berörda institutionen skriftligt. Berörd arbetsgivare beslutar sen 
om eventuella sanktioner. Granskingsutvalget bör också bidra till att 
en forskare som orätt har blivit anklagad för oredlighet får upp-
rättelse, under förutsättning att hen lägger fram all relevant informa-
tion som hen besitter. 

Den som vill anmäla något till Granskingsutvalget anmodas att 
på förhand vända sig till kommitténs sekretariat för att få råd om 
vad som är relevant för kommittén att behandla och om hur an-
mälan ska utformas. Anmälningar ska inte lämnas in anonymt, men 
kan eventuellt anonymiseras genom t.ex. advokat eller annat om-
bud. Ett sådant förfaringssätt är inte specifikt för oredlighets-
ärenden, utan stöder sig på generella visselblåsarregler i den norska 

                                                                                                                                                               
15 5 § Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning LOV-2006-06-30-56. 
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arbetsmiljölagen. En blankett för anmälan finns på Granskings-
utvalgets hemsida. 

Granskingsutvalget består av en ordförande som ska ha domar-
erfarenhet, en ersättare för ordföranden, sju ledamöter och fyra er-
sättare. Alla utses för en period av fyra år av Kunnskapsdeparte-
mentet efter förslag från Norges forskningsråd. Ingen kan utnämnas 
för fler än två sådana perioder i sträck. Minst en ledamot bör vara 
knuten till en forskningsmiljö i ett annat land. Sammansättningen ska 
säkra att kommittén har nödvändig forsknings- och forskningsetisk 
kompetens.  

Granskingsutvalgets beslut kan överklagas till Kunnskapsdeparte-
mentet, som tillsätter en särskild ad hoc-kommitté för behandling av 
ärendet. Denna kommittés beslut kan inte överklagas. Ad hoc-kom-
mittén ska ha sju ledamöter, varav minst en ska ha anknytning till en 
forskningsmiljö i ett annat land. Arbetsgivarens eventuella sanktioner 
mot den som har funnits skyldig till oredlighet kan överklagas till 
förvaltningsdomstol.  

Reformering av systemet 

Hösten 2016 har det norska Kunnskapsdepartementet lämnat en 
proposition till Stortinget om bl.a. förändringar av systemet för utred-
ningar av misstänkt oredlighet i forskning. I den föreslås en plikt för 
forskningsinstitutionerna att behandla alla ärenden om misstänkta 
brott mot erkända forskningsetiska normer. Institutionerna måste 
inrätta egna kommittéer och riktlinjer för behandling av dessa ären-
den. Det föreslås också att den lagfästa definitionen av oredlighet 
ändras till ”forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige 
brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig 
eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av 
forskning”. Vidare föreslås att en forskningsinstitutions beslut om att 
oredlighet har begåtts ska kunna överklagas till Granskingsutvalget, 
och att Granskingsutvalget dessutom på eget initiativ kan behandla 
ärenden om misstänkta brott mot erkända forskningsetiska normer. 
Möjligheten att överklaga Granskingsutvalgets beslut till Kunnskaps-
departmentet föreslås tas bort. I propositionen föreslås det vidare att 
både forskningsinstitutionerna och Granskingsutvalget i sina beslut 
alltid ska ta ställning till om det föreligger vetenskaplig oredlighet 
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eller inte, om det föreligger systemfel vid institutionen och om det 
vetenskapliga arbetet ska rättas eller dras tillbaka. Propositionen har i 
skrivande stund inte behandlats av Stortinget.16  

5.5 Nederländerna 

I Nederländerna17 är det forskningsinstitutionerna som är ansvariga 
för att utreda misstankar om oredlighet i forskning. 2003 inrättades av 
den nederländska vetenskapsakademin (KNAW), den nederländska 
organisationen för forskning (NWO) och Sammanslutningen av 
universitet i Nederländerna (VSNU) ett oberoende rådgivande organ 
– Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) – som kan 
ge råd till de institutioner som är knutna till LOWI i fall av misstänkt 
oredlighet. En utredning måste först ha gjorts vid den berörda 
institutionen. LOWI:s yttrande är rådgivande och ställs till den be-
rörda institutionen. I de sammanfattningar av ärendena som finns på 
hemsidan redogörs för huruvida institutionen följde LOWI:s yttrande 
eller ej.  

5.6 Storbritannien 

I Storbritannien18 finns igen lagreglering kring oredlighet i forskning. 
De enskilda forskningsinstitutionerna ansvarar för hanteringen. 

År 2006 bildades the UK Research Integrity Office (UKRIO), 
som är ett oberoende organ som stödjer forskningsinstitutioner i 
arbetet med god vetenskaplig praxis. UKRIO finansieras av bl.a. 
staten, universitet och andra forskningsinstitutioner och vetenskap-
liga sammanslutningar. Organisationen ger råd om hur forsknings-
institutionerna ska främja god forskningssed och förebygga och 
utreda oredlighet. UKRIO ordnar också utbildningar om detta. 
Enskilda forskare, beslutsfattare vid forskningsinstitutioner och även 
allmänheten kan vända sig till UKRIO för att få råd.  

UKRIO publicerade 2008 en manual för hur forskningsinstitu-
tioner kan utreda misstänkt oredlighet, som de uppmanar institu-

                                                                                                                                                               
16 Det kongelige kunnskapsdepartementet, Prop. 158 L (2015–2016). 
17 Framställningen bygger på information på LOWI:s hemsida www.lowi.nl/en 
18 Framställningen bygger på information från http://ukrio.org/ 

http://www.lowi.nl/en
http://ukrio.org/
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tionerna att följa.19 Den utarbetades av the UK Panel for Research 
Integrity in Health and Biomedical Sciences men kan användas inom 
alla discipliner. UKRIO tillhandahåller även en förteckning över 
experter som kan användas som utredare i ärenden om misstänkt 
oredlighet. Det är frivilligt att ansluta sig till UKRIO:s rekommen-
dationer och UKRIO har inga sanktionsmöjligheter.  

5.7 Tyskland 

I Tyskland har de enskilda universiteten/forskningsinstitutionerna 
ansvar för att behandla ärenden om oredlighet i forskning. Den största 
tyska forskningsfinansiären, Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), har också sin egen kommitté för behandling av ärenden om 
misstänkt oredlighet. DFG är en privaträttslig sammanslutning vars 
medlemmar är universitet, andra forskningsinstitutioner, vetenskap-
liga sammanslutningar och vetenskapsakademier. DFG:s medel 
kommer främst från regeringen och förbundsländerna.  

DFG publicerade 1998 rekommendationer för upprätthållande av 
god vetenskaplig sed. Bakgrunden till rekommendationerna var att 
Tyskland hade haft sitt största fall av oredlighet i forskningen 
någonsin och därför tillkallat en kommitté med internationella exper-
ter som utarbetade rekommendationer om vad som borde göras för 
att förhindra liknande fall i framtiden. Rekommendationerna upp-
daterades 2013 i bl.a. de delar som gäller hur påstådd oredlighet ska 
hanteras.20  

Forskare som vill ha finansiering av DFG måste följa rekommen-
dationen om god vetenskaplig sed och de universitet och övriga 
forskningsinstitutioner som vill ha finansiering måste implementera 
rekommendation 1 till 8. Alla registrerade forskningsinstitutioner har 
också gjort det.21 Rekommendationerna säger bl.a. att universitet 
och forskningsinstitutioner måste utarbeta regler om god veten-
skaplig sed, att forskare ska vara involverade i arbetet med detta 
och att primärdata ska sparas på ett säkert sätt i 10 år. Rekommen-

                                                                                                                                                               
19 UK Research Integrity Office, Procedure for the Investigation of Misconduct in Research, 
August 2008.  
20 DFG, Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis/Proposals for Safeguarding 
Good Scientific Practice, Denkschrift/Memorandum, 2013. 
21 www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/good_scientific_practice/index.html 

http://www.dfg.de/en/research_funding/principles_dfg_funding/good_scientific_practice/index.html
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dation 8 handlar om proceduren för misstänkt oredlighet och lyder 
som följer. 

Universities and research institutes shall establish procedures for dealing 
with allegations of scientific misconduct. They must be approved by the 
responsible corporate body. Taking account of relevant legal regulations 
including the law on disciplinary actions, they should include the 
following elements: 

– a definition of categories of action which seriously deviate from good 
scientific practice (Recommendation 1) and are held to be scientific 
misconduct, for instance the fabrication and falsification of data, 
plagiarism, or breach of confidence as a reviewer or superior, 

– jurisdiction, rules of procedure (including rules for the burden of 
proof), and time limits for inquiries and investigations conducted to 
ascertain the facts, 

– the rights of the involved parties to be heard and to discretion, and 
rules for the exclusion of conflicts of interest, 

– sanctions depending on the seriousness of proven misconduct, 

– the jurisdiction for determining sanctions. 

De regler som upprättas på området har dock inte företräde fram-
för lagstiftning gällande arbetsrätt eller akademiska titlar. I kom-
mentaren till rekommendation 8 sägs att proceduren bör delas upp 
i två faser: en inledande där man undersöker om det finns grund för 
misstankarna och om man i så fall ska undersöka dem vidare och en 
utredande fas där man utreder misstankarna vidare och kommer till 
beslut. Det är den enskilda institutionen som bestämmer hur 
utredningen går till och vilka som utreder.  

Rekommendation 5 säger att universitet och forskningsinstitu-
tioner ska utnämna oberoende ombudsmän (det kan vara en person 
eller en liten grupp) till vilka de anställda kan vända sig med frågor 
om god vetenskaplig sed och i fall av misstänkt oredlighet. För att 
undvika intressekonflikter ska ombudsmännen inte vara personer 
med ledande funktion vid institutionen. I kommentaren till rekom-
mendationen sägs att anonyma anmälningar kan behandlas men att 
det är bättre om anmälaren är känd för de som ska undersöka ärendet. 
Visselblåsarens namn måste dock hållas hemligt för utomstående.  

Rekommendation 17 handlar om visselblåsare och säger att en 
forskare som rapporterar misstänkt oredlighet inte får lida skada i sin 
egen karriär till följd av det. Ombudsmannen och institutionen som 
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bekräftar en sådan misstanke måste skydda visselblåsaren på ett 
passande sätt. Visselblåsaren måste ge informationen ”i god tro”. 

DFG finansierar också en nationell forskningsombudsman, som är 
helt oberoende från DFG:s egen kommitté för undersökningar av 
påstådd oredlighet. Funktionen inrättades 1999 som svar på en rekom-
mendation av kommissionen bestående av internationella experter. 
Ombudsmannen är en kommitté som ger stöd och råd till alla forskare 
i frågor om god vetenskaplig sed och oredlighet i forskning. Forskare 
kan kontakta ombudsmannen direkt, oavsett om man har fått finan-
siering av DFG eller inte. Ombudsmannen har ingen formell makt 
utan är tänkt att ha en medlande roll i de fall då det uppstår konflikt 
mellan forskare på olika institutioner eller om någon inte har tilltro till 
den egna institutionens ombudsman.  

5.8 USA 

Det var i USA som utredningar av misstänkt oredlighet i forskning 
först började genomföras på ett systematiskt sätt. Efter att forsk-
ningsfusk hade avslöjats vid fyra stora forskningscentra under 1970-
talet skapades inom den amerikanska statsförvaltningen under 1980-
talet processer och organisation för att hantera frågor om oredlighet i 
forskning.22 År 2000 antogs en gemensam federal policy om ored-
lighet i forskningen (U.S. Federal Policy on Research Misconduct) för 
att harmonisera de riktlinjer och regelverk som de olika federala 
forskningsfinansiärerna arbetade efter.23 Den har implementerats av 
ett antal departement och myndigheter, bl.a. de största forsknings-
finansiärerna National Institutes of Health och the National Science 
Foundation.24  

Research misconduct (oredlighet) definieras i policyn som 

fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or 
reviewing research, or in reporting research results. 

Oredlighet inkluderar inte omedvetna fel (honest error) eller me-
ningsskiljaktigheter. För att det ska vara tal om oredlighet krävs att  

                                                                                                                                                               
22 Forsman, Birgitta, Forskningsetik En introduktion, Studentlitteratur, 1997 s. 23 f. 
23 http://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy 
24 http://www.uaf.edu/ori/responsible-conduct/research-misconduct/  

http://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy
http://www.uaf.edu/ori/responsible-conduct/research-misconduct/
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There be a significant departure from accepted practices of the relevant 
research community; and 

The misconduct be committed intentionally, or knowingly, or recklessly; 
and 

The allegation be proven by a preponderance of evidence. 

Enligt policyn har de federala forskningsfinansiärerna och de enskilda 
forskningsinstitutionerna/lärosätena som får finansiering från de förra 
ett gemensamt ansvar för forskningsprocessen. Det är forsknings-
utförarna som ansvarar för att förebygga och upptäcka oredlighet och 
för att utreda misstankar och besluta om sanktioner. Forsknings-
institutionerna ska underrätta aktuell forskningsfinansiär när en 
undersökning om oredlighet inleds och även rapportera resultatet dit. 
Under utredningen ska institutionen omedelbart underrätta finan-
siären om det t.ex. finns fara för allmänhetens hälsa eller säkerhet, om 
finansiärens intressen eller resurser är hotade eller om det finns miss-
tanke om lagöverträdelse. 

Finansiärerna kan göra egna utredningar i ärendena om de be-
dömer att den enskilda institutionen inte klarar av det eller om finan-
siärens inblandning är nödvändig för att skydda allmänintresset. De 
kan också besluta om ytterligare sanktioner utöver de som forsk-
ningsinstitutionen vidtagit, t.ex. indragning av forskningsmedel eller 
avstängning. The Office of Research Integrity inom the Department 
of Health and Human Services publicerar på sin hemsida en samman-
fattning av varje konstaterat fall av oredlighet inom sitt ansvars-
område, inklusive namn på den skyldige, i de fall där forsknings-
finansiären vidtagit någon sanktionsåtgärd.25  

I den federala policyn finns riktlinjer för rättvisa och snabba 
processer. De säger att det ska finnas skydd för både den som an-
mäler och den som blir anmäld, att deras identiteter ska hållas hem-
liga under processen, att den som anklagas ska få skriftligt besked om 
detta och möjlighet att lämna sina synpunkter på anklagelsen och de 
påstådda bevisen, att de som utreder inte ska vara jäviga och att 
processen ska ske inom rimliga tidsramar.  

Forskningsinstituten och lärosätena följer ofta en tvåstegsmodell 
för utredning av misstänkt oredlighet som har utarbetats av the 
Association of American Universities: en första informell fas 

                                                                                                                                                               
25 http://ori.hhs.gov/case_summary 

http://ori.hhs.gov/case_summary
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(inquiry) där man klarlägger om det är nödvändigt att gå vidare med 
en formell utredning, och en andra utredande fas där man utreder 
fallet. Efter denna fattas ett beslut och eventuella sanktioner vidtas. 
Dessa kan vara allt från skriftlig varning till avsked.26  

5.9 Österrike 

När frågan om oredlighet i forskning i mitten av 2000-talet blev all-
mänt diskuterad i Österrike till följd av ett allvarligt fall konstaterades 
att alla universitet hade olika sätt att hantera oredlighet på. Som svar 
på denna situation inrättades i december 2008 ett oberoende organ, 
Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI), 
som huvudsakligen finansieras av universitet och forskningsfinan-
siärer, totalt 37 institutioner.27  

ÖAWI arbetar dels med att utreda fall av misstänkt oredlighet, 
dels med medvetandehöjande och andra preventiva åtgärder genom 
framför allt utbildningsinsatser. För utredningar av misstänkt oredlig-
het finns inom ÖAWI en kommission bestående av sex utländska 
experter (som ska kunna läsa dokument på tyska). Privatpersoner och 
institutioner kan anmäla ett fall till ÖAWI, som själv bestämmer om 
de vill ta upp det till behandling. Kommissionen utreder genom att ta 
in skriftligt underlag och intervjua experter och berörda. Dess slutliga 
utlåtande om ett fall innebär en rekommendation till den berörda 
institutionen. Utlåtandet har ingen rättsverkan. Mellan juni 2009 
och december 2015 har de haft 91 utredningar varav 30 konstate-
rades involvera oredlighet. ÖAWI ger också råd och kan medla vid 
konflikter, och har tillsammans med medlemsorganisationerna ut-
vecklat riktlinjer om god vetenskaplig sed.    

                                                                                                                                                               
26 Beskrivet i DFG, Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis/Proposals for Safe-
guarding Good Scientific Practice, Denkschrift/Memorandum, 2013 s. 100 f.  
27 Framställningen bygger på information på ÖAWI:s hemsida www.oeawi.at/en och i dess 
årsrapport för 2015 www.oeawi.at/downloads/Jahresbericht%202015_final_e.pdf 

http://www.oeawi.at/en
http://www.oeawi.at/downloads/Jahresbericht%202015_final_e.pdf
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5.10 Internationellt arbete 

Frågor om hur misstänkt oredlighet i forskning bör hanteras har 
uppmärksammats i flera internationella sammanhang, men ofta 
nöjer man sig med att konstatera att system för att hantera sådana 
misstankar bör finnas, utan att närmare specificera hur de ska 
utformas. OECD Global Science Forum utarbetade 2007 en rad 
krav som de nationella systemen för hantering av misstankar om 
oredlighet i forskning bör leva upp till. Till exempel bör det finnas 
tydliga regler, principer och procedurer för hantering av ärendena 
och utredningsansvaret bör fördelas på olika aktörer i systemet. 
OECD pekar dock inte ut någon särskild modell som alla bör följa, 
eftersom de olika ländernas system och traditioner skiljer sig åt. 
Under den andra världskonferensen om Research Integrity 2010 i 
Singapore enades deltagarna om The Singapore Statement on Research 
Integrity som bl.a. säger att forskningsinstitutioner m.fl. ska ha pro-
cesser för att hantera misstänkt oredlighet.28 EU:s rådsslutsatser 
om forskningsintegritet från december 2015 framhåller behovet av 
åtgärder för att förebygga och ta itu med försumlig yrkesutövning 
inom forskningen, inbegripet tvivelaktig forskningspraxis, och upp-
manar forskningsorganisationerna och medlemsstaterna att hitta 
lämpliga kanaler för att utreda förment försumlig yrkesutövning 
bland forskare och vid behov institutioner där detta förekommer.29 
 

                                                                                                                                                               
28 Punkt 12, The Singapore Statement on Research Integrity, www.singaporestatement.org/ 
statement.html 
29 Europeiska unionens råd, Rådets slutsatser 14853/15 av den 1 december 2015 om forsk-
ningsintegritet. 

http://www.singaporestatement.org/
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6 Problem och allmänna 
överväganden 

I utredningens direktiv ges en bakgrund till varför utredningen har 
tillsatts. Av direktivet framgår en rad problem med den nuvarande 
ordningen, vilka ligger till grund för de punkter som vi har haft i 
uppdrag att utreda. Under utredningens arbete och samråd med före-
trädare för det svenska forskarsamhället har de problembilderna be-
kräftats, men även andra problem framkommit. Alla vi har samrått 
med ställer sig dock inte bakom alla problembeskrivningar.  

I detta kapitel ger vi först en övergripande bild av det vi anser är de 
viktigaste problemen med den nuvarande ordningen kring utred-
ningar av misstänkt oredlighet i forskning och förebyggande arbete 
kring god forskningssed. Därefter redogör vi för vissa allmänna över-
väganden, målbilder och ramar som ligger till grund för utredningens 
förslag.  

6.1 Problem med den nuvarande ordningen 

6.1.1 Alltför stora olikheter i utredningar  
och konsekvenser av oredlighet i forskning  

Dagens system där de statliga universiteten och högskolorna ansvarar 
för att utreda misstänkt oredlighet i forskning och i vissa fall kan och 
ska begära ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forskning 
vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) anses av många inte 
skapa en tillräckligt stor nationell enhetlighet i fråga om vare sig be-
handling av misstänkt oredlighet eller konsekvenser av konstaterad 
oredlighet.  

Detta problem har flera ingående delar. Dels saknas en nationell 
definition av vad oredlighet är, dels saknas närmare regler för hur 
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en utredning av misstänkt oredlighet ska gå till, och dels saknas 
riktlinjer för vilka konsekvenser som bör följa när oredlighet har 
konstaterats. Närliggande problem som har påtalats är också att de 
statliga universiteten och högskolorna fram till 2016 utnyttjade 
Expertgruppen för oredlighet i forskning i väldigt liten utsträckning 
och att de i flera fall tagit egna beslut som gått på tvärs mot Expert-
gruppens yttranden samt att det inte finns någon reglering kring 
oredlighet i forskning för andra forskningsutförare än de statliga 
universiteten och högskolorna. Nedan diskuteras dessa punkter i tur 
och ordning. 

Ingen nationell definition av oredlighet i forskning 

Det är upp till varje universitet och högskola och annan forsknings-
utförare att själv definiera vad oredlighet i forskning är, och defini-
tionerna skiljer sig åt på många punkter.  

En olycklig konsekvens av detta är att en forskare kan fällas för 
oredlighet i forskning vid ett lärosäte för en förseelse som hen inte 
skulle ha fällts för vid ett annat lärosäte. En annan konsekvens är 
att yttrandena från Expertgruppen för oredlighet inte alltid följs av 
berört lärosäte om det har en annan uppfattning än Expertgruppen 
om vad oredlighet är. 

Svårigheter som har påtalats med alla definitioner av oredlighet är 
bl.a. att klarlägga när i tiden oredlighet kan anses ske, om det t.ex. har 
ett nödvändigt samband med själva publiceringen av ett forsknings-
resultat eller om man kan göra sig skyldig till oredlighet redan före en 
publikation, och vilka som kan anses vara ”medskyldiga” till en ored-
lighet i forskning, t.ex. handledare eller medförfattare. 

Inga enhetliga regler för hur en utredning  
av misstänkt oredlighet ska gå till 

Universiteten och högskolorna har också, i avsaknad av nationell 
reglering, olika ordningar för hur ärenden om misstänkt oredlighet i 
forskning ska hanteras. Även detta bidrar till att misstänkta forskare 
kan behandlas olika vid olika lärosäten. Det har också framförts att det 
i dag är oklart hur forskarstuderande ska utredas, som forskare i ett 
centralt organ, vid lärosätet eller som studenter vid disciplin-
nämnderna? 
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Det har också uttryckts att även regelverket för Expertgruppen 
för oredlighet i forskning är otydligt. Expertgruppens instruktion 
återfinns t.ex. i princip endast i en paragraf och av den bestäm-
melsen kan det inte utläsas hur Expertgruppen ska arbeta och vad 
som förväntas av gruppens arbete. 1  

Det har samtidigt pekats på att det är viktigt att universitetens 
och högskolornas autonomi respekteras och att gränsen mellan vad 
som ska avgöras av ett centralt organ och vad som ska avgöras av 
ett universitet eller en högskola är viktig.  

Inga riktlinjer för konsekvenser av oredlighet  

Ett ytterligare problem är att konsekvenserna av oredlighet kan bli 
helt olika beroende på var forskaren är anställd. Om en forskare 
som fälls för oredlighet inte längre är anställd vid lärosätet så 
kanske den konstaterade oredligheten inte heller får några konse-
kvenser alls. I sammanhanget har också påpekats att forsknings-
finansiärerna inte heller har tydliga riktlinjer för hur finansiering 
eventuellt ska påverkas om en forskare fälls för oredlighet.  

Expertgruppen för oredlighet är inte tillräckligt normerande 

Expertgruppen för oredlighet i forskning skulle kunna ha en nor-
merande roll som skulle kunna avhjälpa en del av de ovan skisserade 
problemen, men så har det inte blivit. Som nämnts ovan har läro-
sätena inte begärt så många yttranden från Expertgruppen (med 
undantag för 2016) och de har i flera fall tagit egna beslut som gått på 
tvärs mot Expertgruppens yttranden i oredlighetsfrågan.  

Expertgruppen har vidare inget mandat att begära in utrednings-
material från lärosätena, men måste kunna förlita sig på utred-
ningsmaterialets fullständighet för att kunna göra sina utredningar. 
Det har förekommit att lärosäten inte ens efter förfrågan från 
Expertgruppen har kommit in med relevant bakgrundsmaterial och 
Expertgruppen har då inte kunnat utreda frågan om oredlighet på 
ett tillfredsställande sätt.  

                                                                                                                                                               
1 9 § förordningen (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden. 
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Regleringen träffar enbart statliga universitet och högskolor 

Ett annat problem med den nuvarande ordningen är att regelverket 
kring utredningar av misstänkt oredlighet i forskning enbart omfattar 
de statliga universiteten och högskolorna. Forskning utförs ju av en 
rad andra forskningsutförare inom både offentlig och privat sektor, 
och oredlighet i forskning kan vara lika skadlig oavsett var den än 
förekommer.  

6.1.2 Problem kring tilltron till utredningar  
av oredlighet inom den egna organisationen 

Även om de kan begära ett yttrande från Expertgruppen för ored-
lighet i forskning är det de statliga universiteten och högskolorna 
själva som har ansvar för att utreda misstänkt oredlighet inom den 
egna organisationen. Detta är problematiskt av flera anledningar. 
Universitet och högskolor är aktörer på en utbildnings- och forsk-
ningsmarknad. Även om en utredning genomförs på ett fullt sakligt 
korrekt sätt av ett lärosäte kan tilltron till utredningen riskera att 
ifrågasättas om värnandet av ett lärosätes varumärke och utredningens 
opartiskhet kan se ut att stå i motsatsförhållande till varandra. 

Ett närbesläktat problem med att varje lärosäte själv utreder sina 
egna fall av oredlighet i forskning är att rektor får många olika 
roller i en sådan process. Rektor är ofta både den som är ytterst an-
svarig för att begära en utredning, besluta i oredlighetsfrågan och 
besluta om eventuella konsekvenser, och den som är ansvarig för 
arbetsmiljö och skydd för den som anmäler och blir anmäld.  

6.1.3 Svårt att upprätthålla utredningskompetens 

Det har också uppmärksammats att det är ett problem att utred-
ningskompetensen kring frågor om oredlighet i forskning sprids på 
så många olika instanser som alla har väldigt få fall att utreda. Det 
blir alltmer komplicerat att t.ex. kunna avgöra om ett visst material 
är fabricerat eller inte och många hävdar att i vart fall mindre hög-
skolor har svårt att kunna svara upp mot de kompetensbehov som 
utredningar av misstänkt oredlighet behöver. 
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6.1.4 Inte tillräckligt god rättssäkerhet  
för de som anmäler och de som blir anmälda 

Ett problem som ofta uppmärksammas är att den person som an-
mäler oredlighet ofta befinner sig i en pressad situation. Vissa, som 
t.ex. står i beroendeställning till den som misstänks för oredlighet, 
kanske inte ens vågar anmäla av rädsla för negativa konsekvenser. Per-
soner som anmäler misstänkt oredlighet riskerar också att uppfattas 
som obekväma av arbetsgivaren eller av kolleger. Många har påtalat 
att det inte finns ett tillräckligt rättsskydd för dessa personer.  

Ett annat problem är att en misstanke om oredlighet i forskning 
kan hänga kvar länge trots att en person har friats från misstanken. 
Det har också påtalats att situationen för de som misstänks för 
oredlighet inte är tillräckligt rättssäker. Dessa personer kan komma 
att känna sig utlämnade och ensamma och kan därför vara i behov av 
stöd och kanske även ett tilldelat ombud. Det har framkommit att 
forskare som anklagas för oredlighet inte alltid har fått tillräcklig in-
formation om processen. Ytterligare ett problem som har påtalats är 
att lärosätenas beslut om oredlighet inte kan överklagas. 

6.1.5 Universitet och högskolor arbetar inte tillräckligt 
systematiskt med frågor om god forskningssed 

Lärosätenas arbete kring god forskningssed är viktigt för att före-
bygga oredlighet i forskning, men det har framkommit att arbetet 
inte alltid är systematiskt och genomgripande. Till exempel ges 
utbildning i frågor om god forskningssed till doktorander, men 
diskussionerna hålls i många fall sedan inte levande under resten av 
forskarnas karriärer. Det är heller inte helt tydligt vilket ansvar för 
upprätthållande av god sed som tillfaller den enskilda forskaren, 
institutionen och arbetsgivaren. I vissa samråd har det framförts att 
problemet med oredlighet i forskning egentligen är ganska litet och 
att de mindre allvarliga avvikelserna från god forskningssed sam-
mantaget har större skadeverkningar. Flera personer vi har talat 
med har också påpekat att det är svårt att dra en gräns mellan av-
vikelse från god forskningssed och dålig forskning och att en stän-
dig diskussion kring sådana frågor borde föras vid lärosätena. 
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Ytterligare en brist som ofta har påtalats är att det inte sker mer 
kunskapsspridning och informationsutbyte mellan lärosäten i frågor 
om god sed och oredlighet i forskning.  

6.1.6 Oklart syfte med att göra utredningar om oredlighet 

En fråga som har väckts och som tangerar alla de ovan nämnda pro-
blemen är vad syftet egentligen är med att göra en utredning av ored-
lighet i forskning. Är det framför allt att utpeka ansvar för oredlig 
forskning, att rätta felaktig forskning eller att förebygga att oredlig-
het inträffar igen? Svaret är avhängigt av om man främst betonar 
individuella eller strukturella faktorer som orsak till att oredlighet i 
forskningen förekommer. Bestämmelserna kring utredningarna 
kommer att utformas utifrån vilken syn som finns på orsaker till 
oredlighet och syftet med utredningarna. I detta sammanhang finns 
det de som hävdar att utredningarna i dag alltför mycket fokuseras 
kring att peka ut någon skyldig forskare och att man i stället borde 
fokusera mer på strukturella faktorer som kultur och miljö vid forsk-
ningsinstitutionen. 

6.2 Utgångspunkter för utredningens förslag 

Som framgått ovan har utredningen uppmärksammats på ett antal 
problem med den nuvarande ordningen för utredningar av oredlighet 
i forskning. I kommande delar av betänkandet kommer vi att föreslå 
lösningar på problemen i den utsträckning vi bedömer att sådana är 
möjliga. Problemen är av helt olika natur och eventuella lösningar 
ligger inte alltid inom ramen för vad en sådan här utredning kan före-
slå i form av statliga regleringar. En del problem bör snarare hanteras 
inom forskarsamhället och dess diskussioner kring vetenskapliga och 
etiska frågor. Nationella lösningar är heller inte alltid tillräckliga 
eftersom forskningen är en gränsöverskridande verksamhet. Vissa 
problem skulle därmed behöva adresseras inom ramen för internatio-
nellt samarbete.  
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6.2.1 Förslagens huvudsakliga syfte är att värna forskningens 
tillförlitlighet och kvalitet, allmänhetens förtroende  
för forskningen samt god forskningssed  

Utredningens huvudsakliga uppgift har varit att lämna förslag som 
säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet 
i forskning. I kommittédirektivet pekas på att det är angeläget att 
frågor om oredlighet i forskning hanteras på ett sådant sätt att all-
mänhetens förtroende för forskningen främjas. Utredningen håller 
med om att ett främjande av allmänhetens förtroende för forskningen 
är av största vikt. Om allmänhetens förtroende rubbas försvåras den 
nödvändiga samverkan mellan samhälle och forskning och risken för 
att information som inte är vetenskapligt underbyggd får en oförtjänt 
legitimitet ökar.  

En tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet i forsk-
ning syftar förstås också till att oredlighet ska upptäckas och att fel-
aktiga forskningsresultat ska dras tillbaka eller rättas, vilket i sin tur 
bidrar till ökad tillförlitlighet och kvalitet i forskningen. Brister i 
forskningens tillförlitlighet och kvalitet kan få mycket negativa kon-
sekvenser för samhället och enskilda individer. I direktivet påpekas 
att det är allvarligt om forskningsresultat som bygger på fusk eller 
annan oredlighet i forskning har publicerats och resultaten ligger till 
grund för föreskrifter och policyutformning eller för hur processer, 
metoder och produkter utformas. Negativa konsekvenser är särskilt 
tydliga när det gäller medicinsk forskning men gäller även andra 
forskningsområden. 

Ytterligare ett syfte med att ha en tydlig och rättssäker hantering 
av misstänkt oredlighet i forskning, där risken för oredliga forskare 
att bli upptäckta och fällda är stor, är att förebygga uppkomsten av 
oredlighet.  

Utredningen har också haft i uppgift att utreda vissa frågor kring 
god forskningssed. En tydlig och rättssäker hantering av misstänkt 
oredlighet i forskning anser vi är en del i upprätthållandet av god 
forskningssed.  
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6.2.2 Målbilder och ramar 

Utifrån värnandet av forskningens kvalitet och tillförlitlighet, allmän-
hetens förtroende för forskningen samt god forskningssed som 
grundläggande utgångspunkter och med beaktande av de problem 
som har anförts ovan har utredningen uppställt följande målbilder och 
ramar för hur de uppmärksammade problemen bäst bör lösas: 

 En större enhetlighet och likabehandling gällande utredningar av 
misstänkt oredlighet i forskning bör eftersträvas. Objektivitet 
och likabehandling är gemensam värdegrund för statsförvalt-
ningen. Om oredlighet i forskning av olika forskningsutförare 
prövas på väldigt olika sätt och grunder trots liknande situa-
tioner, bör det därför åtgärdas.  

 Rättssäkerhetsaspekter bör övervägas särskilt. 

 Oredlighet i forskning bör dock inte kriminaliseras. I dag är det 
forskarsamhället självt (genom lärosätena) som hanterar frågor 
om oredlighet i forskning och dess definitioner. En kriminaliser-
ing av oredlighet i forskning skulle innebära ett väsensskilt annat 
sätt att se på dessa frågor genom att utredningarna i stället inte 
bara helt skulle övertas av andra aktörer såsom polis, åklagare och 
domstolar utan även att bedömningarna skulle flyttas från ett 
akademiskt och vetenskapligt sammanhang till en juridisk straff-
rättsbedömning. Utredningen anser inte att ett sådant förfarings-
sätt är nödvändigt eller önskvärt.  

 Processerna kring utredningar, beslut och konsekvenser gällande 
oredlighet i forskning bör förtydligas. 

 Förändringsförslag bör vara balanserade. Forskningsutförare 
bör inte fråntas uppgifter från sin egen verksamhet eller detalj-
regleras i någon större utsträckning än vad som kan bedömas som 
nödvändigt. Systemet bör så långt möjligt utformas så att 
forskningsutförare ser positivt på förändringarna.  

 Det förebyggande arbetet kring god forskningssed bör upp-
märksammas särskilt. 

 Ett nytt system för utredningar av misstänkt oredlighet i forsk-
ning bör inte bli helt olikt de system som finns i våra grannländer. 
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7 En nationell nämndmyndighet 
för prövning av oredlighet  
i forskning 

Utredningen har haft i uppgift att göra en översyn av verksamheten 
vid Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikpröv-
ningsnämnden och vid behov föreslå en ny ändamålsenlig organisation 
för oberoende utredningar av oredlighet i forskning, med beaktande 
av de krav på tydlig ansvarsfördelning, rättssäkerhet och effektivitet 
som utgör grunden för organisering av statlig verksamhet. Översynen 
av verksamheten vid Expertgruppen för oredlighet i forskning vid 
Centrala etikprövningsnämnden redovisades i avsnitt 4.4. I detta 
kapitel övervägs och föreslås en ny ändamålsenlig organisation för 
oberoende utredningar av oredlighet i forskning.  

7.1 Alternativ för en förändrad organisation  
för utredningar av oredlighet i forskning 

Utifrån översynen av dagens reglering av hur misstänkt oredlighet i 
forskning ska utredas och de problem som har påtalats är utred-
ningens slutsats att det behövs vissa förändringar i organisationen för 
utredningar av misstänkt oredlighet, för att systemet ska ge bättre 
förutsättningar för tillförlitlighet och rättssäkerhet. Enligt utred-
ningen finns tre huvudsakliga alternativ för sådana förändringar som 
bygger på tre ganska olika synsätt gällande vem som bör ha ansvar för 
vad i utredningarna. 

Det första alternativet är att behålla den nuvarande organisationen 
med Expertgruppen för oredlighet i forskning som en rådgivande 
instans, men att samtidigt föreskriva mer detaljregleringar så att forsk-
ningsutförarnas utredningar blir mer enhetligt genomförda. Alter-
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nativet innefattar ungefär samma synsätt som i dag att det i huvudsak 
är forskningsutförarnas ansvar att utreda alla misstankar om oredlig-
het i forskning, men att en nationell instans kan biträda forsknings-
utförarna i detta ansvar, om forskningsutförarna begär det. 

Det andra alternativet är att införa en överklagandenämnd som 
överprövar forskningsutförarnas utredningar och beslut om oredlig-
het i forskning. Även det alternativet innebär att det är forsknings-
utförarnas ansvar att utreda misstankar om oredlighet i forskning 
men att de inte längre kan få möjlighet till biträde i utredningarna av 
en nationell instans. Den nationella instansen kommer i så fall endast 
att ha en överprövande roll av forskningsutförarnas utredningar när 
utredningarna väl har genomförts. 

Det tredje alternativet är att ett fristående organ ges i uppdrag att 
pröva alla fall av misstankar om oredlighet i forskning. Alternativet 
innebär en förändring i förhållande till det nuvarande systemet genom 
att utredningsansvaret för misstankar om oredlighet i forskning 
flyttas från forskningsutförarna till det fristående organet. 

I följande avsnitt diskuteras mer ingående för- och nackdelar med 
dessa tre alternativ. Därefter presenterar utredningen sina överväg-
anden och förslag om vilken modell som bör väljas. 

7.1.1 Alternativ 1 – Det nuvarande systemet behålls  
med vissa kompletteringar 

Detta alternativ betonar forskningsutförarnas självständighet. Forsk-
ningsutförarna ansvarar för utredningarna av oredlighet men regel-
verket skärps så att hanteringen blir mer enhetlig. Expertgruppen för 
oredlighet i forskning får även fortsättningsvis en rådgivande roll. 

Fördelar 

Genom att helt utgå från den befintliga ordningen kan organisations-
mässiga konsekvenser av förändringsförslag hållas så små som möjligt, 
vilket bl.a. innebär mindre ingrepp i forskningsutförarnas verksam-
heter och lägre kostnader för administrativa förändringar. Expert-
gruppen för oredlighet i forskning har även under flera års tid arbetat 
med utredningar av oredlighet i forskning och därmed fått en särskild 
kompetens och erfarenhet i frågorna. Om man utgår från den 
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gällande ordningen går Expertgruppens kompetens och erfarenhet 
inte förlorad, jämfört med om förändringsförslagen blir mer organi-
satoriskt långtgående.  

Nackdelar 

Om det befintliga systemet behålls kommer ett nationellt organ även 
fortsättningsvis att bara ha en slags rådgivande uppdragsroll i för-
hållande till forskningsutförarna. Detta gör det svårare för organet att 
få en mer auktoritär roll vid utredningar om oredlighet i forskning, 
vilket i sin tur försvårar möjligheterna att skapa större enhetlighet vid 
bedömningar av oredlighet i forskning. Den rådgivande rollen för-
svårar också möjligheterna för en forskare att kunna få prövat ett 
fällande beslut om oredlighet i forskning, eftersom organet bara är 
rådgivande i förhållande till forskningsutföraren och inte är mer 
självständigt i sina utredningar och beslut. En rådgivande roll innebär 
också att det saknas skäl för vem som helst att kunna anmäla miss-
tänkta oredligheter direkt till organet och försvårar därmed möjlig-
heten att göra ett utredande organ mer tillgängligt för allmänheten.  

7.1.2 Alternativ 2 – Utredningar av oredlighet i forskning  
görs överklagbara till en särskild överklagandenämnd  

Detta alternativ innebär att det införs en överklagandenämnd som 
kan överpröva forskningsutförarnas utredningar om oredlighet i 
forskning. Ett sådant alternativ är organisationsmässigt inte helt 
främmande för t.ex. de statliga universiteten och högskolorna, efter-
som en del frågor redan har brutits ut från dem på liknande sätt. 
Organisationen för överklagandefrågor till Överklagandenämnden 
för högskolan eller Högskolans avskiljandenämnd är exempel på 
sådana ordningar, där man tidigare har bedömt att vissa frågor bör 
brytas ut till bedömning i en särskild ordning. Med ett sådant alterna-
tiv är det alltjämt forskningsutföraren som utreder och fattar besluten 
kring frågor om oredlighet i forskning, men besluten kan sedan över-
klagas till den nya överklagandenämnden.  
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Fördelar 

I dag är Expertgruppens för oredlighet i forskning yttranden ställda 
till de statliga universiteten och högskolorna, eftersom Expert-
gruppen är rådgivande till dem avseende frågan om oredlighet i 
forskning. Det medför att en enskild individ eller individer kan anses 
ansvariga för fel utan att ha någon reell möjlighet att kunna få en be-
dömning överprövad. Om t.ex. en efterföljande arbetsrättslig åtgärd 
inte beslutas efter en bedömning om att oredlighet i forskning före-
ligger, t.ex. för att en forskare inte längre är anställd av lärosätet eller 
av någon annan anledning, kommer frågan om oredlighet i forskning 
inte alls att prövas av någon domstolsinstans, t.ex. inom ramen för en 
arbetsrättslig ordning. Bristen på en tydlig möjlighet att överklaga ett 
beslut redan i anslutning till en utredning om oredlighet i forskning, 
är olycklig och bör hanteras (överklagandefrågor övervägs mer 
ingående i kapitel 13). Eftersom frågor om oredlighet i forskning kan 
vara svåra och komplicerade kan ett behov av överklagande lösas 
genom att forskningsutförarnas beslut om oredlighet i forskning görs 
överklagbara till en överklagandenämnd bestående av experter.1 

Nackdelar  

Ett problem som har påtalats med det nuvarande systemet är att 
lärosätena i vissa fall anser sig ha svårigheter med att utreda oredlighet 
i forskning. Ett system med en överklagandenämnd löser då inte 
sådana problem. I stället blir de problemen egentligen ännu större, 
eftersom lärosätena då helt berövas möjligheten att inhämta ett 
yttrande och få hjälp med utredningarna från en nationell instans. 
Förutom den praxis som den nya överklagandenämnden med tiden 
skulle avge, medför ett överklagandesystem i sig inte heller någon 
större enhetlighet i Sverige kring processer för och definitioner av 
oredlighet i forskning. I dag gäller att det är lärosätena själva som av-
gör vad oredlighet i forskning är samt hur misstankar om oredlighet 
ska hanteras. För en större enhetlighet i dessa frågor har bl.a. en 

                                                                                                                                                               
1 Utredningen finner i 13 kap. att en överprövning av ett beslut om oredlighet i forskning 
bör bli möjligt. En överklagandenämnd hade då varit ett alternativ till en sådan överprövning. 
Europakonventionens krav på en rättvis rättegång kan godta även andra prövningsorgan än 
domstolar. T.ex. har Överklagandenämnden för studiestöd ansetts som en sådan domstol 
(HFD 2015 ref 6).  
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nationellt gällande definition av begreppet oredlighet i forskning efter-
frågats. En sådan nationellt gällande definition framstår emellertid 
som ologisk, om det ändå är den lokala forskningsutföraren som har 
det fulla ansvaret för utredningar av misstankar om oredlighet i 
forskning. Någon större enhetlighet kan därför inte förväntas med 
detta alternativ. Att enbart fokusera en organisation kring över-
klagandefrågor ger inte heller utrymme till reglering av de minst lika 
viktiga frågorna kring förebyggande åtgärder mot oredlighet i 
forskning. 

7.1.3 Alternativ 3 – Ett nationellt organ får en mer tydlig  
och självständigt utredande roll av oredlighet i forskning 

Det tredje alternativet är att göra det nationella utredande organet 
mer tydligt fristående och oberoende från forskningsutförarna än 
vad som är fallet i dag. Det bör ske genom att organet ges i uppdrag 
att utreda alla misstankar om oredlighet i forskning. Forsknings-
utförarna ska då inte längre ha ansvaret för att utreda misstankar 
om oredlighet i forskning.  

Fördelar 

Det kan ibland behövas vissa särlösningar för att myndigheter 
och/eller befattningshavare inte ska ”utreda sig själva”. T.ex. gäller 
i dag att vissa arbetsrättsliga prövningar av högre befattningshavare 
vid statliga arbetsgivare inte genomförs av myndigheten själv såsom 
arbetsgivare, utan i stället görs av den oberoende Statens ansvars-
nämnd. Denna ordning tillkom för att bäst kunna garantera opartisk-
het och tillförlitlighet i sådana arbetsrättsliga bedömningar och då det 
ansågs finnas risk för att allmänheten annars skulle kunna vara kritisk 
till en ordning där arbetsrättsliga beslut mot t.ex. en högre chef 
avgörs av chefens kolleger.  

Enligt utredningen kan dagens ordning där de statliga universi-
teten och högskolorna egentligen utreder sig själva avseende miss-
tankar om oredlighet i forskning till viss del kritiseras med liknande 
utgångspunkter, i vart fall från allmänhetens synpunkt. Krav på 
opartiskhet och trovärdighet pekar då på att dagens ordning bör för-
ändras på liknande sätt. Med tanke på att lärosätena vill värna sina 
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varumärken och sina forskningsbidrag, kan trovärdigheten av ett 
lärosätes prövning riskera att bli ifrågasatt av allmänheten, även om 
prövningen är fullt sakligt korrekt genomförd. Detta utgör enligt 
utredningen i sig starka skäl för ett nationellt utredningsorgan med 
en mer självständig och fristående roll från lärosätena än vad som är 
fallet i dag.  

Ett mer fristående organ som utreder oredlighet i forskning med-
för också större tydlighet vad gäller avgränsningen mellan organets 
roll och ansvar och forskningsutförarnas roll och ansvar än vad som 
gäller i dag beträffande lärosätena och Expertgruppen för oredlighet i 
forskning. Universitetskanslersämbetet har också tidigare principiellt 
ifrågasatt den rådande ordningen från ett rättssäkerhets- och för-
troendeperspektiv, där det i praktiken blir upp till varje lärosäte att 
avgöra när ett yttrande ska inhämtas från Expertgruppen. Utred-
ningen anser att sådana oklarheter är negativa för såväl inblandade 
forskare som för förtroendet för forskningen. En klarare avgränsning 
är därför viktig för systemets tydlighet. Värnandet av forskningens 
kvalitet och trovärdighet samt rättssäkerheten är enligt utredningen 
därför ytterligare starka skäl för att bilda ett sådant mer fristående 
utredande organ med en klarare reglering. 

Ett annat grundproblem som har utpekats är att hela hantering-
arna av oredlighet i forskning måste blir mer enhetliga. Detta pro-
blem hänger samman med att definitionen av oredlighet i forskning 
i dag inte är nationellt gällande, utan formulerad av varje lärosäte 
för sig. En nationell definition av oredlighet i forskning framstår av 
den anledningen som viktig. För att bäst kunna säkerställa en en-
hetlig hantering av en sådan nationell definition bör även utred-
ningarna också helt göras av en fristående nationell instans snarare 
än av lärosätena själva. 

Om alla fall av misstänkt oredlighet i forskning ska utredas av en 
nationell myndighet kommer den myndigheten också att ha lättare 
för att upparbeta en kompetens på området än vad de enskilda forsk-
ningsutförarna har som bara behandlar enstaka fall, och kanske även 
med flera års mellanrum. Att ett oberoende organ utreder misstankar 
om oredlighet kan medverka till att det skapas en öppnare kultur 
kring frågor om god sed och oredlighet i forskning. Kunskap kan 
också spridas på ett bättre sätt, vilket i förlängningen bör medverka 
till minskad oredlighet och ökat förtroende för forskningen.  
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Nackdelar 

De statliga universiteten och högskolorna ska sköta sina egna verk-
samheter och andra myndigheter ska som en utgångspunkt inte blanda 
sig i de verksamheterna. Det finns en viss risk för att en större organi-
sationsförändring kan uppfattas negativt av lärosätena, med bl.a. 
åberopande av deras autonomi. De statliga universiteten och hög-
skolorna har emellertid även i andra delar blivit fråntagna beslutande-
rätt där det har bedömts att en mer central handläggning är bättre, 
t.ex. vad gäller Högskolans avskiljandenämnd. Någon fullständig 
autonomi eller självständighet från staten avseende utformning av 
verksamhetsformer och uppdrag etc. föreligger därför inte heller för 
de statliga universitetens och högskolornas del. 

En annan nackdel är att det finns risk för att lärosätena kan för-
lora kompetens på området. Lärosätena är ansvariga för att värna 
vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och en viktig del 
därav ligger i arbetet med att bl.a. utreda misstänkt oredlighet.  

Att skapa en helt ny myndighet för utredningar av misstankar 
om oredlighet i forskning kan också medföra såväl större kostnader 
för omorganisation som mer permanenta ökade administrations-
kostnader än vad t.ex. alternativ 1 skulle göra. 

7.1.4 En nationell myndighet för prövning av oredlighet  
i forskning bör inrättas 

Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska prövas nationellt 
av en statlig myndighet. 

 
Enligt utredningen framstår alternativ 3, där misstankar om oredlig-
het i forskning ska prövas nationellt av en statlig myndighet, som det 
bästa alternativet. Ett sådant system kan bäst tillförsäkra att alla pröv-
ningar av oredlighet i forskning hanteras på ett opartiskt och tro-
värdigt sätt, vilket ytterligare stärker kvaliteten och trovärdigheten i 
forskningen såväl nationellt som internationellt. Systemet kan också, 
med en tillhörande nationell definition av oredlighet i forskning, bäst 
bidra till en större enhetlighet i Sverige av bedömningar om ored-
lighet i forskning. Vare sig alternativ 1, att behålla systemetet med 
vissa kompletteringar, eller alternativ 2, där forskningsutförarnas ut-
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redningar av oredlighet i forskning görs överklagbara till en särskild 
överklagandenämnd, kan enligt utredningen tillförsäkra motsvarande 
enhetlighet och trovärdighet, och bör därför inte väljas. Att alterna-
tivet med en överklagandenämnd inte heller möjliggör för lärosätena 
att få hjälp med svårare utredningar och prövningar utan i stället helt 
tar bort en sådan möjlighet, talar också mot det alternativet. Utred-
ningen bedömer därmed att alternativ 3 framstår som det mest lämp-
liga alternativet och att det därför ska införas en hanteringsordning 
där en fristående nationell instans övertar ansvaret från forsknings-
utförarna att pröva alla misstankar om oredlighet i forskning.  

Den föreslagna ordningen innebär att forskningsutförarna 
kommer att ha ansvar för att hantera andra avvikelser från god 
forskningssed än de som anses utgöra oredlighet i forskning. Exakt 
vad som ska utredas på nationell nivå av den nationella instansen 
respektive på lokal nivå av forskningsutförarna blir avhängigt av 
hur oredlighet i forskning definieras. Utredningen föreslår en sådan 
definition i kapitel 8. Det föreslagna systemet skulle kunna få till 
konsekvens att forskningsutförarna förlorar viss kompetens kring 
utredningar av oredlighet i forskning, som skulle kunna tas tillvara 
inom arbetet med att främja god forskningssed. Vi bedömer dock 
att den kompetens som ändå behöver finnas hos forskningsut-
förarna kring god forskningssed och hantering av andra avvikelser 
från sådan sed än oredlighet är tillräcklig. Forskningsutförarnas roll 
i det tänkta systemet beskrivs vidare i avsnitt 10.2.3 som handlar 
om Oredlighetsnämndens respektive forskningsutförarnas roll i 
utredningarna av misstänkt oredlighet, och i avsnitt 14.3.1 som be-
handlar forskningsutförarnas hantering av andra avvikelser från god 
forskningssed.  

I vissa andra länder är utredningsorganet för oredlighet i forskning 
privaträttsligt och inrättat på initiativ av forskningsutförarna själva. 
Utredningen bedömer dock att det mest lämpliga för svenska för-
hållanden är att ett sådant organ är statligt. De nationella organ för 
utredning av misstankar om oredlighet i forskning som hittills har 
funnits i Sverige, Vetenskapsrådets expertgrupp och Expertgruppen 
för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, har 
haft sin placering inom statliga myndigheter. Utredningen har inte 
funnit tillräckliga skäl för att frångå denna ordning och i stället t.ex. 
uppmana forskningsutförarna att själva organisera ett passande icke-
statligt organ.  
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7.2 Organisationsform 

Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska prövas av en 
självständig myndighet, Oredlighetsnämnden. Myndigheten ska 
vara en nämndmyndighet.  

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etik-
prövningsnämnden ska läggas ner.  

7.2.1 Utredningsorganet ska vara en självständig myndighet  

Den nuvarande Expertgruppen för oredlighet i forskning är ett be-
slutsorgan inom Centrala etikprövningsnämnden. Ett sådant besluts-
organ är självständigt i sitt beslutsfattande men myndighetens ledning 
ansvarar för att organet tilldelas medel och resurser för verksamheten 
genom myndighetens beslut.  

Till följd av utredningens förslag om att alla misstankar om 
oredlighet i forskning ska utredas på nationell nivå och förslaget om 
att fler forskningsutförare än statliga universitet och högskolor ska 
omfattas (se avsnitt 9.2) kommer den nationella instansen att hantera 
fler ärenden än Expertgruppen normalt har gjort, innan rekordåret 
2016. Den instans som ska utreda misstänkt oredlighet bör också 
enligt vårt förslag i avsnitt 11.1 få fler uppgifter. Det innebär att 
denna instans kommer att få fler ärenden och ett utökat ansvars-
område jämfört med dagens Expertgrupp. Frågan är vilken som är 
den lämpligaste organisationsformen för en instans med dessa upp-
gifter.  

Utredningen anser att det är viktigast att säkerställa besluts-
fattandets oberoende och självständighet. Ett beslutsorgan utan 
egen budget som måste tilldelas resurser i konkurrens med övrig 
verksamhet i den myndighet den tillhör framstår som något mindre 
självständigt och oberoende än en egen myndighet med egen budget. 
Samtidigt kan en alltför liten verksamhet inte organiseras i form av en 
självständig myndighet eftersom den administrativa bördan då blir för 
stor. Även om små myndigheter ofta är inhysta hos värdmyndigheter 
som förser dem med lokaler, it-utrustning och administrativ personal 
måste myndigheterna själva ansvara för t.ex. årsredovisning. Ett be-
slutsorgan inom en myndighet har färre administrativa uppgifter. Vi 
bedömer dock att ärendemängden och de uppgifter som ska utföras i 
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detta fall blir tillräckligt omfattande för att motivera att de sköts av 
en egen myndighet. Både oberoendet och myndighetens storlek anser 
vi talar för att verksamheten ska organiseras som en egen myndighet 
i stället för ett beslutsorgan inom en annan myndighet. 

Som konsekvens av förslaget om en ny självständig myndighet för 
prövning av oredlighet i forskning föreslår vi att Expertgruppen för 
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden läggs ner.  

7.2.2 Myndigheten ska vara en nämndmyndighet  

Olika typer av ledningsformer 

Förvaltningsmyndigheterna under regeringen ska som regel ledas av 
antingen en myndighetschef, en styrelse eller en nämnd.2 De allra 
flesta myndigheter är enrådighetsmyndigheter där det är myndighets-
chefen som ansvarar för verksamheten inför regeringen. Enligt 2010 
års förvaltningspolitiska proposition (prop. 2009/10:175) lämpar sig 
den ledningsformen i regel väl för verksamhet som i hög grad är styrd 
av lag, verksamhet som i huvudsak är av rutinärende- och service-
karaktär, verksamhet av främjande karaktär eller en myndighet med 
ett litet finansiellt ansvar. I styrelsemyndigheter är det styrelsen som 
ansvarar inför regeringen för verksamheten. Ledningsformen är enligt 
den förvaltningspolitiska propositionen lämplig för myndigheter som 
beslutar om medel i stor omfattning, myndigheter med stora anslag 
eller transfereringar, myndigheter som förvaltar stora tillgångar, forsk-
ningsintensiv eller kunskapsproducerande verksamhet eller verksam-
het som i stor utsträckning påverkar näringsliv, kommuner eller lands-
ting. Nämndmyndigheter leds av en nämnd som ansvarar inför reger-
ingen för verksamheten. Nämndmyndighetsformen förekommer för 
myndigheter med väl avgränsade frågor och ofta är uppgifterna regle-
rade i lag. Vissa nämnder har en domstolsliknande karaktär. De allra 
flesta nämndmyndigheter är små och de har ofta en värdmyndighet 
som sköter administrationen och anställer personal medan nämnden 
ansvarar för verksamheten. 

                                                                                                                                                               
2 2 § myndighetsförordningen (2007:515). 
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Överväganden och förslag 

Den huvudsakliga verksamheten vid den tänkta myndigheten kommer 
att vara av domstolsliknande karaktär. Vi anser att det precis som vid 
dagens Expertgrupp för oredlighet i forskning bör vara en grupp 
bestående av experter som kollektivt beslutar i ärendena. Myndig-
hetens uppgifter kommer att vara väl avgränsade och författnings-
reglerade. Detta talar för att nämndmyndighet är en lämplig lednings-
form. Om myndighetens uppgifter begränsar sig till de som framgår 
av avsnitt 11.1 nedan kommer myndigheten bara att behöva ha ett 
fåtal personer anställda. Så små enrådighetsmyndigheter förekommer 
knappt. En enrådighetsmyndighet skulle kunna vara motiverad om 
det skulle krävas en stor beredningsorganisation för att bereda de 
ärenden som ska avgöras eller om myndigheten skulle ha flera andra 
uppgifter än prövning av misstankar om oredlighet, vilka skulle 
behöva utföras av anställd personal. För den verksamhet vi föreslår 
bedömer vi dock att det inte behövs en organisation av den storleken 
att en enrådighetsmyndighet skulle vara den lämpligaste formen. Vi 
föreslår i stället att myndigheten ska vara en nämndmyndighet efter-
som både verksamhetens karaktär och storlek talar för detta. 

I de allra flesta nämndmyndigheter sammanträder hela nämnden i 
en konstellation och hela nämnden leder myndigheten. Det finns 
dock ett par undantag. Skatterättsnämnden består av högst fjorton 
ledamöter som är uppdelade i två olika avdelningar.3 Alla ledamöter 
tillsammans utgör nämnden som leder myndigheten. De regionala 
etikprövningsnämnderna består också av flera avdelningar. Varje av-
delning består av en ordförande, som är eller har varit ordinarie 
domare, tio ledamöter med vetenskaplig kompetens och fem leda-
möter som företräder allmänna intressen.4 En regional etikprövnings-
nämnd leds av ordförandena för de olika avdelningarna. Dessa är 
mellan två och fem personer.5  

Som beskrivs i avsnitt 11.2 bedömer vi att nämnden kommer att 
behöva vara relativt stor men inte så stor att den bör delas upp i flera 
avdelningar. Det finns därför ingen anledning att föreslå någon annan 

                                                                                                                                                               
3 2 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
4 25 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
5 6 § och bilagan till förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövnings-
nämnder. 
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typ av ledningsform än den gängse, dvs. att nämnden utgör myn-
dighetens ledning. 

En organisationskommitté med ansvar för att ordna det prak-
tiska arbetet med att inrätta myndigheten behöver tillsättas så 
småningom. En närmare bedömning av kostnaderna för myndig-
hetens verksamhet finns i kapitel 17 om förslagens konsekvenser. 

7.2.3 Myndighetens namn 

Myndigheten föreslås vara en nämndmyndighet med prövning av 
oredlighet i forskning som huvudsaklig uppgift. Detta bör avspeglas i 
namnet. Utredningen anser att ett lämpligt namn på myndigheten är 
Oredlighetsnämnden, som är kort och koncist. Visserligen förekom-
mer begreppet oredlighet även i andra sammanhang än forskning, 
vilket medför att man inte enbart av namnet kan utläsa vilka uppgifter 
nämnden utför, men motsvarande gäller även för många andra statliga 
myndigheter. En mer precis beteckning som Nämnden för prövning 
av oredlighet i forskning tycker vi är onödigt lång. Namnet Nämnden 
för oredlighet i forskning har den nackdelen att det kan föra tankarna 
till att nämnden främjar oredlighet i forskning, vilket är olyckligt. Vi 
har också övervägt de mer positivt klingande namnen Gransknings-
nämnden för god forskningssed och Forskningens förtroendenämnd, 
men inte funnit att de skulle vara mer lämpliga eller praktiskt be-
skrivande än Oredlighetsnämnden.  
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8 En nationell definition  
av oredlighet i forskning 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå vilka frågor om oredlig-
het i forskning ett oberoende organ ska kunna utreda. I detta ka-
pitel föreslås en definition av oredlighet i forskning som tydliggör 
vad det är som ska utredas och därmed också vad det är som inte 
ska utredas av den föreslagna Oredlighetsnämnden. Först övervägs 
frågan om en definition bör fastslås genom föreskrift i lag. Efter 
det övervägs om termen ”oredlighet i forskning” bör behållas eller 
ersättas av någon annan term. Därefter diskuteras hur en nationell 
definition av oredlighet i forskning bör utformas.  

8.1 En nationell definition ska beslutas i lag 

Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska definieras  
i lag. 

8.1.1 Utgångspunkter  

Synen på god forskningssed och oredlighet i forskning varierar 
mellan olika länder. Vissa länder fokuserar mer på ”moraliska rikt-
linjer” för hur forskare ska bedriva god forskning, medan andra 
länder har mer ”juridiska definitioner” av oredlighet i forskning 
som beskriver vilka avvikelser från god forskningssed som är helt 
oacceptabla.1 Ibland har nationella system först haft fokus på arbete 

                                                                                                                                                               
1 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Rapport 
om det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i 
Danmark, December 2015 s. 77–82. 
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med god forskningssed, men efter uppkomsten av något eller några 
allvarliga oredlighetsfall i landet har man även sett ett behov av att 
inrätta nationella system för en bättre hantering av avvikelser från 
god forskningssed.2 Det kan därmed sägas finnas två sidor av 
oredlighet i forskning; ett proaktivt arbete för att bl.a. undvika 
oredlighet i forskning och ett mer ingripande arbete när oredlighet 
i forskning ändå misstänks ha inträffat. Arbete med god forsk-
ningssed och forskningsetiska kodexar är ingen strikt juridisk fråga 
utan i stället ett arbete med att försöka formulera moraliska regler 
för en forskare och hur forskning bör bedrivas.3 Det ingripande 
arbetet uppstår när oredlighet i forskning misstänks ha uppkom-
mit. Då måste det finnas hanteringsregler för hur misstankarna ska 
utredas, men också regler som klargör vad det är som ska utredas. 
Det sistnämnda innefattar krav på en definition av de avvikelser 
från god forskningssed som ska utredas som oredlighet i forskning. 
En definition av oredlighet i forskning utgör ur den synvinkeln en 
mer juridisk hantering med syfte att utpeka och avgränsa från alla 
andra typer av avvikelser från god forskningssed.  

Det finns i Sverige i dag ingen enhetlig definition av oredlighet i 
forskning, vilket många anser är ett problem. Nedan anges för- och 
nackdelar med att föreskriva en definition av oredlighet i forskning 
i lag. 

8.1.2 Fördelar med en lagreglering 

Utredningen har ansett att det finns skäl för att föreslå en ny 
myndighet (Oredlighetsnämnden) som ska kunna utreda misstankar 
om oredlighet i forskning, se kapitel 7. Den nya myndighetens 
verksamhet måste regleras genom föreskrifter och en definition av 
oredlighet i forskning kommer då att bli av central betydelse för 
Oredlighetsnämnden genom att peka ut vad det är Oredlighets-
nämnden ska pröva och därmed också vad nämnden inte ska pröva. 
Att Oredlighetsnämnden ska vara en nationell myndighet talar för 
att också definitionen av oredlighet i forskning utformas på nationell 
nivå genom en central föreskrift. Eftersom Oredlighetsnämndens 

                                                                                                                                                               
2 Se t.ex. Det kongelige kunnskapsdepartementet, Prop. 158 L (2015–2016) s. 8. 
3 Jämför t.ex. Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 
s. 18. 
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prövningar ska kunna avse även forskningsutförare vid enskilda 
utbildningsanordnare samt vid kommuner och landsting (se avsnitt 
9.2), måste en föreskrift då också utformas i form av lag. 

Det är i dag universiteten och högskolorna själva som definierar 
begreppet oredlighet i forskning och vad det är som ska utredas 
som misstänkt oredlighet i forskning. Ett problem med den ord-
ningen är att lika fall kan bedömas på olika sätt av olika lärosäten. 
Det finns också exempel på att t.o.m. samma fall har bedömts på 
olika sätt av berört lärosäte respektive av Expertgruppen för ored-
lighet i forskning. Detta skapar en rättsosäkerhet för forskare och 
förvirring bland forskningsutförare. En nationell definition skapar 
då en större tydlighet om vad oredlighet i forskning är och vilka 
beteenden det är som ska utredas som oredlighet i forskning. Det 
medför i sin tur att riskerna för olikabehandling vid bedömningar 
av oredlighet i forskning minimeras. 

Såväl Norge som Danmark har utfärdat tydliga definitioner av 
oredlighet i forskning i lag. I Finland har den Forskningsetiska 
delegationen utarbetat nationella anvisningar för handläggning av 
misstankar om oredlighet i forskning. Det är förvisso upp till varje 
land att bedöma skälen för lagregleringar utifrån de särskilda för-
hållanden som råder i just det landet, men utredningen anser att det 
finns ett egenvärde i att ett svenskt system utformas på ett liknande 
sätt som i våra grannländer, bl.a. eftersom vi i viss utsträckning har 
likartade akademiska och juridiska traditioner. En gemensam, eller i 
vart fall liknande, definition av oredlighet i forskning skulle under-
lätta utbyte av sakkunskap och sakkunniga vid prövningar av miss-
tankar om oredlighet i forskning. 

8.1.3 Nackdelar med en lagreglering 

Det finns samtidigt nackdelar med att lagreglera en definition av 
oredlighet i forskning. Utredningar bygger i dag på att det är 
forskningsutföraren som definierar vad oredlighet i forskning är. 
Universiteten och högskolorna har dock väldigt skiftande åsikter 
om vad det är som bör omfattas av en definition. Alla anser att 
fabricering, förfalskning och plagiering ingår, men i övrigt finns i 
dag ingen större samsyn kring frågan. En lagdefinition som ”sätter 
ned foten” begränsar därmed den lokala synen på det levande och 



En nationell definition av oredlighet i forskning SOU 2017:10 

132 

omstridda begreppet i forskarsamhället. Förespråkande av akade-
misk självständighet och att forskarsamhället självt bör enas kring 
en gemensam definition, talar därför mot lagstiftning. 

En lagreglering av ett område som handlar om moraliska och 
etiska principer och handlingsregler kan också anses begränsande 
eftersom en lag ofta inte kan fånga in alla handlingar och ställ-
ningstaganden som inbegrips i ett etiskt system.  

8.1.4 Bedömning och förslag 

Att en nationell definition kan medverka till att göra utredningar av 
misstänkt oredlighet i forskning rättssäkrare och tydligare för såväl 
forskare som forskningsutförare är starka skäl för att föreslå att en 
definition anges i författning. Det är också viktigt för Oredlighets-
nämnden att dess ansvarsområde utformas på ett tydligt sätt genom 
en föreskrift av utredningsområdet, i form av just en nationell defi-
nition av oredlighet i forskning. Utredningen föreslår därför att en 
nationell definition av oredlighet i forskning ska föreskrivas. Efter-
som regleringen om utredningar av oredlighet i forskning ska om-
fatta även andra än statliga myndigheter (se avsnitt 9) ska defini-
tionen föreskrivas genom lag.  

8.2 Termen ”oredlighet i forskning” bör alltjämt 
användas 

Som har angetts i kapitel 3 har termen ”oredlighet i forskning” 
använts mer officiellt i Sverige först under 2000-talet. Dessförinnan 
användes mest termer såsom ”forskningsfusk”, ”ohederlighet i 
forskning” och ”vetenskaplig oredlighet”. Frågan är då om termen 
”oredlighet i forskning” bör behållas i samband med en nationell 
definition, eller om någon annan term i stället framstår som mer 
lämplig.  

Vid den bedömningen kan det konstateras att oredlighet i 
forskning är den term som i dag används i mer officiella samman-
hang. Regleringen om högskolornas utredningsansvar i 1 kap. 16 § 
högskoleförordningen riktas t.ex. mot just oredlighet i forskning 
och den expertgrupp som har inrättats vid Centrala etikprövnings-
nämnden heter Expertgruppen för oredlighet i forskning. Termen 
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får därmed anses vedertagen i Sverige och välkända termer och 
ordningar bör inte ändras utan goda sakliga skäl. Samtidigt används 
termen ”vetenskaplig oredlighet” av bl.a. Vetenskapsrådet4 och 
många lärosäten. Det är dock oklart om det här ligger några tydliga 
och egentliga sakskäl eller ställningstaganden bakom användandet 
av olika termer.  

Ett skäl för att ändra termen oredlighet i forskning skulle enligt 
utredningen vara att termen ”oredlighet i forskning” har en viss 
inneboende språklig och tolkningsmässig svaghet genom sin 
mångtydighet. En språklig tolkning av ordet ”oredlig” som ”oärlig” 
eller ”bedräglig” medför en snävare syn med ett större fokus på den 
oredliges subjektiva inställning till det inträffade. En tolkning som 
”otillåten” eller ”otillbörlig” medför en vidare syn som är mer for-
mellt fokuserad. Inte heller kan termen ”forskning” definieras på 
något helt entydigt sätt. Ett ytterligare skäl är regleringens genom-
slag. För att en samlande definition ska få störst genomslag skulle 
en ”nollställning” kunna likrikta alla berörda aktörers uppfattningar 
och utgångspunkter. En ny term skulle då kunna ge bättre förut-
sättningar för en starkare nystart, eftersom alla forskningsutförare i 
dag har sin egen definition av ”oredlighet i forskning”.  

Ett alternativ till termen ”oredlighet i forskning” är att återgå till 
termen ”vetenskaplig oredlighet”. Den termen kan dock ändå 
riskera att medföra en annan tolkning av begreppet. En konsekvens 
skulle bli att Oredlighetsnämnden måste bedöma om det har varit 
fråga om vetenskap eller inte. Begreppet vetenskap definieras till 
skillnad från forskning inte i svensk lag. Användandet av termen 
”vetenskaplig oredlighet” vid Vetenskapsrådet och olika lärosäten 
görs i dag också med olika definitioner och innebörd. Utredningen 
kan därför inte se att en övergång till ”vetenskaplig oredlighet” 
skulle medföra någon större fördel än vad ett fortsatt användande 
av termen ”oredlighet i forskning” skulle göra. 

Ett annat alternativ är att enbart använda en negativ hänvisning 
såsom t.ex. ”allvarliga avvikelser från god forskningssed” eller 
något liknande. Detta skulle dock vara ett nytt angreppssätt som 
medför svårigheter med att t.ex. definiera god forskningssed och 
grad av allvar i avvikelsen.  

                                                                                                                                                               
4 T.ex. Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 kapitel 8. 
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Utredningen anser sammanfattningsvis att nackdelarna med 
termen ”oredlighet i forskning” inte är så stora jämfört med alter-
nativen att någon annan term bör föreslås. Termen bör därmed 
alltjämt vara gällande i Sverige för att beteckna den typ av beteen-
den som ska prövas av Oredlighetsnämnden. 

8.3 Förslag till nationell definition av oredlighet  
i forskning 

Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska definieras en-
ligt följande:  

”allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, för-
falskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsam-
het vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.” 

 
En definition av oredlighet i forskning kan anses bestå av två delar: 
en objektiv sida och en subjektiv sida. Den objektiva sidan hanterar 
vad som rent faktiskt har inträffat, medan den subjektiva sidan 
hanterar vad en ansvarig forskare har haft för inställning till det 
som har inträffat. I avsnitt 8.3.1 kommer överväganden att göras av 
en definitions objektiva sida och i avsnitt 8.3.2 övervägs en defi-
nitions subjektiva sida. 

8.3.1 Definitionens objektiva sida 

Vad som ingår i begreppet oredlighet i forskning bestämmer vad 
som ska prövas vid misstankar om oredlighet i forskning. De flesta 
verkar vara överens om att forskare kan handla orätt på en rad olika 
sätt, men att bara en delmängd av alla dessa handlingar bör beteck-
nas som oredlighet i forskning. Det är i dag en principiell utgångs-
punkt i Sverige att oredlighet i forskning handlar om vissa allvarliga 
avvikelser från god forskningssed, och inte alla avvikelser. Enligt 
den definition som t.ex. Vetenskapsrådet hänför sig till och som i 
dag också används av en del lärosäten avses t.ex. fall med falska 
eller förvrängda forskningsresultat eller vilseledande uppgifter. 
Som har redogjorts för tidigare har utredningar av oredlighet i 
forskning också sina utgångspunkter i rena forskningsfusk. En 
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sådan inriktning mot allvarliga fall överensstämmer även med våra 
grannländers definitioner. Utredningen anser att endast allvarligare 
avvikelser från god forskningssed bör utredas som oredlighet i 
forskning även fortsättningsvis. Det är inte önskvärt att det görs en 
central prövning av alla avvikelser från god sed, eftersom de kan 
vara av helt olika slag, där vissa gränsar till rent slarv. 

I universitetens och högskolornas olika definitioner av oredlig-
het i forskning ingår typer av handlingar som alla utgör avvikelser 
från god forskningssed men som är väldigt olika. Utredningen 
tycker sig kunna kategorisera tre typer av handlingar och beteen-
den som i vart fall av vissa anses omfattade av termen oredlighet i 
forskning. 

Den första typen av handlingar är sådana som leder till felaktiga 
forskningsresultat. Dessa kan ofta sammanfattas som fabricering 
och förfalskning. Den andra typen av handlingar handlar om att 
felaktigt uppge sin egen eller andras insatser i forskningen. Här rör 
det sig om plagiat eller oberättigat hävdande av författarskap. Re-
sultatet av sådana handlingar är dock inte direkt kopplade till fel-
aktiga forskningsresultat.5 Den tredje typen av handlingar är mer 
diversifierad och passar inte in under de två första kategorierna. 
Det rör sig där om handlingar som är felaktiga av andra anled-
ningar. Vissa riktar sig t.ex. mot felaktigt beteende gentemot tredje 
person, såsom att inte tillräckligt skydda försökspersoner eller ut-
sätta dem för risker. Andra exempel är att bryta mot bestämmelser 
om att inhämta etiska eller andra tillstånd. Även försvårande av 
vetenskaplig granskning kan anses tillhöra denna tredje kategori.  

Vid sidan av dessa tre kategorier finns också handlingar och be-
teenden som ingen verkar räkna som oredliga, men som ändå i nå-
gon mån är felaktiga inom forskningen. Exempel på sådana beteen-
den är att bedriva dålig eller slarvig forskning.  

Som nämnts i avsnitt 3.4.4 finns en rad olika definitioner av 
oredlighet i forskning, som brukar kunna klassificeras i termer av 
att vara snäva eller vida och öppna eller slutna. Snäva definitioner 
hänvisar till ett litet antal företeelser, t.ex. fabricering, förfalskning 
och plagiering (FFP). Vida definitioner inkluderar ett större antal 
företeelser. Slutna definitioner räknar upp alla företeelser som klas-

                                                                                                                                                               
5 Dessa två typer kan också anses klart utpekade i den definition som används av t.ex. Veten-
skapsrådet. 
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sas som oredlighet medan öppna definitioner tillåter att fler förete-
elser kan inkluderas, genom t.ex. en formulering som ”FFP och 
andra allvarliga avvikelser från god forskningssed”.  

Utredningen har övervägt om den svenska definitionen av 
oredlighet bör vara snäv eller vid respektive öppen eller sluten 
samt vilka företeelser som bör klassificeras som oredlighet i fors-
kning i en nationellt gällande lagdefinition. Vi har övervägt 
framför allt fyra konkreta alternativ för hur den objektiva sidan av 
en svensk nationell definition av oredlighet i forskning skulle 
kunna utformas: 

 enligt den definition som Vetenskapsrådet och Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) har hänvisat till, 

 genom att konkret utpeka fabricering, förfalskning och plagi-
ering (FFP), 

 genom att konkret utpeka fabricering, förfalskning och plagi-
ering (FFP) samt andra allvarliga avvikelser från god forsknings-
sed, eller 

 genom att konkret utpeka fabricering, förfalskning och plagi-
ering (FFP) samt några ytterligare konkret angivna beteenden. 

Dessa alternativ kommer nu att bedömas mer i detalj. 

Alternativ 1 – Vetenskapsrådet/SUHF6 

Oredlighet i forskning innebär handlingar eller underlåtelser i samband 
med forskning, vilka leder till falska eller förvrängda resultat eller ger 
vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen. 

Denna definition har övervägts eftersom den används av många av 
de svenska lärosätena. När Utbildningsdepartementet tidigare re-
mitterade Vetenskapsrådets och SUHF:s förslag till hantering av 
misstankar om oredlighet i forskning, tillstyrkte en majoritet av 

                                                                                                                                                               
6 Om den definitionen föreslås borde den objektiva sidan se ut på det här sättet och med en 
justering från termen ”vetenskaplig oredlighet” till termen ”oredlighet i forskning”, jfr. t.ex. 
Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 samt Förslag till 
hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet, skrivelse till regeringen från SUHF och 
Vetenskapsrådet den 15 juni 2007. 
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remissinstanserna också den föreslagna definitionen, medan några 
andra avstyrkte den eller ansåg att den borde justeras. Kritiken som 
då framfördes mot definitionen avsåg bl.a. frågetecken kring om 
definitionen tillräckligt tydligt drar en gräns mellan dålig forskning 
och medveten förvrängning av forskningsresultat och att veten-
skapliga konflikter inte ska slitas i oredlighetsnämnder, att defini-
tionen kan innebära att även små misstag, tolkningar och felaktiga 
slutsatser av vetenskapliga fynd kan betraktas som oredlighet, att 
definitionen inte hänvisar till internationell standard (FFP) och är 
alltför vid och oprecis och därmed kan täcka in även forskningens 
etik i ett större sammanhang och inte bara forskarens faktiska 
handlande samt att en definition som innehåller mångtydiga be-
grepp såsom ”falska” och ”förvrängda” kan inbjuda till misstolk-
ningar.7 

Alternativ 2 – FFP: 

Oredlighet i forskning innebär fabricering, förfalskning eller plagiering. 

Detta är en snäv och sluten definition som pekar ut de beteenden som 
både i Sverige och internationellt anses utgöra kärnan i oredlig-
hetsbegreppet. Motsvarande definition används i USA och föreslås 
även i Danmark.  

Skälen till förslaget att göra den danska definitionen snäv och 
sluten är att skapa en större tydlighet om vad oredlighet i forskning 
egentligen är. Det har då påpekats att det inte är möjligt att på för-
hand konkretisera alla de situationer som kan tänkas utgöra 
oredlighet i forskning och att det inte heller är möjligt att på för-
hand ens avgöra vad FFP kan omfatta. Med en snäv definition av 
att oredlighet i forskning endast utgörs av FFP har en definition 
emellertid ansetts bli så klar som det är möjligt.8 Det har även för 
svenska förhållanden påpekats att det är ett problem att oredlighet i 

                                                                                                                                                               
7 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Dnr 2007-3087, Göteborgs universitet, 
2007-10-01 H 2 2918/07, Uppsala universitet, UFV 2007/1127 samt Malmö högskola, Dnr 
Mahr 69-07/365. Definitionen i Utbildningsdepartementets remiss avsåg även att det för 
ansvar krävs att den vetenskapliga oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, 
U2007/4579/F. 
8 Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Rapport 
om det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i 
Danmark, December 2015 s. 24 och 25. 
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forskning i dag definieras på så många olika sätt. Alternativ 2 inne-
bär därmed en samling kring att oredlighet i forskning i vart fall 
utgörs av FFP. 

Många lärosäten har i dag dock en vidare tolkning av begreppet 
oredlighet i forskning än att det enbart utgörs av FFP. Även Ex-
pertgruppen för oredlighet i forskning har på senare tid breddat sin 
syn på definitionen.9 Att föreslå en snäv definition står därmed till 
viss del i kontrast till den syn som finns i dag inom delar av det 
svenska forskarsamhället. Å andra sidan finns det i dag inte heller 
någon fullständig svensk enighet om hur snäv eller vid tolkningen 
av termen oredlighet i forskning bör vara och det är därför svårt att 
tala om någon svensk praxis i egentlig mening.  

Alternativ 3 – FFP och andra allvarliga avvikelser: 

Oredlighet i forskning innebär fabricering, förfalskning eller plagi-
ering, eller andra allvarliga avvikelser från god forskningssed. 

Alternativ 3 är en vidare definition av oredlighet i forskning än 
alternativ 2, eftersom det ger utrymme för att anse att även andra 
allvarliga avvikelser från god forskningssed än FFP kan utgöra 
oredlighet i forskning. En liknande definition används i Norge och 
i vart fall för närvarande även i Danmark. 

Det är svårt att på förhand helt kunna konkretisera innebörden 
av oredlighet i forskning. En ”uppsamlingsregel” kan då ge fördelen 
av att i efterhand kunna bedöma om en viss konkret händelse pas-
sar in eller inte. På så vis kan vissa beteenden som i efterhand be-
döms vara så allvarliga och oönskade att de bör definieras som 
oredlighet i forskning också inkluderas genom att tolkas in såsom 
utgörande ”annan allvarlig avvikelse från god forskningssed”. 
Regleringen kan på så vis bli mer slagkraftig och effektiv än med en 
definition av enbart FFP som oredlighet i forskning. 

En definition som hänvisar till FFP och andra allvarliga avvikel-
ser från god forskningssed blir samtidigt mer otydlig avseende dess 
omfattning än en definition som bara hänvisar till FFP. En sådan 

                                                                                                                                                               
9 T.ex. har oredlighet i forskning ansetts kunna föreligga vid forskning utan erforderliga 
etikprövningstillstånd om ett skaderekvisit är uppfyllt (O 5 – 2016) samt vid fall av bristande 
och ofullständig dokumentation (O 1 – 2016). 
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otydlighet är olycklig i sig, men är enligt utredningen i synnerhet 
problematisk vid en prövning av även en eller flera forskares ansvar för 
en oredlighet i forskning, eftersom forskare av rättssäkerhetsskäl på 
förhand bör kunna vara så medvetna som möjligt om vilka handlingar 
det är som kan komma att prövas av Oredlighetsnämnden. 

Alternativ 4 – FFP och andra konkret uppräknade beteenden:  

Oredlighet i forskning innebär fabricering, förfalskning plagiering, 
samt X, Y och Z. 

Alternativ 4 är en sluten definition som är bredare än alternativ 2 
eftersom den utöver FFP kvalificerar fler andra konkret angivna 
förfaranden som oredlighet i forskning. En definition av denna typ 
används i Finland, där FFP och stöld anses utgöra oredlighet i 
forskning.  

En fördel med detta alternativ är att definitionen kan göras bre-
dare än att endast hänvisa till FFP, men att den samtidigt inte har 
den inneboende oklarheten som en öppen hänvisning till andra 
allvarliga avvikelser från god forskningssed har.  

Med en sådan definition blir det emellertid lagstiftaren som 
måste ta ställning till vilka avvikelser från god forskningssed det är 
som ska kvalificeras som oredlighet i forskning. Som har angetts 
tidigare är det dock utöver FFP svårt att tydligt utpeka de beteen-
den som är mer generellt accepterade som oredlighet i forskning. 
Detta gäller såväl internationellt10 som nationellt.  

Utredningens överväganden och slutsats 

Vid överväganden för hur en lämplig definition av oredlighet i 
forskning bäst bör utformas bedömer utredningen att två utgångs-
punkter är särskilt viktiga, nämligen att definitionen ska ge en stor 
tydlighet och rättssäkerhet, och att den ska ha en bred acceptans 
inom forskarsamhället. 

                                                                                                                                                               
10 Se t.ex. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, 
Rapport om det danske uredelighedssystem Anbefalinger til håndtering af videnskabelig urede-
lighed i Danmark, December 2015 s. 23.  
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En sluten eller en öppen definition? 

I Danmark har nyligen föreslagits att man ska införa en sluten och 
snävare definition av oredlighet i forskning genom att man enbart 
hänför sig till FFP. Man föreslår därmed att tilläggsskrivningen om 
”og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis ” tas bort. I det 
danska förslaget påpekas särskilt vikten av att definitionen blir så 
klar som möjligt och kommer i bättre överensstämmelse med in-
ternationell praxis. Detta är enligt utredningen viktiga synpunkter 
som även för svensk del talar för en mer sluten och snäv definition.  

En sluten definition där det i förväg utpekas vad oredlighet i 
forskning är skapar störst tydlighet kring definitionen, vilket bl.a. 
underlättar fördelningen av ärenden mellan Oredlighetsnämnden 
och forskningsutförarna. Eftersom en prövning av oredlighet i 
forskning kommer att bedöma forskares ansvar för eventuella all-
varliga felaktigheter, är det också viktigt att definitionen är så 
tydlig och klar som möjligt. Detta är enligt utredningen viktiga 
konstateranden eftersom det kommer att vara definitionen av 
oredlighet i forskning som drar gränsen för vad som ska utredas 
nationellt av Oredlighetsnämnden och vad som ska hanteras lokalt 
av forskningsutförarna. Det bör eftersträvas att den gränsdrag-
ningen blir så tydlig som möjligt. 

Med en öppen definition kan Oredlighetsnämndens beslut om 
att vissa typer av beteenden utgör oredlighet i forskning komma 
överraskande för forskarsamhället och de berörda forskarna. Sådan 
oförutsägbarhet är enligt utredningen inte invändningsfri om även 
enskilda forskares ansvar ska bedömas utöver själva forskningen. 
Utredningen delar därmed de argument som har framförts i 
Danmark för en sluten definition av oredlighet i forskning. 

En alltför öppen definition skulle också få till följd att det 
egentligen endast blir det bedömda allvaret i en avvikelse från god 
forskningssed som kvalificerar om avvikelsen utgör oredlighet i 
forskning eller inte. Det innebär i sin tur att normbasen för defi-
nitionen i vart fall teoretiskt kan bli mycket stor. Gränsen mellan 
forskningsutförarnas hantering av sin egen verksamhet och den 
nationella Oredlighetsnämndens inblandning blir då också mer 
oklar.  



SOU 2017:10 En nationell definition av oredlighet i forskning 

141 

En snäv eller vid definition? 

Utredningen anser att det också är viktigt att själva grundsynen på 
vilka företeelser som är oredliga är så tydlig som möjligt. FFP är de 
beteenden där det såväl nationellt som internationellt råder en 
enighet kring att de utgör oredlighet i forskning. En snäv definition 
som enbart hänvisar till FFP motsvarar därför en minimireglering 
av den uppfattning som råder i det svenska och internationella 
forskarsamhället om att oredlighet i vart fall utgörs av FFP. 

Som har redogjorts för kan utredningen inte se att det finns en 
bredare enighet kring vad en samlande definition borde omfatta 
utöver FFP, vare sig i det nationella eller i det internationella 
forskarsamhället. Vi vill här särskilt kommentera de handlingar 
som flera svenska lärosäten har klassificerat som oredliga.  

Förutom FFP så är underlåtenhet att inhämta eller följa etiskt 
eller annat tillstånd för sin forskning den enskilt vanligaste hand-
lingen som ingår i definitioner av oredlighet. Många anser att det 
självklart är oredligt att forska utan att ha ett sådant tillstånd, eller 
att hävda att man har tillstånd fast man inte har det. Samtidigt me-
nar många andra att det inte är självklart att en sådan handling ska 
ingå i en definition av oredlighet. Utredningen anser att det finns i 
huvudsak tre skäl mot att inbegripa dessa handlingar i en lagstadgad 
definition av oredlighet i forskning. För det första finns ingen full-
ständig enighet i forskarsamhället kring att sådana handlingar ska 
innefattas i definitionen. För det andra utgår de förfarandena från 
en helt annan grundsyn på vad oredlighet i forskning är, än FFP 
som handlar om vilseledanden om forskningens resultat eller vilse-
ledanden om gjorda insatser i forskningen. För det tredje finns 
redan en lagstiftning kring etikprövning av forskning enligt vilken 
det inom lagens tillämpningsområde också är straffbart att forska 
utan godkännande från en etikprövningsnämnd.  

Nästan lika vanligt är att lärosäten anger att oberättigat häv-
dande av författarskap räknas som oredlighet. Utredningen har 
emellertid samtidigt uppmärksammats på att oenighet i författar-
skapsfrågor ofta bottnar i personkonflikter och samarbeten som 
har gått snett. Sådana personkonflikter bör bäst lösas lokalt hos 
forskningsutföraren och inte genom föreskrift i lag hanteras av en 
nationell myndighet. Utredningen anser därför att oberättigat häv-
dande av författarskap inte självständigt bör föreskrivas som en del 
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av definitionen av oredlighet i forskning och därmed alltid komma 
att utredas nationellt av Oredlighetsnämnden, utan i vart fall som 
en utgångspunkt mer lämpligt hanteras på lokal nivå. De olika ka-
tegorier av handlingar som lärosätena betecknar som oredlighet i 
forskning är dock inte ömsesidigt uteslutande. Vissa handlingar 
kan troligen klassificeras som både fabricering eller förfalskning 
och oberättigat hävdande av författarskap. Det får enligt utred-
ningen överlämnas till Oredlighetsnämnden att i varje enskilt fall 
bedöma om en anmäld handling faller inom ramen för definitionen 
av oredlighet i forskning. Ett annat förfarande som flera lärosäten 
anser är oredligt är försvårande av vetenskaplig granskning. Det 
kan t.ex. röra sig om att förstöra eller inte överlämna material som 
en granskare behöver för att kunna verifiera påstådda resultat. Här 
vill vi anföra att konsekvensen av att inte kunna visa de data som en 
forskningsrapport bygger på möjligen skulle kunna vara att man 
bedöms som oredlig för fabricering av data. Men det kan också leda 
till att den som utreder den misstänkta oredligheten inte kan uttala 
sig om oredlighet har begåtts eftersom bakgrundsmaterialet inte är 
tillgängligt. Eftersom det inte finns någon bred enighet kring att 
beteendet försvårande av vetenskaplig granskning ska räknas in i 
definitionen av oredlighet så stannar utredningen vid att inte ut-
tryckligen föreslå att det ingår i definitionen.  

Andra handlingar som ingår i olika lärosätens definitioner av 
oredlighet är förtigande eller undertryckande av resultat eller upp-
gifter, presentation eller spridning av falska eller förvrängda resul-
tat och osaklig eller missvisande sammanställning av egna resultat. 
Sådana typer av handlingar anser utredningen kan hänföras till 
fabricering eller förfalskning. Obehörigt användande av informa-
tion given i förtroende är också en handling som nämns som 
exempel på oredlighet av flera lärosäten. Utredningen anser att ett 
sådant agerande självfallet är allvarligt men inte är av den arten att 
det bör utredas nationellt av Oredlighetsnämnden.  

Slutsats 

Utredningen anser att rättssäkerhetsskäl och mål om tydlighet talar 
för en sluten definition. Juridiska definitioner med ansvars-
utpekanden mot enskilda personer bör ha tydliga avgränsningar 
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och inte riskera att kunna bli oförutsägbara. Vidare råder stor 
enighet kring att fabricering, förfalskning och plagiering utgör 
oredlighet i forskning. Även om många andra förfaranden är all-
arliga avvikelser från god forskningssed råder ingen enighet kring 
vilka av dessa som också skulle utgöra oredlighet i forskning och 
därmed utredas av Oredlighetsnämnden. En alltför öppen eller vid 
definition av oredlighet i forskning kan därför skapa rättsosäkerhet 
för forskare samt också ge problem med legitimiteten från hela 
forskarsamhället och därmed på sikt också riskera att undergräva 
förtroendet för den föreslagna utredningsorganisationen. Utred-
ningen anser även att det inte är lämpligt att föreslå en alltför 
långtgående reglering av nationella utredningar eftersom det skulle 
innebära en större förändring mot nuvarande förhållanden och 
ingrepp i bl.a. lärosätenas forskningsverksamheter. Definitionen av 
oredlighet i forskning blir den föreskrift som reglerar ansvaret 
mellan nationell utredning och lokal hantering. Det talar därför 
ytterligare för en sluten och snäv definition och talar samtidigt mot 
en öppen och vid definition. Att även många andra forsk-
ningsutförare än statliga universitet och högskolor ska omfattas av 
förslagen, talar enligt utredningen dessutom ytterligare mot att 
definitionen och därmed det nationella granskningsmandatet av 
deras forskningsverksamheter blir alltför öppet eller vitt. 

Vid en samlad bedömning föreslår utredningen därför att en 
svensk definition av oredlighet i forskning endast bör hänvisa till 
fabricering, förfalskning och plagiering (alternativ 2).  

På så vis uppnås enligt utredningen störst tydlighet och rätts-
säkerhet samt bredast stöd från forskarsamhället för att i vart fall 
det som definitionen utpekar tveklöst utgör oredlighet i forskning. 
Genom en sådan snäv definition uppnås enligt utredningen också 
en tydlig och mer rimlig avvägning mellan vilka fall som bör utre-
das på en nationell nivå och vilka som alltjämt bör hanteras av 
forskningsutförarna.  

I detta sammanhang har vi också övervägt om det skulle vara 
fruktbart att definiera oredlighet som FFP och liknande avvikelser 
från god forskningssed. Fördelarna med en sådan definition skulle 
vara att den inte breddar grundsynen på vad oredlighet är och att 
den inte är alltför otydlig men att den samtidigt lämnar lite ut-
rymme för att beteenden som är att likställa med FFP inte definie-
ras bort. Den största nackdelen med en sådan formulering är dock 
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att den ändå inte är helt tydlig och vi har därför slutit oss till att 
den inte utgör det bästa alternativet.  

Vi vill understryka att de förfaranden förutom FFP som av vissa 
lärosäten i dag bedöms ingå i begreppet oredlighet i forskning alla 
är mer eller mindre allvarliga avsteg från god forskningssed. Att 
utredningen föreslår en snäv definition av oredlighet i forskning 
betyder inte att sådana andra ageranden inte är allvarliga eller 
klandervärda. Vi bedömer dock att de inte bör utredas nationellt av 
Oredlighetsnämnden inom ramen för de förslag som lämnas i det 
här betänkandet, utan i stället bättre hanteras av den enskilda 
forskningsutföraren. Valet av definition påverkar i den delen mer 
gränsytan mellan vad som tydligt bör utredas på nationell nivå och 
vad som tydligt bör hanteras på lokal nivå. Det kan därmed få till 
följd att en forskningsutförare vid sin hantering av misstankar om 
en annan typ av avvikelse än FFP anser att den avvikelsen är av 
sådan art och allvar att den t.ex. kan föranleda samma eller t.o.m. 
mer långtgående konsekvenser än en handling som Oredlighets-
nämnden har bedömt som oredlighet i forskning.  

Närmare om FFP 

Frågan är då vad FFP i sin tur egentligen innebär och omfattar för 
typer av beteenden. Nedan kommer därför en kort genomgång av 
vad som har sagts i förtydligande syfte om FFP. 

Fabricering och förfalskning 

Fabricering, förfalskning och plagiering har diskuterats i den veten-
skapliga litteraturen, bl.a. enligt följande.11 

Med fabricering menas att man hittar på data eller resultat. Det 
kan göras avsiktligt, men också genom slarv eller av oskicklighet, 
t.ex. genom feltolkningar eller felinformation. Fel som har begåtts 
av misstag brukar emellertid inte betecknas som fusk. 

                                                                                                                                                               
11 Återgivandet i denna inledande del utgör en kort sammanfattning från en översyn av 
begreppen som gjordes i Forsman, Birgitta, Vetenskap och moral, Bokförlaget Nya Doxa, 
2002, s. 63–68 och däri angivna källor. 
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Förfalskning kan ske på en rad olika sätt, men innebär ofta att 
man tar bort något icke önskvärt, ofta i ledet mellan framtagandet 
av data och publicering. Sådana handlingar kan göras avsiktligt, 
eller genom att nonchalera möjligheten att uppställa alternativa 
tolkningar. Vissa redigeringar kan anses normala att göra, men att 
undanhålla oönskade resultat från väl genomförd forskning är lika 
allvarligt som att fabricera data eftersom syftet är att lura forskar-
samhället.  

Begreppen fabricering och förfalskning har också diskuterats i 
t.ex. betänkandet God sed i forskningen respektive av Vetenskaps-
rådet på följande sätt:  

Fabrikation av data innebär att man hittar på nya data som inte fram-
kommit i en undersökning eller finns med i den undersökning som 
refereras. Förfalskning av data innebär att erhållna data justeras på nå-
got sätt. Det är i sak ingen skillnad mellan att förfalska data och att, 
med någon av de populära termerna, ’frisera’, ’trimma’ eller ’massera’ 
data. Följer man indelningsgrunden här och frågar efter avsikten blir 
det en avgörande skillnad mellan att fabricera och förfalska data och 
att övertolka data. I gråzonen dem emellan kan man placera selektion av 
data som stöder den egna hypotesen och undanhållande av sådant som 
motsäger den. En viktig skillnad mellan de olika missgärningarna är att 
när det gäller eventuell övertolkning av data kan detta kontrolleras ge-
nom att gå till primärdata. När det gäller fabrikation, förfalskning eller 
sådan selektion som förstör data finns det ingen möjlighet att gå till 
primärdata och kontrollera.12 

Det mest uppenbara fallet av forskningsfusk torde vara att forskaren 
helt enkelt fabricerar sina data eller resultat, hittar på dem, för att se-
dan framställa dem som riktiga.13 

I förslaget till nya dansk lag om vetenskaplig oredlighet föreslås det 
att fabricering och förfalskning definieras på följande sätt: 

Fabrikering: Konstruktion af data eller substitution med fiktive data. 

Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller pro-
cesser, eller ændringer eller udeladelse af data eller resultater, hvorved 
forskning fremstår misvisende.14 

                                                                                                                                                               
12 SOU 1999:4 s. 48 och 49. 
13 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 2011:1 s. 107. 
14 Lovforslag nr. L 117 fremsat den 25. januar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren 
(Søren Pind). 
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Plagiering 

Plagiering har i den vetenskapliga litteraturen15 bl.a. beskrivits som 
att man stjäl eller använder texter m.m. utan att ange att man själv 
inte är upphovsman. Det finns emellertid samtidigt inga fasta grän-
ser för hur mycket som får användas utan upplysningar om ur-
sprunget. Idéer är inte heller skyddade. 

Under utredningens arbete har det framkommit att det finns 
delvis olika normer kring plagiat, i synnerhet s.k. självplagiat, i 
olika vetenskapliga discipliner. Det har påpekats att det inom vissa 
discipliner är accepterat att återge egen tidigare forskning utan 
källhänvisning medan det inom andra inte är accepterat. 

Begreppet plagiering har också diskuterats i t.ex. Kommitténs 
om forskningsetik betänkande samt av Vetenskapsrådet på följande 
sätt:  

Den grundläggande etiska normen man bryter mot vid plagiering kan 
kort och gott uttryckas så: den som gör en vetenskaplig insats skall ha 
vederbörligt erkännande för den …Plagiering innebär att man tar data, 
idéer eller något som en annan person har skrivit eller uttryckt och vi-
dareför detta som om det var ens egna insatser. Förbudet mot plagi-
ering kommer till uttryck i olika vetenskapliga normer för hur källor 
skall citeras eller refereras. I detaljerna kan det variera något men an-
demeningen, den etiska grundnormen bakom ett avståndstagande mot 
nyttjande av andras insatser utan erkännande, är densamma.16 

Plagiat inom forskning innebär att en forskare använder ett forsk-
ningsmaterial (texter, idéer, hypoteser, ’design’, metoder, data, resultat 
eller slutsatser) – medvetet eller av oaktsamhet – på ett sådant sätt att 
denna användning ger en vilseledande föreställning om forskarens in-
satser i det aktuella forskningsprojektet.17 

I förslaget till ny dansk lag om vetenskaplig oredlighet definieras 
plagiering på följande sätt: 

Plagiering: Tilegnelse af ideer, processer, resultater, tekst eller særlige 
begreber uden retmæssig kreditering. 

                                                                                                                                                               
15 Återgivandet i denna inledande del utgör en kort sammanfattning från en översyn av 
begreppet som gjordes i Forsman, Birgitta, Vetenskap och moral, 2002, Bokförlaget Nya 
Doxa s. 68–69 och däri angivna källor. 
16 SOU 1999:4, s. 49 och 50. 
17 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 2011:1, s. 108. 
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Sammanfattande bedömning 

Liksom med begreppet oredlighet i forskning finns det inga själv-
klara svar om vad det exakt är som avses med begreppen fabri-
cering, förfalskning och plagiering. Det får enligt utredningen 
överlämnas till Oredlighetsnämnden att i varje enskilt fall bedöma 
om en anmäld handling faller inom ramen för FFP, med stöd av 
bl.a. de källor som här har angetts. 

Endast allvarliga avvikelser ska omfattas 

Utredningen anser att det i definitionen av oredlighet i forskning 
ska klargöras att oredlighet i forskning avser allvarliga avvikelser 
från god forskningssed, i form av fabricering, förfalskning och pla-
giering. Det innebär att Oredlighetsnämnden måste göra en viss 
bedömning av allvaret i varje enskilt fall av misstänkt fabricering, 
förfalskning och plagiering.  

Särskilt när det gäller plagiering kan det finnas fall som inte kan 
bedömas som så allvarliga att de bör prövas av Oredlighets-
nämnden. I den aktuella propositionen med förslag till ändringar i 
den norska forskningsetiklagen påpekas t.ex. att definitionen av 
oredlighet i forskning är avgränsad mot mindre allvarliga avvikelser 
och att mindre allvarliga fall av plagiat därför inte heller ska defini-
eras som oredlighet i forskning, men väl kan utgöra andra avvikel-
ser från god forskningssed.18 Utredningen delar bedömningen om 
gränsdragning mot allvarliga avvikelser och anser att det t.ex. skulle 
vara olämpligt att göra det obligatoriskt för Oredlighetsnämnden 
att pröva alla typer av misstankar om t.ex. plagiering, även sådana 
som gränsar mot att över huvud taget utgöra en plagiering. Att 
genom lag framtvinga en nationell prövning av sådana typer av age-
randen anser inte utredningen framstår som vare sig behövligt eller 
proportionerligt i förhållande till de ingrepp som prövningen 
kommer att innebära för en misstänkt forskare och berörd forsk-
ningsutförare.  

Som tidigare nämnts betyder inte detta att alla andra avvikelser 
från god forskningssed per definition är acceptabla. Utredningen 
har dock stannat vid att föreslå att endast allvarliga avvikelser i 
                                                                                                                                                               
18 Det kongelige kunnskapsdepartementet, Prop. 158 L (2015–2016) s. 35.  
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form av FFP ska ingå i definitionen av oredlighet och därmed ut-
göra de avvikelser som ska prövas nationellt i en särskild ordning av 
Oredlighetsnämnden. De avvikelser som inte faller in under den 
definitionen får alltjämt hanteras av forskningsutförarna själva. 

Såväl handlingar som underlåtenhet ska kunna bedömas 

En annan fråga är om och i vilken utsträckning som underlåtenhet, 
i stället för aktiva handlingar, bör föreskrivas kunna utgöra ored-
lighet i forskning. 

Enligt den definition som Vetenskapsrådet hänför sig till kan t.ex. 
oredlighet i forskning begås genom såväl handlingar som under-
låtelser. I de danska och norska definitionerna av oredlighet i forsk-
ning nämns inte detta uttryckligen. Svaret på frågan om oredlighet i 
forskning kan begås genom underlåtenhet är avhängigt av om någon 
viktig del av god forskningssed kräver en aktiv handling, men någon 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet trots det i stället har förhållit sig 
passiv. Utredningen anser att frågan om aktiv handling eller 
underlåtenhet inte behöver regleras utförligt i en definition utan att en 
underlåtenhet kan innebära oredlighet i forskning, om någon viktig 
del av god forskningssed har krävt aktiv handling.  

Oredlighet i forskning kan ske vid såväl planering, 
genomförande som publicering av forskning 

Enligt t.ex. de danska och norska definitionerna kan oredlighet i 
forskning uttryckligen uppstå vid såväl planering som vid genom-
förande eller publicering av forskning. Detta står också i överens-
stämmelse med den amerikanska definitionen enligt vilken research 
misconduct kan begås vid  

…proposing, performing, or reviewing research, or in reporting 
research results.  

Den absoluta majoriteten av de utredningar av svenska universitet 
och högskolor och av Expertgruppen för oredlighet vid Centrala 
etikprövningsnämnden gällande misstänkt oredlighet som denna 
utredning har tagit del av har handlat om publicerade resultat. 
Utredningen har dock sett exempel på både misstänkt oredlighet i 



SOU 2017:10 En nationell definition av oredlighet i forskning 

149 

planering av forskning, i form av felaktigheter i en forsknings-
ansökan, och i genomförande av forskning, där en forskare anmälde 
personer som arbetade inom ett pågående projekt. Utredningen 
anser att den svenska definitionen i likhet med t.ex. de norska och 
danska definitionerna bör omfatta oredlighet i både planering, 
genomförande och publicering av forskning. 

8.3.2 Definitionens subjektiva sida 

Den subjektiva sidan av en definition är den sida där man bedömer 
en inställning till det som har inträffat. Inom straffrätten krävs i 
den delen t.ex. att en gärningsman har haft skuld i förhållande till 
det inträffade. Detta betecknas som ”skuldprincipen” och innebär 
bl.a. att endast den som har bevisad skuld bör drabbas av straff-
rättsligt ansvar.19 Man talar då om två skuldformer: uppsåt och 
oaktsamhet. Förenklat kan dessa två former förklaras som att en 
gärningsman antingen ska ha förstått vad hen har gjort (uppsåt) 
eller att hen i vart fall borde ha förstått detta (oaktsamhet). Utan 
uppsåt eller oaktsamhet har en gärning och följderna av en gärning 
mer inträffat i form av en olyckshändelse. Prövning av oredlighet i 
forskning kan inte jämföras med sådana straffrättsliga bedöm-
ningar, men samma grundprinciper bör enligt utredningen emeller-
tid ändå beaktas, eftersom oredlighet i forskning inte ska kunna 
konstateras vid t.ex. fall av olyckshändelser. Någon rimlig avväg-
ning måste därför göras även för den subjektiva sidan av en defi-
nition. 

Det bör krävas uppsåt eller grov oaktsamhet för oredlighet  
i forskning 

Frågan blir då vilket skuldkrav som bör uppställas för att t.ex. en 
inblandad forskare ska kunna anses vara ansvarig för oredlighet i 
forskning. Här finns tre varianter: uppsåt, uppsåt och grov oakt-
samhet eller uppsåt och ”vanlig” oaktsamhet.  

                                                                                                                                                               
19 Se Asp, Petter, Ulväng, Magnus och Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, andra upp-
lagan, Iustus förlag, 2013 s. 48.  
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Inte heller i denna fråga finns någon samsyn bland de svenska 
lärosätena. Vissa lärosäten kräver t.ex. uppsåt för att oredlighet i 
forskning ska anses ha skett, medan andra även anser att handlingar 
som har utförts av grov oaktsamhet eller t.o.m. ”vanlig” oaktsam-
het räcker för att utgöra oredlighet i forskning. Många lärosäten 
har, liksom Expertgruppen för oredlighet i forskning,20 anslutit sig 
till Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet. För den 
definitionen räcker det med ”vanlig” oaktsamhet som skuldkrav. 
Vissa av lärosätena har dock skärpt skuldkravet till grov oakt-
samhet. 

Utredningen har gjorts uppmärksam på att det kan vara mycket 
svårt att bevisa uppsåtliga avvikelser från god forskningssed, vilket 
är en viktig synpunkt i sammanhanget eftersom en utrednings-
reglering och hantering av misstankar av oredlighet i forskning inte 
får riskera att bli helt ineffektiv. Ett subjektivt krav som endast 
utgörs av uppsåt verkar inte heller vara frekvent förekommande i 
internationell reglering om oredlighet i forskning. Av dessa skäl 
anser utredningen att en nationell definition av oredlighet i forsk-
ning inte kan vara begränsad till enbart uppsåt.  

Många internationella definitioner begränsar emellertid komplet-
teringen av uppsåt till grov oaktsamhet i stället för att även avse 
vanlig oaktsamhet. Uppsåt eller grov oaktsamhet är t.ex. de krav som 
gäller enligt definitioner för såväl Norge som Danmark. En svensk 
definition bör enligt utredningen närma sig de definitioner som 
tillämpas av våra grannländer, vilket därmed talar för att även en 
svensk definition bör avgränsas till uppsåt och grov oaktsamhet. På 
så vis fokuseras också på ett lämpligt sätt mot allvarliga och mer 
förslagna och klandervärda avvikelser från god forskningssed som 
gränsar till uppsåt i stället för att omfatta även vanliga oaktsamheter, 
som skulle kunna gränsa mot rena olyckshändelser.  

Enligt utredningen är ett subjektivt krav på uppsåt eller grov 
oaktsamhet därför ett lämpligt skuldkrav att föreskriva även för 
svenska förhållanden vid utformningen av en definition av oredlig-
het i forskning. 

                                                                                                                                                               
20 Se t.ex. Centrala etikprövningsnämnden, Expertgruppen för oredlighet i forskning, ytt-
rande 2015-09-25, Dnr O 1-2015. 
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Innebörden av grov oaktsamhet  

Utredningen har inte kunnat finna några tydliga preciseringar kring 
hur gränsen mellan grov oaktsamhet och vanlig oaktsamhet bör 
bedömas vid prövningar av misstankar om oredlighet i forskning.  

Vid andra rättsliga bedömningar tolkas grov oaktsamhet oftast 
restriktivt. I t.ex. kontraktsrätten förklarades begreppet tidigare med 
”vårdslöshet som inte ens vårdslösa personer brukar göra sig skyldiga 
till”, eller ”vårdslöshet som ger misstanke om uppsåt”. Sådana förkla-
ringar används emellertid egentligen inte längre och begreppets inne-
börd anses nu bero på i vilket sammanhang som det förekommer.21  

Inom skadestånds- och försäkringsrätten anses det t.ex. krävas 
en vårdslöshet av mycket allvarligt slag och som vanligen ligger på 
gränsen till uppsåtligt förfarande och vittnar om en betydande hän-
synslöshet eller nonchalans.22 I andra sammanhang kan det t.ex. 
krävas att mer påtagligt felaktiga uppgifter av grundläggande natur 
har lämnats.23  

I Norge har man gjort mer direkta uttalanden om vad som bör 
menas med grov oaktsamhet i förhållande till oredlighet i forskning:  

for at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må 
den etter mitt syn representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig 
handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klander-
verdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor 
det er tale om alminnelig uaktsomhet.24 

Enligt utredningen bör ett krav på grov oaktsamhet för oredlighet i 
forskning därför innebära att ett förfarande vid t.ex. en manipula-
tion av forskningsmaterial eller konstruktion av data, måste framstå 
som särskilt allvarligt, klandervärt och nonchalant för att kunna 
bedömas vara grovt oaktsamt och som utgångspunkt inte omfatta 
vanliga förbiseenden eller missförstånd. Det får emellertid över-
lämnas till Oredlighetsnämnden att för varje enskilt fall bedöma 
om kravet är uppfyllt eller inte.  

                                                                                                                                                               
21 Se t.ex. Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, nionde upplagan, 2014 s. 142 
och däri angivna hänvisningar. 
22 T.ex. NJA 1992 s. 130 och Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, nionde 
upplagan, 2014 s. 142. 
23 T.ex. NJA 2013 s. 369 vid viss straffrättslig bedömning. 
24 Det kongelige kunnskapsdepartementet, Prop. 158 L (2015–2016) s. 35 och där hänvisat 
rättsfall Høysterett Rt. 1989 s. 1 318. 
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9 Ytterligare avgränsningar – vem 
och vad ska kunna prövas av 
den nationella nämnden? 

Som har anförts i kapitel 7 föreslår utredningen att oredlighet i 
forskning ska utredas av en statlig myndighet, Oredlighetsnämn-
den. Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå vilka frågor 
om oredlighet i forskning ett oberoende organ ska kunna utreda. 
Den definition som föreslogs i kapitel 8 är ett svar på den frågan.  
I det här kapitlet föreslår vi ytterligare hur nämndens verksamhet 
bör utformas och avgränsas. Först behandlar vi frågan om hur 
forskning bör definieras i detta sammanhang. Därefter föreslås 
vilka forskningsutförare som bör ingå i det föreslagna systemet. 
Enligt direktivet ska utredningen bedöma om ett oberoende organ 
ska kunna utreda misstanke om oredlighet i forskning hos andra 
forskningsutförare än statliga universitet och högskolor. Efter det 
föreslås, i enlighet med uppdrag i direktivet, möjliga lösningar på 
hur utredning av oredlighet ska kunna genomföras när det gäller 
forskning som utförts i Sverige och som en del i internationella 
forskningssamarbeten. Utredningen har också haft i uppdrag att ta 
ställning till om det bör finnas en bortre gräns för när utredningar 
om oredlighet i forskning ska få initieras. Denna fråga behandlas 
sist i kapitlet.    
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9.1 Vilken verksamhet?  

Utredningens förslag: I lagen om prövning av oredlighet i forsk-
ning ska forskning definieras på samma sätt som i lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen).  

 
Utredningens direktiv har inte gett oss i uppdrag att närmare över-
väga hur forskning ska definieras men vi har funnit det nödvändigt 
att utreda frågan eftersom den föreslagna Oredlighetsnämndens 
kompetensområde bör vara tydligt definierat. Utredningen har 
övervägt dels om det behövs en definition av forskning i den lag 
som styr Oredlighetsnämndens uppgifter, dels vilken definition 
som i så fall ska gälla. Vi har dock inte haft möjlighet och inte 
heller ansett det rimligt att utarbeta någon ny definition av forsk-
ning utan stannat vid att överväga om någon befintlig definition är 
lämplig.  

Det som talar för att införa en definition av forskning i lagen 
om prövning av oredlighet i forskning är att det av rättssäkerhets-
skäl bör vara så tydligt som möjligt för både forskare, forsknings-
utförare och Oredlighetsnämnden vilken typ av verksamhet som 
kan komma att granskas av nämnden. Det som talar emot en defi-
nition är att det inte är självklart att någon av de definitioner av 
forskning som redan finns i svensk lagstiftning passar i detta sam-
manhang, och att det heller inte är rimligt att den här utredningen 
föreslår ytterligare en forskningsdefinition.  

En första svårighet med att definiera Oredlighetsnämndens 
kompetensområde är att utredningens direktiv genomgående talar 
om oredlighet i forskning, även när det gäller statliga universitet 
och högskolors befintliga skyldighet att utreda misstankar om 
oredlighet. Denna skyldighet gäller dock inte bara oredlighet i 
forskning. Enligt formuleringen i högskoleförordningen (1993:100) 
ska en högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får 
kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig 
forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan utreda misstankarna. 
Vi har övervägt om även Oredlighetsnämnden bör utreda miss-
tankar om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utveck-
lingsarbete, eller enbart i forskning. Formuleringen av den nuva-
rande utredningsskyldigheten för statliga universitet och högskolor 
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syftar tillbaka på 2 § 1 kap. högskolelagen (1992:1434) enligt vilken 
staten som huvudman ska anordna högskolor för dels utbildning, 
dels forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I 
regeringens proposition om universitet och högskolor – frihet för 
kvalitet (prop. 1992/93:1), som är ett förarbete till formuleringen  
i högskolelagen, definieras begreppen forskning och utveckling i 
enlighet med OECD:s terminologi:  

 Med grundforskning avses ett systematiskt och metodiskt sö-
kande efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd till-
lämpning i sikte. Grundforskning syftar till att ge bidrag till den 
vetenskapliga kunskapsmassan inom ett visst område.  

 Med tillämpad forskning avses ett systematiskt och metodiskt 
sökande efter kunskap med en bestämd tillämpning i sikte. 

 Med utvecklingsarbete avses ett idérikt och systematiskt utnytt-
jande av vetenskaplig och annan kunskap för att åstadkomma 
nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga för-
bättringar av nu existerande sådana.1  

Termen konstnärlig forskning skrevs in i högskolelagen 2013. En 
beskrivning ges i regeringens proposition Forskning och innovation 
(prop. 2012/13:30), som pekar på att konstnärlig forskning skiljer 
sig från vetenskaplig forskning i det att den konstnärliga forsk-
ningen utgår från konstnärlig praktik.2 

Oredlighetsnämnden föreslås nedan pröva misstankar om ored-
lighet hos även andra forskningsutförare än statliga universitet och 
högskolor. Definitionerna av grundforskning och tillämpad forsk-
ning bedömer vi kan tillämpas på forskning av alla olika typer av 
forskningsutförare. Termen utvecklingsarbete är dock mer proble-
matisk eftersom den i många sammanhang ges en delvis annan in-
nebörd än den som uttrycks i definitionen ovan. Även med den 
definitionen kan troligen många typer av utvecklingsarbete komma 
att räknas in, som egentligen inte har den koppling till forskning 
eller vetenskap som avses med definitionen och som är önskvärd. 
Det vore därmed riskabelt att låta Oredlighetsnämnden utreda 
misstänkt oredlighet i utvecklingsarbete enligt den ovan angivna 
                                                                                                                                                               
1 Prop. 1992/93:1 s. 32. 
2 Prop. 2012/13:30 s. 105. 
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definitionen hos andra forskningsutförare än statliga universitet 
och högskolor.  

Utredningen har vidare inte funnit någon definition av begrep-
pet konstnärlig forskning som är så tydlig som en lagfäst definition 
bör vara.  

Eftersom det är svårt att tydligt definiera konstnärlig forskning 
och utvecklingsarbete för alla de forskningsutförare vars verksam-
het ska kunna utredas av Oredlighetsnämnden så anser utredningen 
att nämnden bara ska utreda misstänkt oredlighet i forskning. För 
detta talar också att oredlighet i forskning är en etablerad term.  

Hur bör då forskning på mest lämpligt sätt definieras i den före-
slagna lagen om prövning av oredlighet i forskning? Här har vi 
övervägt två alternativ, forskningsdefinitionen i förarbetena till 
högskolelagen, som återfinns ovan, och forskningsdefinitionen i 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi-
skor (etikprövningslagen). I etikprövningslagen definieras forsk-
ning som 

vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny 
kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant 
arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 
eller på avancerad nivå. 

Tyvärr finns problem med båda dessa definitioner. Definitionen i 
förarbetena till högskolelagen är uppdelad i grundforskning och 
tillämpad forskning och den är inte lagfäst. En fördel med etik-
prövningslagens definition är att den är lagfäst. En annan fördel är 
att den även innefattar utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, 
vilket innebär att skillnaden för de statliga universiteten och hög-
skolorna inte skulle bli så stor gällande vilken typ av verksamhet 
som kan komma att utredas av ett oberoende organ. En nackdel är 
att definitionen i etikprövningslagen är omstridd och att reger-
ingen, efter att flera instanser påpekat att definitionen medför 
tolkningssvårigheter, har gett en särskild utredare i uppdrag att se 
över den.3 

Vid en samlad bedömning anser utredningen att lagen om pröv-
ning av oredlighet i forskning ska ha samma definition av forskning 
som etikprövningslagen. De övervägande skälen är att Oredlighets-

                                                                                                                                                               
3 Dir. 2016:45. 
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nämndens kompetensområde bör göras så tydligt som möjligt och 
att det i svensk lagstiftning inte bör finnas flera olika forsknings-
definitioner. Även om etikprövningslagens forskningsdefinition 
har brister, så tror vi att alternativet att inte ge någon definition i 
lagen är sämre än att använda etikprövningslagens definition. Över-
synen av regelverken för forskningsetik bör emellertid beaktas vid 
en slutlig utformning av en definition i lagen om prövning av 
oredlighet i forskning.  

Även med en definition av forskning i lagen om prövning av 
oredlighet i forskning måste Oredlighetsnämnden utarbeta praxis 
kring vilken verksamhet som faller inom ramen för vad som utgör 
forskning enligt definitionen. Vi bedömer att mycket av forskningen 
på konstnärliga högskolor faller inom den föreslagna definitionen av 
forskning och att misstänkt oredlighet i sådan konstnärlig forskning 
därför också kommer att kunna granskas av Oredlighetsnämnden. 
Om det kommer att uppstå misstankar om oredlighet i konstnärlig 
forskning som Oredlighetsnämnden inte anser sig behörig att pröva 
bör forskningsutföraren kunna hantera sådana misstankar inom 
ramen för sin egen organisation. Detsamma gäller sådant utveck-
lingsarbete som inte heller ryms inom definitionen av forskning. 

9.2 Vilka forskningsutförare? 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämnden ska utreda alla miss-
tankar om oredlighet i forskning hos statliga universitet och 
högskolor, enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att 
utfärda vissa examina, övriga statliga myndigheter, statliga bolag 
och stiftelser, kommuner och landsting samt kommunala bolag, 
föreningar och stiftelser.  

 
Forskningsutförare i Sverige lyder i dag under olika regelverk gäl-
lande utredning av misstankar om oredlighet i forskning. Bestäm-
melsen om inhämtande av yttrande från Expertgruppen för ored-
lighet i forskning gäller endast statliga universitet och högskolor. 
Dessa har också ett lagkrav på sig att i sin verksamhet värna veten-
skapens trovärdighet och god forskningssed samt att avpassa sin 
verksamhet så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forsk-



Ytterligare avgränsningar – vem och vad ska kunna prövas av den nationella nämnden? SOU 2017:10 

158 

ningen.4 För andra forskningsutförare är det inte reglerat i författ-
ning hur misstankar om oredlighet i forskning ska hanteras.  

Till utredningen har framförts en önskan om att all forskning 
och alla forskningsutförare så långt möjligt ska behandlas lika. Ut-
redningen anser att det är en god strävan. Vi har haft samråd med 
representanter för alla olika kategorier av forskningsutförare i 
Sverige för att få bättre underlag för att bedöma om den föreslagna 
nationella nämnden bör utreda misstänkt oredlighet i forskning 
även i annan forskningsverksamhet än vid statliga universitet och 
högskolor.  

Utredningen har haft som övergripande inriktning att en så stor 
del av forskningsutförarna som möjligt ska ingå i det tänkta syste-
met. Det framstår som både rättvist, rättssäkert och effektivt att ett 
och samma organ utreder alla misstankar om oredlighet. Risken för 
att lika fall bedöms olika minskar, kompetensen samlas på ett ställe 
och olika organisationer för liknande verksamhet behöver inte 
byggas upp. Det finns dock också skäl som talar emot att ett stat-
ligt organ ska kunna utreda misstänkt oredlighet hos alla olika 
forskningsutförare. Nedan följer överväganden om de olika forsk-
ningsutförarna var för sig.  

9.2.1 Statliga universitet och högskolor 

I dag gäller att det endast är statliga universitet och högskolor som 
får hämta in ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i forsk-
ning hos Centrala etikprövningsnämnden. Ett universitet eller en 
högskola är skyldig att hämta in ett sådant yttrande om den person 
som väckt frågan om misstanke om oredlighet, eller den person 
som misstanken riktas mot, begär det, och universitetet eller hög-
skolan inte bedömer det som uppenbart obehövligt. Statliga univer-
sitet och högskolor har också en författningsreglerad skyldighet att 
i sin verksamhet värna vetenskapens trovärdighet och god forsk-
ningssed.  

Att statliga universitet och högskolor ska ingå i det föreslagna 
systemet där Oredlighetsnämnden ska utreda misstänkt oredlighet 
är självskrivet. Utredningen har dock övervägt om Oredlighets-

                                                                                                                                                               
4 1 kap. 3a och 4 §§ högskolelagen (1992:1434). 
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nämnden bör pröva alla oredlighetsmisstankar eller om universi-
teten och högskolorna fortsatt ska kunna utreda vissa fall i egen 
regi. Det som talar för att nämnden bör pröva alla misstankar och 
att de statliga universiteten och högskolorna därmed bör ha en 
skyldighet att överlämna alla sådana ärenden är att rättstillämp-
ningen skulle bli mer enhetlig än i dag, att ett centralt organ som 
utreder flera ärenden skulle komma att få högre kompetens i frågan 
än respektive lärosäte som bara utreder enstaka fall, och att ett lä-
rosäte inte skulle behöva utreda sig själv vid misstankar om ored-
lighet i forskning i organisationen.  

Under utredningens gång har det framförts åsikter om att en 
skyldighet att anmäla misstankar om oredlighet till ett centralt organ 
är ett för stort ingrepp i högskolornas verksamhet. Redan i dag är 
statliga universitet och högskolor skyldiga att anmäla ärenden om 
oredlighet till Expertgruppen för oredlighet om någon av de 
inblandade begär det och det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 
Under 2016 har också betydligt fler yttranden begärts från Expert-
gruppen för oredlighet i forskning av statliga universitet och hög-
skolor. Att alla misstankar om oredlighet ska anmälas till Oredlighets-
nämnden är därför i praktiken inte ett särskild stort ingrepp i 
universitetens och högskolornas autonomi. Principen om autonomi 
måste också vägas emot andra principer och i detta fall anser 
utredningen att det är befogat att skärpa regelverket till fördel för 
värnande av forskningens kvalitet och tillförlitlighet och allmänhetens 
förtroende för forskningen. Oredlighetsnämnden bör därför utreda 
alla fall av misstänkt oredlighet i forskning inom statliga universitet 
och högskolor.  

9.2.2 Enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd  
att utfärda vissa examina  

Forskning utförs också inom högskolor som drivs av andra aktörer 
än staten, till exempel av stiftelser, bolag eller föreningar. Dessa 
kallas enskilda utbildningsanordnare. Vissa enskilda utbildningsan-
ordnare har rätt att utfärda samma typer av examina som statliga 
universitet och högskolor får utfärda. Tillstånd att utfärda sådana 
examina får endast lämnas under vissa förutsättningar, t.ex. att ut-
bildningen bedrivs på sådant sätt att den uppfyller de krav som 
uppställs i 1 kap. högskolelagen (1992:1434). Det är dessa enskilda 
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utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina som 
diskuteras i det här avsnittet. För enkelhets skull benämner vi dem 
ibland enbart ”enskilda utbildningsanordnare”.  

Flertalet av de enskilda utbildningsanordnarna som har tillstånd 
att utfärda vissa examina bedriver forskningsverksamhet, men inte 
alla. Det är i dag inte reglerat i författning hur de ska hantera miss-
tankar om oredlighet i forskning. Flera av dem, särskilt de stora, 
har dock beslutat om en intern hanteringsordning. Många av de 
enskilda utbildningsanordnarna är små och har aldrig utrett något 
fall av misstänkt oredlighet.  

Utredningen anser att det är av stor vikt att prövning av ored-
lighet i forskning framöver ska behandlas på ett så likartat sätt som 
möjligt inom all högskolverksamhet, även den som bedrivs utanför 
de statliga universiteten och högskolorna. Utredningen har även 
fått uppfattningen att många av de enskilda utbildningsanordnarna 
faktiskt också önskar ha samma regleringar som de statliga 
universiteten och högskolorna för dessa frågor.  

Samtidigt ska det understrykas att de enskilda utbildningsan-
ordnarna är fristående från staten. Den styrande idén i den s.k. 
Autonomipropositionen En akademi i tiden – ökad frihet för uni-
versitet och högskolor (prop. 2009/10:149) om att statlig reglering av 
universitet och högskolor inte bör vara alltför långtgående eller 
detaljerad är därmed ännu mer aktuell i förhållande till de enskilda 
utbildningsanordnarna. Detta innebär emellertid inte att staten helt 
har underlåtit att reglera de enskilda utbildningsanordnarnas verk-
samhet, men regleringen är mer begränsad för de enskilda utbild-
ningsanordnarna än för statliga universitet och högskolor. Till 
exempel gäller högskolelagens bestämmelser bara i begränsad om-
fattning.  

Om tillräckligt starka skäl föreligger är det ändå möjligt att 
reglera även de enskilda utbildningsanordnarnas verksamhet. Ett 
exempel på en reglering är lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 
vissa examina i vilken det ställs en rad krav på enskilda utbildnings-
anordnare som vill kunna utfärda dessa examina.  

Utredningen anser att enskilda utbildningsanordnare som har 
tillstånd att utfärda vissa examina bör omfattas av den föreslagna 
regleringen kring hantering av oredlighet i forskning och att det 
bör ske på samma sätt som för övriga forskningsutförare, dvs. ge-
nom föreskrifter.  
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Av respekt för de enskilda utbildningsanordnarnas självbestäm-
mande anser utredningen emellertid att de förslag som också lämnas 
för fortsatt upprätthållande av god forskningssed i avsnitt 14.3 inte 
ska omfatta de enskilda utbildningsanordnarna utan enbart gälla 
statliga universitet och högskolor. Om en enskild utbildningsan-
ordnare ser positivt på de föreskrifterna, kan de emellertid genom 
egen reglering själva besluta att tillämpa dem. I kapitel 12 övervägs 
vissa frågor kring offentlighet och sekretess för utredningarna. 

9.2.3 Övriga statliga myndigheter 

Forskning utförs också inom ett trettiotal statliga myndigheter 
som inte är universitet eller högskolor. Enligt en kartläggning som 
gjordes av en statlig utredare 2012 hade vissa av dessa myndigheter 
forskning som ett tydligt uppdrag i instruktion eller regleringsbrev 
medan andra bedrev forskning utan att denna uppgift nämndes i 
sådana styrdokument.5 Utredaren bedömde att myndigheternas 
kvalitetssäkring av sin forskning i stort sett var tillfredsställande, 
med några få undantag.6 I utredarens betänkande nämns dock 
ingenting om hur de aktuella statliga myndigheterna utreder even-
tuella misstankar om oredlighet i forskning. Ett urval av dessa 
myndigheter var närvarande vid den hearing som utredningen an-
ordnade den 18 maj 2016 och ingen av dem rapporterade att de har 
utarbetade rutiner för hur sådana misstankar ska utredas. En 
önskan om att de statliga myndigheterna ska omfattas av samma 
regelverk som de universiteten och högskolorna framfördes då. 

Övriga statliga myndigheter har inte lika stor kunskap om eller 
erfarenhet av hur misstänkt oredlighet bör utredas som universiteten 
och högskolorna och deras forskningsverksamhet är också mycket 
liten i förhållande till lärosätenas. Detta anser vi talar för att inte heller 
de myndigheterna själva bör utreda misstänkt oredlighet i forskning, 
utan att de på samma sätt som statliga universitet och högskolor ska 
vara skyldiga att anmäla misstankar om oredlighet till Oredlighets-
nämnden. Därmed föreslår vi att statliga myndigheter som bedriver 
forskning ska omfattas av den föreslagna regleringen. 

                                                                                                                                                               
5 SOU 2012:20 s. 38.  
6 SOU 2012:20 s. 41 f. 
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9.2.4 Kommuner och landsting 

Forskning utförs även i kommuners och landstings regi. Exempel-
vis ska landstingen och kommunerna enligt lag medverka vid finan-
siering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete 
på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt 
forskningsarbete.7 För denna verksamhet får kommuner och lands-
ting statsbidrag. Någon samlad bild av kommunernas och lands-
tingens forskning har vi inte kunnat få, men det förefaller som om 
forskning inom hälso- och sjukvård utgör den absolut största 
delen. Kommunerna driver utvecklingsarbete inom t.ex. områden 
som äldreomsorg, socialtjänst och avloppsteknik och det kan inte 
uteslutas att en viss del av den verksamheten faller inom defini-
tionen av forskning.  

Hur kommuner och landsting ska utreda frågor om oredlighet i 
forskning eller andra avvikelser från god forskningssed är inte 
reglerat. Som forskningsutförare bör de emellertid som andra inom 
vars verksamhet forskning bedrivs beakta forskningsetiska normer. 
Vid samråd med företrädare för landstingens forskningsverksamhet 
och Sveriges Kommuner och Landsting har framkommit att det 
finns väl utarbetade system för t.ex. hantering av frågor om upp-
komna vårdskador m.m., men att det i allmänhet inte finns någon 
struktur inom kommunerna och landstingen för hur just miss-
tankar om oredlighet i forskning ska hanteras. I vissa fall har en 
misstänkt person som forskat inom sjukvården varit anställd vid en 
högskola och därmed har misstanken kunnat hanteras av denna, 
men när forskaren enbart är anställd av landstinget finns inte 
möjligheten att lämna ärendet till en högskola.  

Utredningen anser att samma regelverk om hantering av miss-
tankar om oredlighet i forskning, så långt möjligt bör gälla alla 
forskningsutförare. Att ha olika regelverk är särskilt olyckligt för 
forskning inom hälso- och sjukvård, där forskningen ofta utförs i 
samverkan mellan akademi och landsting. Det som talar för att 
misstänkt oredlighet i kommuner och landstings forskning ska 
utredas av Oredlighetsnämnden är att lika fall bör bedömas lika och 
att det är mindre resurskrävande att ha en instans som utreder 
oredlighet i forskning än att flera sådana parallella instanser byggs 

                                                                                                                                                               
7 26 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
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upp. Med tanke på att omfattningen av forskningen inom kommu-
ner och landsting är liten i jämförelse med universitetens och hög-
skolornas forskning tror vi också att kommunsektorn skulle 
gynnas av ett sådant system. Det faktum att kommuner och lands-
ting har en lagstadgad skyldighet att bedriva viss forskning och att 
delar av deras forskning är statligt finansierad talar ytterligare för 
att de bör omfattas av systemet, även om de också bedriver egen-
initierad forskning med egna medel. Vi bedömer att det inte är 
rimligt att misstänkt oredlighet inom kommuners och landstings 
forskning hanteras enligt olika regelverk, utan att sådana miss-
tankar ska hanteras på samma sätt oavsett finansiering och lag-
reglering.  

Kommuner och landsting är självstyrande och en tvingande 
statlig reglering innebär en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen som måste motiveras. Om staten föreslås överta ansvar 
från kommunerna måste det alltid ha övervägts om samma syfte 
kan uppnås med ett mindre avsteg i den kommunala självstyrelsen. 
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Detta är en pro-
portionalitetsprincip för lagstiftning mot kommuner och en pröv-
ning ska göras av om skälen för den tänkta regleringen motiverar 
det eventuella intrång i den kommunala självstyrelsen som regler-
ingen innebär. Om olika möjligheter finns för att nå samma mål 
bör riksdagen välja den reglering som är minst ingripande mot den 
kommunala självbestämmanderätten.  

Vid en sådan bedömning anser utredningen att ett system där 
ett statligt organ utreder misstänkt oredlighet i kommunernas 
forskning visserligen innebär en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen eftersom en ny reglering införs, men samtidigt också 
en lättnad för kommunerna, eftersom de själva inte längre behöver 
ansvara för sådana oredlighetsutredningar. Det är också rimligt att 
samma system gäller för prövning av oredlighet i forskning i hela 
den offentliga förvaltningen. Ett alternativ är annars att reglera att 
kommunsektorn i stället själv ska utreda misstänkt oredlighet i sin 
forskning. Kommuner och landsting har t.ex. processer för 
kvalitetssäkring och avvikelsehantering och det skulle då kunna 
regleras att avvikelser från god forskningssed ska hanteras inom de 
systemen.  
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Vi anser dock att starkare skäl talar för att kommuner och 
landsting ska ha samma regler som de statliga forskningsutförarna 
och de enskilda utbildningsanordnarna när det gäller utredning av 
oredlighet i forskning och att den lilla inskränkningen i den kom-
munala självstyrelsen som det innebär är väl motiverad av att 
samma regler bör gälla alla och att det är mer effektivt att ha en 
instans för oredlighetsutredningar än flera parallella. Av respekt för 
det kommunala självbestämmandet anser utredningen emellertid 
att de förslag som också lämnas för fortsatt upprätthållande av god 
forskningssed i kapitel 14.3 inte ska omfatta kommuner och lands-
ting, utan enbart gälla statliga universitet och högskolor. Om en-
skilda kommuner och landsting ser positivt på även de föreskrif-
terna, kan de genom egen reglering själva besluta att tillämpa också 
de reglerna.  

9.2.5 Övrig statlig och kommunal verksamhet 

Forskning utförs dessutom inom annan statlig verksamhet så som 
det statliga bolaget RISE Research Institutes of Sweden AB. Ut-
redningen anser att den föreslagna lagen om prövning av oredlighet 
i forskning ska omfatta all forskningsverksamhet i statliga bolag 
och stiftelser, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan 
författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av stat-
liga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över verksamheten. Detsamma ska gälla 
all forskningsverksamhet i kommunala aktiebolag, handelsbolag, 
ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting 
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Regleringen motsvarar 
i huvudsak Riksrevisionens granskningsområde enligt 2 § 1, 4 och 5 
i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet samt den 
avgränsning som ges för kommuner och landsting i 2 kap. 3 § of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

9.2.6 Privata forskningsutförare 

Många forskningsutförare är privata företag, organisationer och 
stiftelser. De branscher som 2013 hade störst utgifter för forsk-
ning och utveckling var Metaller, datorer, elektronikvaror, optik, 
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elapparatur och övriga maskiner, Motorfordon och andra transport-
medel, Möbler och andra tillverkande varor, Farmaceutiska bas-
produkter och läkemedel samt Informations- och kommunikations-
tjänster.  

Utredningen har övervägt om även misstänkt oredlighet i pri-
vata företags, organisationers och stiftelsers forskning bör utredas 
av Oredlighetsnämnden. Ett skäl som talar för ett sådant system är 
att all forskning bör behandlas lika oavsett i vems regi den utförs. 
Utredningen har dock svårt att se hur en allmänt utformad tving-
ande reglering om att anmäla misstankar om oredlighet till den 
nationella nämnden skulle kunna utformas för privata företag, or-
ganisationer och stiftelser. En skyldighet att anmäla en misstanke 
om oredlighet till ett statligt organ och en skyldighet att förse or-
ganet med forskningsdata förefaller vara ett alltför långtgående 
ingrepp i näringsfriheten.  

Andra typer av tvingande reglering finns visserligen redan gäl-
lande vissa aspekter av forskningsverksamheten. Ett exempel på 
detta är att bl.a. forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en 
forskningsperson eller innefattar behandling av känsliga person-
uppgifter bara får utföras om den har godkänts vid en etikprövning 
av en statlig nämnd.8 Detta gäller för all forskning, vare sig den sker 
i offentlig eller privat regi. En annan typ av tvingande reglering för 
privata företag är tillstånd för att få sälja vissa typer av produkter. 
Över vissa verksamheter utövas också tillsyn av statliga myndig-
heter. Ett tydligt exempel på det är läkemedelsforskning. Läkeme-
delsföretagens forskningsverksamhet granskas av svenska och ut-
ländska myndigheter och det finns även ett omfattande system för 
självkontroll. Misstankar om oredlighet och andra former av oegent-
lighet utreds internt eller med hjälp av Läkemedelsverket, som har 
tillsynsansvar över företagens kliniska läkemedelsprövningar. Forskare 
som bedömts ha varit oredliga kan av företagen stämmas för 
kontraktsbrott. Det rigorösa kontrollsystemet har byggts upp mot 
bakgrund av den stora skandalen på 1960-talet gällande läke-
medelssubstansen talidomid (i Sverige marknadsförd under varu-
namnet Neurosedyn). Medlet visade sig ge svåra fostermissbildningar 
om det gavs till gravida under de tre första havandeskapsmånaderna.  

                                                                                                                                                               
8 3, 4, 6 och 24 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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Eftersom oredlighet i forskning i normalfallet inte är brottsligt 
utan rör sig om avsteg från god forskningssed, anser vi att en tving-
ande lagstiftning för privata företag, organisationer och stiftelser 
skulle bli alltför långtgående och inte kan motiveras. Det framstår 
heller inte som lika nödvändigt med en tvingande reglering om att 
anmäla misstankar till en ny statlig myndighet om det finns andra 
system som effektivt tar hand om sådana misstankar. Utredningen 
har inte haft möjlighet att i detalj studera alla branscher och deras 
regelverk men kan peka på att det åtminstone för läkemedels-
branschen redan finns en fungerande statlig tillsyn över forsk-
ningen genom Läkemedelsverket som dessutom är reglerad på EU-
nivå. Vi bedömer att det inte är vare sig önskvärt eller möjligt att 
ersätta eller komplettera det systemet med bestämmelse om att 
företagen måste anmäla misstankar om oredlighet i forskning till 
det ovan föreslagna statliga organet. Utredningen föreslår därmed 
att privata företag, organisationer och stiftelser inte ska omfattas av 
det föreslagna systemet.  

9.2.7 Forskning med offentlig finansiering 

I Danmark respektive Norge gäller att all forskning som har fått 
offentlig respektive norsk finansiering ska kunna utredas av deras 
respektive centrala organ för utredningar av misstänkt oredlighet i 
forskning. Utredningen har övervägt om en liknande reglering är 
önskvärd även för Sveriges del.  

De statliga forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forsknings-
rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har gemen-
samma riktlinjer9 för vilka medelsförvaltare som godkänns som 
mottagare av deras bidrag. Enligt riktlinjerna får en godkänd medels-
förvaltare inte vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk 
verksamhet. En medelsförvaltare ska dessutom bl.a. vara en juridisk 
person med ett svenskt organisationsnummer, ha en dokumenterad 
forskningsverksamhet och bedömas ha förmågan att klara de 
åtaganden enligt de rådsgemensamma generella villkoren för bidrag 

                                                                                                                                                               
9 Vetenskapsrådet, Godkända medelsförvaltare för Vetenskapsrådets bidrag, Bilaga 1 till GD-
beslut nr 195 (2015).  
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till forskning, garantera den akademiska friheten inom ramen för 
sitt uppdrag genom att forskningsproblem får väljas fritt, forsk-
ningsmetoder fritt får utvecklas och forskningsresultat fritt får 
publiceras. De svenska organisationer som är godkända som 
medelsförvaltare hos Vetenskapsrådet, Forte och Formas är enbart 
sådana forskningsutförare vars forskning föreslås kunna utredas av 
Oredlighetsnämnden. För dessa skulle en bestämmelse om att 
misstänkt oredlighet i forskning som får offentlig finansiering ska 
kunna utredas inte tillföra något.  

 Men statliga forskningsbidrag kan också ges till andra typer av 
forskningsutförare. Exempelvis ger Vinnova bidrag till både privata 
företag, ideella föreningar, stiftelser, fysiska personer och utländska 
juridiska personer.10  

Utredningen anser att det är en tilltalande tanke att misstänkt 
oredlighet i all forskning som finansieras med offentliga medel 
skulle utredas av Oredlighetsnämnden. Vi anser dock samtidigt att 
en reglering av privata företag, organisationer och stiftelser inte är 
önskvärd och blir alltför långtgående. En bestämmelse om att 
misstänkt oredlighet i all forskning som finansieras med offentliga 
medel skulle utredas av Oredlighetsnämnden skulle troligen bli svår 
att tillämpa eftersom forskningsprojekt ofta bara delvis är finansi-
erade av offentliga medel, vilket torde medföra svårigheter med att 
avgöra vilken del av projekten som då skulle behöva utredas av 
nämnden. Det förefaller dessutom ogenomförbart att reglera att 
misstänkt oredlighet utförd av t.ex. utländska juridiska personer 
skulle utredas av Oredlighetsnämnden. Efter dessa överväganden 
finner utredningen att Oredlighetsnämnden inte bör utreda miss-
tanke om oredlighet i forskning hos andra forskningsutförare än 
statliga universitet och högskolor, enskilda utbildningsanordnare, 
övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner 
och landsting samt kommunala bolag, föreningar och stiftelser, 
även om forskningen fått offentlig finansiering.  

                                                                                                                                                               
10 Vinnova, Årsredovisning 2015 s. 42. 
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9.3 Utredning av misstänkt oredlighet utomlands 
och i internationella forskningssamarbeten 

Utredningens bedömning: Oredlighetsnämnden bör utreda miss-
tankar om oredlighet i den forskningsverksamhet som utförs av 
någon av de utpekade forskningsutförarna, även om forskningen 
utförs utomlands.  

 
Forskning sker allt oftare inom ramen för internationella samar-
beten. Över en tredjedel av artiklarna som publiceras i vetenskap-
liga tidskrifter har författare från olika länder.11 Vissa samarbeten 
sker mellan forskare i Sverige och bara någon eller ett fåtal personer 
i ett annat land, men det finns också stora globala forskningspro-
jekt som involverar tusentals forskare från många olika länder.12 
Även finansieringen av internationella forskningssamarbeten kan 
komma från många olika källor.  

Enligt utredningens direktiv uppkommer i detta sammanhang 
frågor om vilka regelverk om utredning av misstänkt oredlighet i 
forskning som ska gälla och i vilket land en utredning ska ske. 
Utredningen ska därför föreslå möjliga lösningar på hur utredning 
av oredlighet ska kunna genomföras när det gäller forskning som 
utförts i Sverige och som en del i internationella forskningssam-
arbeten. Vi har tolkat direktivet så att frågan handlar om dels inter-
nationella forskningssamarbeten som utförs i Sverige, dels inter-
nationella forskningssamarbeten som utförs utomlands och där en 
svensk forskningsutförare är samarbetspart. Vi kommer också att 
kommentera de situationer där svenska forskare forskar utomlands, 
utan att forskningen är del i ett internationellt forskningssamarbete.  

9.3.1 Exempel på internationella forskningssamarbeten 

Internationella forskningssamarbeten finns i många olika varianter. 
Ibland skriver parterna avtal kring vem som ska göra vad men inte 
alltid. Ibland jobbar man parallellt med olika delar av ett projekt 

                                                                                                                                                               
11 The Royal Society, Knowledge, networks and nations Global scientific collaboration in the 
21st century, 2011 s.46. Uppgiften gäller år 2008.  
12 I bid s. 46 f.  
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och ibland samarbetar man mer direkt inom varje del. En forskare 
med anställning hos en svensk forskningsutförare kan därmed 
komma att utföra forskning utomlands inom ramen för samarbetet. 
På motsvarande sätt kan en forskare utan anknytning till en svensk 
forskningsutförare utföra forskning i Sverige, inom en svensk 
forskningsutförares organisation. Även om man har arbetat med 
olika delar i ett projekt kan delarna sen pusslas ihop och presente-
ras som en helhet. Det förekommer också att forskare enbart lånar 
utrustning utomlands för att genomföra experiment, i synnerhet 
speciell utrustning i form av ”core facility” eller liknande. 

9.3.2 Utredning av oredlighet  
i internationella forskningssamarbeten 

Flertalet länder, om inte alla, med vilka svenska forskningsutförare 
utför internationella forskningssamarbeten, har egna system för att 
utreda misstänkt oredlighet i forskning. Dessa system är framför 
allt inriktade på forskning i det egna landet, men kan ibland också 
sträcka sig till att kunna utreda forskning utomlands som på något 
annat sätt har anknytning till landet, t.ex. genom att den har fått 
finansiering från det aktuella landet eller att forskare med anställ-
ning inom landet har utfört forskningen i utlandet. I våra grann-
länder finns bestämmelser om granskning av misstänkt oredlighet i 
forskning som har skett i utlandet. Det norska Granskingsutvalget 
kan uttala sig dels om oredlighet i forskning i Norge, dels om 
oredlighet i forskning i utlandet om den bedrivs av forskare som är 
anställda av en norsk arbetsgivare eller om en väsentlig del av finan-
sieringen kommer från Norge. Här hänger man alltså upp utred-
ningsskyldigheten på en anknytning i form av anställning av en 
norsk arbetsgivare eller finansiering från Norge. I Danmark gäller 
att den vetenskapliga publikation som det klagas på ska vara of-
fentliggjord i Danmark, ha utarbetats som ett led i den anklagades 
anställning eller förvärvsarbete i Danmark eller ska ha fått finansie-
ring av en dansk offentlig myndighet, eller så ska forskaren i övrigt 
ha sin närmaste anknytning till Danmark. I de finska anvisningarna 
om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om 
avvikelser från den sägs att anvisningarna i tillämpliga delar bör 
iakttas även i det nationella och internationella forskningsarbete 
som sker i samarbete med företag och andra organisationer. 
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Då en misstanke om oredlighet uppstår inom forskning som är 
eller har varit del i ett internationellt samarbete uppstår frågan vem 
som ska utreda den misstänkta oredligheten. Det är kanske från 
början inte tydligt vem som har varit eller är ansvarig för olika delar 
av projektet och i vilket land oredligheten har ägt rum. Det kan 
därmed komma att uppstå situationer både där flera olika länders 
organ för utredning av misstänkt oredlighet13 har möjlighet eller 
skyldighet att utreda en viss misstanke om oredlighet i forskning, 
och där inget lands organ har skyldighet att utreda.  

9.3.3 Nuvarande svenska reglering 

I dag gäller att en högskola, i betydelsen statligt universitet eller 
statlig högskola, som genom en anmälan eller på något annat sätt 
får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konst-
närlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda 
misstankarna.14 Det har inte närmare angetts hur uttrycket vid 
högskolan bör tolkas.  

Utredningen har bara fått kännedom om ett fall där en forskare 
har utretts för oredlighet i forskning som delvis har skett utom-
lands, men den handling som forskaren fälldes för hade inte ge-
nomförts utomlands. Vi vet inte om någon högskola har ställts 
inför frågan att avgöra om forskning utomlands kan räknas som att 
den är utförd vid högskolan.  

9.3.4 Överväganden och slutsats 

När det gäller internationella forskningssamarbeten uppstår frågor 
om vilken forskning i Sverige och vilken forskning utomlands som 
bör kunna granskas av Oredlighetnämnden. Systemet måste både 
vara rimligt och genomförbart, juridiskt och praktiskt.  

Att de utpekade forskningsutförarnas forskningsverksamhet i 
Sverige ska omfattas av regelverket anser vi är självklart. Men vad 
bör gälla om forskare som är anställda av de utpekade forsknings-
utförarna forskar utomlands inom ramen för sin anställning, inom 

                                                                                                                                                               
13 Med organ avses här både forskningsutförare och organ som är fristående från dessa. 
14 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100). 
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ett internationellt forskningssamarbete eller t.ex. sammanställer 
data eller skriver en artikel i ett annat land utan att för den skull 
vara knuten till en forskningsmiljö där? I dessa fall tycker vi att det 
är rimligt att Oredlighetsnämnden ska kunna granska forskningen. 
Om endast forskning som har utförts i Sverige kan utredas så 
skulle det kunna få den oönskade effekten att en forskare kan 
skylla på att en viss del av forskningen, t.ex. sammanställningen av 
resultat, har genomförts utomlands, och på så sätt undkomma 
prövning.  

Som utredningen ser det finns det i grunden inget hinder mot 
att själva regleringen om svenska utredningar av oredlighet i forsk-
ning kan omfatta även internationella samarbeten. En utredning 
måste emellertid också kunna genomföras såväl juridiskt som prak-
tiskt. För att kunna utreda ett ärende om misstänkt oredlighet i 
forskning behöver nämnden kunna få ta del av relevant utred-
ningsmaterial i form av t.ex. forskningsdata. Därvid kan juridiska 
och praktiska hinder uppstå eftersom svenska myndigheter inte 
kan utöva sin myndighet i andra länder.  

Det är bara från svenska forskningsutförare som Oredlighets-
nämnden kan tilldelas en rätt att begära ut material som också kan 
göras möjlig att verkställa. Även om reglerna om utredning av 
oredlighet i forskning alltså principiellt skulle kunna omfatta även 
internationella situationer, anser utredningen att Oredlighetsnämnden 
endast bör åläggas uppdrag som den kan förutsättas ha en möjlighet 
att kunna genomföra. Oredlighetsnämnden bör därför bara få till 
uppgift att utreda misstänkt oredlighet i forskning inom ramen för 
internationella samarbeten för vilken det gäller att en svensk 
forskningsutförare kan lämna ut forskningsdata till nämnden. För 
att det ska vara möjligt ska ansvaret för forskningen och doku-
mentationen av den ligga hos den svenska forskningsutföraren. Om 
en utredning är praktiskt och juridiskt genomförbar får överlämnas 
till Oredlighetsnämnden att avgöra i varje enskilt fall. 

Ovanstående resonemang leder också till slutsatsen att det inte är 
all forskning som har utförts i Sverige som kan prövas av Ored-
lighetsnämnden. Även här gäller att den måste ha utförts av en svensk 
forskningsutförare som kan lämna ut forskningsdata till nämnden.  

Frågan vem som äger forskningsdata inom internationella 
forskningssamarbeten verkar inte kunna besvaras på ett generellt 
plan. Det är beroende av datans karaktär och därmed olika från fall 
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till fall. Svenska forskningsutförare bör tydligt precisera ansvar och 
ägarskap gällande forskning och forskningsdata i sina internatio-
nella samarbeten. Enligt den information utredningen har fått så 
regleras frågan om data i flertalet av universitetens och högskolor-
nas samarbetsavtal inom internationellt forskningssamarbete, t.ex. 
inom samarbeten som får stöd av EU:s ramprogram för forskning 
och innovation Horisont 2020.  

Någon särskild reglering av detta bedömer vi inte behövs efter-
som den föreslagna lagen ska tillämpas på den forskningsverk-
samhet som utförs av de utpekade forskningsutförarna. I denna 
forskningsverksamhet ska då begreppsmässigt ingå även den forsk-
ningsverksamhet som utförs utomlands.  

9.3.5 Övriga kommentarer 

Vi vill samtidigt påpeka att alla problem kring utredning av miss-
tänkt oredlighet i internationella forskningssamarbeten inte kan 
lösas genom en reglering av Oredlighetsnämndens verksamhet. 
Svenska forskare kan t.ex. utföra forskning utomlands som bi-
syssla. Då utförs forskningen inte inom ramen för den ordinarie 
anställningen. Det skulle liksom tidigare beskrivits då inte vara 
möjligt för Oredlighetsnämnden att begära in relevant utrednings-
material. Nämnden bör därmed inte få till uppgift att utreda miss-
tänkt oredlighet i sådan forskning. Utredningen vill dock påpeka 
att forskare med anknytning till Sverige genom anställning självfal-
let bör arbeta med samma etiska förhållningssätt oavsett var hen 
bedriver sin forskning.  

Dessutom kommer det, liksom är fallet redan i dag, att kunna 
uppstå situationer där misstänkt oredlighet i forskning som utförts 
i Sverige eller utomlands prövas av både ett svenskt och ett ut-
ländskt organ. Det skulle också kunna uppstå situationer där det 
inte finns någon ansvarig instans i det andra landet. Dessa båda fall 
skulle visserligen vara olyckliga, men kan inte lösas inom ramen för 
denna utredning. 

Inom OECD pågår ett arbete om förbättring av och interna-
tionellt utbyte kring hur medlemsländerna ska utreda misstankar 
om oredlighet i forskning. Inom detta arbete har en arbetsgrupp 
haft särskilt fokus på att underlätta utredningar av misstänkt ored-
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lighet i internationellt forskningssamarbete. Gruppen konstaterade 
i sin slutrapport att en harmonisering av olika länders system för 
utredning av misstänkt oredlighet är högst osannolik och kanske 
inte heller önskvärd. Däremot förespråkade den vissa principer om 
utredning av misstänkt oredlighet som bör följas i internationella 
forskningssamarbeten och medvetandehöjande åtgärder kring detta. 
Gruppen föreslår att man i varje avtal gällande internationellt 
forskningssamarbete ska ta upp frågan om god forskningssed och 
beskriva de principer och procedurer som ska gälla för utredningar 
av misstänkt oredlighet i projektet.15 Liknande rekommendationer 
ges i en nyligen publicerad rapport av Science Europe.16 Utred-
ningen ansluter sig till dessa synpunkter. 

9.4 Bör det finnas en bortre gräns  
för när utredningar ska få initieras? 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämnden ska inte pröva ored-
lighet i forskning som grundas på omständigheter som är äldre 
än tio år, om det inte finns särskilda skäl för en sådan prövning. 

 
Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till om det bör 
finnas en bortre gräns för när utredningar om oredlighet i forsk-
ning ska få initieras. Kommittédirektivet pekar vidare på att det är 
allvarligt om forskningsresultat som bygger på fusk eller annan 
oredlighet i forskning har publicerats och resultaten ligger till 
grund för föreskrifter och policyutformning eller för hur processer, 
metoder och produkter utformas, och att det i internationella 
sammanhang har förekommit att artiklar dragits tillbaka decennier 
efter konstaterad oredlighet. Samtidigt konstateras att vissa 
myndigheter i USA, t.ex. Office of Research Integrity, använder en 
sexårsgräns för hur länge efter påstådd oredlighet i forskning som 
anmälningar kan göras och undersökningar genomföras.  

                                                                                                                                                               
15 OECD, Global Science Forum, Co-ordinating Committee for Facilitating International 
Research Misconduct Investigations, Final Report s. 6,  
www.oecd.org/sti/sci-tech/42713295.pdf  
16 Science Europe, Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations, 
Survey Report, juli 2016. 
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9.4.1 En jämförelse med andra regleringar 

Internationell utblick 

För forskning som utförs med stöd av Department of Health and 
Human Services (HHS) i USA gäller att anmälningar och utred-
ningar av påstådd oredlighet i forskning måste göras inom sex år 
efter det att den påstådda oredligheten har begåtts. Sexårsregeln 
gäller dock inte om den anklagade inom tidsgränsen har fortsatt att 
citera eller återanvända den aktuella forskningen för egen nytta 
eller om den påstådda oredligheten skulle ha väsentlig negativ ef-
fekt på allmänhetens liv och hälsa. I dessa fall kan anklagelserna 
utredas även om det gått längre tid än sex år.17 I vare sig Norge eller 
Finland finns någon preskriptionsgräns gällande utredning av 
misstänkt oredlighet. 

Universitetens och högskolornas hantering i dag 

I dag finns ingen föreskriven bortre gräns för när utredningar om 
oredlighet i forskning får initieras av statliga universitet och hög-
skolor. Expertgruppen för oredlighet i forskning yttrade sig t.ex. 
2011 i ett ärende som avsåg misstankar om oredlighet i forskning 
utförd 1998–2005.18 I övrigt har det inte kommit till utredningens 
kännedom att ett universitet eller en högskola har utrett misstänkt 
oredlighet som påstås ha inträffat långt tillbaka i tiden, och inte 
heller känner vi till något fall där ett universitet eller en högskola 
har avstått från att utreda misstänkt oredlighet till följd av att allt-
för lång tid har förflutit.  

Exempel på andra typer av begränsningsregler i svensk rätt 

När olika former av personligt ansvar regleras i svensk rätt finns 
det ett flertal exempel på tidsbegränsande regleringar. Vid brott 
finns t.ex. preskriptionsbestämmelser, med undantag för vissa sär-
skilt allvarliga brott.19  

                                                                                                                                                               
17 42 Code of Federal Regulations 93.105. 
18 Centrala Etikprövningsnämnden, Expertgruppen för oredlighet i forskning, yttrande 
2011-04-21, Dnr O 3-2010. 
19 35 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken (1962:700). 
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Disciplinpåföljder för offentligt anställda arbetstagare som upp-
såtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter i an-
ställningen kan bara meddelas om arbetstagaren inom två år från 
förseelsen skriftligen har underrättats om vad som anförs mot 
honom eller henne.20  

I fråga om klagomål mot hälso- och sjukvården och dess perso-
nal ska Inspektionen för vård och omsorg inte utreda händelser 
som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskilda 
skäl.21 Skälet för den begränsningen är att det sällan är möjligt att 
utreda händelser som ligger längre tillbaka i tiden, eftersom perso-
nal kan ha bytts ut eller rutiner förändrats. Det anges att det därför 
med hänsyn till patientsäkerheten sällan finns skäl att lägga ner 
omfattande resurser på utredning av händelser som inträffade flera 
år tidigare. Särskilda skäl för att inleda en utredning av en händelse 
som ligger längre tillbaka i tiden än två år, kan vara att klagomålet 
rör en händelse som fått allvarliga konsekvenser för en enskild, att 
det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts eller att det 
finns skäl att befara att anmälda missförhållanden alltjämt består.22 

I frågan om skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga 
missförhållanden på sin arbetsplats har regeringen bedömt att det 
inte finns något skäl till att uttryckligen tydliggöra hur långt till-
baka i tiden som ett missförhållande ska kunna gälla utan att mer 
börja framstå som ett historiskt intresse snarare än ett larm i egent-
lig mening.23  

9.4.2 Argument för och emot en bortre gräns 

Ett huvudsyfte med utredningar av oredlighet i forskning är att 
värna forskningens kvalitet och tillförlitlighet samt god forsknings-
sed. För att uppnå detta syfte måste oredlig forskning förebyggas 
och upptäckas, och publicerade felaktiga resultat dras tillbaka. Fel-
aktiga resultat på grund av oredlighet skulle kunna leva kvar länge 
och kunna bidra till exempelvis felaktiga medicinska behandlingar 
och ineffektivt använda forskningsresurser. Från de utgångspunkt-

                                                                                                                                                               
20 17 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.  
21 7 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659).  
22 Prop. 2009/10:210 s. 218. 
23 Prop. 2015/16:128 s. 27. 
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erna är det rimligt att det inte bör finnas någon bortre gräns för när 
oredlighet i forskning inte längre ska kunna utredas.  

Som har anförts i avsnitt 8.3 bör en utredning om oredlighet i 
forskning emellertid anses innefatta såväl en objektiv som en sub-
jektiv del. Det är inte bara forskningen som ska påvisas ha varit 
oredlig eller inte, utan Oredlighetsnämnden ska också ta ställning 
till vilken eller vilka forskare som har varit ansvariga för en oredlig-
het. I likhet med det som redovisats ovan, finns det därför skäl för 
att införa en bortre gräns för prövningar av oredlighet i forskning, 
så att en forskare ska kunna känna sig trygg i sitt liv efter att en viss 
längre tid har gått och inte längre ska kunna riskera att drabbas av 
hårda konsekvenser för någon gammal felaktighet. En forskare 
skulle t.ex. kunna ha begått en felaktighet tidigt i sin karriär och 
därefter haft många år av obefläckad yrkesverksamhet. Det kan då 
tyckas orimligt att personen ska utredas för ett mycket gammalt 
fall av misstänkt oredlighet. Ett ytterligare argument för att införa 
en bortre gräns är att samhället ska prioritera att lägga resurser på 
nya fall snarare än gamla fall av oredlighet i forskning. Ett tredje 
skäl för en sådan bortre gräns för prövningar av oredlighet i forsk-
ning är att det generellt är svårare att utreda äldre händelser än 
färskare händelser. Det kan t.ex. finnas svårigheter med att inhämta 
relevanta handlingar eller att få information från inblandade fors-
kare. En utredningsskyldighet för en myndighet måste vara prak-
tiskt genomförbar, vilket ytterligare talar för att ha någon form av 
bortre gräns för utredningen. 

9.4.3 Överväganden och slutsats 

Det finns skäl som talar både för och emot att införa en bortre 
gräns för när utredningar av misstänkt oredlighet i forskning ska 
kunna initieras. Viktiga skyddsbehov för både samhället och fors-
karen behöver vägas mot varandra när man ska ta ställning till en 
eventuell bortre gräns.  

Det går inte utan vidare att jämföra situationen vid prövning av 
oredlighet i forskning med t.ex. brotts- eller disciplinpåföljder, bl.a. 
eftersom Oredlighetsnämnden inte ska besluta om eventuella kon-
sekvenser av en konstaterad oredlighet.  
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Vi bedömer emellertid att grundtankarna för resonemangen om 
preskriptionstider ändå är relevanta vid överväganden om en bortre 
gräns för när utredningar om oredlighet i forskning ska kunna ini-
tieras, eftersom individers ansvar ändå ska bedömas. Det ska i det 
sammanhanget också påpekas att forskning kan vara fel av många 
andra skäl än att den är oredlig. Det är emellertid inte Oredlighets-
nämndens uppgift att uttala sig om felaktigheter i forskning, utan 
just om oredlighet i forskning, vilket innefattar ett moment av 
skuld. Nämndens utredningsuppdrag får med andra ord inte riskera 
att övergå i någon mer allmän utredningsskyldighet av felaktiga 
forskningsresultat, oavsett hur gamla eller skuldbefriade de skulle 
kunna vara.  

Utredningen anser därför att en utgångspunkt bör vara att fors-
kare efter en tid inte ska kunna riskera att drabbas av utpekanden 
och konsekvenser av alltför gamla oegentligheter. Hänsynen till 
forskarna talar enligt utredningen därför för att det ska finnas nå-
gon form av bortre gräns för när en utredning om oredlighet i 
forskning ska kunna initieras.  

Eftersom vetenskapliga resultat ständigt prövas och omprövas 
av andra forskare och skadeverkningarna av felaktiga forsknings-
resultat blir betydligt mindre med tiden allteftersom vetenskapen 
utvecklas kan det också hävdas att äldre fall inte är lika viktiga att 
utreda som nya. Värnandet av samhällets resurser talar därmed 
också för en bortre gräns för prövningar av oredlighet i forskning. 
Det kan också vara förenat med större svårigheter att utreda alltför 
gamla händelser. 

Utredningen bedömer därför att det bör finnas någon form av 
bortre gräns för prövningarna av oredlighet i forskning. Dock kan 
följdverkningarna av oredlighet i forskning få stora negativa konse-
kvenser och det ligger i samhällets intresse att felaktig forskning 
dras in eller rättas. Den bortre gränsen bör därmed ändå sättas re-
lativt långt fram i tiden. Utredningen har inte kunnat finna några 
helt relevanta jämförelseobjekt som kan vägleda i frågan om när 
prövning av oredlighet i forskning inte längre ska kunna initieras. 
En samlad bedömning gör att vi anser att tio år är en rimlig tid, 
räknat från det att anmälan har gjorts eller misstankar har fram-
förts.  

Vi bedömer emellertid samtidigt att Oredlighetsnämnden som 
ett undantag bör kunna utreda även äldre fall, om det skulle finnas 
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särskilda skäl för en sådan prövning. Ett sådant särskilt skäl skulle 
kunna vara att den påstådda oredligheten har haft allvarliga konse-
kvenser i form av t.ex. skadeverkningar för samhället eller risker för 
sådana skadeverkningar. Det skulle också kunna anses viktigt att i 
vart fall i vissa fall kunna gå tillbaka och granska tidigare forskning 
av personer som har konstaterats varit oredliga. 

Ett alternativ hade annars varit att det som huvudregel inte ska 
finnas någon uttalad bortre gräns för när utredningar om oredlighet 
i forskning ska kunna initieras, men att det införs en möjlighet för 
Oredlighetsnämnden att avstå från att utreda sådana misstankar om 
det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl skulle i så fall kunna 
vara att det just har förflutit alltför lång tid sedan den misstänkta 
oredligheten har begåtts och att man t.ex. av hänsyn till forskaren 
eller till att oredligheten eller skadeverkningarna bedöms som ringa 
inte bör utreda saken. Gemensamt för båda modellerna är att 
Oredlighetsnämnden kommer att behöva göra en prövning av 
huruvida de ska ta upp ett äldre fall till utredning. Att ange en tids-
gräns för när en sådan prövning ska ske blir tydligare för alla parter 
än om det överlämnas till Oredlighetsnämnden att utarbeta praxis i 
frågan. Vi förordar därmed att det som huvudregel ska finnas en 
bortre gräns för när utredningar om oredlighet ska kunna initieras 
och att den bortre gränsen bör vara tio år.  



 

179 

10 Mer om utredningarna  
om oredlighet i forskning 

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om det bör vara möjligt 
för enskilda att vända sig till ett oberoende organ för att anmäla 
misstänkt oredlighet i forskning. Den frågan övervägs i det här 
kapitlet. Vi överväger också på vilka andra sätt en utredning om 
oredlighet i forskning bör kunna initieras. Dessutom behandlas 
några aspekter av utredningarnas genomförande, vad den föreslagna 
Oredlighetsnämnden bör besluta om och vad som bör hända efter 
besluten. Slutligen diskuteras forskningsfinansiärernas roll i det 
föreslagna systemet.  

10.1 Inledande av utredningarna  

Utredningens förslag: Statliga universitet och högskolor, en-
skilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa 
examina, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftel-
ser, kommuner och landsting samt kommunala bolag, före-
ningar och stiftelser som genom en anmälan eller på något annat 
sätt får kännedom om en påstådd avvikelse från god forsknings-
sed i forskningsverksamheten ska, om avvikelsen avser miss-
tanke om oredlighet i forskning, överlämna ärendet för pröv-
ning av Oredlighetsnämnden.  

Enskilda ska ha möjlighet att anmäla misstankar om oredlig-
het i forskning till Oredlighetsnämnden.  

Oredlighetsnämnden ska även få pröva frågor om oredlighet 
i forskning som den har fått kännedom om på något annat sätt 
än genom överlämnande eller anmälan. 
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Om Oredlighetsnämnden bedömer att en anmälan inte rör 
oredlighet i forskning men kan gälla andra avvikelser från god 
forskningssed, ska ärendet lämnas över till berörd forsknings-
utförare för vidare hantering. 

10.1.1 Forskningsutförarna ska ha skyldighet att anmäla 

Som redogjorts för i kapitel 7 och 9 föreslår vi att Oredlighets-
nämnden ska utreda alla misstankar om oredlighet i forskning vid 
statliga universitet och högskolor, enskilda utbildningsanordnare 
som har tillstånd att utfärda vissa examina, övriga statliga myndig-
heter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting samt 
kommunala bolag, föreningar och stiftelser. För att Oredlighets-
nämnden ska kunna utreda alla fall måste dessa forskningsutförare 
vara skyldiga att till nämnden anmäla alla misstankar om oredlighet 
i forskning inom den egna forskningsverksamheten som kommit 
till deras kännedom. Forskningsutförarna kan få kännedom om 
misstankar genom t.ex. en intern eller extern anmälan eller genom 
att någon i ledande funktion själv fattar en sådan misstanke. Miss-
tankar om gärningar som inte faller inom definitionen av oredlighet 
ska forskningsutföraren däremot själv ta hand om.  

Hur ska då gränsdragningen kring om ett ärende handlar om 
oredlighet eller andra avvikelser från god forskningssed göras i 
praktiken? I inledningen av ett ärende, hur forskningsutföraren än 
har fått kännedom om det, står det inte alltid klart om misstanken 
rör oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed. Det är i 
detta sammanhang angeläget att det finns en tydlig ordning för vem 
som ska avgöra den frågan. I annat fall finns risk för att samma 
händelse utreds av både Oredlighetsnämnden och forskningsutfö-
raren och att det fattas två kanske motstridiga beslut om huruvida 
oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed har skett.  

Man skulle därför kunna tänka sig ett system där alla misstankar 
om avvikelser från god forskningssed lämnas till Oredlighetsnämn-
den, som tar ställning till vad ärendena handlar om och behåller de 
som avser oredlighet och överlämnar de som avser andra avvikelser 
från god forskningssed till forskningsutförarna. För Oredlighets-
nämndens praxisbildning skulle det kunna vara en fördel att nämn-
den får se alla fall av misstänkta avsteg från god forskningssed. Vi 
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bedömer dock att en sådan hantering skulle vara onödigt betung-
ande för Oredlighetsnämnden. Det kommer troligen att initieras 
många ärenden om misstänkta avvikelser från god forskningssed 
som ligger långt från oredlighet i forskning och sådana anmälningar 
bör inte onödigt tynga Oredlighetsnämnden. Ett sådant system 
föreslås därför inte.  

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika att forsk-
ningsutföraren gör en uppgift som Oredlighetsnämnden har, dvs. 
bedömer om något är att betraktas som oredlighet i forskning, bör 
en forskningsutförare som får in en anmälan som är rubricerad som 
misstankar om oredlighet i forskning överlämna den till Oredlig-
hetsnämnden. I oklara fall kommer forskningsutföraren att behöva 
göra en första bedömning av huruvida en anmälan rör misstänkt 
oredlighet. Om forskningsutföraren i en sådan första bedömning, 
eller senare under sin egen behandling av ärendet, kommer fram till 
att anmälningen rör misstänkt oredlighet, ska forskningsutföraren 
överlämna ärendet till Oredlighetsnämnden.  

10.1.2 Enskilda ska ha möjlighet att anmäla 

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om det bör vara möjligt 
för enskilda att vända sig till ett oberoende organ för att anmäla 
misstänkt oredlighet i forskning. Det som framför allt talar för att 
enskilda ska ha en sådan möjlighet är att det ökar chansen att alla 
misstänkta fall av oredlighet i forskning verkligen utreds. En möjlig-
het för enskilda att vända sig till Oredlighetsnämnden skulle också 
innebära ett slags kontrollfunktion över att forskningsutförarna 
inte gör en felaktig bedömning av om ett ärende bör prövas av 
Oredlighetsnämnden eller hanteras av forskningsutföraren. Ett 
annat skäl som talar för att enskilda ska kunna vända sig till 
Oredlighetsnämnden är att den som misstänker oredlighet inte 
alltid är säker på vem som har begått oredligheten och till vilken 
forskningsutförare forskningen hör. I både Norge och Danmark 
kan också enskilda anmäla misstanke om oredlighet till det centrala 
organ som i respektive land ansvarar för utredning av sådana miss-
tankar.  

En vanlig invändning som många har framfört under utred-
ningens gång är emellertid att en möjlighet för enskilda att anmäla 
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kan komma att utnyttjas av vissa personer på ett icke önskvärt sätt 
för att göra grundlösa anmälningar av kolleger, konkurrenter eller 
andra enbart i syfte att misskreditera dessa. Sådana grundlösa an-
klagelser kan visserligen framföras även till forskningsutförarna, 
men det finns en farhåga om att de skulle kunna öka i antal om man 
inte behöver vända sig direkt till den forskningsutförare det berör, 
som kanske dessutom känner till vem man är. Vi bedömer dock att 
antalet grundlösa anmälningar inte skulle öka markant om enskilda 
tillåts anmäla misstänkt oredlighet direkt till Oredlighetsnämnden, 
eftersom anmälningar kan göras anonymt till forskningsutförarna i 
dag. Vidare anser vi att fördelarna med att enskilda kan anmäla di-
rekt till Oredlighetsnämnden överväger nackdelarna. Det bör där-
för finnas en möjlighet för enskilda att anmäla misstänkt oredlighet 
direkt till Oredlighetsnämnden. 

Anonyma anmälningar 

Till utredningen har även framförts farhågor om att risken för 
falska anklagelser ökar om anmälaren kan vara anonym. Detta 
knyter an till den pågående samhällsdebatten kring att anonymitet 
på internet i många fall har den negativa konsekvensen att männi-
skor uttrycker hat, hot och personangrepp i större utsträckning än 
de skulle ha gjort om de inte hade varit anonyma. På motsvarande 
sätt skulle det kunna finnas människor som utnyttjar möjligheten 
att anonymt lämna in en anmälan om oredlighet i forskning, i mer 
eller mindre uttalat syfte att skada en eller flera forskare.  

Här vill utredningen peka på att det inte finns någon möjlighet 
att förbjuda enskilda att lämna in anonyma anmälningar eller tips 
till myndigheter om de vill göra det. Det finns många exempel på 
att myndigheter tar upp anmälningar till bedömning även om an-
mälan har inlämnats anonymt. Vi har t.ex. sett flera exempel på att 
universitet och högskolor utreder anonyma anmälningar om ored-
lighet i forskning. 

Utredningen bedömer att en anonym anmälan i sig inte utgör 
något absolut hinder mot att pröva misstankar om oredlighet i 
forskning. Vare sig en anmälan är anonym eller undertecknad blir 
det Oredlighetsnämnden som får avgöra om den anser att det före-
ligger skäl för att utreda misstankarna eller inte.  
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Det finns dock problem med anonyma anmälningar och ano-
nymitet bör därför inte uppmuntras. Vi hoppas att personer som 
misstänkter oredlighet i forskning men drar sig för att anmäla kan 
stöttas av de åtgärder som universitet och högskolor ska vidta för att 
främja medarbetares möjligheter att få råd och stöd i frågor om god 
forskningssed och avvikelser från sådan sed, se vidare avsnitt 14.3.2. 
Om den nya visselblåsarlagen blir tillämplig på personer som 
anmäler misstänkt oredlighet i forskning innebär det också att dessa 
har ett särskilt skydd mot repressalier från arbetsgivaren. 

10.1.3 Den nationella nämnden  
ska själv kunna initiera ärenden 

Vid en knapphändigt utformad anmälan eller ett tips kan Oredlig-
hetsnämnden komma att behöva göra ett eget utredningsarbete för 
att utröna om man ska gå vidare och öppna en utredning, vilket 
mer skulle kunna liknas vid att det är nämnden själv som initierar 
ärendet än att det har anmälts till den. I sin verksamhet i övrigt 
skulle nämnden också kunna få kännedom om fall av misstänkt 
oredlighet och det vore märkligt om den då inte skulle kunna ut-
reda misstankarna utan vänta till dess att en formell anmälan 
kommer in. Oredlighetsnämnden bör därför också själv kunna ini-
tiera ärenden. 

10.1.4 Överlämnande av ärenden till forskningsutföraren 

Om Oredlighetsnämnden bedömer att ett ärende inte rör oredlig-
het i forskning men kan gälla andra avvikelser från god forsknings-
sed, ska ärendet lämnas över till berörd forskningsutförare för vi-
dare hantering. Detta gäller oavsett om ärendet har överlämnats till 
nämnden av en forskningsutförare, anmälts på annat sätt eller har 
initierats av nämnden själv.  
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10.2 Genomförande av utredningarna  

10.2.1 Förvaltningslagens tillämplighet 

Utredningens förslag: Bestämmelserna i 14 § första stycket, 
15–17 §§, 18 § tredje stycket, 20 och 21 §§ samt 26 § andra me-
ningen förvaltningslagen ska tillämpas vid Oredlighetsnämndens 
prövning av oredlighet i forskning. 

 
Oredlighetsnämnden ska som förvaltningsmyndighet tillämpa för-
valtningslagen (1986:223) i sin handläggning av ärenden. Bestäm-
melserna i förvaltningslagen om parts rätt att få lämna uppgifter 
muntligt (14 § första stycket), myndigheternas skyldighet att an-
teckna uppgifter (15 §), parters rätt att på eget initiativ få del av 
uppgifter som tillförts ärendet och genom myndighetens försorg få 
del av uppgifter och beredas tillfälle att framföra sina synpunkter på 
detta (16 och 17 §§), att varje ledamot som deltar i den slutliga 
handläggningen i princip är skyldig att delta även i avgörandet (18 § 
tredje stycket), att myndigheterna är skyldiga att ange de skäl som 
bestämt utgången av beslut (20 §), att part ska underrättas om in-
nehållet i beslut varigenom myndigheten avgör hans eller hennes 
ärende (21 §) och att part ska ges tillfälle att yttra sig innan myndighet 
rättar skrivfel m.m. (26 § andra meningen) är dock uttryckligt 
tillämpliga endast vid myndighetsutövning.  

Någon definition av termen myndighetsutövning ges emellertid 
inte i den nu gällande förvaltningslagen. Enligt tidigare försök till 
precisering av termen ska det vara fråga om en befogenhet att be-
stämma om vissa förhållanden som grundar sig på den offentlig-
rättsliga lagstiftningen, att befogenheten utövas i förhållande till 
enskild och att det är fråga om ärenden som ensidigt avgörs av 
myndighet.1 Sammanfattningsvis är det således fråga om ett i 
offentligrättsliga normer grundat beslutsfattande, som i väsentlig 
mån påverkar den enskildes personliga eller ekonomiska situation.2  

Mot bakgrund av vad som ovan anförts anser utredningen att 
Oredlighetsnämndens prövning av oredlighet i forskning, inklusive 
dess beslut, utgör myndighetsutövning och att de rättssäkerhets-

                                                                                                                                                               
1 Se vidare förarbetena till 1971 års förvaltningslag. 
2 SOU 2010:29 s. 99 f. 
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garantier som reserveras för sådana ärenden genom de här ovan 
angivna bestämmelserna ska gälla också för Oredlighetsnämndens 
ärenden. Visserligen knyts inga direkta rättsverkningar till Oredlig-
hetsnämndens beslut, men utredningen anser att Oredlighets-
nämndens beslut ändå får anses ge uttryck för samhällets maktbe-
fogenheter på ett sådant sätt att det enligt utredningen bör betecknas 
som myndighetsutövning. För att undanröja eventuella tvivel om 
huruvida Oredlighetsnämndens prövningar utgör myndighets-
utövning och huruvida de nämnda bestämmelserna i förvaltnings-
lagen därmed som följd kommer till tillämpning av Oredlighets-
nämnden, bör det i lag uttryckligen föreskrivas att de här angivna 
bestämmelserna i förvaltningslagen ska tillämpas vid prövning av 
oredlighet i forskning.  

De nuvarande bestämmelserna i 4–6 §§ förvaltningslagen om 
myndigheternas service- och samverkansskyldighet ger uttryck för 
den servicenivå enskilda kan förvänta sig vid kontakter med myn-
digheter. De kompletteras av 7 § som också ger anvisningar om hur 
myndigheterna ska förhålla sig men som bara gäller vid handlägg-
ning av ärenden. Enligt sistnämnda bestämmelse ska varje ärende 
där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Enligt utredningens 
bedömning är denna ordning tillräcklig och några ytterligare be-
stämmelser gällande handläggningstider behöver inte införas. Ut-
redningen vill samtidigt understryka att ärenden om misstänkt 
oredlighet ofta kan vara komplexa och svårutredda och att en öns-
kan om snabb handläggningstid inte bör gå ut över utredningarnas 
kvalitet. 

10.2.2 Utredningarna bör handla om både forskningen, 
forskarna och forskningsutföraren 

Oredlighetsnämnden bör i så stor utsträckning som möjligt själv 
bestämma hur dess utredningar ska genomföras. Hur nämndens 
sammansättning och arbetsformer bör regleras behandlar vi i av-
snitt 11.2 och 11.3. Av våra förslag gällande definition av oredlighet 
och beslut följer dock att Oredlighetsnämndens prövning bör 
innefatta flera delar.  

Först bör själva forskningen prövas. I den prövningen utreds den 
objektiva sidan av begreppet oredlighet i forskning. Med den 
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definition av oredlighet i forskning som utredningen föreslår inne-
bär det att Oredlighetsnämnden, beroende av vad misstankarna 
gäller, prövar om det över huvud taget föreligger någon fabricering, 
förfalskning eller plagiering i forskningen.  

Om Oredlighetsnämnden bedömer att det föreligger fabri-
cering, förfalskning eller plagiering, ska den gå över till att pröva 
om en eller flera forskare kan anses ansvariga för detta i form av 
oredlighet i forskning. Med den definition av oredlighet i forskning 
som utredningen förslår innebär det att Oredlighetsnämnden i den 
delen prövar om fabriceringen, förfalskningen eller plagieringen har 
skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.  

Vilka bör i sammanhanget räknas som forskare? Forskare är 
ingen skyddad yrkestitel. Av definitionen av forskning i lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) som vi anser även ska gälla för Oredlighets-
nämndens verksamhet räknas inte arbete som utförs inom ramen 
för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som 
forskning. Utredningen anser här att forskare är de personer som 
genomgår eller har genomgått forskarutbildning och som deltar i 
forskning. Övriga personer som utför eller deltar i forskningsverk-
samhet, t.ex. teknisk eller administrativ personal, anser vi inte ska 
räknas som forskare. 

Såväl forskaren som forskningsutföraren har dock ansvar för 
forskningen (se avsnitt 4.2). Utredningen har tidigare konstaterat 
att oredlighet inte alltid enbart beror på att en eller flera enskilda 
individer har handlat felaktigt. Det kan finnas faktorer i t.ex. forsk-
ningsmiljöer eller processer inom forskningsutförarens organisa-
tion som bidrar till att forskare agerar oredligt. Nämnden bör inom 
ramen för sin prövning även undersöka sådana faktorer. 

10.2.3 Den nationella nämndens  
respektive forskningsutförarnas roll  

De ärenden som i dag hanteras av Expertgruppen för oredlighet i 
forskning är redan under utredning av ett statligt universitet eller 
en statlig högskola. I det föreslagna systemet ska inte forsknings-
utföraren själv utreda ärenden om misstänkt oredlighet, utan över-
lämna ärendena till Oredlighetsnämnden. 
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Många universitet och högskolor har till utredningen framfört en 
önskan om att all hantering av ärenden om misstänkt oredlighet inte 
lyfts bort från lärosätena. Två skäl har framförts, dels att lärosätena 
sitter inne med mycket information om ärendena, dels att de måste 
upprätthålla en egen kompetens i frågor om oredlighet och god 
forskningssed, vilket underlättas av att de arbetar med utredningarna.  

Utredningen bedömer att en del av hanteringen av ärendena om 
misstänkt oredlighet i det tänkta systemet i praktiken kommer att 
utföras av forskningsutförarna, även om de inte formellt kommer att 
vara ansvariga för utredningarna. Oredlighetsnämnden kommer t.ex. 
att behöva få information av forskningsutföraren om de anmälda 
fallen av misstänkt oredlighet, i form av upplysningar om personer, 
anställnings- och ansvarsförhållanden, samarbeten och forskningsdata. 
Vilken information som behövs kommer att variera från fall till fall, 
men vi bedömer att det kommer att krävas att berörd forsknings-
sutförare själv sätter sig in i ärendet även om beslutet om huruvida 
oredlighet har förekommit inte längre ska tas av denna.  

10.2.4 Befogenheter för nämnden  
och uppgiftslämnarskyldighet för forskningsutförarna  

Utredningens förslag: Forskningsutförare ska på begäran lämna 
Oredlighetsnämnden den hjälp och de uppgifter, upplysningar 
och handlingar om aktuell forskning som nämnden behöver för 
sin prövning samt tillträde till de lokaler som har använts vid 
forskningen.  

Oredlighetsnämnden ska få utfärda förelägganden när upp-
gifter, upplysningar eller handlingar inte lämnas och när tillträde 
eller hjälp vägras. Ett föreläggande ska få förenas med vite. Ett 
sådant föreläggande ska kunna riktas mot alla forskningsut-
förare som omfattas av den föreslagna lagen om oredlighet i 
forskning förutom kommuner, landsting och kommunala bolag, 
stiftelser och föreningar. 

 
Utredningen har gjorts uppmärksam på att Expertgruppen för 
oredlighet i forskning i dag inte har några befogenheter att ta till 
när den ska göra sina utredningar. T.ex. har Expertgruppen inte 
någon möjlighet att själv inhämta primärdata eller kräva att datorer 
lämnas in för analyser etc. Expertgruppen har i ett par av sina ytt-
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randen konstaterat att den inte har kunnat utreda ärendet tillfreds-
ställande i brist på nödvändigt bakgrundsmaterial. Lärosätena har 
inte kunnat förse Expertgruppen med det önskade materialet.  

Det är naturligtvis rent allmänt viktigt att ett utredningsorgan 
har de instrument till sitt förfogande som är nödvändiga för att det 
ska kunna genomföra en utredning på ett korrekt sätt. Vi föreslår i 
detta betänkande att utredningar av oredlighet i forskning förs över 
till Oredlighetsnämnden, som därmed på ett tydligt sätt också blir 
självständigt utredande och inte bara rådgivande till forskningsut-
förarna som Expertgruppen för oredlighet i forskning är i dag. Det 
blir då viktigt att Oredlighetsnämnden också kan tillförsäkras om 
att få del av den information som den behöver för utredningen.  

Utredningen förordar att forskningsutförarna åläggs att på be-
gäran lämna Oredlighetsnämnden den hjälp och de uppgifter, upp-
lysningar och handlingar om aktuell forskning som nämnden behö-
ver för sin prövning samt tillträde till de lokaler som används vid 
forskningen. En liknande bestämmelse finns t.ex. i 1 kap. 12 § hög-
skoleförordningen (1993:100) där det sägs att högskolorna ska 
lämna de uppgifter om sin verksamhet som Universitetskanslers-
ämbetet begär.3  

Till god forskningssed hör att dokumentera sin forskning så att 
den kan granskas i efterhand. För statliga universitet och högskolor 
och andra statliga myndigheter finns dessutom ett regelverk kring 
dokumentation och arkivering av forskning som bl.a. säger att en 
myndighets handlingar som huvudregel ska bevaras, hållas ordnade 
och vårdas4 och att handlingarna inte får gallras innan rimlig tid 
förflutit för att det ska ha funnits möjlighet att granska handlingar 
för att verifiera forskningsresultat.5 Utredningen bedömer därmed 
att forskningsutförarna kommer att kunna tillhandahålla de upp-
gifter och handlingar om forskningen som Oredlighetsnämnden 
behöver för sin prövning om det inte har gått väldigt lång tid sedan 
forskningen genomfördes. Som anfördes i avsnitt 9.4 föreslår vi att 
Oredlighetsnämndens prövning av oredlighet i forskning inte får 

                                                                                                                                                               
3 Universitetskanslersämbetet ansvarar enligt 1 § förordningen (2012:810) med instruktion 
för Universitetskanslersämbetet för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av 
effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling. 
4 3 § arkivlagen (1990:782). 
5 8 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga 
myndigheters forskningsverksamhet, RA-FS 1999:1.  
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grundas på omständigheter som är äldre än tio år, om det inte finns 
särskilda skäl för en sådan prövning.  

Här kan dock uppkomma frågor om sekretesskydd för känsliga 
uppgifter i materialet. Dessa frågor behandlas i avsnitt 12.2. En 
annan fråga är att det kanske inte är tydligt att det verkligen är 
forskningsutföraren som äger forskningsdata, när det gäller t.ex. 
samarbeten med andra forskningsutförare eller privata företag. Här 
vill utredningen understryka att det är viktigt att frågor kring vem 
som äger forskningsdata klargörs i avtal mellan samarbetsparterna. 
I avtalen bör också tydliggöras att materialet kan lämnas ut om det 
krävs av Oredlighetsnämnden.  

Utredningen har också övervägt om den nya Oredlighetsnämnden 
ska tilldelas mer vidsträckta tvångsmedel, så som aktiva befogenheter 
och tvångsmässiga möjligheter att själv införskaffa det material som 
nämnden anser sig behöva. Vi anser dock att befogenheter av detta 
slag skulle innebära alltför långtgående åtgärder och lämnar därför inga 
förslag om sådana typer av tvångsmedel. I händelse av att en forsk-
ningsutförare inte lämnar uppgifter, upplysningar eller handlingar eller 
vägrar tillträde eller hjälp bör Oredlighetsnämnden emellertid få 
utfärda förelägganden och ett föreläggande bör även kunna förenas 
med vite. Ett sådant föreläggande bör kunna riktas även mot staten 
som forskningsutförare, men inte mot kommuner och landsting eller 
kommunala bolag, stiftelser och föreningar.  

10.3 Beslut 

Utredningens förslag och bedömning: Resultatet av Oredlighets-
nämndens prövning ska redovisas i ett beslut. Av beslutet ska 
framgå om resultatet av prövningen innebär att en eller flera fors-
kare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning eller inte.  

Oredlighetsnämnden ska i ett yttrande i samband med sitt 
beslut även få uttala sig om brister hos forskningsutföraren som 
nämnden anser bör avhjälpas. 

Oredlighetsnämnden ska inte fatta beslut om arbetsrättsliga 
eller andra konsekvenser. 
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10.3.1 Den nationella nämnden fattar beslut  

Ett förvaltningsbeslut har i praxis på senare tid karakteriseras på 
följande sätt: 

Kännetecknande för ett förvaltningsbeslut är att det innefattar ett ut-
talande varigenom en myndighet vill påverka andra förvaltningsorgans 
eller enskildas handlande. 6 

Expertgruppens för oredlighet i forskning ställningstaganden ru-
briceras i dag emellertid som yttranden och inte som beslut. Be-
nämningen är också yttrande i såväl högskoleförordningen som i 
instruktionen för Centrala etikprövningsnämnden.  

Oavsett hur en myndighets uttalanden rubriceras kan ett uttalande 
ändå anses utgöra förvaltningsbeslut, om myndigheten genom ut-
talandet vill påverka andra förvaltningsorgans eller enskildas handlan-
den. Utredningen bedömer att Oredlighetsnämndens uttalande i 
frågan om oredlighet i forskning bör rubriceras ”beslut” snarare än 
”yttrande”, för att undanröja minsta tvivel om att Oredlighets-
nämnden fattar ett beslut när den uttalar sig om frågan om oredlighet 
i forskning och därvid också avslutar handläggningen av sitt ärende.  

10.3.2 Beslutets innehåll 

Oredlighetsnämndens beslut ska innehålla resultatet av nämndens 
prövning. Av beslutet ska framgå om resultatet av prövningen in-
nebär att en eller flera forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i 
forskning eller inte. Oredlighetsnämnden kommer också kunna 
konstatera att det inte föreligger oredlighet i forskning, men att 
forskningen objektivt sett likväl utgör fabricering, förfalskning 
eller plagiat.  

Utredningen har övervägt om Oredlighetsnämnden i sina beslut 
bör påpeka brister hos forskningsutförarna som den har upptäckt 
inom ramen för sina utredningar. I Norge föreslås en sådan ordning. 
I Österrike ger Österreichische Agentur für wissenschaftliche 
Integrität rekommendationer till berörda parter om åtgärder att 
vidta. Som nämnts i avsnitt 4.4.2 har Expertgruppen för oredlighet 
i forskning under de senaste åren i sina yttranden riktat kritik mot 

                                                                                                                                                               
6 RÅ 2007 ref. 7 s. 2. 
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de berörda lärosätena på flera punkter, bl.a. vad gäller dokumen-
tation av forskning och handläggning av ärendena om misstänkt 
oredlighet. Lärosätena har dock ingen skyldighet vare sig att följa 
Expertgruppens yttrande i skuldfrågan eller att åtgärda de brister 
som Expertgruppen har konstaterat. Det är ingen uttalad uppgift 
för Expertgruppen att göra sådana uttalanden men de har ändå valt 
att på så sätt kommunicera vad de kommit fram till.  

Det som talar emot att Oredlighetsnämnden ska uttala sig om 
brister i forskningsmiljön är att den inte kommer att vara någon 
tillsynsmyndighet. Universitetskanslersämbetet ansvarar i dag för 
uppgifter i fråga om t.ex. kvalitetssäkring, granskning av effektivi-
tet och tillsyn rörande universitet och högskolor. Utredningen 
föreslår inte att Oredlighetsnämnden ska ta över någon av dessa 
uppgifter. Vi anser dock att det skulle vara olyckligt om brister som 
Oredlighetsnämnden upptäcker inte kommer till forskningsutföra-
rens kännedom och därmed inte får en chans att åtgärdas av denna. 
En möjlighet för nämnden att påtala eventuella brister bedömer vi 
skulle vara en hjälp för forskningsutföraren, som inte inkräktar på 
andra myndigheters tillsynsansvar. Detta skulle också bidra till 
värnandet av god forskningssed. Vi bedömer därför att Oredlig-
hetsnämnden bör ha en möjlighet att påtala eventuella upptäckta 
brister för forskningsutföraren. Eftersom Oredlighetsnämnden 
inte ska utöva någon generell tillsyn över forskningsutförarna 
måste ett uttalande om brister göras inom ramen för prövningen av 
oredlighet i forskning och inte frikopplat från en sådan prövning. 
Om t.ex. brister i utbildning eller handledning har haft en del i en 
uppkommen oredlighet i forskning, bör ett uttalande lämnas. Lika-
så bör Oredlighetsnämnden uttala sig om t.ex. allvarliga brister i 
forskningsutförarens forskningsmiljö. För ett uttalande om brister 
hos forskningsutföraren bör det dock inte krävas att någon upp-
täckt brist bevisligen har haft en påverkan på en fabricering, för-
falskning eller plagiering i det enskilda fallet. Ett uttalande av detta 
slag bör ske i ett yttrande som avlämnas i samband med beslutet. 

Mot bakgrund av den grundläggande principen att en myndighet 
normalt inte kan bestämma hur en annan myndighet ska agera i ett 
ärende och att Oredlighetnämnden inte påförs något tillsynsansvar, 
föreslår vi inte att Oredlighetsnämnden ska kunna ålägga forsk-
ningsutförarna att åtgärda eventuella brister som den påtalar. Där-
emot föreslår vi att berörd forskningsutförare ska vara skyldig att 
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till Oredlighetsnämnden återrapportera hur ärenden som har av-
gjorts av nämnden har hanterats vidare av forskningsutföraren (se 
avsnitt 10.4.2 nedan).  

10.3.3 Nämnden bör inte fatta beslut  
om arbetsrättsliga eller andra konsekvenser  

Det är i dag lärosätena som ska utreda misstankar om oredlighet i 
forskning. Om ett lärosäte är arbetsgivare för en utredd forskare 
kan det såsom arbetsgivare fatta arbetsrättsliga beslut som en kon-
sekvens av oredlighet i forskning. Det kan röra sig om t.ex. var-
ning, löneavdrag, uppsägning, förbud mot att handleda doktoran-
der eller särskild granskning av personens framtida forskning. I och 
med att vi föreslår att en nationell oberoende myndighet ska sköta 
utredningarna om oredlighet i forskning har vi också övervägt om 
den myndigheten ska ansvara för eventuella arbetsrättsliga bedöm-
ningar och konsekvenser.  

Ett skäl för att Oredlighetsnämnden skulle ansvara för eventu-
ella arbetsrättsliga bedömningar och konsekvenser är att samma 
handlingar bör få samma följdverkningar var än oredlighet har 
begåtts. En vanligt förekommande uppfattning i dag är att den 
arbetsrättsliga påföljden vid konstaterad oredlighet är olika vid 
olika lärosäten.  

Det finns exempel på en särlösning där någon annan än arbets-
givaren beslutar om konsekvenser av tjänsteförseelser. T.ex. 
bedöms disciplinansvar m.m. för vissa anställda av Statens ansvars-
nämnd i stället för av anställningsmyndigheten, t.ex. de statliga 
universiteten och högskolorna. Grundtanken med den särregle-
ringen är emellertid att vissa typer av arbetstagare inte bör prövas 
disciplinärt av sina kolleger. För t.ex. högre chefer och domare eller 
personal som har utnämnts av regeringen har det ansetts viktigt 
med en domstolsliknande instans som prövar arbetsrättsliga frågor, 
eftersom det annars skulle kunna framstå som otillförlitligt att 
frågorna avgörs av kolleger till cheferna. Sådana utredningar har 
därför flyttats från arbetsgivaren till Statens ansvarsnämnd. 
Särhantering av arbetsrättsliga frågor grundas i de fallen alltså på att 
utredningarna avser en viss personalkategori och inte att de avser 
en viss kategori av utredningar. Även utredningar av oredlighet i 
forskning måste dock naturligtvis också utföras opartiskt och 
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tillförlitligt. I detta fall har emellertid kraven på opartiskhet och 
tillförlitlighet ingen koppling till vem det är som beslutar om 
eventuella efterföljande arbetsrättsliga åtgärder. För oredlighet i 
forskning talar de skälen i stället ytterligare för att utredningar av 
oredlighet i forskning bör göras av ett oberoende organ. Argu-
menten för att Statens ansvarsnämnd bör avgöra disciplinfrågor för 
vissa personalkategorier utgör därmed inte heller skäl för att 
konsekvensfrågor efter utredningar om oredlighet i forskning bör 
hanteras av annan än forskningsutföraren. 

Utredningen ser inte att det finns skäl att föreslå några undantag 
från den tydliga utgångspunkten i svensk rätt att det är en arbetsgi-
vare som hanterar frågor kring bl.a. disciplinärenden eller anställ-
ningsförhållanden. Om Oredlighetsnämndens utredningar skulle 
vara kopplade till konsekvenser på ett sådant sätt, skulle också t.ex. 
preskriptionstider för disciplinpåföljder kraftigt kunna begränsa 
möjligheterna att alls utreda oredlighet i forskning.  

Utredningen har även övervägt om Oredlighetsnämnden i stället 
bör få i uppdrag att ge en rekommendation om eventuella konse-
kvenser eller uttala sig om graden av allvar i oredligheten, så att den 
instans som sen fattar beslut har ett riktmärke. I Danmark kan det 
centrala utredningsorganet UVVU uttala sig om graden av 
oredlighet om en berörd anställningsmyndighet särskilt efterfrågar 
det. Vi har dock stannat vid att eventuella konsekvenser helt och 
hållet är ett ansvar för arbetsgivaren. Forskningsutföraren som 
arbetsgivare är mer lämpad än nämnden att ta hänsyn till och väga 
in alla faktorer som är relevanta för bedömningen av konsekvenser i 
det aktuella fallet. Inte heller tror vi att det behövs en bestämmelse 
om att Oredlighetsnämnden ska uttala sig om graden av allvar i den 
konstaterade oredligheten. Det är svårt att på förhand definiera en 
sådan gradskala. Vi utgår från att grad av allvar och omständigheter 
kommer att framgå av nämndens beslut och att det räcker som 
underlag för arbetsgivarens beslut om konsekvenser.  

Oredlighetsnämndens bedömningar kan ändå förväntas få en in-
verkan även på eventuella efterföljande arbetsrättsliga prövningar. 
Oredlighetsnämnden och forskningsutförare eller domstolar i ar-
betsrättsliga processer måste emellertid förhålla sig till olika regel-
verk vid sina respektive självständiga prövningar. Att en forsk-
ningsutförare eller domstol då kan göra en annan arbetsrättslig 
bedömning av relevanta förhållanden än den som Oredlighets-
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nämnden har gjort, t.ex. avseende en avvikelses art eller allvar, 
måste accepteras. Risker för helt olika bedömningar vid utred-
ningar om oredlighet i forskning och efterföljande arbetsrättsliga 
prövningar är emellertid som störst om otydligheterna också är 
stora kring t.ex. normer om vad oredlighet i forskning och god 
forskningssed är samt om det är oklart om och i vilken utsträck-
ning som aktuella forskare har haft kännedom om de normerna. 
Utredningens förslag om en nationellt gällande definition av ored-
lighet i forskning, ett tydligare regelverk för prövningen av miss-
tankar om oredlighet i forskning och ansvarsbestämmelser för 
forskare och forskningsutförare om att forskning ska utföras i en-
lighet med god forskningssed, bör då ytterligare minimera de 
riskerna.  

Inte heller anser utredningen att myndigheten bör ta beslut om 
huruvida konstaterad oredlighet i forskning ska få konsekvensen 
att en forskare eller ett forskningsprojekt ska avstängas från finan-
siering för en bestämd tid. Beslut gällande forskningsfinansiering 
bör även fortsättningsvis tas av de myndigheter och andra som har 
till uppgift att finansiera forskning. 

10.4 Vad händer efter  
den nationella nämndens beslut? 

Utredningens förslag: Om oredlighet i forskning har konsta-
terats ska den forskningsutförare i vars verksamhet oredligheten 
har begåtts informera berörda forskningsfinansiärer, myndig-
heter, vetenskapliga tidskrifter och andra berörda om Oredlig-
hetsnämndens beslut. 

Forskningsutförarna ska årligen återrapportera till Oredlig-
hetsnämnden hur de har hanterat ärenden som har avgjorts av 
nämnden.  

10.4.1 Berörda instanser ska informeras 

Flera instanser än forskningsutföraren berörs av ett beslut om 
oredlighet i forskning. Om felaktiga resultat har publicerats är både 
forskarsamhället och resten av samhället berörda och det är av yt-
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tersta vikt att publikationerna rättas eller dras tillbaka. Alla berörda 
instanser måste informeras och bli delaktiga när oredlighet i forsk-
ning konstateras, så att de kan vidta lämpliga åtgärder utifrån sina 
uppdrag. Myndigheter kan behöva se över tillstånd som har getts. 
Finansiärer behöver information om nämndens beslut för att ta 
ställning till om avtal el.dyl. har brutits och till hur finansieringen 
av projekt påverkas.  

Vi bedömer dock att det inte bör vara Oredlighetsnämndens 
uppgift att informera finansiärer, tidskrifter, myndigheter och 
andra som är berörda av ett beslut om oredlighet, eftersom nämn-
den i så fall skulle behöva ta reda på vilka som på så sätt är berörda. 
En sådan uppgift skulle bli alltför tidskrävande för den. I stället bör 
forskningsutföraren vara skyldig att underrätta berörda instanser. 

10.4.2 Återrapportering till nämnden 

Utredningen bedömer att det skulle vara alltför långtgående att ge 
Oredlighetsnämnden mandat som tillsynsmyndighet eller att 
kunna besluta om påföljder i de fall där oredlighet konstaterats. 
Samtidigt önskar vi att Oredlighetsnämndens beslut kan komma 
att bidra till både enhetlighet i konsekvenser för forskarna och åt-
gärdande av eventuella brister hos forskningsutförarna. För att 
åstadkomma detta bör den forskningsutförare som är berörd av ett 
beslut återrapportera till Oredlighetsnämnden hur ärendet har 
hanterats vidare av forskningsutföraren. Återrapporteringen ska 
gälla både beslut om konsekvenser för forskarna och åtgärder som 
har vidtagits gällande eventuella brister hos forskningsutföraren 
som Oredlighetsnämnden har påpekat.  

Oredlighetsnämnden bör sedan sammanställa informationen om 
vilka konsekvenser för forskarna som har beslutats i de olika fallen. 
På så sätt skapas en samlad kunskap om dessa konsekvenser som 
kan vara till hjälp för de olika forskningsutförarna och också utgöra 
underlag i en uppföljning av reformen.  
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10.5 Forskningsfinansiärernas roll 

Utredningens förslag: Statliga forskningsfinansiärer ska ges i 
uppdrag att finna gemensamma riktlinjer för hur de ska agera 
när oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forsk-
ningssed misstänks eller konstateras. 

 
I Tyskland och USA kan de stora forskningsfinansiärerna utreda 
misstänkt oredlighet i de forskningsprojekt de finansierar. Någon 
sådan roll för de svenska forskningsfinansiärerna föreslås inte i 
detta betänkande. Eftersom forskningsfinansiärerna är viktiga aktö-
rer inom svensk forskning har vi övervägt om deras roll eller upp-
gifter i det föreslagna systemet om hantering av oredlighet i 
forskning ändå kan förtydligas.  

Det har kommit till utredningens kännedom att olika statliga 
forskningsfinansiärer gör olika bedömningar i frågor om vilka kon-
sekvenser misstänkt och konstaterad oredlighet i forskning ska få 
för finansieringen av aktuella och kommande forskningsprojekt. Vi 
har också förstått att finansiärerna inom ramen för sin gransk-
ningsverksamhet ibland hittar felaktigheter i bidragsansökningar 
som är att betrakta som avvikelser från god forskningssed. Det kan 
t.ex. röra sig om att sökande har ändrat ordningen på författare i 
publikationer för att framställa sig själva som mer meriterade än de 
egentligen är.  

Vi anser att de statliga forskningsfinansiärerna bör diskutera så-
dana frågor och finna gemensamma riktlinjer för hur de ska agera 
när oredlighet i forskning eller andra avvikelser från god forsk-
ningssed misstänks eller konstateras av dem själva eller andra. 
Regeringen bör ge ett urval av de statliga forskningsfinansiärerna, 
förslagsvis de största, i uppdrag att arbeta med detta. Det vore 
också önskvärt att dessa för en dialog i frågorna med övriga forsk-
ningsfinansiärer, både offentliga och privata.  

 Vid sidan om det som här nämnts kan det finnas ytterligare 
aspekter av finansiärernas granskning och bidragsbeslut som de 
själva kan se över i syfte att stärka god forskningssed och förebygga 
oredlighet i forskning. 
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11 Mer om den  
nationella nämndens  
uppgifter och organisation 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå vilka övriga uppgifter 
utöver utredningar av oredlighet i forskning som ett oberoende 
organ bör ha. Den frågan övervägs i detta kapitel. Vi redogör även 
närmare för den föreslagna Oredlighetsnämndens sammansättning, 
arbetsformer, beredningsorganisation och värdmyndighet. 

11.1 Den nationella nämndens uppgifter 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämndens huvudsakliga upp-
gift ska vara att pröva misstankar om oredlighet i forskning. 
Nämnden ska också i en årlig rapport sammanställa, analysera 
och utvärdera information från forskningsutförarna och den 
egna verksamheten samt ansvara för omvärldsbevakning och 
kunskapsspridning gällande frågor om god forskningssed.  

 
Det grundläggande skälet till att inrätta Oredlighetsnämnden är att 
den ska pröva misstankar om oredlighet i forskning. Detta kommer 
att vara myndighetens huvudsakliga uppgift.  

I betänkandet föreslås att forskningsutförarna ska rapportera 
vissa saker till Oredlighetsnämnden. Dels ska berörda forsknings-
utförare återrapportera vilka åtgärder de vidtagit med anledning av 
nämndens beslut (se avsnitt 10.4.2), dels ska de statliga universite-
ten och högskolorna redovisa hanterade fall av misstänkta avvikel-
ser från god forskningssed och sitt arbete för att främja god sed 
och förebygga oredlighet (se avsnitt 14.4). För att kunskap och 
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goda exempel ska spridas, föreslår vi att Oredlighetsnämnden får i 
uppgift att i en årlig rapport sammanställa, analysera och utvärdera 
den information som forskningsutförarna inrapporterar. Den årliga 
rapporten bör också innehålla en sammanställning över Oredlig-
hetsnämndens egna avgöranden. Nämnden bör vidare få i uppgift 
att ansvara för omvärldsbevakning och kunskapsspridning gällande 
frågor om god forskningssed. Att sammanställa och sprida den 
årliga rapporten är en viktig del i detta arbete. Rapporten bör för-
utom det som nämnts även kunna innehålla information från andra 
svenska och internationella källor. 

Utredningen har övervägt att ge Oredlighetsnämnden fler upp-
gifter. Nämnden kommer att bygga upp en betydande kompetens 
kring frågor om god sed och oredlighet i forskning. Man skulle 
kunna tänka sig att den därför exempelvis skulle ge råd till forskare 
och forskningsutförare eller bedriva utbildning. Vi har också över-
vägt om nämnden bör utöva tillsyn över forskningsutförarna ge-
nom att kunna göra inspektioner av forskningsmiljöer. Vi bedömer 
dock att det i ett inledande skede är lämpligt att Oredlighetsnämn-
den fokuserar på kärnverksamheten och inte får ett alltför brett 
uppdrag. Därför föreslår vi inga fler uppgifter. Vi ger i betänkandet 
förslag på flera olika åtgärder som sammantaget bör stärka god sed 
och förebygga oredlighet i forskning. Om uppföljning och utvär-
dering av reformen visar att åtgärderna inte var tillräckligt kraftfulla 
skulle ytterligare uppgifter till Oredlighetsnämnden kunna över-
vägas. 

11.2 Nämndens sammansättning 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämnden ska bestå av ordfö-
rande och högst tio övriga ledamöter. Det ska få utses ersättare 
för ordföranden. 

Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha 
varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha veten-
skaplig kompetens inom olika områden. Bland ledamöterna ska 
finnas dokumenterad erfarenhet av arbete med frågor om god 
forskningssed.  
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En ledamot får inte vara ledamot av styrelse eller besluts-
organ eller inneha motsvarande funktion hos myndighet eller 
enskild vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering. 

Ordföranden, ersättare för ordföranden och övriga leda-
möter ska utses av regeringen för en tid av tre år.  

Ledamöter som inte är ordförande eller ersättare för ord-
föranden ska utses efter förslag av Sveriges universitets- och 
högskoleförbund.  

 
Med det system för hantering av misstankar om oredlighet i forsk-
ning som vi föreslår kommer Oredlighetsnämnden att hantera 
mångdubbelt fler ärenden än vad som i vart fall tidigare har varit 
normalt för Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala 
etikprövningsnämnden. Expertgruppens ärendemängd under 2016 
ligger dock troligen på ungefär den nivå som kommer att bli aktuell 
för Oredlighetsnämnden. Den verksamhet som består i att pröva 
ärenden om misstänkt oredlighet kommer på samma sätt som vid 
dagens Expertgrupp att vara av domstolsliknande karaktär. Liksom 
vid dagens Expertgrupp bör besluten tas kollektivt av en grupp 
bestående av vetenskapliga experter. Ordförande i gruppen bör 
liksom i andra domstolsliknande nämnder och i Expertgruppen för 
oredlighet i forskning vara en lagfaren domare.  

Ett uppdrag som ledamot i en statlig nämnd sköts oftast vid si-
dan av ordinarie tjänst och ersättningen är relativt modest. Hur 
många ledamöter som behövs hänger samman med myndighetens 
ärendemängd och arbetsformer. Utifrån mängden och karaktären 
på de ärenden som universiteten och högskolorna har hanterat 
under 2010–2015 uppskattar utredningen att Oredlighetsnämnden 
kommer att utreda cirka 15 ärenden per år. Det är fortfarande ett 
litet antal ärenden men varje ärende kan ta många månader att ut-
reda och kräva stort engagemang av ledamöterna. Om mycket av 
ärendeberedningen sköts av ledamöterna själva behöver de vara fler 
än om beredningsarbetet sköts av anställd personal eller externa 
sakkunniga. Enligt utredningens uppfattning kommer ärendena att 
vara mycket olika till sin karaktär så någon stående organisation 
bestående av anställd personal med vetenskaplig kompetens är inte 
att föredra. Det skulle behövas många anställda för att kunna täcka 
alla relevanta vetenskapsområden och former av oredlighet. Det är 
också att föredra att de personer som gör de vetenskapliga bedöm-
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ningarna själva är aktiva forskare. Tillräcklig kompetens för att 
utreda alla ärenden kommer inte heller att kunna finnas i nämnden. 
Vissa ärenden kommer troligen att kunna utredas fullt ut av någon 
eller några av nämndens ledamöter, medan nämnden i andra ären-
den, på samma sätt som dagens Expertgrupp, kommer att behöva 
begära utlåtanden av tillfälligt engagerade sakkunniga med kompe-
tens inom det aktuella vetenskapsområdet. Nämndens ledamöter 
kommer dock förstås att behöva lägga tid på att sätta sig in i varje 
ärende.  

Även om beredningen av ärenden av utredningen föreslås 
komma att delvis skilja sig från beredningen vid dagens Expert-
grupp för oredlighet i forskning kan verksamheten vid Expertgrup-
pen tjäna som ett relevant jämförelseobjekt. Det relativt ringa an-
talet ledamöter har i bland lett till att Expertgruppen har varit 
sårbar och i praktiken har ersättarna fungerat som ordinarie leda-
möter och deltagit i ärendehanteringen på samma sätt som de ordi-
narie ledamöterna.1 Sverige är ett litet land och forskare inom 
samma vetenskapsområde känner ofta varandra som kolleger eller 
konkurrenter, vilket medför att ledamöter ibland är jäviga. Om 
flera ledamöter och ersättare är jäviga kan det i en liten nämnd 
finnas risk för att antalet ledamöter blir för litet för att beslut ska 
kunna fattas.  

Vi anser att det mot bakgrund av antalet ärenden och ärendenas 
karaktär är rimligt att Oredlighetsnämnden består av ordförande 
och upp till tio övriga ledamöter. Även om ärendena till sin karak-
tär kan vara mycket komplexa så är det inte rimligt att dela upp 
ledamöterna i flera avdelningar eftersom ärendemängden kommer 
att vara begränsad. Däremot bör nämndens storlek i kombination 
med de allmänna reglerna om beslutförhet, som säger att en nämnd 
är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra leda-
möterna är närvarande,2 tillåta en viss flexibilitet i bemärkelsen att 
alla ledamöter inte ska behöva delta i handläggning och beslut gäl-
lande alla ärenden. Nämnden blir inte alltför sårbar för jäv och en 
viss fördelning av arbetsbördan blir möjlig om nämnden tillfälligt-
vis har många tidskrävande ärenden samtidigt.  

                                                                                                                                                               
1 Resonemanget härrör från tiden då Expertgruppen bestod av ordförande, fyra ledamöter 
och fyra ersättare. I början av 2017 utökas gruppen med två ledamöter och två ersättare. 
2 15 § myndighetsförordningen (2007:515). 
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Utredningen har övervägt om det bör finnas ersättare för leda-
möterna, men kommit fram till att sådana inte behövs. Många av 
ärendena som kommer upp för beslut kommer troligen att ha ut-
retts under en längre tid och då är det svårt för en ersättare att 
hoppa in under ett enstaka sammanträde. De personer som deltar i 
besluten bör ha deltagit i merparten av beredningen av ett ärende. 
Därför bedömer vi att det för denna typ av verksamhet behövs ett 
tillräckligt stort antal ledamöter men att ersättare inte är nödvän-
diga. Däremot blir verksamheten alltför sårbar om det inte finns en 
ersättare för ordföranden. En sådan bör alltså få utses.  

Ordföranden och ersättare för ordföranden bör, liksom är fallet 
i den absoluta merparten av alla statliga nämnder, vara eller ha varit 
ordinarie domare. Sådan kompetens behövs för att garantera rätts-
säkerheten i nämndens arbete. De övriga ledamöterna bör ha veten-
skaplig kompetens inom olika områden. Det är också viktigt att det 
bland ledamöterna finns dokumenterad erfarenhet av arbete med 
frågor om god forskningssed. Dessa kompetenskrav bör författ-
ningsregleras.  

Utredningen har också övervägt om det, liksom gäller för det 
norska Granskingsutvalget, ska ställas krav på att minst en ledamot 
ska vara knuten till en forskningsmiljö i ett annat land. Vissa 
svenska högskolor ställer också krav på utländsk kompetens i sina 
utredningar av misstänkt oredlighet. Vi har dock stannat vid att 
inte föreslå ett sådant krav. Det kan vara svårt att hitta lämpliga 
ledamöter och eftersom varje lands forskningsmiljöer och rätts-
system skiljer sig från andra länders bedömer vi att det skulle ställa 
alltför stora krav på en utländsk ledamot att sätta sig in de svenska 
förhållandena. Däremot kan det finnas behov av utländska sakkun-
niga för genomförande av utredningarna. 

För att undvika jäv eller misstankar därom bör en ledamot eller 
ersättare för en ledamot inte få vara ledamot av styrelse eller be-
slutsorgan eller inneha motsvarande funktion hos myndighet eller 
enskild vars huvudsakliga uppgift är forskningsfinansiering. Det-
samma gäller för ledamöter och ersättare i dagens Expertgrupp för 
oredlighet i forskning.  

Ordförande, ledamöter och ersättare bör utses av regeringen, 
liksom är fallet för de flesta statliga nämnder. Ibland är det dock 
andra instanser som ska nominera personer till posterna. Utred-
ningen tycker det är lämpligt att en eller flera instanser med sak-
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kunskap inom området nominerar ledamöter och ersättare med 
vetenskaplig kompetens till Oredlighetsnämnden. Detta nominer-
ingsförfarande bör också bidra till att nämnden får stor legitimitet 
inom forskarsamhället. Den instans som på bästa sätt skulle kunna 
bidra till det bedömer vi är Sveriges universitets- och högskoleför-
bund (SUHF). SUHF bör kunna ta emot nomineringar av alla de 
forskningsutförare vars forskning föreslås kunna granskas av 
Oredlighetsnämnden.  

Förslagsvis ska ordföranden, ersättare för ordföranden och öv-
riga ledamöter utses av regeringen för en tid av tre år. Den före-
slagna bestämmelsen utgör inget hinder mot att någon av dessa 
utses för flera sådana perioder i rad. Regeringen har utarbetat en 
praxis där ledamöter i statliga styrelser och nämnder utses högst två 
perioder i rad. En sådan ordning bör dock inte slås fast i författning 
eftersom det kan finnas särskilda skäl för att frångå den principen. 
Exempelvis kan det vara önskvärt att för att bibehålla kompetens 
förordna en person som ledamot för en tredje period om en stor 
del av de övriga ledamöterna försvinner. 

11.3 Arbetsformer, beredningsorganisation och 
värdmyndighet 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämndens ärenden ska avgö-
ras efter föredragning. Ledamot i Oredlighetsnämnden eller så-
dan personal vid Vetenskapsrådet som utför administrativa och 
handläggande uppgifter åt Oredlighetsnämnden ska få vara före-
dragande i nämnden.  

För enskilda ärenden ska nämnden få utse sakkunniga. 
Ordföranden ska få utse en eller flera av ledamöterna att vara 

vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid. Veten-
skapliga sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens 
sammanträden. 

Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och utföra administra-
tiva och handläggande uppgifter åt Oredlighetsnämnden. 
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11.3.1 Arbetsformer och beredningsorganisation 

Det avgörs från fall till fall hur reglerade en myndighets arbetsfor-
mer bör vara. För dagens Expertgrupp för oredlighet i forskning 
finns inga särskilda handläggningsregler alls. Utredningen har över-
vägt om Oredlighetsnämnden bör ha några regler som ram för sin 
verksamhet. Dessa ska i så fall vägas mot att myndigheten bör 
kunna vara så flexibel som möjligt eftersom ärendena till sin natur 
sinsemellan kommer att vara mycket olika. Vi har slutit oss till att 
föreslå några bestämmelser om ärendehantering som syftar till att 
Oredlighetsnämnden ska ha tillräckliga verktyg och största möjliga 
flexibilitet för att kunna genomföra utredningarna på bästa sätt. 
Dessa beskrivs i det följande.  

Som nämnts ovan bedömer utredningen att Oredlighetsnämn-
dens ärenden kommer att vara mycket olika till sin karaktär och att 
en stående organisation bestående av anställd personal med veten-
skaplig kompetens därför inte är att föredra. Däremot tror vi att 
det bör finnas anställd personal som utför delar av den administra-
tiva och juridiska hanteringen av ärendena.  

Liksom är brukligt i motsvarande nämnder bör ärendena i 
Oredlighetsnämnden avgöras efter föredragning. För att nämnden 
ska kunna ha frihet att bestämma sina arbetsformer bör både leda-
möter i nämnden och den personal som är anställd av värdmyndig-
heten och som utför administrativa och handläggande uppgifter åt 
Oredlighetsnämnden (se nedan) kunna föredra ärendena.  

Den vetenskapliga kompetens som behövs för att utreda ären-
dena kommer inte alltid att kunna hämtas inom nämnden. Precis 
som görs i dag av både Expertgruppen för oredlighet i forskning 
och universiteten och högskolorna, kommer sakkunniga personer 
ofta att behöva förordnas för utredningarnas genomförande. Ibland 
kanske det t.o.m. kommer att behövas fler än en sakkunnig i ett 
ärende. Till utredningen har framförts att det många gånger är svårt 
att hitta sakkunniga som har en oberoende ställning visavis den 
oredlighetsanklagade forskaren. Inom vissa forskningsområden har 
endast ett fåtal personer tillräckliga kunskaper inom det aktuella 
området och de flesta av dessa har samarbetat med den anklagade 
forskaren. Det kan då t.o.m. vara svårt att hitta utländska sakkun-
niga som är oberoende. För att underlätta arbetet med att hitta 
sakkunniga bör Oredlighetsnämnden etablera ett samarbete med 
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t.ex. Kungliga Vetenskapsakademien, som i samtal med utred-
ningen har ställt sig positiv till att t.ex. ta fram listor på lämpliga 
kandidater. Samarbete bör även kunna ske med andra länders organ 
för utredningar av misstänkt oredlighet i forskning. Initiativ till ett 
sådant internationellt samarbete har redan tagits inom ramen för 
European Network of Research Integrity Offices (ENRIO), sam-
arbetsorganet för de centrala organ som utreder oredlighet eller på 
annat sätt arbetar med forskningsetiska frågor i de europeiska län-
derna. Det skulle vara särskilt fruktbart för nämnden att samarbeta 
med de nordiska länderna eftersom man då kan hitta sakkunniga 
som kan läsa och förstå handlingar på svenska. Ett informations- 
och kunskapsutbyte med andra länders organ för utredning av 
misstänkt oredlighet borde också vara till gagn för nämnden.  

För att ytterligare underlätta ledamöternas arbete anser utred-
ningen att ordföranden i nämnden ska ha en möjlighet att utse en 
av ledamötena till att vara s.k. vetenskaplig sekreterare i nämnden 
för en bestämd tid. Sådana vetenskapliga sekreterare finns i den 
centrala och de regionala etikprövningsnämnderna. En vetenskaplig 
sekreterare hjälper till att förbereda ärendena inför nämndens 
sammanträden, i de delar det krävs vetenskaplig kompetens. För 
detta får den vetenskapliga sekreteraren ett arvode från nämnden 
som motsvarar en deltidstjänst.  

11.3.2 Värdmyndighet  

Vi uppskattar utifrån storleken på de kansliresurser som behövs för 
Expertgruppen för oredlighet i forskning att antalet årsarbetskraf-
ter för viss beredning av ärendena, för samordning, omvärldsbe-
vakning och kunskapsspridning gällande bl.a. frågor om god forsk-
ningssed och för annan administration vid Oredlighetsnämnden 
bör uppgå till två stycken. Bland dessa bör finnas juridisk kompe-
tens. Med en så liten beredningsorganisation är det rimligt att 
Oredlighetsnämnden inte har egen anställd personal, utan att per-
sonalen är anställd hos en värdmyndighet som har i uppgift att 
upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgif-
ter åt nämnden.  

Som värdmyndighet brukar väljas en myndighet med närlig-
gande uppgifter. En del nämndmyndigheter har i stället Kammar-
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kollegiet som värdmyndighet. Den personal som sköter uppgifter 
åt nämndmyndigheten är formellt anställd vid värdmyndigheten. 
I vissa fall ägnar sådan personal hela sin arbetstid åt nämndmyndig-
hetens uppgifter medan den i andra fall delar sin arbetstid mellan 
nämndmyndigheten och värdmyndigheten. Ofta fluktuerar perso-
nalbehovet under året. Vid tillfälliga arbetstoppar och under se-
mestertider kan det finnas behov av att låna in extra personal till 
nämndmyndigheten medan det under andra perioder kan vara 
lämpligt att den personal som vanligen arbetar för nämndmyndig-
heten i stället utför uppgifter åt värdmyndigheten. En sådan flexi-
bilitet är önskvärd och är troligen lättare att åstadkomma om 
värdmyndigheten sysslar med närliggande uppgifter än om den är 
en mer neutral värdmyndighet såsom Kammarkollegiet.  

Flera myndigheter har uppgifter inom områden som ligger 
nära Oredlighetsnämndens. Två av dessa, Vetenskapsrådet och 
Universitetskanslersämbetet, framstår enligt utredningen som 
särskilt lämpliga att vara värdmyndighet för Oredlighetsnämnden. 
Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning inom 
samtliga vetenskapsområden. Andra uppgifter för Vetenskaps-
rådet är bl.a. att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas 
vid forskning och att förmedla information om forskningsetiska 
frågor. Vidare är Vetenskapsrådet värdmyndighet för Centrala 
etikprövningsnämnden, i vilken Expertgruppen för oredlighet i 
forskning är placerad. Universitetskanslersämbetet har till uppgift 
att bl.a. utöva tillsyn över och granska effektiviteten vid universi-
tet och högskolor samt utvärdera utbildning på forskarnivå. 
Regeringen avser att ge Universitetskanslersämbetet i uppgift att 
även ansvara för kvalitetssäkring av universitets och högskolors 
forskning.3 Universitetskanslersämbetet är värdmyndighet för Över-
klagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.  

Utredningen förordar att Vetenskapsrådet blir värdmyndighet 
och därmed ska upplåta lokaler och utföra administrativa och 
handläggande uppgifter åt Oredlighetsnämnden. Det närmare sam-
arbetet i fråga om detta ska regleras i en överenskommelse mellan 
myndigheterna. Det har under utredningens gång framförts farhå-
gor om att en placering av Oredlighetsnämnden vid Vetenskaps-
rådet skulle kunna väcka misstankar om jäv i oredlighetsärendena i 
                                                                                                                                                               
3 Prop. 2016/17:50 s. 65. 
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de fall Vetenskapsrådet har finansierat den aktuella forskningen. Vi 
vill understryka att Oredlighetsnämnden föreslås vara en själv-
ständig myndighet som kommer att vara helt fristående från värd-
myndigheten när det gäller beslutsfattande.  
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12 Sekretess 

Utredningen har föreslagit en ny organisation för hantering av 
ärenden som rör oredlighet i forskning. Enligt förslaget ska frågor 
om oredlighet i forskning inte längre prövas av forskningsutförarna 
själva utan av en ny oberoende instans – Oredlighetsnämnden (se 
kapitel 7 och 9). En förutsättning för att en oberoende instans ska 
kunna göra en utredning som garanterar rättssäkerhet för alla 
inblandade är att forskningsutförarna kan bistå med relevant 
underlag. I ett ärende hos Oredlighetsnämnden kan således före-
komma känsliga personuppgifter om forskningspersoner i forsk-
ningsunderlaget och uppgifter om enskilds ekonomiska förhållan-
den när det gäller själva forskningsprojektet samt om den som 
väckt frågan om misstanke om oredlighet och om den som utpekas 
som misstänkt för oredlighet. Som framhålls i utredningsdirektivet 
är det naturligtvis viktigt för de enskilda individer som är berörda i 
fall av misstänkt oredlighet i forskning att utredningen är rättssä-
ker. Den som utpekas som misstänkt för oredlighet är i en utsatt 
position. Det finns även komplikationer med att anmäla misstänkt 
oredlighet i forskning. Så kallade ”visselblåsare”, dvs. personer som 
slår larm om misstänkt oegentlighet, kan riskera negativa reak-
tioner på sin anmälan. Detta väcker frågor om behovet av utred-
ningssekretess och anonymitet. Nu nämnda frågor om sekretess 
behandlas i detta kapitel. 

12.1 Utgångspunkter 

12.1.1 Rätt att ta del av allmänna handlingar  

Offentlighetsprincipen innebär att verksamheten hos staten och 
kommunerna i stor utsträckning är öppen för insyn och kontroll 
från allmänheten, bl.a. genom att varje svensk medborgare som 
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begär det har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och 
kommunala myndigheter. En handling är allmän om den förvaras 
hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprät-
tad hos myndigheten. Offentlighetsprincipen anses utgöra en ga-
ranti för rättssäkerheten och effektiviteten i folkstyret och förvalt-
ningen. Därigenom är den också ägnad att främja allmänhetens 
förtroende för myndigheterna. 

Genom tillgången till allmänna handlingar underlättas och sti-
muleras den fria debatten i skilda samhällsfrågor. I tryckfrihetsför-
ordningen slås fast att varje svensk medborgare till främjande av ett 
fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska ha rätt att ta del 
av allmänna handlingar. 

Ibland kan allmänna eller enskilda intressen väga tyngre än in-
tresset av offentlighet. Rätten att ta del av allmänna handlingar får 
dock endast begränsas om det är påkallat med hänsyn till i tryckfri-
hetsförordningen uppräknade intressen, bl.a. det allmännas eko-
nomiska intresse och skyddet för den enskildes personliga och 
ekonomiska förhållanden. Uppräkningen är uttömmande och all-
männa handlingar får inte hållas hemliga för att skydda några andra 
intressen. De begränsningar som får göras ska noga anges i en sär-
skild lag, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (nedan 
OSL), eller i en annan lag som den hänvisar till. Att en handling är 
allmän behöver således inte med nödvändighet innebära att den 
också är offentlig. Finns stöd i OSL för att hemlighålla uppgifter i 
en handling är uppgifterna inte tillgängliga för allmänheten. En 
myndighet kan således inte heller i avtal eller på annat sätt förbinda 
sig att iaktta en sekretess, som saknar stöd i sekretesslagstiftningen. 
Detta innebär att det för frågan om utlämnande av handling helt 
saknar betydelse, om den som tillhandahållit handlingen uppställt 
krav på konfidentiell behandling av handlingen, eller om myndig-
heten utfäst sig att inte lämna ut den utan hans eller hennes sam-
tycke.1  

                                                                                                                                                               
1 I 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen nämns följande skyddsintressen som kan begränsa 
rätten att ta del av allmänna handlingar: rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat 
eller mellanfolklig organisation, rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapoli-
tik, myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, intresset att före-
bygga eller beivra brott, det allmännas ekonomiska intresse, skyddet för enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden samt intresset att bevara djur- eller växtart. 
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12.1.2 Rätt till partsinsyn i mål eller ärenden 

Som utgångspunkt gäller i svensk rätt att det finns en särskild rätt 
till insyn i mål eller ärenden för de som är parter. Syftet med den 
regleringen är att parterna ska ha rätt att kunna sätta sig in i allt 
material som finns i målet eller ärendet, så att ett avgörande av sa-
ken inte görs på uppgifter som en part inte har fått ta del av. Rätten 
till partsinsyn medför att sekretessreglering i stor utsträckning får 
vika i förhållande till parter. 

I förvaltningslagen har reglerna om partsinsyn och kommuni-
kation samlats under den gemensamma rubriken ”Parternas rätt att 
få del av uppgifter” och där framgår att en sökande, klagande eller 
annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om 
detta avser myndighetsutövning mot någon enskild med de be-
gränsningar som följer av OSL.2 

En liknande ordning i fråga om partsinsyn gäller för förfarandet 
i allmän förvaltningsdomstol,3 dock med den skillnaden att rätten 
till insyn inte inskränks till mål som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. Stadgandet om kollision mellan rätten till partsinsyn 
och hänsynen till sekretessintressen, till vilka både förvaltnings-
lagen och förvaltningsprocesslagen (1971:291) hänvisar, återfinns 
under rubriken ”partsinsyn” i OSL och lyder:  

Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i 
ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på 
grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del 
av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan 
handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i 
den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av 
synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana 
fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad 
materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska 
kunna ta tillvara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det 
intresse som sekretessen ska skydda. 
    Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av 
dom eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess be-
gränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla om-
ständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende. 

                                                                                                                                                               
2 16 § förvaltningslagen (1986:223) samt 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) (OSL). 
3 43 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). 
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    Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra 
stycket gäller de bestämmelserna.4 

När en myndighet lämnar ut en sekretessbelagd uppgift till en en-
skild part, en ställföreträdare, ett ombud eller ett biträde, får den 
enligt OSL göra detta med ett förbehåll som inskränker motta-
garens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. I OSL 
erinras då om att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett 
sådant förbehåll inskränker den rätt att meddela och offentliggöra 
uppgifter som följer av reglerna härom i tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).5 

12.2 Överväganden och förslag 

12.2.1 Skyddet för enskild 

Utredningens förslag: Sekretess ska gälla i Oredlighetsnämndens 
verksamhet enligt lagen (201x:000) om prövning av oredlighet i 
forskning för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Sekretess ska också 
gälla för uppgift om enskilds ekonomiska förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 
Sekretess ska dock inte gälla beslut i ett ärende. I fråga om 
uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst sjuttio 
år, om det gäller uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 
och annars i högst tjugo år. 

 
I OSL sägs att sekretess gäller i verksamhet som består i etikpröv-
ning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor (etikprövningslagen) 

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det 
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men, och  

                                                                                                                                                               
4 10 kap. 3 § OSL. 
5 10 kap. 4 § OSL. 
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2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.6 

I samband med införandet av den nu nämnda bestämmelsen 
angavs i förarbetena bland annat följande skäl för sekretess. Den 
etiska granskningen har sin främsta betydelse då det är fråga om 
prövning av icke registrerade läkemedel eller av registrerade läke-
medel med nya indikationer. Det är uppenbart att en projektbe-
skrivning som rör prövningen av ett läkemedel kan innehålla sådana 
uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden som bör 
vara sekretesskyddade, men att en sekretessbestämmelse behövs 
även vid prövning och tillsyn för skydd för enskilds personliga för-
hållanden. I de situationer där rekryteringen av forskningspersoner 
har påbörjats innan beslut om etikprövning fattas, kan uppgifter 
om dessa personer förekomma i de handlingar som ges in till 
nämnden. Medicinsk forskning kommer att vara den vanligast före-
kommande ärendetypen. I samband med sådan forskning före-
kommer ofta känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgifts-
lagen (1998:204). Uppgifter om hälsa är en känslig personuppgift. 
Etikprövning ska också ske av annan forskning, även icke-
medicinsk, där känsliga personuppgifter ska användas utan ut-
tryckligt samtycke från forskningspersonen. Sådana uppgifter är 
särskilt integritetskänsliga och behöver därför ett sekretesskydd. 
I samband med tillsynsärenden har forskningen redan påbörjats. 
Information av ovan nämnd karaktär kan komma att ingå i ett till-
synsärende. Eftersom den information som avser personliga för-
hållanden ofta är av sådan natur att den inom hälso- och sjukvården 
omfattas av ett omvänt skaderekvisit, bör en motsvarande bestäm-
melse införas även i verksamhet som består i etikprövning och till-
syn enligt etikprövningslagen.7  

Skälen för sekretess i ovan angivna situationer gäller enligt ut-
redningens bedömning även i det nya system för prövning av ored-
lighet i forskning som utredningen föreslår. Det föreslagna syste-
met omfattar ett betydligt bredare forskningsfält och i de allra 
flesta fall kommer prövningen att göras först efter det att forsk-
ningen har avslutats. Enligt utredningen bör således en motsva-
rande sekretess gälla i verksamheten hos Oredlighetsnämnden för 

                                                                                                                                                               
6 24 kap. 3 § OSL. 
7 Prop. 2002/03:50 s. 182 f. 
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uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men. Sekretess bör också gälla för uppgift 
om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den 
enskilde lider skada om uppgiften röjs.  

I ärenden hos Oredlighetsnämnden förekommer emellertid inte 
bara känsliga personuppgifter om forskningspersoner i forsknings-
underlaget och uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden när 
det gäller själva forskningsprojektet utan här kan också förekomma 
sådana uppgifter om den som väckt frågan om misstanke om ored-
lighet i forskning och om den som utpekas som misstänkt för 
oredlighet. Enligt utredningens bedömning bör även sist nämnda 
personer ges ett motsvarande skydd med undantag för deras namn 
(se vidare argumentationen i avsnitt 12.2.2 och 12.2.3). 

Den föreslagna sekretessen ska således gälla för både den som 
anmäler och den som blir anmäld för oredlighet i forskning, för 
forskningspersonerna i forskningsunderlaget och för enskildas 
affärs- eller driftsförhållanden.  

I anslutning till den ovan återgivna bestämmelsen i OSL före-
skrivs dock att sekretessen inte gäller beslut i ärende. Och i fråga 
om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år 
för enskilds personliga förhållanden och annars i högst tjugo år. 
Enligt utredningens bedömning bör detta gälla även för sekretessen 
hos Oredlighetsnämnden. 

12.2.2 Skyddet för den som öppet anmäler oredlighet 

Utredningens förslag: Det ska införas en kompletterande be-
stämmelse i den föreslagna sekretessbestämmelsen om att 
sekretess inte gäller för uppgift om vem som har väckt frågan 
om oredlighet. 

 
Det finns som inledningsvis nämnts komplikationer med att an-
mäla misstänkt oredlighet i forskning. Så kallade ”visselblåsare”, 
dvs. personer som slår larm om misstänkta oegentligheter, har 
ibland fått negativa reaktioner på sin anmälan. Den till buds stå-
ende möjligheten att komma ifrån den typen av reaktioner är då att 
avge en anonym anmälan. Den som öppet anmäler oredlighet i 
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forskning skyddas inte av någon utredningssekretess, utan den 
anmälde har med stöd av reglerna om partsinsyn rätt att ta del av 
anmälan och därmed också vem som står bakom den. Vissa länder, 
däribland Norge, Storbritannien och USA, har regelverk som skyd-
dar visselblåsare. Särskilda visselblåsarsystem är i övrigt inte särskilt 
vanligt förekommande inom forskningsvärlden.8 

I utredningsdirektivet har angetts att det är angeläget att en ut-
redning om oredlighet i forskning kan bedrivas med såväl offentlig 
insyn som med beaktande av behovet av integritet för den enskilde. 
Detta är den ram som utredningen har att förhålla sig till. 

Frågan om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden har nyligen varit fö-
remål för en statlig utredning. I betänkandet Visselblåsare – Stärkt 
skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 
(SOU 2014:31) föreslogs bl.a. att det skulle införas ett särskilt 
skydd för en anmälares identitet genom en ny sekretessbestäm-
melse i OSL. Sekretess skulle då gälla för uppgifter som avslöjar 
identiteten av den arbetstagare som slagit larm.9  

Regeringen fullföljde dock inte utredningens förslag om ett sär-
skilt identitetsskydd. Enligt regeringens bedömning skulle det mot 
bakgrund av den svenska modellen med öppenhet och transparens 
vara alltför långtgående att införa en helt ny sekretessbestämmelse. 
Regeringen bedömde dessutom att den föreslagna sekretessbestäm-
melsen skulle ge upphov till tillämpningsproblem.10 Vid riksdagsbe-
handlingen ställde sig arbetsmarknadsutskottet bakom regeringens 
bedömning.11 Vissa motioner väcktes emellertid med anledning av 
propositionen, med yrkanden om bland annat ett utökat skydd för 
en visselblåsares identitet och att det bättre skulle säkerställas att 
anmälarens identitet inte skulle röjas.12 Utskottet konstaterade att 
yrkandena, liksom förslagen i den tidigare utredningen, till vissa 
delar hängde samman med förslag till en helt ny reglering i 

                                                                                                                                                               
8 Science Europe, Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations, 
Survey Report, juli 2016 s. 18. 
9 s. 332–336.  
10 I propositionen återfinns inga resonemang om skälen för en annan bedömning i den delen. 
De anförda skälen för bedömningen har i stället hämtats från uttalande av ansvarigt statsråd, 
Johansson, Ylva, replik på DN debatt, 19 mars 2016,  
www.dn.se/debatt/repliker/utredningsforslagen-alltfor-svara-att-tillampa/  
11 Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU11. 
12 s. 8 och 9 i Arbetsmarknadsutskottets betänkande. 
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arbetsmiljölagen och att regeringen inte valt att gå vidare med de 
förslagen. Utskottet ansåg också att förslag om nya sekre-
tessbestämmelser kräver mycket noggranna överväganden och att 
utökat skydd för anmälarens identitet därför inte borde införas, 
vilket också riksdagen ställde sig bakom.13  

Utredningsförslagen i övrigt om ett stärkt skydd för arbets-
tagare som slår larm om allvarliga missförhållanden genomfördes 
dock. Från och med den 1 januari 2017 gäller lagen (2016:749) om 
särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen). 

Enligt vår bedömning skulle ett särskilt identitetsskydd för den 
som väckt frågan om misstanke om oredlighet i forskning framför 
allt kunna motiveras av att skydda anmälaren från att drabbas av 
negativa konsekvenser. Ett sådant skydd skulle också förväntas 
underlätta befogade anmälningar. För vissa verksamheter är ett 
sådant skydd också särskilt reglerat i OSL, men bygger då ofta på 
genomföranden av ett antal EU-direktiv för de områdena.14  

Mot införandet av ett särskilt skydd för anmälarens identitet 
kan anföras att öppenheten och transparensen skulle begränsas, att 
utredningarna skulle försvåras och att onödiga spekulationer skulle 
kunna uppstå kring vem som har anmält. Därtill kommer riks-
dagens ställningstagande mot ett stärkt identitetsskydd för s.k. 
visselblåsare i samband med den nyligen beslutade visselblåsarlagen. 
Även om visselblåsarlagen riktas mot ett bredare tillämpningsom-
råde än vad som är föremål för våra överväganden kan vi inte se att 
skyddsbehovet är större vid anmälningar om misstänkt oredlighet i 
forskning än vid anmälningar om misstänkta allvarliga förhållanden 
i arbetsmiljön. Det kan enligt vår bedömning inte heller uteslutas 
att visselblåsarlagens bestämmelser om särskilt skydd mot repres-
salier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 
kan tillämpas också för den som anmäler misstänkt oredlighet i 
forskning på sin arbetsplats. Avslutningsvis ska i bedömningen 
hänsyn också tas till att den som misstanken riktas mot, med stöd 
av grundprinciperna om rätt till partsinsyn, som huvudregel ändå 
har rätt att få kännedom om vem som är anmälare.15 
                                                                                                                                                               
13 Riksdagsskrivelse 2015/16:269 samt SFS 2016:749.  
14 T.ex. för rapporteringar av händelser inom civil luftfart eller vid tillsyn enligt fartygs-
säkerhetslagen, 29 kap. 10 och 11 §§. 
15 Jfr. t.ex. 10 kap. 3 §, 26 kap. 5 § och 35 kap. 2 § OSL. 
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Vid en samlad bedömning finner vi att det inte finns tillräckliga 
skäl för att motivera ett avsteg från grundprincipen om offentlighet 
och föreslår därför inte något särskilt sekretesskydd för anmälarens 
identitet. 

Utredningen vill samtidigt påpeka att det inte finns något 
hinder mot att en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning 
avges anonymt. Anonymitet bör dock inte uppmuntras. I stället 
bör forskningsutföraren stötta den som i god tro anmäler miss-
tänkt oredlighet. Utredningens förslag i avsnitt 14.3 om att statliga 
universitet och högskolor ska främja medarbetares möjligheter att 
få råd och stöd i frågor om god forskningssed och avvikelser från 
sådan sed syftar bl.a. till att den som misstänker oredlighet ska få 
stöd för att våga anmäla.  

Enligt utredningens bedömning kommer det sekretesskydd som 
föreslås gälla i verksamheten hos Oredlighetsnämnden för uppgift 
om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden att gälla 
även för den som väckt frågan om misstanke om oredlighet. Det 
kan enligt utredningen inte uteslutas att detta skydd beroende på 
vilka uppgifter som kommer fram under utredningen hos nämnden 
skulle kunna få till följd att uppgiften om vem anmälaren är anses 
omfattas av sekretessen. Mot bakgrund av utredningens ställnings-
tagande i övrigt för offentlighet föreslås därför att den föreslagna 
sekretessbestämmelsen kompletteras med en bestämmelse om att 
sekretess inte ska gälla för anmälarens namn.  

Det ska tilläggas att i denna bedömning av sekretessen har också 
beaktats, att den som väcker frågan om oredlighet kan ha ett sådant i 
förvaltningslagens mening befogat intresse i saken, t.ex. vid plagiering, 
att han eller hon inte bara tillerkänns klagorätt och partsställning i 
högre instans utan också partsställning i Oredlighetsnämnden, varför 
sekretess inte heller av detta skäl bör gälla för anmälarens namn (se 
vidare avsnitt 13.1.2). 

12.2.3 Skyddet för den som utpekas som oredlig 

Utredningens förslag: Det ska införas en kompletterande be-
stämmelse i den föreslagna sekretessbestämmelsen om att 
sekretess inte gäller för uppgift om den person som misstanken 
riktas mot. 
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Den som utpekas som misstänkt för oredlighet i forskning är i en 
utsatt position och skulle kunna få svårt att i efterhand helt rentvå 
sitt namn om det visar sig att någon oredlighet inte har förekom-
mit. Ett sådant offentligt utpekande är givetvis till men för den som 
utpekas. Sekretess för uppgifter som kan avslöja den utpekades 
identitet skulle då kunna utgöra ett skydd i den delen. Det finns 
också exempel på sådana sekretessregleringar t.ex. till förmån för 
den som utreds i brottsbeivrande verksamhet. Men det finns samti-
digt exempel på det motsatta. I ärenden om disciplinansvar gäller 
t.ex. ingen särskild sekretess.16  

Ett särskilt sekretesskydd för den utpekade forskarens identitet 
skulle emellertid enligt utredningens bedömning i praktiken inne-
bära att i princip alla uppgifter i ärendet hos Oredlighetsnämnden 
skulle kunna behöva sekretessbeläggas, eftersom det genom den 
utpekades anknytning till i stort sett alla typer av uppgifter om den 
aktuella forskningen annars skulle framgå vem som avses. En sådan 
i det närmaste fullständig sekretess framstår enligt utredningens 
bedömning som alltför långtgående med hänsyn till offentlighets-
principen och med beaktande av allmänhetens intresse av insyn i att 
Oredlighetsnämndens verksamhet inte bedrivs i hemlighet. 

Vad som nu sagts innebär emellertid inte att ett visst sekre-
tesskydd ändå inte skulle kunna behövas. Gällande visselblåsarlagen 
har påpekats att vissa avslöjanden om känsliga uppgifter om bl.a. 
enskildas personliga förhållanden skulle kunna förekomma vid en 
tillämpning av den lagen och ett visst begränsat sekretesskydd har 
därför införts där.17 Utredningen har uppmärksammats på att 
sådana uppgifter kan förekomma även avseende forskare vid utred-
ningar om oredlighet i forskning.  

Även om intresset av offentlighet och insyn är stort vid utred-
ningar av oredlighet i forskning bör, enligt utredningens bedöm-
ning, ett visst sekretesskydd till förmån för den utpekade forskaren 
ges. Ett nära till hands liggande alternativ är att ge skyddet samma 
omfattning som i lagen om etikprövning av forskning på männi-

                                                                                                                                                               
16 39 kap. 2 § OSL. Sekretess kan emellertid överföras till sådana ärenden enligt 11 kap. 2 § 
OSL.  
17 36 kap. 4 § OSL som föreskriver att uppgifter om enskilds personliga och ekonomiska 
förhållanden kan skyddas om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. Jfr. även prop. 2015/16:128 
s. 81–82. 
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skor. Enligt utredningens bedömning bör, mot bakgrund av den 
utsatta position som den som utpekas som misstänkt för oredlighet 
är i, skyddet för denne utformas på samma sätt som gäller för öv-
riga personer som förekommer i Oredlighetsnämndens prövningar. 

Enligt utredningens bedömning kommer det sekretesskydd som 
föreslås gälla i verksamheten hos Oredlighetsnämnden för uppgift 
om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden att gälla 
även för den för oredlighet utpekade forskaren. Det kan enligt ut-
redningen inte uteslutas att detta skydd beroende på vilka uppgifter 
som kommer fram under utredningen hos nämnden skulle kunna få 
till följd att uppgiften om vem den utpekade forskaren är anses 
omfattas av sekretessen. Mot bakgrund av utredningens ställnings-
tagande i övrigt för offentlighet föreslås därför att den föreslagna 
sekretessbestämmelsen kompletteras med en bestämmelse om att 
sekretess inte ska gälla för den utpekade forskarens namn. 

Det ska dock påpekas att det i utredningssammanhang även 
finns skyddsregler för uppgifter om personliga förhållanden genom 
andra befintliga regelverk. Pressetiska regler medför t.ex. att mass-
media ska avstå från publicitet som kan kränka privatlivet, om inte 
offentlig belysning krävs av något uppenbart allmänintresse. Skydd 
regleras också för kränkning av en persons ära om utpekanden om 
klandervärdhet är oförsvarliga, i form av befintliga straffregler för 
förtal. Dessa skyddsregler får enligt utredningens bedömning i 
denna del anses tillräckliga för den forskare som anmälts som 
misstänkt för oredlighet i forskning. Utredningen vill dock också 
understryka att det är viktigt att forskningsutförarna inom ramen 
för sitt arbetsmiljöansvar utformar de planer och åtgärder som är 
lämpliga i det enskilda fallet för att stötta en utpekad forskare och 
berörda personer i t.ex. dennes arbetsgrupp.  

12.2.4 En kompletterande bestämmelse om överföring  
av sekretess  

Utredningens förslag: En generellt tillämplig sekundär sekre-
tessreglering ska införas, med den innebörden, att får Oredlig-
hetsnämnden från en forskningsutförare en sekretessreglerad 
uppgift blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även 
hos Oredlighetsnämnden. 
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Utgångspunkter 

Utredningens förslag om en ny organisation för oberoende utred-
ningar av oredlighet i forskning innebär bland annat att forsknings-
utförarna inte längre ska svara för dessa utredningar utan lämna den 
hjälp och de uppgifter och upplysningar om aktuell forskning som 
Oredlighetsnämnden behöver för sin prövning av oredlighet i 
forskning.  

Enligt utredningen är det viktigt att någon sekretesslucka inte 
uppkommer av det skälet att utredningsverksamhet hanteras i en 
annan ordning än den som gäller i dag. Om en uppgift är sekre-
tesskyddad hos en forskningsutförare och skulle förbli så om en 
utredning om oredlighet i forskning sköttes internt av forsknings-
utföraren, sätts den aktuella sekretessregleringen ur spel om upp-
giften blir offentlig genom ett överförande till Oredlighetsnämn-
den. En sådan ordning bör enligt utredningen undvikas. Detsamma 
gäller om sekretessregleringen hindrar ett utlämnande och därmed 
försvårar eller t.o.m. omöjliggör Oredlighetsnämndens utredning.  

Av dessa skäl är det nödvändigt att sekretessregleringen blir så 
utformad att uppgifter som är sekretesskyddade hos en forsk-
ningsutförare också förblir sekretesskyddade om de lämnas ut till 
Oredlighetsnämnden i samband med en utredning om oredlighet i 
forskning. Det kan ske genom tillämpning av en sekundär sekre-
tessreglering. Frågan är om detta redan kan anses tillgodosett ge-
nom gällande sekretessreglering, eller om nya sekretessregler bör 
införas. 

Regler för tillsynssekretess bedöms inte kunna bli tillämpliga 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet om 
uppgiften behövs för tillsyn över eller revision hos den myndighet 
där uppgiften förekommer och sekretess överförs då till tillsyns-
verksamheten. Detta innebär att om det föreligger sekretess för 
vissa uppgifter hos en myndighet så ska samma sekretesskydd 
finnas hos tillsynsmyndigheten.18 Skulle en sådan reglering kunna 
bli tillämplig för Oredlighetsnämndens verksamhet?  

                                                                                                                                                               
18 10 kap. 17 § samt 11 kap. 1 § OSL. 
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Tillsynsbegreppet är inte helt tydligt definierat.19 Regeringen har 
i ett lagstiftningsärende uppgett som sin uppfattning att begreppet 
tillsyn bör tolkas snävt och främst bör användas för verksamheter 
som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsyns-
objektet uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande fö-
reskrifter.20 

Regeringens tolkning av tillsynsbegreppet har kritiserats och det 
har bl.a. påpekats att begreppet tillsyn i sekretessammanhang är 
vidare än inom förvaltningsrätten i övrigt och därför bör omfatta 
också områden där en myndighet har en mer övervakande, styrande 
eller kontrollerande funktion samt myndigheters författningsregle-
rade kvalitetsgranskning.21 

Enligt utredningens bedömning ryms inte Oredlighetsnämn-
dens utredningsverksamhet inom ramen för regeringens ganska 
snäva tolkning av tillsynsbegreppet. Men det kan inte heller odisku-
tabelt hävdas att Oredlighetsnämndens verksamhet omfattas av den 
något vidare definitionen av tillsynsbegreppet som förespråkas. 
Utredningens slutsats blir därmed att den nuvarande regleringen i 
OSL om överföring av sekretess vid tillsyn och revision inte är till-
lämplig och att sekretessbelagda uppgifter hos forskningsutförarna 
som inhämtas av Oredlighetsnämnden inte blir sekretesskyddade 
hos nämnden. 

En generell sekundär sekretessreglering ska införas 

Enligt utredningens förslag åläggs forskningsutförarna att lämna den 
hjälp och de uppgifter, upplysningar och handlingar om aktuell 
forskning som Oredlighetsnämnden behöver för sin prövning av 
oredlighet i forskning. Det medför att det inte råder något hinder för 
forskningsutförarna att överlämna sekretessbelagda uppgifter till 
Oredlighetsnämnden. Målet att det inte ska skapas några sekretess-
luckor kan då uppnås genom att det samtidigt införs en särskild 
sekundär sekretessreglering, där det föreskrivs att eventuell 

                                                                                                                                                               
19 Jämför t.ex. Skr. 2009/10:79 s. 16. 
20 Regeringens skrivelse 2009/10:79 s. 14. 
21 T.ex. Höök, Johan, Sekretess mellan myndigheter, 2015 s. 92 samt von Essen, Ulrik, 
Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete, FT 2010 s. 69. 
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sekretess vid forskningsutförare för uppgifter i forskning överförs 
till Oredlighetsnämnden.  

Om en sekundär sekretessreglering endast inriktas mot vissa 
särskilt angivna skyddsbehov för t.ex. känsliga uppgifter om en en-
skild, skulle den med fördel kunna placeras i 24 kap. i OSL som en 
ny sekretessbestämmelse inom ramen för forskning. Sekretess skulle 
emellertid kunna uppstå för vitt skilda skyddsbehov. Det framstår 
därför enligt utredningen som mer lämpligt att föreslå en generellt 
tillämplig sekundär sekretessreglering om att en sekretessbestäm-
melse blir tillämplig vid Oredlighetsnämnden, om Oredlighets-
nämnden i sin utredningsverksamhet får en sekretessbelagd uppgift 
från en forskningsutförare. Sekretessen kan då gälla hos Oredlig-
hetsnämnden oavsett vad det är för sekretessbestämmelse som är 
tillämplig för uppgiften hos forskningsutföraren. Regleringen bör 
därför införas i 11 kap. OSL och kan förslagsvis genomföras genom 
en ny 11 kap. 3 a § i OSL.  

12.2.5 Behov av sekretess under utredningstiden  

Utredningens bedömning: Det bör inte införas någon sekre-
tess för Oredlighetsnämndens utredningar under utrednings-
tiden.  

 
En annan fråga är om sekretess under utredningen skulle kunna 
vara motiverad för att underlätta utredningsarbetet för Oredlig-
hetsnämnden. Det finns exempel på sådana sekretessregleringar till 
förmån för pågående utredningars kvalitet. T.ex. gäller sekretess för 
uppgifter vid förundersökningar i brottmål om det kan antas att 
syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den 
framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Men förutsätt-
ningarna för en utredningssekretess på detta område är knappast 
jämförbara med Oredlighetsnämndens undersökningar. Utred-
ningen har inte heller funnit några starka skäl eller typfall för när en 
sådan sekretessreglering skulle framstå som särskilt betydelsefull 
för kvaliteten i Oredlighetsnämndens prövningar och bedöm-
ningar. Tvärtom bedömer utredningen att en utredningssekretess 
skulle gå på tvärs mot tanken om en ökad öppenhet för att främja 
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allmänhetens förtroende inte bara i forskningen utan också för 
hanteringen av frågor om oredlighet. 

Redan i dag förekommer öppna diskussioner om forskning och 
oredlighet i forskning i en mängd fora i sociala medier, där forskare 
granskar varandras arbeten. En sådan öppenhet bedömer vi är till 
gagn både för forskarsamhället och för allmänhetens förtroende för 
forskningen. Utredningen finner därför inte skäl för att föreslå en 
sekretessreglering till förmån för Oredlighetsnämndens utred-
ningar om oredlighet i forskning.  
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13 Överklagande m.m. 

Utredningen ska enligt sina direktiv bl.a. föreslå hur rättssäker-
heten ska kunna garanteras vid bedömning av misstänkt oredlighet 
i forskning. En av aspekterna vid en sådan rättssäkerhetsbedöm-
ning är frågan om möjlighet till överklagande, vilken övervägs i 
detta kapitel. Vidare behandlas frågan om möjlighet till ompröv-
ning av ett förvaltningsbeslut enligt förvaltningslagen (1986:223) i 
samband med överklagande. 

13.1 Rätt till överklagande 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämndens beslut i ett ärende 
om prövning av oredlighet i forskning samt om föreläggande ska 
få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av 
Oredlighetsnämnden ska inte få överklagas. 

Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammar-
rätten. 

 
Utredningens bedömning: Oredlighetsnämndens beslut i ett 
ärende om prövning av oredlighet i forskning bör i första hand 
få överklagas av den utpekade forskaren, om nämnden har av-
gjort ärendet och beslutet har gått den utpekade forskaren 
emot. 

Ärenden om prövning av oredlighet i forskning bör hanteras 
med förtur av de allmänna förvaltningsdomstolarna. 
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13.1.1 Möjligheten att överklaga 

I dag föreligger ingen uttrycklig rätt till överklagande av det ytt-
rande av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala 
etikprövningsnämnden som har inhämtats av ett statligt universitet 
eller en statlig högskola, och ett lärosätes beslut efter utredning om 
oredlighet i forskning har bedömts falla under det överklagande-
förbud som föreskrivs i 4 § högskoleförordningen (1993:100).  

De beslut som Oredlighetsnämnden kommer att fatta vid pröv-
ningen av oredlighet i forskning innebär att den utpekade forskaren 
som misstankarna riktas mot antingen 

 har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, dvs. både det 
objektiva och det subjektiva kriteriet för oredlighet är uppfyllda,  

 inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, men de aktu-
ella avvikelserna från vad som kännetecknar god forskningssed 
uppfyller i och för sig det objektiva kriteriet för oredlighet 
medan det subjektiva kriteriet (uppsåt eller grov oaktsamhet) 
inte visats föreligga, eller 

 inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, dvs. det 
objektiva kriteriet för oredlighet är inte uppfyllt. 

Ett beslut om att oredlighet i forskning föreligger kan för den en-
skilde forskaren, även om beslutet i sig inte innehåller några 
sanktioner eller liknande, få allvarliga konsekvenser. Det kan leda 
till indragen forskningsfinansiering, försvårande av framtida möj-
ligheter till finansiering eller anställning, indragna vetenskapliga 
artiklar, arbetsrättsliga åtgärder eller en offentlig ”vanära”. Det är 
visserligen inte Oredlighetsnämnden som beslutar dessa sanktioner 
utan den aktuella arbetsgivaren, forskningsfinansiären eller tid-
skriften. Det kan dock förväntas att de flesta berörda aktörerna 
kommer att lägga Oredlighetsnämndens bedömning till grund för 
eventuella åtgärder av nu nämnt slag. Av det skälet bör Oredlig-
hetsnämndens beslut om att en forskare har gjort sig skyldig till 
oredlighet i forskning kunna överklagas av forskaren i fråga. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt är det av vikt att den utpekade forskaren 
kan få ett sådant beslut av Oredlighetsnämnden prövat i en högre 
instans, vad avser såväl beslutets innehåll som nämndens hantering 
av ärendet.  
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I avsnitt 10.2.4 föreslår utredningen att forskningsutföraren ska 
kunna föreläggas att hjälpa till med utredningen såvitt avser upp-
gifter och upplysningar etc. Föreläggandena ska också kunna före-
nas med vite. Sådana förelägganden föreslås kunna överklagas av 
forskningsutföraren. 

13.1.2 Vem kan överklaga? 

Som här ovan nämnts bör den utpekade forskaren alltid kunna 
överklaga ett beslut om att hen har gjort sig skyldig till oredlighet i 
forskning. Frågan är om någon annan intressent skulle kunna medges 
möjlighet att överklaga Oredlighetsnämndens beslut, t.ex. den som 
har anmält den utpekade forskaren för oredlighet i forskning eller den 
i vars verksamhet forskningen har utförts (forskningsutföraren). 

Som en allmän princip för att någon ska få överklaga ett förvalt-
ningsbeslut gäller enligt förvaltningslagen att ett beslut ska angå 
vederbörande och beslutet ska ha gått denne emot.1 Rättsligt kan dock 
inte ett beslut vid prövning av oredlighet i forskning som en 
utgångspunkt anses angå den som anmält någon för oredlighet i den 
mening som avses i förvaltningslagen.2 Inom statsförvaltningen gäller 
också normalt, även om undantag kan förekomma, att en myndighet 
inte ska kunna överklaga en annan myndighets beslut.3 Det bör enligt 
utredningen därför i första hand vara den utpekade forskaren som ska 
kunna överklaga ett beslut av Oredlighetsnämnden. Om och i vilka 
fall andra intressenter i ett enskilt fall bör anses ha ett befogat intresse 
att överklaga Oredlighetsnämndens beslut, får överlämnas till rätts-
tillämpningen att avgöra. 

13.1.3 Var ska överklaganden prövas? 

Utredningen har övervägt olika alternativa instanser för en över-
prövning av Oredlighetsnämndens beslut. Utredningens utgångs-
punkt är att dömande verksamhet så långt som möjligt ska ske i de 

                                                                                                                                                               
1 22 § förvaltningslagen (1986:223). 
2 T.ex. Strömberg, Håkan och Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26:e upplagan, 2014 
s. 96 och 97 samt RÅ 1977 ref 115.  
3 Se. t.ex. Strömberg, Håkan och, Lundell, Bengt, Allmän förvaltningsrätt, 26:e upplagan, 
2014 s. 211. 
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allmänna domstolarna eller de allmänna förvaltningsdomstolarna. 
Det faktum att en myndighet kommer att fatta besluten i första 
instans talar för att de allmänna förvaltningsdomstolarna blir över-
klagandeinstans. Andra tänkbara alternativ är de allmänna domsto-
larna, en specialdomstol eller en särskild överklagandenämnd. 

När det gäller de två sistnämnda alternativen – en specialdomstol 
eller en särskild överklagandenämnd – gör utredningen följande 
bedömning. Specialdomstolar är inte särskilt vanligt förekom-
mande, vilket i sig utgör ett skäl mot att inrätta en specialdomstol 
för överprövningar av Oredlighetsnämndens beslut. Vidare bedö-
mer vi att det inte heller finns administrativa skäl eller praktiska 
förutsättningar för en specialdomstol eller en särskild överkla-
gandenämnd eftersom en sådan instans skulle behöva bemannas 
med i vart fall lika stark vetenskaplig representation som Oredlig-
hetsnämnden och också ett större antal ledamöter för att kunna 
hävda ett kompetensmässigt övertag. Utredningen anser därför inte 
att Oredlighetsnämndens beslut ska överklagas till vare sig special-
domstol eller särskilt inrättad överklagandenämnd. 

En bedömning av oredlighet i forskning innefattar ansvarsbe-
dömningar av t.ex. inblandade forskare. Sådana ansvarsbedöm-
ningar och privaträttsliga verkningar av bedömningarna kan tala för 
att ett överklagande bör ske till allmän domstol. Emellertid görs 
enligt svensk rätt en allmän skillnad mellan de allmänna domstolar-
nas rättsskipning och förvaltningsmyndigheternas verksamhet. 
Allmänna domstolar har därför endast begränsade möjligheter att 
underkänna förvaltningsbeslut och det är också undantag att över-
klaganden av förvaltingsbeslut görs till allmän domstol. Det saknas 
enligt utredningen därför även tillräckliga skäl att föreslå att ett 
överklagande ska göras till allmän domstol.  

Utredningen anser i stället att det mesta talar för att överpröv-
ningen av Oredlighetsnämndens beslut mest naturligt görs till 
allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsprocess ska utgöra en 
kontrollerande funktion av förvaltningsmyndigheters beslut med 
stöd av offentligrättsliga regler,4 vilket också är väl i överensstäm-
melse med att det bör vara en förvaltningsdomstol som överprövar 
nämndens beslut. Sammantaget anser utredningen att det ska vara 

                                                                                                                                                               
4 Wennergren, Bertil och von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 
sjätte upplagan, Nordstedts juridik, 2013 s. 17 och 18. 
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förvaltningsdomstolarna som överprövar Oredlighetsnämndens 
beslut om oredlighet i forskning. 

Det är emellertid av vikt att en överprövning av Oredlighets-
nämndens beslut kan göras skyndsamt. Nämndens prövning och 
utredning av oredlighet i forskning kommer i vissa fall att innehålla 
svåra frågeställningar och kunna bli tidskrävande. Det är då viktigt 
att en överprövning av beslutet sedan inte också riskerar att ta 
alltför lång tid att genomföra. Det kan därför vara viktigt såväl för 
berörda forskare och forskningsutförare som för t.ex. forsknings-
finansiärer och andra berörda aktörer att den sammanlagda pröv-
ningen av misstankarna inte blir alltför lång och att ett slutligt av-
görande måste avvaktas under lång tid. Enligt utredningens mening 
bör därför dessa ärenden hanteras med förtur av de allmänna förvalt-
ningsdomstolarna. Av rättssäkerhetsskäl anser utredningen emelllertid 
inte att instansordningen också bör förkortas, utan att ett krav på 
prövningstillstånd i kammarrätt framstår som tillräckligt och 
rimligt för att möjliggöra en överprövning i domstol, men att den 
prövningen samtidigt genomförs skyndsamt och som regel inte 
heller sker i mer än en instans.  

13.2 Särskilt om omprövningsrätt 

Utredningens bedömning: Det föreligger inget hinder för 
Oredlighetsnämnden att korrigera ett tidigare för den enskilde 
forskaren negativt beslut, om nya omständigheter uppdagas som 
ställer saken i ett nytt ljus. Några särskilda regler för ompröv-
ningen av nämndens beslut behövs inte. 

13.2.1 Bakgrund 

Det mest betydelsefulla och effektivaste medlet för att åstad-
komma rättelse av felaktiga förvaltningsbeslut har traditionellt 
ansetts vara möjligheten att genom överklagande få till stånd en 
omprövning i högre instans. Samtidigt framhålls som ett grundläg-
gande krav att tyngdpunkten i förvaltningsförfarandet ska ligga i 
första instans. Den enskilde ska inte annat än undantagsvis behöva 
föra sin sak vidare till domstol.  
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Omständigheter som tillkommit efter det första beslutet kan 
förändra förutsättningarna så radikalt, att ett helt nytt ärende har 
uppstått vid tidpunkten för det senare beslutet, men det kan också 
röra sig om variationer på samma tema inom ramen för ett och 
samma ärende. Det kan således hända att nya fakta framkommer i 
ett fall där Oredlighetsnämnden har konstaterat oredlighet i forsk-
ning. Skulle myndigheten själv då kunna genomföra en ny utred-
ning och eventuellt ändra sitt tidigare beslut?  

Under rubriken ”Omprövning av beslut” föreskrivs i 27 § för-
valtningslagen att en myndighet, om den finner att ett beslut som 
den har meddelat som första instans är uppenbart oriktigt på grund 
av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska ändra 
beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till 
nackdel för någon enskild part. I samma paragraf föreskrivs att 
skyldigheten gäller även om beslutet överklagas. Av 28 § framgår 
att ett överklagande av en myndighets beslut förfaller om myndig-
heten själv ändrar beslutet så som klagande begär. 

Enligt praxis talar främst trygghetsskäl mot att den beslutande 
myndigheten får ändra sitt beslut. Gäller det beviljade förmåner 
talar således hänsynen till den enskildes trygghet och rättssäkerhet 
för att beslutet inte utan vidare får ändras. Finns flera parter med 
motstående intressen involverade i ett ärende, är det också, enligt 
praxis, äventyrligt att tillåta ändring av meddelat beslut, eftersom 
endera parten ju då blir lidande. 

Mot vad som nu sagts talar å andra sidan enligt praxis behovet 
av att myndigheten snabbt och enkelt ska kunna rätta sitt beslut, 
om det visar sig vara olagligt eller klart olämpligt. Även om beslutet 
i och för sig framstått som riktigt med hänsyn till underlaget för 
bedömningen vid prövningstillfället, har det enligt praxis ansetts 
otillfredsställande om myndigheten inte kan korrigera det, om nya 
omständigheter uppdagats som ställt saken i ett nytt ljus.5   

                                                                                                                                                               
5 Se praxisredovisningen i SOU 2010:29 s. 559 f. 
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13.2.2 Överväganden  

Mot bakgrund av föreliggande praxis gör utredningen bedöm-
ningen att något hinder inte föreligger för Oredlighetsnämnden att 
korrigera ett tidigare för den enskilde forskaren negativt beslut, om 
nya omständigheter uppdagas, som ställer saken i ett nytt ljus. 
Några specialregler för omprövningen av nämndens beslut behövs 
därmed inte.  
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14 Upprätthållande av god sed 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur de statliga universi-
tetens och högskolornas ansvar för upprätthållande av god sed i 
forskningen vid behov kan förtydligas. Lagbestämmelsen om att 
värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed gäller i dag 
enbart statliga universitet och högskolor och inte andra forsk-
ningsutförare. Förutom frågan hur de statliga universitetens och 
högskolornas ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen 
vid behov kan förtydligas har utredningen övervägt om bestämmel-
ser om ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen bör 
införas även för andra forskningsutförare.  

14.1 Förtydligande av forskarnas  
och forskningsutförarnas ansvar för att  
forskning sker i enlighet med god forskningssed 

Utredningens förslag: Det ska i lag införas en bestämmelse om 
att den enskilda forskaren ansvarar för att hans eller hennes pla-
nering, genomförande och rapportering av forskning sker i 
enlighet med god forskningssed. I lag ska också införas en be-
stämmelse om att forskningsutföraren i vars verksamhet forsk-
ningen utförs har det övergripande ansvaret för  

1. att forskningen sker i enlighet med god forskningssed, 

2. att forskande, undervisande, teknisk och administrativ perso-
nal fortlöpande informeras om gällande regler för forsk-
ningsverksamheten, och 

3. att de forskare som deltar i forskningen har tillräckliga kun-
skaper om god forskningssed.  
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Enligt utredningens mening är dagens lagkrav på statliga universitet 
och högskolor om att värna vetenskapens trovärdighet och god 
forskningssed något otydligt, både vad gäller vem som har ansvar 
och för vad man har ansvar. Det finns därför skäl att förtydliga 
detta.  

I det norska förslaget till ändring av forskningsetiklagen som 
behandlas under 2017 föreslås att en bestämmelse införs om att 
forskare ska uppträda med aktsamhet för att säkra att all forskning 
sker med hänsyn till erkända forskningsetiska normer. Det gäller 
också förberedelser, rapportering och andra forskningsrelaterade 
aktiviteter. För forskningsinstitutionerna föreslås ett krav på att de 
ska säkra att forskningen vid institutionen sker med hänsyn till 
erkända forskningsetiska normer. Institutionerna föreslås också få 
ansvar för att utbilda doktorander och anställda i erkända forsk-
ningsetiska normer och för att alla som utför eller deltar i forsk-
ningen känner till sådana normer.1 I den norska propositionen med 
det aktuella lagförslaget påpekas att forskarnas aktsamhetsplikt 
innebär att forskare har ansvar för att inhämta kunskap om och 
följa erkända forskningsetiska normer, både nationella, internatio-
nella, allmänna och fackspecifika. Det hävdas att även om de 
enskilda forskarnas ansvar tidigare inte har varit uttryckligen 
reglerat i lag har ansvaret följt av sedvänja och legat till grund för 
den norska forskningsetiklagen. Det hävdas dessutom att det redan 
tidigare funnits ett implicit aktsamhetskrav för forskare i lagen bl.a. 
eftersom det är forskare och deras arbete som kan och ska granskas 
vid misstanke om vetenskaplig oredlighet. En lagreglering anses 
dock tydliggöra ansvaret och även kunna bidra till att etablera en 
starkare forskningsetisk kultur vid forskningsinstitutionerna.2 
Science Europe har också pekat på det delade ansvaret mellan 
forskare och forskningsutförare för att skydda god forskningssed 
samt på behovet av obligatorisk och under hela forskarkarriären 
återkommande utbildning om god forskningssed.3  

Utredningen anser att det är rimligt att även i svensk lagstift-
ning förtydliga att den enskilda forskaren har ansvar för att hans 
eller hennes planering, genomförande och rapportering av forsk-
                                                                                                                                                               
1 Det kongelige kunnskapsdepartementet, Prop. 158 L (2015–2016) s. 94. 
2 Ibid s. 53–61. 
3 Science Europe, Research Intergrity Practices in Science Europe Member Organisations, 
Survey Report, July 2016. I rapporten refereras till begreppet research integrity. 
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ning sker i enlighet med god forskningssed. Detta innebär bl.a. att 
alla forskare som deltar i forskning är skyldiga att sätta sig in i gäl-
lande forskningsregler och riktlinjer, såväl generellt som för det 
aktuella forskningsområdet samt att hålla sig a jour inom området, 
genom att bland annat delta i utbilning. Som anförts i avsnitt 10.2.2 
anser utredningen att de som i sammanhanget bör räknas som 
forskare är de personer som genomgår eller har genomgått forskar-
utbildning och som deltar i forskning. Övriga personer som deltar i 
forskningsverksamhet, t.ex. teknisk eller administrativ personal, 
anser vi inte ska räknas som forskare. 

Vi anser också att kravet på de enskilda forskarna att forska i 
enlighet med god forskningssed måste matchas av ett krav på 
forskningsutförarna att se till att forskning sker i enlighet med god 
forskningssed. För forskningsutförarna kan detta innebära att an-
svara för förebyggande arbete i form av t.ex. levande diskussioner 
om god sed i forskningsmiljöerna och god handledning av dokto-
rander, och för att t.ex. ha adekvata verktyg för dokumentation och 
arkivering av forskning och system för att upptäcka och hantera 
avvikelser från god forskningssed. Forskningsutföraren bör också 
ha ansvar för att se till att de forskare som deltar i forskning har 
tillräckliga kunskaper om god forskningssed och att forskande, 
undervisande, teknisk och administrativ personal fortlöpande in-
formeras om gällande regler för forskningsverksamheten.  

I betänkandet God sed i forskningen (SOU 1999:4) konstaterade 
Kommittén om forskningsetik att utbildningen i forskningsetik 
skilde sig åt mellan olika ämnesområden och lärosäten. Kommittén 
föreslog att det borde åligga varje universitet och högskola att 
upprätta en lokal plan för utbildning i forskningsetik och att varje 
fakultet eller lärosäte borde upprätta ett handledarprogram, där 
handledare utbildas i forskningsetiska frågor om bl.a. fusk och 
oredlighet, arkiverings- och sekretessbestämmelser samt hand-
ledarens ansvar för förmedlingen av forskningsetiska normer till de 
forskarstuderande. Några sådana tvingande bestämmelser har dock 
inte införts. Universiteten och högskolorna har i sina svar på denna 
utrednings enkät redogjort för vilken utbildning de ger i frågor 
som rör god sed och oredlighet i forskning. I alla berörda universi-
tets och högskolors forskarutbildning ingår moment om detta. De 
flesta universitet och högskolor har även moment om det på grund- 
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och avancerad nivå. Betydligt färre har redovisat att det ingår som 
obligatoriskt moment för verksamma forskare och handledare.  

Utredningen anser inte att det bör författningsregleras när ut-
bildning gällande god forskningssed ska ges och hur den ska ut-
formas, utan att forskningsutförarna själva är bäst lämpade att av-
göra hur de ska fullgöra sitt ansvar för att de forskare som deltar i 
forskningen har tillräckliga kunskaper om god forskningssed. Vi 
vill dock särskilt uppmärksamma vikten av att utbildning om god 
sed och oredlighet sker både tidigt i forskarkarriären (under fors-
karutbildningen) och senare, särskilt i samband med att forskare får 
handledaransvar eller annat ansvar för forskning.  

Utredningen vill betona att universitets och högskolors arbete 
med att främja god forskningssed ska ske i nära anslutning till de 
enskilda forskarna och forskningsmiljöerna. God sed bör främjas i 
det kollegiala samtalet forskare emellan, men ansvar för att skapa 
goda forskningsmiljöer måste också tas på ledningsnivå, i synnerhet 
av prefekterna på institutionerna. 

De föreslagna bestämmelserna är förtydliganden som bör bidra 
till att säkerställa att forskning utförs i enlighet med god forsk-
ningssed. Något särskilt ansvar eller följder för en forskare eller 
forskningsutförare, utöver vad den nationella nämnden kan besluta 
om vid prövning av oredlighet i forskning, är emellertid inte avsett 
med bestämmelserna. 

Att i det enskilda fallet precisera vilket ansvar var och en har för 
att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och var det 
har brustit kan bli aktuellt när det konstateras att god forsknings-
sed inte har följts. Utredningen har fått kännedom om två utred-
ningar om misstänkt oredlighet i forskning där frågor om detta har 
aktualiserats. I båda fallen fördes resonemang kring att den ankla-
gade forskaren inte kände till god forskningssed gällande självplagi-
ering och i det ena fallet konstaterades bristande handledning i 
frågan. Någon domstolspraxis när det gäller att precisera denna typ 
av ansvarsförhållanden har utredningen inte funnit. De föreslagna 
bestämmelserna tydliggör att ansvaret ligger hos både forskaren 
och forskningsutföraren. 

Utredningen anser att alla forskare och forskningsutförare vars 
forskning föreslås kunna granskas av Oredlighetsnämnden ska 
omfattas av de lagfästa kraven på att forskningen ska ske i enlighet 
med god forskningssed, inte enbart de statliga universiteten och 
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högskolorna och deras forskare. Det som skulle tala emot en sådan 
ordning är att andra forskningsutförare än universitet och högsko-
lor inte har forskning som en huvudsaklig uppgift eller sysselsätt-
ning och inte heller ansvarar för forskarutbildning, och att det 
därmed inte skulle vara rimligt att ställa ett sådant krav på dem. 
Om kravet inte skulle ställas på arbetsgivaren så kanske forskarna i 
dessa verksamheter inte heller borde omfattas av ett lagkrav om att 
forska i enlighet med god forskningssed. Utredningen tror dock att 
det skulle uppfattas som lite märkligt att bara forskare inom stat-
liga universitet och högskolor, och kanske enskilda utbildningsan-
ordnare, skulle omfattas av ett lagkrav medan man för andra nöjer 
sig med att konstatera att de är moraliskt bundna av god forsk-
ningssed. Vi anser att övervägande skäl talar för att både statliga 
universitet och högskolor, enskilda utbildningsanordnare, övriga 
statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och 
landsting samt kommunala bolag, föreningar och stiftelser ska 
omfattas av de föreslagna lagkraven. 

Av skäl som har redovisats i avsnitt 9.2.6 föreslår vi dock inte att 
privata företag och organisationer ska omfattas av skyldigheten att 
låta Oredlighetsnämnden utreda misstänkt oredlighet i deras forsk-
ningsverksamhet. I linje med det ställningstagandet anser vi att inte 
heller regleringen av forskarnas och forskningsutförarnas ansvar 
bör omfatta privata företag och organisationer. Samtidigt är vi 
öppna för att det i framtiden kan komma att resas krav på liknande 
reglering även för privata forskningsutförare.  

Nedan följer fler förslag som syftar till att ytterligare stärka uni-
versiteten och högskolorna och andra forskningsutförare i deras 
arbete för att god forskningssed.  

14.2 God forskningssed för Sverige  

Utredningens förslag: Vetenskapsrådet ska ges i uppdrag att i 
samverkan med Oredlighetnämnden och forskarsamhället utar-
beta en svensk nationell uppförandekod gällande god forsk-
ningssed. 

 
Av svaren på utredningens enkätfråga om hur universitet och hög-
skolor använder begreppen ”god sed i forskning” respektive ”ored-
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lighet i forskning” framgår ofta inte att det sker något systematiskt 
arbete på ledningsnivå med frågor om hur god sed ska främjas och 
oredlighet förebyggas. Möjligen kan det bero på att frågan inte har 
uppfattats handla om just detta. Utredningen har under det vidare 
utredningsarbetet gjorts uppmärksam på att arbete kring god sed 
och förebyggande av oredlighet har initierats på många lärosäten 
till följd av det under 2016 uppmärksammade oredlighetsfallet vid 
Karolinska Institutet. Vi bedömer ändå att det finns åtgärder att 
vidta för att ytterligare stödja lärosätena i ett sådant arbete.  

En åtgärd vi förespråkar är att myndigheter och forskarsamhälle 
gemensamt utarbetar en svensk nationell uppförandekod för god 
forskningssed. Ett motsvarande arbete har skett i många andra 
länder. I Danmark deltog alla danska universitet, de danska sektors-
forskningsinstituten, det danska fria forskningsinstitutet och det 
danska rådet för strategisk forskning under 2013–2014 i arbetet med 
att ta fram Den danske kodeks for integritet i forskning. Som ett led i 
utformandet skickades uppförandekoden också på remiss och 
diskuterades på en konferens. I Finland har alla universitet tagit aktiv 
del i Forskningsetiska delegationens uppdatering av anvisningarna 
för god vetenskaplig praxis. I Norge har de tre forskningsetiska 
kommittéerna i samverkan med forskarsamhället forskningsetiska 
riktlinjer inom sina respektive vetenskapsområden medicin, 
naturvetenskap och teknik respektive samhällsvetenskap och 
humaniora. På Irland utarbetade alla universitet tillsammans med 
myndigheter, forskningsfinansiärer och vetenskapliga samman-
slutningar under 2011–2014 den irländska National Policy Statement 
on Ensuring Research Integrity in Ireland 2014, ett dokument som 
beskriver både vilken god sed (standards of integrity) som ska följas, 
vilken utbildning i ämnet som ska ges och hur de enskilda 
institutionerna ska utreda misstankar om oredlighet i forskning.  

Man kan möjligen fråga sig varför det i Sverige behövs ett do-
kument av detta slag när det redan finns så många uppförandekoder 
och liknande riktlinjedokument, och när forskningens etiska regler 
snarare bör vara universella än nationella. På webbplatsen codex.vr.se 
finns t.ex. ett par tusen olika dokument om etik och god forsk-
ningssed samlade, varav många är utarbetade av internationella 
organ. Att utarbeta en svensk nationell uppförandekod tror vi 
emellertid är värdefullt av flera skäl.  
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För det första tror vi att själva utarbetandet av ett sådant doku-
ment skulle samla det svenska forskarsamhället i en mer levande 
diskussion om dessa frågor. Med forskarsamhället avses här univer-
sitet och högskolor, andra forskningsutförare, vetenskapliga sam-
manslutningar och dylika organisationer, och de forskare som är 
verksamma inom dessa. Lärosätenas svar på utredningens enkät 
tyder på att det bland dem inte finns någon samsyn kring vad god 
sed och oredlighet i forskning är. Ett gemensamt utarbetande av en 
svensk uppförandekod skulle både väcka ett nödvändigt tanke-
arbete kring frågor om god sed och oredlighet och skapa enighet 
och samsyn.  

Ett gemensamt dokument bör också kunna skapa en tydlighet 
och samstämmighet kring vad som förväntas av svenska forskare i 
sin anställning med avseende på god forskningssed. Enligt lagen om 
offentlig anställning (1994:260) får en arbetstagare, som uppsåt-
ligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställ-
ningen, meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. En tydligare 
grundnorm avseende anställningsskyldigheter och god forsknings-
sed är ur det perspektivet viktig. En nationell uppförandekod bör 
då kunna utgöra en sådan norm på ett i vart fall mycket tydligare 
sätt än vad som gäller i dag, även om respekt sedan ändå måste fin-
nas för att en slutlig bedömning av eventuella arbetsrättsliga kon-
sekvenser vid oredlighet i forskning alltid kommer att göras i en 
separat och fristående arbetsrättslig prövning av forskningsut-
föraren eller i Statens ansvarsnämnd eller Arbetsdomstolen. Det 
finns flera exempel i svensk lagstiftning på att man i författning 
hänvisar till god sed, t.ex. god revisorssed, god advokatsed och god 
fastighetsmäklarsed, utan att innehållet i den goda seden helt och 
hållet specificeras i författning. Däremot regleras t.ex. att Revisors-
nämnden ska ansvara för att god revisorssed utvecklas på ett ända-
målsenligt sätt och att Fastighetsmäklarinspektionen ska främja 
utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.  

En sådan uppförandekod skulle vidare av samma anledning 
kunna vara lämplig att hänvisa till i avtal om forskningssamarbete 
mellan olika forskningsutförare och i beslut om forskningsfinansie-
ring. Även i sådana avtal och beslut bör en tydlig norm för vad god 
forskningssed är kunna vara en hjälp för parterna att t.ex. reglera 
hur de ska agera vid avvikelser från sådan god sed.  
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Som vi sett i exemplen från andra länder kan nationella upp-
förandekoder för god forskningssed vara allmänna i bemärkelsen 
att de gäller alla vetenskapliga discipliner, eller så kan det finnas 
specifika regler för olika discipliner. Det blir upp till forskarsam-
hället att avgöra hur mycket en nationell uppförandekod ska inne-
hålla i form av allmänna och specifika regler.  

I vissa länder låter man forskningsutförare ansluta sig till den 
nationella uppförandekoden. I Danmark har cirka 35 forskningsin-
stitutioner, forskningsråd och fonder officiellt anslutit sig till den 
nationella uppförandekoden, men denna är inte juridiskt bindande. 
Tanken är att den når sin fulla effekt när forskare följer den och när 
offentliga och privata forskningsinstitutioner gör den till del av sitt 
institutionella ramverk. Finlands forskningsetiska anvisningar God 
vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser 
från den i Finland, de s.k. GVP-anvisningarna, innehåller som 
namnet avslöjar både anvisningar om god vetenskaplig sed och an-
visningar om hur misstankar om avvikelse från god sed ska han-
teras. GVP-anvisningarna ges ut av Forskningsetiska delegationen 
och revideras med jämna mellanrum i samråd med det finländska 
forskarsamhället. I Finland kan forskningsutförare förbinda sig att 
följa anvisningarna genom att underteckna en förbindelse som 
finns på Forskningsetiska delegationens hemsida. I skrivande stund 
har totalt 77 instanser förbundit sig: samtliga 15 universitet, 25 av 
26 yrkeshögskolor, 25 forskningsinstitut och därtill 12 andra in-
stanser.4 

För Sveriges del är en ordning där man på ett sådant sätt genom 
avtal förbinder sig till att följa en viss hanteringsordning mer 
systemfrämmande. Till skillnad från vad som gäller i många andra 
länder är de flesta universitet och högskolor i Sverige statliga 
myndigheter. Bestämmelser som träffar dem ska vara reglerade i 
författning. Hantering av misstankar om oredlighet föreslås därför 
även fortsättningsvis regleras på så vis. Samtidigt bedömer utred-
ningen att det inte är lämpligt att reglera etiska riktlinjer i form av 
god forskningssed i författning. I stället förordar vi att uppföran-
dekoden blir ett fristående riktlinjedokument, till vilket forsk-
ningsutförarna, både de offentliga och de privata, kan ansluta sig. 
Uppförandekoden ska alltså inte tas för en föreskrift, eftersom en 
                                                                                                                                                               
4 www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis-anvisningar/f%C3%B6rbundna-organisationer  
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sådan måste regleras i författning. Ett arbete med en svensk natio-
nell uppförandekod syftar därmed inte till att ersätta redan befint-
liga normer på området eller att föreskriva om vad som ska gälla, 
utan syftar i stället till att sammanfatta grundläggande utgångs-
punkter för de normer om god forskningssed som redan finns. Ett 
anslutande till koden kommer inte att ske genom avtal som i Fin-
land, utan blir mer att betrakta som symboliskt. Det finns flera 
exempel på att statliga universitet och högskolor på motsvarande 
sätt ansluter sig till och följer riktlinjer av olika slag, t.ex. de så kal-
lade Vancouverreglerna som är riktlinjer för vetenskapligt förfat-
tarskap. 

Arbetet med uppförandekoden leds med fördel av Vetenskaps-
rådet, som redan i flera omgångar har arbetat med sin skrift God 
forskningssed. Utarbetandet av koden kan sägas vara en vidareut-
veckling av den skriften, som då bör ske i större samverkan med 
det svenska forskarsamhället. I utarbetandet bör Vetenskapsrådet 
även samverka med den föreslagna Oredlighetsnämnden. Det är 
viktigt att få en så bred representation som möjligt från forskar-
samhället i arbetet. Uppförandekoden kan då främja god forsk-
ningssed hos alla olika forskningsutförare, offentliga såväl som 
privata, både genom att de deltar i utarbetandet och genom att de 
kan ansluta sig till den. 

14.3 Nya uppgifter för statliga universitet och 
högskolor gällande frågor om god forskningssed  

Utredningens förslag: Statliga universitet och högskolor ska 
hantera andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än 
de som ska prövas särskilt enligt lagen om prövning av oredlig-
het i forskning. De ska också fastställa riktlinjer för sin hante-
ring av misstänkta avvikelser från god forskningssed. 

Dessutom ska statliga universitet och högskolor främja med-
arbetares möjligheter att få råd och stöd i frågor om god forsk-
ningssed och avvikelser från sådan sed. 
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14.3.1 Riktlinjer för hantering av avvikelser  
från god forskningssed 

De statliga universiteten och högskolorna har i dag ett brett ansvar 
för att avpassa sin verksamhet så att en hög kvalitet nås i forsk-
ningen och så att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 
värnas, vilket har ansetts kräva att motverka såväl slarv eller med-
vetet fusk som allmänt oacceptabelt beteende individer emellan på 
arbetsplatsen.5 Det är reglerat att statliga universitet och högskolor 
som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om 
en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller 
utvecklingsarbete vid det egna lärosätet ska utreda misstankarna.6 
De får själva definiera vad oredlighet är. Det är inte reglerat hur 
statliga universitet och högskolor ska hantera sådana avvikelser från 
god forskningssed som de inte betraktar som oredlighet.  

I detta betänkande föreslår vi att misstankar om oredlighet hädan-
efter inte ska utredas av forskningsutförarna, utan av Oredlighets-
nämnden. Vi föreslår också en definition av oredlighet i forskning 
som talar om vilka handlingar som utgör oredlighet. De avvikelser 
från god forskningssed som inte utgör oredlighet i forskning ska 
hanteras av forskningsutförarna. Det gäller t.ex. författarskaps-
frågor, underlåtelser att söka och följa tillstånd från myndigheter 
samt frågor i gränslandet mellan avvikelse från god sed och dålig 
forskning.  

Utredningen har övervägt om forskningsutförarnas hantering av 
sådana avvikelser bör regleras på något sätt och kommit fram till dels 
att det bör förtydligas att statliga universitet och högskolor ska 
hantera andra avvikelser från god forskningssed än de som ska 
prövas av Oredlighetsnämnden, dels att dessa lärosäten bör ha rikt-
linjer för sin hantering av misstänkta avvikelser från god forsk-
ningssed. Vi föreslår att detta skrivs in i högskoleförordningen 
(1993:100). På så sätt tillförsäkras att alla avvikelser från god forsk-
ningssed inom statliga universitet och högskolor hanteras av lämplig 
instans. Förslaget innebär bl.a. en språkig förändring jämfört med 
dagens reglering. I dag gäller att statliga universitet och högskolor 
ska utreda misstankar om oredlighet. De företeelser som de räknar 

                                                                                                                                                               
5 Prop. 2000/01:3 s. 89.  
6 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100). 
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som oredlighet men som inte ingår i denna utrednings definition av 
oredlighet ska med vårt förslag inte längre utredas utan hanteras av 
dem. Ordet hanteras har valts eftersom omfattningen av vad som ska 
hanteras samtidigt utvidgas till alla avvikelser från god forskningssed, 
utom de som ska prövas av den föreslagna Oredlighetsnämnden. 
Utredningen anser att alla typer av avvikelser från god forskningssed 
som uppdagas vid ett lärosäte inte kommer att behöva utredas. Vi 
tycker därför att hanteras är ett mer lämpligt ordval i detta samman-
hang. Det täcker in både de allvarliga avvikelser som kan komma att 
behöva utredas på t.ex. central nivå inom lärosätet, och de mindre 
allvarliga avvikelser som med fördel kan hanteras på annat sätt på 
t.ex. institutionsnivå. Enligt utredningen kan det vara lämpligt att 
inrätta en nämnd eller kommitté som är organisatoriskt skild från 
ledningen för universitetet eller högskolan för att hantera de miss-
tankar om avvikelser från god forskningssed som bör utredas eller på 
annat sätt hanteras centralt inom lärosätet. Vid flera lärosäten finns 
också i dag en sådan kommitté eller nämnd som har till uppgift att 
utreda misstänkt oredlighet i forskning vid lärosätet. Denna bör 
kunna fortleva med delvis nya uppgifter. 

Kravet på riktlinjer för att hantera misstankar om avvikelse från 
god forskningsed ska inte ses som en föreskrift om att alla miss-
tankar om avvikelser från god forskningssed måste utredas av läro-
sätena genom en ansvarsprövning av forskare. Vi vill här under-
stryka att forskare och forskningsutförare har ett delat ansvar för 
att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Vi gör 
därför bedömningen att universitetens och högskolornas hantering 
av avvikelser från god forskningssed i hög grad kommer att behöva 
inriktas på eventuella brister i det egna förebyggande arbetet och 
inte enbart på att utreda enskilda forskares handlingar. Personfoku-
sering kan ibland t.ex. vara ointressant, om det i stället är själva 
forskningsmiljön som bär upp en dålig praxis.7  

Många representanter för universitet och högskolor har under 
utredningens gång påpekat att det bör finnas tydligare regler för 
hur de ska arbeta med utredningar av misstänkt oredlighet. Vissa 
har efterfrågat en detaljerad gemensam handläggningsordning. 
Andra representanter för universitet och högskolor har i stället 

                                                                                                                                                               
7 Jfr. t.ex. Forsman, Birgitta, Begrepp om forskningsfusk, Rapport på uppdrag av Vetenskaps-
rådet, Vetenskapsrådet, 2007 s. 7. 
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värnat lärosätenas autonomi och motsatt sig detaljregleringar. Ut-
redningen anser att den föreslagna ordningen där misstänkta fall av 
oredlighet överlämnas till Oredlighetsnämnden och där de statliga 
universiteten och högskolorna har riktlinjer för hantering av andra 
avvikelser från god forskningssed innebär en rimlig avvägning 
mellan reglering och autonomi. Att i författning ytterligare reglera 
detaljerna i dessa riktlinjer tror vi inte är nödvändigt eller optimalt, 
utan det bör vara upp till varje lärosäte att närmare besluta om sin 
organisation och sina arbetsformer. Om universiteten och hög-
skolorna önskar ytterligare enhetlighet och förtydliganden kring 
utformandet av dessa riktlinjer, bedömer utredningen att t.ex. 
Sveriges universitets- och högskoleförbund är en bättre samlande 
instans för detta än regleringar från regering och riksdag.  

Under utredningens gång har det också framförts att små hög-
skolor har svårt att upprätthålla den kompetens som krävs för att 
utreda misstänkt oredlighet i forskning och andra avvikelser från 
god forskningssed, särskilt som de har väldigt få eller inga ärenden. 
Här vill vi påpeka att förslaget om att statliga universitet och hög-
skolor ska ha riktlinjer för sin hantering av misstänkta avvikelser 
från god forskningssed inte innebär att utredningskompetensen i 
varje enskilt fall måste hämtas inom lärosätet. Det bör även fort-
sättningsvis vara upp till universitetet eller högskolan att vid behov 
ta in den externa utredningskompetens som kan krävas. Små hög-
skolor skulle kunna undersöka möjligheter till samarbete med 
andra lärosäten, vad gäller både hantering av misstänkta avvikelser 
från god forskningssed och förebyggande arbete. Men utredningen 
anser samtidigt att det är viktigt att alla universitet och högskolor 
upprätthåller en egen kompetens kring hantering av misstänkta 
avvikelser från god forskningssed. Sådan kompetens är en viktig 
ingrediens i det förebyggande arbetet kring att motverka oredlighet 
och andra avvikelser från god sed.  

Utredningen har övervägt om den föreslagna regleringen bör gälla 
alla forskningsutförare men stannat vid att föreslå den enbart för 
statliga universitet och högskolor, eftersom vi bedömer att det skulle 
vara för långtgående att på detta sätt reglera övriga forskningsutförares 
verksamhet. Vissa enskilda utbildningsanordnare brukar dock på 
frivillig väg göra regleringarna av de statliga universiteten och 
högskolorna till sina egna interna riktlinjer. Utredningen hoppas att 
både de enskilda utbildningsanordnarna och övriga forsknings-
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utförare kommer att upprätta riktlinjer för hur de avvikelser från 
god forskningssed som inte utgör oredlighet ska hanteras inom den 
egna organisationen.  

14.3.2 Främjande av medarbetares möjligheter att få råd  
och stöd i frågor om god forskningssed och avvikelser 
från sådan sed 

Att döma av svaren på utredningens enkät till universitet och hög-
skolor bedrivs inte ett systematiskt arbete för att främja god forsk-
ningssed på alla lärosäten. Våra förslag om att i lag förtydliga att 
forskare och forskningsutförare har ansvar för att forskningen sker 
i enlighet med god forskningssed, att en svensk nationell uppfö-
randekod gällande god forskningssed ska utarbetas samt att statliga 
universitet och högskolor ska ha riktlinjer för hantering av avvikel-
ser från god forskningssed syftar till att upprätthålla och stärka god 
sed i forskningen. Vid sidan om dessa förslag tror vi att ytterligare 
en aspekt av arbetet med att upprätthålla god forskningssed bör 
förstärkas, nämligen forskarnas möjligheter att få råd och stöd i 
frågor om god forskningssed och avvikelser från sådan sed.  

För utredningen har ofta påpekats att medarbetare vid universi-
tet och högskolor inte vågar vända sig till sina överordnade om de 
misstänker att någon kollega gör avsteg från god forskningssed. 
Särskilt svårt är det för personer som misstänker överordnade per-
soner som de står i beroendeställning till. Även andra kan vara 
rädda för repressalier eller sämre karriärmöjligheter om de anmäler 
kollegor för misstänkt oredlighet eller andra avvikelser från god 
forskningssed. Utredningen tycker det är viktigt att medarbetare 
ges möjligheter att vända sig till någon utomstående för att disku-
tera fall där man är osäker på om det rör sig om avvikelser från god 
sed, innan man eventuellt anmäler. Det kan också hända att for-
skare har frågor om hur de själva i sin forskning ska upprätthålla 
god forskningssed som de kan behöva diskutera med någon utanför 
den egna forskningsmiljön. 

I flera länder finns vid universitet och forskningsinstitut särskilt 
utpekade personer eller ombudsmän som spelar en viktig roll för 
att upprätthålla god forskningssed och förebygga oredlighet. 
I Tyskland måste universitet och forskningsinstitutioner som vill 
kunna få finansiering av den största tyska forskningsfinansiären 
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utnämna oberoende ombudsmän till vilka de anställda kan vända 
sig med frågor om god forskningssed och i fall av misstänkt ored-
lighet. Om misstankarna är befogade ska ombudsmannen lämna 
dem till relevant utredningsorgan. Ombudsmannen kan vara en 
person eller en liten grupp. Ombudsmännen ska ha hög integritet 
och inte ha någon ledande funktion vid institutionen, för att und-
vika intressekonflikter. Universitet och forskningsinstitutioner 
rekommenderas att informera om ombudsmännen, ge dem prak-
tiska förutsättningar att verka och ha en positiv inställning till deras 
arbete.8 I Danmark har flera universitet särskilt utpekade personer, 
s.k. named persons, som stöder arbetet med god vetenskaplig sed. 
Den särskilt utpekade personen kan t.ex. ha till uppgift att infor-
mera och ge vägledning om normerna för god vetenskaplig sed, 
bidra till att sådana normer diskuteras vid universitetet, ge råd till 
enskilda medarbetare som misstänker avvikelse från god sed, eller 
vara del i utredningar av misstänkta avvikelser från god sed.9 
I Finland planerar Forskningsetiska delegationen att rekommen-
dera universiteten att inrätta ombudsmän med uppgift att ge råd 
och stöd i frågor som rör god vetenskaplig praxis.10  

Utredningen anser att ombudspersoner dit medarbetare kan 
vända sig med frågor om god forskningssed skulle vara värdefullt 
även vid de svenska universiteten och högskolorna. Det bör vara 
erfarna och särskilt betrodda och omdömesgilla personer som utses 
till denna funktion. Med fördel skulle en sådan ombudsperson per 
fakultet eller vetenskapsområde kunna tillsättas. Denna eller dessa 
ombudspersoner skulle kunna ge råd och stöd, på samma sätt som 
ombudsmännen vid de tyska universiteten och de särskilt utpekade 
personerna vid de danska universiteten. Som tidigare redovisats kan 
upprinnelsen till en anmälan om misstänkt oredlighet ibland vara 
en personkonflikt. En ombudsperson vid ett universitet eller en 
högskola skulle kunna hjälpa till i hanteringen av sådana konflikter 
på ett tidigt stadium så att de inte leder till att någon i onödan an-
klagas för oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed.  

                                                                                                                                                               
8 DFG, Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis/Proposals for Safeguarding 
Good Scientific Practice, Denkschrift/Memorandum, 2013. 
9 Universiteternes værn af forskningsetikken, Forskerportalen.dk, 
http://forskerportalen.dk/?p=1404  
10 Enligt samtal med representanter för Forskningsetiska delegationen 1 november 2016. 
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Eftersom huvudregeln är att statliga universitet och högskolor 
själva bestämmer över sin organisation föreslår vi dock inte ett obliga-
toriskt inrättande av sådana ombudspersoner. Vi föreslår i stället att 
det i högskoleförordningen fastslås att statliga universitet och 
högskolor ska främja medarbetares möjligheter att få råd och stöd i 
frågor om god forskningssed och avvikelser från sådan sed. Det blir 
då upp till lärosätena att sedan själva finna och besluta om den för 
just dem mest lämpliga organisationsformen för detta.  

Utredningen har övervägt om denna reglering bör gälla alla 
forskningsutförare men stannat vid att föreslå den bara för statliga 
universitet och högskolor, eftersom vi bedömer att det skulle vara 
för långtgående att på detta sätt reglera övriga forskningsutförares 
verksamhet. Vi hoppas dock att även andra forskningsutförare 
kommer att främja medarbetares möjligheter att få råd och stöd i 
frågor om god forskningssed och avvikelser från sådan sed. 

14.4 Årlig rapportering och sammanställning 
av avvikelser från god forskningssed 

Utredningens förslag: Statliga universitet och högskolor ska 
årligen till Oredlighetsnämnden rapportera om misstankar om 
avvikelse från god forskningssed som de har hanterat och hur de 
arbetar för att främja god sed och förebygga oredlighet i forsk-
ning. 

Oredlighetsnämnden ska i en årlig rapport sammanställa 
denna information och där även redovisa sina egna avgöranden. 

 
Under utredningens gång har det framförts åsikter om att forsk-
ningsutförarna behöver mer kunskap om oredlighet i forskning och 
andra avvikelser från god forskningssed. Universitet och högskolor 
hanterar högst några fall av misstankar om avvikelser från god sed 
varje år. Många högskolor har aldrig utrett några sådana misstankar. 
Utredningen anser att det finska systemet för rapportering och 
sammanställning av de aktuella fall som har utretts hos forsknings-
utförarna är en god förebild för hur kunskap kan spridas. I Finland 
anmäler forskningsinstitutionerna och lärosätena alla fall av miss-
tankar om avvikelser från god vetenskaplig praxis som de hanterar 
till Forskningsetiska delegationen. Detta är ett mer genomgripande 
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system än man har i Danmark och Norge, där de centrala organen 
för utredning av misstänkt oredlighet anonymiserat i sina årsredo-
visningar beskriver alla ärenden som de har behandlat. I Danmark 
föreslås dock att universiteten liksom i Finland ska rapportera sina 
fall av avvikelser från god forskningssed till det danska centrala 
organet, som på så sätt får en överblick över hur detta hanteras i 
Danmark.11  

Vi anser att en variant av det finska och det föreslagna danska 
systemet med fördel kan införas i Sverige, i syfte att sprida och 
därmed öka kunskapen om de fall av avvikelser från god forsk-
ningssed som hanteras vid lärosätena varje år. Vi har ovan gjort 
bedömningen att de avvikelser från god forskningssed som ett läro-
säte har att hantera är av helt olika art och att vissa kommer att 
hanteras på central nivå inom lärosätet medan andra kommer att 
hanteras mer lokalt på t.ex. institutionsnivå. För att den admi-
nistrativa bördan att lämna uppgifter inte ska bli för tung föreslår 
utredningen att statliga universitet och högskolor inte ska vara 
tvungna att rapportera om alla avvikelser de har hanterat, utan att 
de ska kunna välja att t.ex. enbart redovisa de fall som har hanterats 
på central nivå. Ju mer omfattande rapporteringen är, desto mer 
heltäckande blir emellertid bilden av vilka avvikelser som före-
kommer. Fallen bör redovisas anonymiserat så att inte fokus ham-
nar på de enskilda personer vars handlingar eventuellt har utretts, 
utan på de företeelser som har förekommit. De statliga universi-
teten och högskolorna bör också årligen redovisa hur de arbetar för 
att främja god sed och förebygga oredlighet. 

Den statliga högskolesektorn står för den absoluta merparten av 
forskningen vid de forskningsutförare som föreslås kunna utredas 
av Oredlighetsnämnden. De flesta fall av misstänkta avvikelser från 
god sed kommer därmed att redovisas om statliga universitet och 
högskolor åläggs en redovisningsskyldighet. Vi bedömer det inte 
som nödvändigt att även ålägga andra forskningsutförare samma 
skyldighet. Om andra forskningsutförare vill lämna in motsvarande 
redovisningar så bör det förstås ändå välkomnas. 

För att kunskap och goda exempel ska spridas, bör Oredlighets-
nämnden i en årlig rapport redovisa de fall av avvikelser från god 

                                                                                                                                                               
11 5 kap. § 22 Lov om videnskabelig uredelighed m.v. i Lovforslag nr. L 117 fremsat den 25. 
januar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind). 
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forskningssed som lärosätena har redovisat, de fall av misstänkt 
oredlighet den själv har hanterat och lärosätenas arbete för att 
främja god sed och förebygga oredlighet. Rapporten bör också 
kunna innehålla information från andra svenska och internationella 
källor. Detta arbete kommer att komma alla forskningsutförare till 
gagn. 
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15 Övriga förslag 

15.1 Medel för forskning om oredlighet i forskning 

Utredningens förslag: Särskilda medel bör anslås för forskning 
om oredlighet i forskning.  

 
Oredlighet måste inte bara rapporteras, utredas och reageras på, 
utan också förebyggas. För att kunna minska förekomsten av 
oredlighet i forskning bör man på ett djupare plan skaffa sig känne-
dom om hur vanligt förekommande oredlighet är, varför forskare 
är oredliga och hur man kan förebygga oredlighet. Detta är ett 
forskningsfält som de senaste tjugo åren tydligt vuxit internatio-
nellt. Det förefaller dock inte finnas så mycket kunskap om dessa 
frågor i Sverige och vi har få jämförelser mellan förhållanden i vårt 
land och andra länder. I forskarsamhället är det ett fåtal forskare 
som publicerar vetenskapliga artiklar i ämnet.  

För att öka kunskaperna anser utredningen därför att särskilda 
medel bör anslås för forskning om oredlighet i forskning. Förutom 
att bygga en kunskapsbas skulle detta ha ett starkt signalvärde och 
understryka att oredlighet är ett reellt problem som samhället tar 
på allvar. Det skulle därtill ge fler akademiker en forskningsbaserad 
kunskap om oredlighetsfrågor, en kunskap som kan vara användbar 
ur personalförsörjningsperspektiv för lärosäten och myndigheter, i 
både deras hantering av avvikelser från god forskningssed och deras 
undervisning i forskningsetik. Utredningen vill härmed endast upp-
märksamma att detta behov föreligger och ger inga vidare förslag 
gällande omfång för en sådan förstärkning. 
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15.2 Uppföljning och utvärdering 

Utredningens förslag: Den föreslagna reformen bör följas upp 
och utvärderas fem år efter genomförandet. 

 
Förslagen i detta betänkande syftar ytterst till att värna kvalitet och 
tillförlitlighet i svensk forskning, god forskningssed och allmän-
hetens förtroende för forskningen, genom att förebygga och beivra 
oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed. 
Förslagen syftar också till att de fall av misstänkt oredlighet som 
upptäcks ska få en rättssäker, effektiv och likformig hantering över 
landet.  

För att vi i framtiden ska få kännedom om vilka effekter 
reformen har fått bör den följas upp och utvärderas när den varit på 
plats under en viss period, förslagsvis fem år. En uppföljning och 
utvärdering bör försöka besvara frågorna om reformen fick önskad 
effekt, om den har fått oönskade bieffekter och om åtgärderna har 
varit tillräckligt effektiva eller om andra förändringar skulle vara 
nödvändiga eller önskvärda. 
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16 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

16.1 Ikraftträdande 

Utredningens förslag: Den föreslagna lagen om prövning av ored-
lighet i forskning och ändringarna i högskolelagen (1992:1434), 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), högskoleförord-
ningen (1993:100) och förordningen (2007:1068) med instruktion 
för Centrala etikprövningsnämnden samt den föreslagna förord-
ningen med instruktion för Oredlighetsnämnden ska träda i kraft 
den 1 januari 2019. 

 
Det är enligt utredningen angeläget att den nya organisationen för 
oberoende utredningar av oredlighet i forskning som föreslås 
kommer på plats så snart som möjligt. Det gäller även övriga delar 
av förslaget. Mot bakgrund av detta bör den föreslagna lagen om 
prövning av oredlighet i forskning och de föreslagna ändringarna 
i högskolelagen (1992:1434), offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), högskoleförordningen (1993:100) och förordningen 
(2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden 
samt den föreslagna förordningen med instruktion för Oredlig-
hetsnämnden träda i kraft den 1 januari 2019.   
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16.2 Övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag: Oredlighetsnämnden ska ta emot alla 
ännu inte avgjorda ärenden som har inletts vid forskningsutfö-
rarna före den 1 januari 2019 och som rör utredning om ored-
lighet i forskning. Forskningsutförarna ska överlämna handling-
arna till Oredlighetsnämnden.  

 
När den nya myndigheten för prövning av misstänkt oredlighet i 
forskning – Oredlighetsnämnden – införs föreslås den ta över de 
prövningar av oredlighet i forskning som i dag hanteras av forsk-
ningsutförarna. Det innebär att de nya bestämmelserna för pröv-
ningen kommer att tillämpas även på ärenden som har aktualiserats 
hos forskningsutförarna innan bestämmelserna trädde i kraft.  

En grundläggande princip i svensk rätt är att en ny lag inte ska 
ges retroaktiv verkan. Ett absolut förbud mot retroaktiv lagstift-
ning finns dock endast beträffande straff eller annan särskild rätts-
verkan av brott och skatter eller strafflikande administrativa påfölj-
der enligt olika skatteförfattningar.1 Det finns dock inte någon för 
alla andra situationer bestämd princip om när övergångsbestämmel-
ser är nödvändiga för att undvika retroaktiv tillämpning av ny lag-
stiftning. Det finns inte heller någon sådan bestämd princip för när 
ny lagstiftning får ges retroaktiv verkan. Utredningen har övervägt 
behovet av övergångsbestämmelser från dessa utgångspunkter. 

Regelverket för forskningsverksamheten vid de olika forsk-
ningsutförarna skiljer sig i vissa avseenden. Ett statligt universitet 
eller högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får 
kännedom om misstänkt oredlighet har enligt högskoleförord-
ningen i dag en skyldighet att utreda misstankarna. Vid en anmälan, 
vilken beroende på universitetets eller högskolans lokala föreskrif-
ter kan göras till t.ex. dekanus, fakultetsnämnd, prefekt eller rektor, 
är universitetet eller högskolan skyldig att utreda eventuella miss-
förhållanden. Universitetet eller högskolan kan under pågående 
utredning inhämta ett yttrande från Expertgruppen för oredlighet i 
forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, och ska göra det 
om den person som anmält eller den person som misstanken riktas 

                                                                                                                                                               
1 2 kap. 10 § regeringsformen. 
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mot begär det, såvida universitetet eller högskolan inte bedömer 
det som uppenbart obehövligt. Av bestämmelserna i högskolelagen 
följer vidare en skyldighet för de statliga universiteten och hög-
skolorna att värna vetenskapens trovärdighet och god forsknings-
sed samt ett krav på att verksamheten ska avpassas så att en hög 
kvalitet nås i forskningen. Någon ändring i kvalitetskraven för 
verksamheten föreslås inte och är inte heller åsyftad. Några andra 
förfaranden utöver de förfaranden som enligt praxis brukar räknas 
som oredlighet i forskning tillförs inte. Tvärtom föreslås en betyd-
ligt snävare definition i syfte att öka förutsebarheten vid bedöm-
ning av misstänkt oredlighet och därmed stärka rättssäkerheten. 
Den enda förändringen är att de förfaranden som enligt utred-
ningen kan utgöra oredlighet i forskning ska utredas och prövas av 
Oredlighetsnämnden och kunna överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol, medan de statliga universiteten och högskolorna i 
övrigt har kvar ansvaret för hanteringen av andra avvikelser från 
god forskningssed.  

Enligt utredningens bedömning kommer inte några retroaktiva 
eller överraskande sanktioner att uppkomma på grund av att det 
nya regelverket ska tillämpas även på förfaranden som skett före 
ikraftträdandet, eftersom fabricering, förfalskning och plagiering är 
förfaranden som redan i dag utgör oredlighet i forskning. Tvärtom 
ger det nya regelverket ökade rättsäkerhetsgarantier vid bedömning 
av misstänkt oredlighet. 

För övriga forskningsutförare och deras forskare är dock situa-
tionen annorlunda. Till skillnad från de statliga universiteten och 
högskolorna är formerna för prövningen av misstänkt oredlighet i 
forskning inte reglerade genom lag eller förordning utan genom 
självreglering. Men även här, liksom för de statliga universiteten 
och högskolorna, är utgångspunkten för hanteringen av ärenden 
som rör oredlighet i forskning god forskningssed. Det innebär att 
de skäl som ovan anförts när det gäller de statliga universiteten och 
högskolorna för att låta det nya regelverket tillämpas på förfaran-
den som skett före ikraftträdandet också gäller för de övriga forsk-
ningsutförarna och deras forskare. 

Sammanfattningsvis ska således Oredlighetsnämnden ta emot 
alla ännu inte avgjorda ärenden som har inletts vid forskningsut-
förarna före den 1 januari 2019 och som rör utredning om oredlig-
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het i forskning. Forskningsutförarna ska överlämna handlingarna 
till den nya myndigheten. 

Några äldre bestämmelser som kommer att behöva tillämpas 
även efter att de nya bestämmelserna trätt i kraft finns inte. 
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17 Förslagens konsekvenser  

17.1 Allmänt om förslagens syfte 

Förslagen i detta betänkande syftar till att bidra till värnandet av 
kvalitet och tillförlitlighet i svensk forskning, god forskningssed 
och allmänhetens förtroende för forskningen. Det offentliga 
åtagandet gällande forskning är omfattande. Staten fördelade 
34 miljarder kronor till forskning och utveckling 2016.1 Statliga 
universitet och högskolor och andra statliga myndigheter och bolag 
är betydelsefulla forskningsutförare. Varje reglering av forsknings-
verksamhet berör därmed i stor utsträckning statlig verksamhet. 
I detta betänkande föreslår vi dock också vissa nya regler kring 
upprätthållande av god forskningssed och utredning av misstänkt 
oredlighet i forskning som sker i enskilda utbildningsanordnares 
respektive kommuner och landstings regi. Den samlade kunskap 
kring god sed och oredlighet i forskning som den nya myndigheten 
ska bygga upp och sprida kommer att kunna utnyttjas av alla forsk-
ningsutförare, även de privata som inte föreslås omfattas av det nya 
regelverket.  

17.2 Regelmässiga konsekvenser 

Forskare och forskningsutförare är moraliskt bundna att följa god 
forskningssed och andra forskningsetiska principer. På ett över-
gripande plan innebär författningsförslagen i detta betänkande att 
frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i 
författning i större utsträckning än tidigare. De som berörs av för-
slagen är statliga universitet och högskolor, andra statliga myndig-
                                                                                                                                                               
1 Statistiska centralbyrån, Statliga anslag till forskning och utveckling 2016, Statistiskt med-
delande UF 17 SM 1601. 
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heter och statliga bolag och stiftelser som bedriver forskning, en-
skilda utbildningsanordnare som bedriver forskning samt kommu-
ner och landsting och kommunala bolag, stiftelser och föreningar 
som bedriver forskning. Övriga privata företag, organisationer och 
stiftelser berörs inte. 

Den föreslagna regleringen om att misstänkt oredlighet ska ut-
redas av ett oberoende organ, den statliga Oredlighetsnämnden, 
innebär att de nämnda forskningsutförarna inte längre själva ska 
utreda sådana misstankar. I dag är det författningsreglerat att stat-
liga universitet och högskolor själva ska ansvara för dessa utred-
ningar. För de övriga forskningsutförarna är det inte reglerat hur 
utredning av misstänkt oredlighet i forskning ska gå till. Förslaget 
innebär dessutom att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid 
Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) läggs ner.  

Den föreslagna regleringen av att forskare ansvarar för att deras 
forskning sker i enlighet med god forskningssed och att forsk-
ningsutförare har det övergripande ansvaret för att forskningen 
sker i enlighet med god forskningssed, att forskande, undervisande, 
teknisk och administrativ personal fortlöpande informeras om gäl-
lande regler för forskningsverksamheten, och att de forskare som 
deltar i forskningen har tillräckliga kunskaper om god forsknings-
sed, rör alla de nämnda forskningsutförarna och de forskare som är 
anställda av dem. För enskilda forskare innebär detta att något som 
tidigare framgått av forskningsetiken nu skrivs in i svensk lag. Det 
blir tydligare att god sed är ett gemensamt ansvar för de enskilda 
forskarna och deras arbetsgivare. För statliga universitet och hög-
skolor innebär bestämmelsen om att de har det övergripande ansva-
ret för att forskningen sker i enlighet med god forskningssed m.m. 
ett förtydligande av det som gäller i dag enligt högskolelagen. För 
de övriga berörda forskningsutförarna innebär detta dock åtagan-
den som inte tidigare varit reglerade. Det betyder emellertid inte att 
dessa forskningsutförare tidigare inte haft något som helst ansvar 
för forskning som bedrivits i deras verksamhet och i praktiken bör 
den nya bestämmelsen snarare ses som ett förtydligande av rådande 
praxis än ett nytt åtagande även för dessa forskningsutförare.  

För de statliga universiteten och högskolorna föreslås att de ska 
fastställa riktlinjer för att hantera andra avvikelser från god forsk-
ningssed än de Oredlighetsnämnden ska utreda samt främja med-
arbetares möjligheter att få råd och stöd i frågor om god forsk-
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ningssed och avvikelser från sådan sed. Många av dem har i dag 
någon form av organisation kring utredningar av misstänkt ored-
lighet. Riktlinjerna för hur verksamheten ska organiseras kommer 
med de nya bestämmelserna att behöva omarbetas eftersom de 
statliga universiteten och högskolorna inte längre ska utreda miss-
tänkt oredlighet. Statliga universitet och högskolor måste emeller-
tid redan i dag enligt 1 kap. 4 § högskolelagen avpassa sin verksam-
het så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. 
Regeringen har tidigare angett att i denna allmänna strävan efter en 
hög kvalitet borde kunna inbegripas att motverka såväl slarv som 
medvetet fusk liksom oacceptabelt beteende individer emellan på 
arbetsplatsen.2 Förslagen om riktlinjer för hantering av misstänkta 
avvikelser från god forskningssed och främjande av medarbetares 
möjligheter att få råd och stöd bedömer vi i sig inte innebär något 
nytt åtagande. Som grundläggande princip för de statliga universi-
teten och högskolorna gäller också redan i dag enligt 1 kap. 3 a § 
högskolelagen att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed 
ska värnas i verksamheten, vilken infördes för att betona läro-
sätenas ansvar för förebyggande åtgärder. De statliga universiteten 
och högskolorna föreslås också behöva återrapportera de fall av 
misstankar om avvikelser från god forskningssed de har hanterat på 
central nivå och hur de arbetar för att främja god sed och förebygga 
oredlighet i forskning till Oredlighetsnämnden, vilket innebär en 
ny reglering. 

17.3 Ekonomiska konsekvenser 

17.3.1 Staten 

Oredlighetsnämnden 

Förslaget om att en ny myndighet, Oredlighetsnämnden, ska ut-
reda misstänkt oredlighet i forskning, får ekonomiska konse-
kvenser för staten i form av tillkommande kostnader för Oredlig-
hetsnämndens verksamhet och kostnadsminskningar för statliga 
universitet och högskolor, som inte längre åläggs att utreda miss-
tänkt oredlighet i forskning. 
                                                                                                                                                               
2 Prop. 2000/01:3 s. 89. 
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Kostnaderna för den föreslagna Oredlighetsnämnden uppskattar 
vi till cirka 7,4 miljoner kronor årligen. Kostnaderna är beräknade 
enligt följande. 

 
 

För viss beredning av Oredlighetsnämndens ärenden gällande 
prövning av oredlighet och för uppgifterna kring sammanställning 
av information, omvärldsbevakning och kunskapsspridning gäl-
lande bl.a. frågor om god forskningssed bedömer vi att det krävs 
ett kansli med två årsarbetskrafter. Kostnaden för dessa uppskattar 
vi till sammanlagt 1 800 000 kronor per år.  

Arvoden kommer att betalas till nämndens ordförande, ersättaren 
för ordföranden och de övriga ledamöterna. Sammanträdesarvoden, 
sociala avgifter samt ersättning för resekostnader och utebliven 
arbetsinkomst för dem har vi beräknat till cirka 603 000 kronor per år, 
baserat på ett antagande om tio möten. Lönen till den vetenskapliga 
sekreteraren har vi uppskattat till 10 000 kronor per månad plus 
sociala avgifter.  

Ersättning kommer också att betalas till sakkunniga. Beräk-
ningen bygger på antagandet att Oredlighetsnämnden kommer att 
pröva 15 ärenden per år och att det i genomsnitt krävs 100 timmar 
à 1 500 kronor (plus sociala avgifter) per ärende. I praktiken kan 
vissa ärenden komma att kräva en längre utredningstid medan 
andra kommer att behöva en kortare. 

Kostnader för lokaler och övriga driftskostnader, inklusive it, 
telefoni och ekonomiadministrativa tjänster som köps av Statens 
servicecenter, samt information, utbildning o.dyl. uppskattar vi till 
1 500 000 kronor per år. Lokalkostnader och övriga driftskostnader 
bedöms kunna hållas nere till följd av att nämnden föreslås ha en 
värdmyndighet.  
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Uppbyggnaden av Oredlighetsnämnden kan komma att med-
föra tillfälliga kostnader för den organisationskommitté som får i 
uppgift att förbereda inrättandet och för värdmyndigheten gällande 
t.ex. integrering i ärendehanteringssystem och utveckling av en 
hemsida.  

Finansiering av Oredlighetsnämndens verksamhet  

Sammanlagt beräknas kostnaderna för Oredlighetsnämndens verk-
samhet att uppgå till cirka 7,4 miljoner kronor årligen. En del av 
nämndens verksamhet bör finansieras genom att de medel som 
CEPN disponerar för Expertgruppen för oredlighet i forskning 
i stället flyttas till det anslag varifrån Oredlighetsnämndens verk-
samhet ska finansieras. 2017 uppgår tilldelade medel till Expert-
gruppen för oredlighet i forskning till 3,1 miljoner kronor. Återstå-
ende 4,3 miljoner kronor bör tas från anslagen till universitet och 
högskolor med tanke på att ansvaret för att utreda misstänkt ored-
lighet förs från dem till Oredlighetsnämnden. En något större 
summa kan behöva tas under nämndens uppbyggnadsskede för att 
täcka de extra kostnader som uppstår då.  

Oredlighetsnämnden kommer att utreda oredlighet i forskning 
inom andra forskningsutförares verksamhet och därmed kan det 
tyckas att dessa också bör bidra till nämndens finansiering. Vi be-
dömer dock att det rör sig om så få fall och så små belopp att det 
inte är rimligt att överföra medel till Oredlighetsnämnden från de 
statliga bidragen som dessa forskningsutförare får.  

Centrala etikprövningsnämnden 

Förslaget om att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid 
CEPN läggs ner innebär att kostnaderna för CEPN minskar med 
ett belopp motsvarande kostnaderna för Expertgruppen för ored-
lighet i forskning. Tilldelningen till Expertgruppen är 3,1 miljoner 
kronor 2017.  
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Universitet och högskolor  

Förslaget om att ansvaret för att utreda misstänkt oredlighet förs 
från universitet och högskolor till Oredlighetsnämnden innebär en 
kostnadsminskning för de statliga universiteten och högskolorna. 
Den exakta storleken på minskningen är svår att uppskatta men 
eftersom antalet fall är begränsat så bedöms den vara mycket be-
gränsad sett till de totala kostnaderna för sektorn. För att delfinan-
siera Oredlighetsnämndens verksamhet bör, som angivits ovan, 
totalt 4,3 miljoner kronor tas årligen från anslagen för universitet 
och högskolor.  

Förslaget om att de statliga universiteten och högskolorna själva 
ska hantera andra avvikelser från god forskningssed än de som är 
att betrakta som oredlighet och förslagen om att de ska ha riktlinjer 
för sin hantering av sådana avvikelser och främja medarbetares 
möjligheter till råd och stöd i frågor som rör god forskningssed kan 
komma att innebära vissa administrativa merkostnader för dem, 
liksom förslagen om återrapportering till Oredlighetsnämnden. 
Dessa förslag, liksom förslaget om att forskningsutföraren har det 
övergripande ansvaret för att forskningen sker i enlighet med god 
forskningssed, att forskande, undervisande, teknisk och admi-
nistrativ personal fortlöpande informeras om gällande regler för 
forskningsverksamheten, och att de forskare som deltar i forsk-
ningen har tillräckliga kunskaper om god forskningssed, bör 
emellertid mest betraktas som förtydliganden av de rådande be-
stämmelserna om att de statliga universiteten och högskolorna ska 
värna forskningens trovärdighet och god forskningssed och att 
deras verksamhet ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbild-
ningen och forskningen. Många av strukturerna kring arbete med 
god sed och avvikelser från den är i dag också redan på plats. 
Eventuella kostnadsökningar till följd av förslagen är svåra att be-
räkna men uppskattas inte bli större än att de kan tas inom ram.  

Vetenskapsrådet  

Att vara värdmyndighet för Oredlighetsnämnden kommer att in-
nebära kostnader för Vetenskapsrådet. Dessa kostnader ingår i 
beräkningen som ovan redovisats för Oredlighetsnämnden. Även 
den föreslagna finansieringen framgår av det avsnittet.  
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De särskilda medel för forskning om oredlighet i forskning som 
föreslås bör administreras av Vetenskapsrådet och finansieras inom 
ramen för myndighetens tilldelade medel för forskningsfinansiering.  

Domstolsväsendet 

Förslaget om att Oredlighetsnämndens beslut får överklagas till 
allmän förvaltningsdomstol kan komma att innebära vissa ökade 
kostnader för Sveriges Domstolar. Den genomsnittliga styckkost-
naden för ett mål i förvaltningsrätt var 8 463 kronor 2015.3 Även 
om ett mål om oredlighet i forskning kan tänkas kosta betydligt 
mer än ett genomsnittligt mål beräknas de samlade årliga kostna-
derna för Sveriges Domstolar till följd av förslaget att vara mycket 
begränsade med tanke på att antalet mål kan förväntas bli mycket 
litet, troligen inte större än högst ett par om året. Vi bedömer där-
för att kostnaderna kan bäras av Sveriges Domstolar utan att några 
nya medel tillförs.  

Övriga statliga myndigheter 

Förslaget om att Oredlighetsnämnden ska utreda misstänkt ored-
lighet i forskning skulle kunna innebära en kostnadsminskning för 
de statliga myndigheterna om de i dag själva utreder dessa fall. I 
praktiken är dock antalet fall väldigt litet, så den totala kostnads-
minskningen blir därmed också mycket liten. Förslaget om att lag-
fästa att forskare och forskningsutförare har ansvar för att forsk-
ning sker i enlighet med god forskningssed m.m. kan innebära vissa 
merkostnader för t.ex. utbildningsinsatser för de myndigheter som 
bedriver forskning men som inte tidigare har haft något reglerat 
ansvar för god forskningssed. Att ha ansvar för forskning bör dock 
även innefatta ett ansvar för att den delen av verksamheten kvali-
tetssäkras, så i praktiken bör den nya regleringen snarare ses som 
ett förtydligande av rådande praxis än ett nytt åtagande även för 
dessa forskningsutförare. Vi uppskattar att de sammantagna eko-
nomiska konsekvenserna av förslagen är försumbara för övriga 
statliga myndigheter.  
                                                                                                                                                               
3 Sveriges Domstolar, Årsredovisning 2015 s. 138. 
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17.3.2 Kommuner och landsting 

Förslaget om att Oredlighetsnämnden ska utreda misstänkt ored-
lighet i forskning som utförts inom kommuner och landsting skulle 
kunna innebära en kostnadsminskning för kommunsektorn om de i 
dag själva utreder dessa fall. I praktiken är dock antalet fall väldigt 
litet och den totala kostnadsminskningen blir därmed också 
mycket liten.  

Förslaget om att lagfästa att forskare och forskningsutförare har 
ansvar för att forskning sker i enlighet med god forskningssed 
m.m. kan innebära vissa merkostnader för t.ex. utbildningsinsatser 
för kommuner och landsting, som inte tidigare har haft något re-
glerat ansvar för god forskningssed. Vi kan inte uppskatta storleken 
på den eventuella kostnadsökningen. Att ha ansvar för forskning 
bör dock även innefatta ett ansvar för att den delen av verksam-
heten kvalitetssäkras, så i praktiken bör den nya regleringen snarare 
ses som ett förtydligande av rådande praxis än ett nytt åtagande 
även för dessa forskningsutförare.  

Vi bedömer sammantaget att förslagens ekonomiska konse-
kvenser är små och att det statliga bidraget till kommunsektorn 
inte bör förändras till följd av förslagen.  

17.3.3 Enskilda utbildningsanordnare, statliga bolag  
och stiftelser samt kommunala bolag, föreningar  
och stiftelser  

Förslagen i detta betänkande har mycket små ekonomiska konse-
kvenser även för enskilda utbildningsanordnare, statliga bolag och 
stiftelser samt kommunala bolag, stiftelser och föreningar som 
bedriver forskning. Även om det inte är reglerat i författning så 
bekostas eventuella utredningar om misstänkt oredlighet i forsk-
ning i dag av dessa forskningsutförare själva. I det föreslagna sy-
stemet ska de i stället överlämna ärendena till Oredlighetsnämnden, 
vilket innebär en kostnadsminskning. I praktiken är dock antalet 
fall av misstänkt oredlighet i dessa forskningsutförares verksamhet 
väldigt litet och den totala kostnadsminskningen bedöms därmed 
också bli mycket liten.  

De enskilda utbildningsanordnare som bedriver forskning är läro-
säten för högre utbildning. Förslaget om att forskningsutförarna 
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själva ska hantera andra avvikelser från god forskningssed än de 
som är att betrakta som oredlighet, liksom förslaget om att forsk-
ningsutförare har det övergripande ansvaret för att forskningen 
sker i enlighet med god forskningssed, att forskande, undervisande, 
teknisk och administrativ personal fortlöpande informeras om gäl-
lande regler för forskningsverksamheten, och att de forskare som 
deltar i forskningen har tillräckliga kunskaper om god forsknings-
sed bör för dem bara utgöra en reglering av rådande praxis. Många 
av strukturerna kring arbete med god sed och avvikelser från den är 
redan på plats inom de enskilda utbildningsanordnarnas organisa-
tion. Eventuella kostnadsökningar till följd av förslagen är svåra att 
beräkna men uppskattas inte bli större än att de kan bekostas av 
befintliga bidrag till sektorn.  

De nämnda förslagen kan innebära vissa merkostnader för t.ex. 
utbildningsinsatser för de statliga bolag och stiftelser samt de 
kommunala bolag, föreningar och stiftelser som inte tidigare har 
haft något reglerat ansvar för god forskningssed. Att ha ansvar för 
forskning bör dock även innefatta ett ansvar för att den delen av 
verksamheten kvalitetssäkras, så i praktiken bör de nya bestämmel-
serna snarare ses som ett förtydligande av rådande praxis än ett nytt 
åtagande även för dessa forskningsutförare. Mot bakgrund av de 
mycket små ekonomiska konsekvenserna av förslagen föreslår vi 
inte någon förändring av den statliga finansieringen av dessa verk-
samheter.  

17.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Förslagen i betänkandet innebär att områden som tidigare inte varit 
reglerade i författning regleras. Förslaget om att en statlig myndig-
het ska utreda misstänkt oredlighet i forskning som utförs i kom-
munal regi och förslaget om att det ska lagfästas att kommuner och 
landsting har det övergripande ansvaret för att deras forskning sker 
i enlighet med god forskningssed utgör i viss mån inskränkningar i 
den kommunala självstyrelsen. Vi bedömer dock att inskränkning-
arna är förhållandevis små och vägs upp av förslagens syfte, som är 
att värna svensk forsknings kvalitet och tillförlitlighet, god forsk-
ningssed och allmänhetens förtroende för forskningen.  
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17.5 Konsekvenser för personlig integritet 

I den föreslagna Oredlighetsnämndens ärenden om misstänkt 
oredlighet i forskning kan det förekomma känsliga personupp-
gifter, t.ex. om hälsa. Detta gäller inte bara för den eller de forsk-
ningspersoner/försökspersoner som förekommer i forskningen 
utan också för den eller de personer som anmäler eller anmäls för 
misstänkt oredlighet. Det kan också förekomma uppgifter om en-
skilds ekonomiska förhållanden. Vi föreslår att dessa personer ska 
omfattas av samma sekretesskydd som personer i jämförbara verk-
samheter har. Enligt vår bedömning blir därmed sekretessen inte 
mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt för att skydda 
det intresse som föranlett den. Utredningen bedömer vidare att det 
inte kommer att ske någon automatiserad eller strukturerad in-
samling av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som 
föreslås.  

17.6 Övriga konsekvenser 

Förslagen kan på lång sikt antas ha positiva samhällsekonomiska 
konsekvenser eftersom de förväntas bidra till ökad kvalitet och 
tillförlitlighet i forskningen och därmed stärka Sverige som kun-
skapsnation. Detta bör även såväl nationellt som internationellt 
stärka förtroendet för svensk forskning. Förslagen har inga konse-
kvenser för brottsligheten eller det brottsförebyggande arbetet, för 
sysselsättning eller offentlig service i olika delar av landet, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan 
kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrations-
politiska målen. 
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18 Författningskommentar 

18.1 Förslaget till lag om prövning av oredlighet  
i forskning 

Innehåll  

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om prövning av misstankar 
om oredlighet i forskning. 

Lagen innehåller också bestämmelser om vad forskare och forsk-
ningsutförare har att iaktta. 
 
Bestämmelsen anger lagens innehåll. 

Definitioner 

2 § I denna lag avses med 
forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att 

inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, 
dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning 
på grundnivå eller avancerad nivå, 

oredlighet i forskning: allvarliga avvikelser från god forskningssed i 
form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapporte-
ring av forskning, och 

forskningsutförare: den i vars verksamhet forskningen utförs. 
 

Förslaget behandlas i kapitel 8 och avsnitt 9.1. 
Vissa grundläggande begrepp som används i lagen definieras i 

bestämmelsen. 
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Med forskning avses ett vetenskapligt experimentellt eller teore-
tiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs av studen-
ter inom ramen för utbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 
Definitionen utgår från OECD:s definitioner av forskning såsom 
de uttrycks i den s.k. Frascatimanualen och motsvarar definitionen 
i 2 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. 

Med vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete och ut-
vecklingsarbete på vetenskaplig grund menas såväl grundforskning 
som tillämpad forskning. Att arbetet ska syfta till att inhämta ny 
kunskap inbegriper även forskning som syftar till att upprepa redan 
genomförda arbeten för att stärka eller ifrågasätta tidigare vunna 
resultat eller påståenden. Att arbetet ska ske på vetenskapligt sätt 
innebär att arbetet ska vara en del av en kunskapsprocess där kun-
skap systematiseras och struktureras genom teoriutveckling och 
tillämpning av metodiska arbetsredskap. Kvalitetssäkring och re-
sultatuppföljning och liknande typer av verksamheter omfattas 
därmed inte av lagens tillämpningsområde.  

I definitionen av forskning undantas arbete som utförs av stu-
denter inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avan-
cerad nivå. Det innebär att arbeten som utförs inom ramen för 
sådan högskoleutbildning inte heller omfattas av lagens tillämp-
ningsområde.  

Den valda definitionen av begreppet oredlighet i forskning mot-
svarar den såväl nationellt som internationellt gällande kärnan av 
begreppet, vilken är fabricering, förfalskning och plagiering. När-
mare överväganden kring definitionen återfinns i kapitel 8. 

Med forskningsutförare avses den i vars verksamhet forskningen 
utförs. Vilka dessa är framgår av 3 §.  

Forskningsutförare som omfattas av lagen 

3 § Denna lag ska tillämpas på 
1. den forskningsverksamhet som utförs av universitet och hög-

skolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskole-
lagen (1992:1434), 
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2. den forskningsverksamhet som utförs av andra statliga myndig-
heter eller som staten bedriver i form av aktiebolag och stiftelse, om 
verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om 
staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller 
genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande 
över verksamheten, 

3. den forskningsverksamhet som utförs av kommuner och lands-
ting, eller av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 
stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestäm-
mande inflytande samt 
4. den forskningsverksamhet som utförs av enskilda utbildningsanord-
nare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om 
tillstånd att utfärda vissa examina. 
 
Förslaget behandlas i avsnitten 9.1–9.3. 

I bestämmelsen lämnas en uttömmande uppräkning av de myn-
digheter m.fl. vars forskningsverksamhet omfattas av lagens be-
stämmelser. Privata forskningsutförare utöver de som anges i 
punkten 4 omfattas inte. 

Lagen gäller för alla statliga universitet och högskolor och andra 
statliga myndigheter, bolag eller stiftelser, kommuner och lands-
ting, kommunala bolag, föreningar och stiftelser samt de enskilda 
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt 
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda examina. 

Punkten 2 motsvarar i huvudsak Riksrevisionens gransknings-
område enligt 2 § punkterna 1, 4 och 5 i lagen (2002:1022) om re-
vision av statlig verksamhet.  

Punkten 3 motsvarar den avgränsning som ges för kommuner 
och landsting i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400).  

Lagen ska bara tillämpas i dessa forskningsutförares forsknings-
verksamheter. Det innebär att t.ex. de myndigheter och enskilda 
utbildningsanordnare som inte bedriver någon forskningsverksam-
het inte omfattas av lagens bestämmelser.  

Som en utgångspunkt ska lagens bestämmelser gälla forskning 
som har utförts av svensk forskningsutförare i Sverige. Den natio-
nella nämnden ska emellertid inte vara förhindrad att även utreda 
misstankar om oredlighet i forskning som har utförts utomlands, 
vilket följer av att utredningsskyldigheten är kopplad till svensk 



Författningskommentar SOU 2017:10 

268 

forskningsutförare och därmed oftast kan utredas i Sverige, oavsett 
om en del av forskningen skulle ha varit förlagd i utlandet eller inte. 
Detta förutsätter emellertid att en sådan utredning i det enskilda 
fallet inte är juridiskt eller praktiskt ogenomförbar av någon anled-
ning. Den närmare bedömningen i den delen överlämnas till den 
nationella nämnden att göra i varje enskilt fall.  

Krav på forskaren/Krav på forskningsutföraren 

4 § Forskaren ansvarar för att hans eller hennes forskning sker i enlig-
het med god forskningssed. Detta gäller vid planering, genomförande 
och rapportering av forskning. 

 
5 § Forskningsutföraren har det övergripande ansvaret för  

1. att forskningen sker i enlighet med god forskningssed, 
2. att forskande, undervisande, teknisk och administrativ personal 

fortlöpande informeras om gällande regler för forskningsverksamheten, 
och 

3. att de forskare som deltar i forskningen har tillräckliga kun-
skaper om god forskningssed. 
 
Förslagen behandlas i avsnitt 14.1. 

I bestämmelserna tydliggörs forskarens och forskningsutföra-
rens ansvar.  

Bestämmelsen i 4 § ålägger forskaren ansvaret för att forsk-
ningen utförs i enlighet med god forskningssed. Det innebär bland 
annat att alla forskare som deltar i ett forskningsarbete är skyldiga 
att sätta sig in i gällande forskningsregler och riktlinjer, såväl gene-
rellt som för det aktuella forskningsområdet, samt att hålla sig 
a jour med utvecklingen inom området, genom att bland annat 
delta i utbildning.  

Bestämmelsen i 5 § punkten 1 ålägger varje forskningsutförare att 
etablera system eller ordningar som säkerställer att den egna forsk-
ningsverksamheten sker i enlighet med god forskningssed. Punkten 
2 ålägger forskningsutföraren att tillhandahålla personalen fort-
löpande information om gällande regler inom det aktuella forsk-
ningsområdet. Punkten 3 ålägger forskningsutföraren att se till att 
forskarna har tillräckliga kunskaper om god forskningssed.  
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Något särskilt ansvar eller följder för en forskare eller forsk-
ningsutförare, utöver vad den nationella nämnden kan besluta om 
vid prövning av oredlighet i forskning enligt 10 §, är inte avsett 
med bestämmelserna. Bestämmelserna bör ses som en reglering av 
de krav som redan följer av god forskningssed.  

 
6 § Får forskningsutföraren genom en anmälan eller på något annat 
sätt kännedom om en påstådd avvikelse från god forskningssed i 
forskningsverksamheten ska forskningsutföraren, om avvikelsen avser 
misstanke om oredlighet i forskning, överlämna ärendet för prövning 
av den nämnd som avses i 7 §. 

 
Förslagen behandlas i avsnitt 10.1. 

Bestämmelsen föreskriver att anmälningar som avser misstanke 
om oredlighet i forskning ska överlämnas till den nationella nämnd 
som avses i 7 § för prövning. 

Eftersom det endast ska vara den nationella nämnden som ska 
utreda alla misstankar som rör oredlighet i forskning, åläggs därför 
en forskningsutförare som genom en anmälan eller på något annat 
sätt fått kännedom om en avvikelse från god forskningssed som 
avser misstanke om oredlighet i forskning att också lämna över 
ärendet till den nationella nämnden. Ärenden som rör andra miss-
tänkta avvikelser från god forskningssed ska däremot inte överläm-
nas till den nationella nämnden utan hanteras av forsknings-
utföraren.  

Nationell nämnd 

Uppgifter 

7 § Det ska finnas en nationell nämnd för prövning av oredlighet i 
forskning.  

Den nationella nämnden ska pröva ärenden som en forsknings-
utförare har lämnat över enligt 6 § och anmälningar om oredlighet i 
forskning som getts in till nämnden. Nämnden får även pröva en fråga 
om oredlighet i forskning som den har fått kännedom om på något 
annat sätt än genom överlämnande eller anmälan. 

 
Förslagen behandlas i kapitel 7 och avsnitt 10.1. 
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Genom bestämmelsen i första stycket föreskrivs att alla pröv-
ningar av misstankar om oredlighet i forskning ska göras av en 
nationell nämnd. Det innebär bland annat att de universitet och 
högskolor som har staten som huvudman inte längre ska pröva 
sådana avvikelser från god forskningssed som avser misstanke om 
oredlighet i forskning, utan överlämna alla sådana ärenden till 
nämnden, se 6 §.  

Vad som avses med forskning och oredlighet i forskning anges i 
2 §. Att nämnden ska pröva misstankar om oredlighet i forskning 
även hos andra forskningsutförare än statliga universitet och hög-
skolor framgår av 3 §. 

Av bestämmelsens andra stycke framgår att enskilda anmälningar 
om misstänkt oredlighet i forskning kan lämnas direkt till den 
nationella nämnden. Det framgår också att den nationella nämnden 
genom egna initiativ kan inleda prövningar om oredlighet i forsk-
ning. Det innebär att om nämnden genom t.ex. rapportering i 
media eller på något annat sätt får kännedom om misstankar om 
oredlighet i forskning, kan nämnden ex officio öppna ett ärende 
om prövning av de misstankarna. 
 
8 § Om den nationella nämnden bedömer att ett ärende inte rör 
oredlighet i forskning men kan gälla andra avvikelser från god forsk-
ningssed, ska ärendet lämnas över till berörd forskningsutförare för 
vidare hantering. 

 
Förslaget behandlas i avsnitt 10.1. 

Bestämmelsen tydliggör gränsdragningen mellan den nationella 
nämndens uppgift och forskningsutförarnas vid misstanke om av-
vikelser från god forskningssed.  

Det är den nationella nämnden som ska pröva alla misstankar 
om oredlighet i forskning i stället för forskningsutförarna själva. 
Av den anledningen ska t.ex. forskningsutförarna enligt 6 § över-
lämna alla ärenden till nämnden som man bedömer innefattar 
misstankar om oredlighet i forskning. Om den nationella nämnden 
i sin tur gör bedömningen att misstankarna inte rör oredlighet i 
forskning ska den inte heller pröva ärendet utan avskriva ärendet. 
Gör nämnden bedömningen att ärendet kan gälla andra avvikelser 
från god forskningssed ska nämnden lämna över ärendet till berörd 
forskningsutförare för vidare hantering.  
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Preskription 

9 § Prövning av oredlighet i forskning enligt denna lag får inte grun-
das på omständigheter som är äldre än tio år. 

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om det finns särskilda 
skäl för en sådan prövning. 
 
Förslaget behandlas i avsnitt 9.4. 

Av bestämmelsens första stycke framgår att prövningar av ored-
lighet i forskning som en huvudregel inte får göras av omständig-
heter som är äldre än tio år från det att anmälan har gjorts eller 
misstankar har framförts. Bestämmelsen har motiverats av hän-
synen till enskilda forskare, av att verksamheten bör ha fokus på 
samtida forskningsproblem samt av underlättande av utredningar-
nas praktiska genomförande. 

Av bestämmelsens andra stycke framgår att en sådan prövning 
ändå ska kunna göras, om det finns särskilda skäl. Som exempel på 
sådana skäl kan nämnas misstankar om oredlighet som har fått eller 
riskerar att få allvarliga konsekvenser eller skadeverkningar för 
samhället.  

Beslut 

10 § Resultatet av den nationella nämndens prövning ska redovisas i 
ett beslut. 

Av beslutet ska framgå om resultatet av prövningen innebär att en 
eller flera forskare har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning eller 
inte. 

Den nationella nämnden får i ett yttrande i samband med sitt be-
slut också uttala sig om brister hos forskningsutföraren som nämnden 
anser bör avhjälpas. 
 
Förslaget behandlas i avsnitt 10.3. 

Bestämmelsen anger vad den nationella nämndens beslut ska in-
nehålla.  

Den nationella nämndens prövningar ska leda fram till beslut i 
frågan om det föreligger oredlighet i forskning eller inte. Genom 
beslutet avslutar nämnden sin prövning av framförda misstankar.  
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Prövningens första led görs av själva forskningen. I den pröv-
ningen tas först ställning till huruvida det objektivt sett föreligger 
fabricering, förfalskning eller plagiering.  

Om nämnden finner att så är fallet ska den därefter gå över till 
att pröva den subjektiva sidan av begreppet oredlighet i forskning, 
dvs. om en eller flera forskare agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt 
och därmed kan anses ansvariga. Om så bedöms vara fallet ska 
nämnden i sitt beslut uttala om en eller flera av forskarna har gjort 
sig skyldiga till oredlighet i forskning Om så inte bedöms vara 
fallet ska nämnden uttala att det inte föreligger någon oredlighet i 
forskning.  

Om den nationella nämnden, mot bakgrund av utredningen i 
ärendet, anser att det finns brister hos forskningsutföraren som bör 
avhjälpas får den i ett yttrande i samband med sitt beslut också 
uttala sig om dessa brister. 

Samverkans- och uppgiftsskyldighet 

Utredningens genomförande 

11 § Forskningsutförare ska på begäran lämna den nationella nämn-
den den hjälp och de uppgifter, upplysningar och handlingar om aktu-
ell forskning som nämnden behöver för sin prövning samt tillträde till 
de lokaler som har använts vid forskningen. 

Den nationella nämnden får utfärda förelägganden när uppgifter, 
upplysningar eller handlingar inte lämnas och när tillträde eller hjälp 
vägras. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett sådant föreläggande 
kan riktas mot forskningsutförare som nämns i 3 § 1, 2 och 4. 
 
Förslaget behandlas i avsnitt 10.2.4. 

I första stycket anges vilka rättigheter och skyldigheter som är 
förknippade med den nationella nämndens prövning och vilka åt-
gärder som nämnden kan vidta.  

Genom föreskrifterna i andra stycket ges den nationella nämn-
den rätt att ge förelägganden samt att även förena förelägganden 
med vite. Ett sådant föreläggande får emellertid inte riktas mot den 
forskningsverksamhet som utförs av kommuner och landsting, 
eller av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stif-
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telser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestäm-
mande inflytande. 

För vite finns särskilda bestämmelser i lagen (1985:206) om 
viten. 

Om det finns sekretess för vissa uppgifter hos forskningsut-
föraren, överförs den sekretessen till den nationella nämnden enligt 
förslagen till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Återrapportering 

12 § Forskningsutförare ska till den nationella nämnden årligen rap-
portera hur de ärenden som har avgjorts av den nationella nämnden 
har hanterats av forskningsutföraren. 
 
Förslaget behandlas i avsnitt 10.4.2.  

I bestämmelsen föreskrivs en uppföljningsskyldighet efter be-
slut av den nationella nämnden.  

Forskningsutförare ska återrapportera hur de ärenden som har 
avgjorts vid nämnden har hanterats vidare av forskningsutföraren. 
Rapporteringsskyldigheten har till syfte att belysa vad konsekven-
serna av konstaterad oredlighet blev och hur problem rättades till. 
Rapporteringsskyldigheten gäller endast för de fall där:  

 nämnden har konstaterat att det föreligger en allvarlig avvikelse 
från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller 
plagiering,  

 det föreligger oredlighet i forskning, eller  

 nämnden har uttalat sig om brister hos forskningsutföraren.  

Om en forskningsutförares verksamhet inte har prövats av nämn-
den eller om nämnden i prövade ärenden har konstaterat att det 
inte har förelegat någon fabricering, förfalskning eller plagiering i 
forskningsverksamheten, finns inte någon rapporteringsskyldighet 
för den forskningsutföraren.  
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Underrättelser till intressenter 

13 § Om oredlighet i forskning har konstaterats ska den forskningsut-
förare i vars verksamhet oredligheten har begåtts informera berörda 
forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tidskrifter och andra 
berörda om den nationella nämndens beslut. 

 
Förslaget behandlas i avsnitt 10.4.1. 

I bestämmelsen föreskrivs en informationsskyldighet för forsk-
ningsutföraren.  

Det är fler aktörer än forskare och forskningsutförare som är 
berörda av ett beslut om oredlighet i forskning. Om felaktiga re-
sultat har publicerats är både forskarsamhället och resten av sam-
hället berörda. Publikationer kan behöva rättas eller dras tillbaka, 
myndigheter kan behöva se över tillstånd som getts och finansiärer 
kan behöva ta ställning till avtalsfrågor. 

Övriga bestämmelser 

14 § Bestämmelserna i 14 § första stycket, 15–17 §§, 18 § tredje 
stycket, 20 och 21 §§ samt 26 § andra meningen förvaltningslagen 
(1986:223) ska tillämpas vid prövning enligt denna lag. 

 
Förslaget behandlas i avsnitt 10.2.1. 

I bestämmelsen föreskrivs om tillämpligheten av vissa procedur-
regler i förvaltningslagen.  

För att undanröja eventuella tvivel om huruvida den nationella 
nämndens prövningar utgör myndighetsutövning och huruvida de 
nämnda bestämmelserna i förvaltningslagen blir direkt tillämpliga 
av nämnden, föreskrivs uttryckligen att bestämmelserna ska tilläm-
pas vid prövning av oredlighet i forskning. 

Överklagande 

15 § Den nationella nämndens beslut enligt 10 § första och andra 
styckena samt 11 § andra stycket får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Andra beslut av den nationella nämnden får inte över-
klagas.  



SOU 2017:10 Författningskommentar 

275 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
Förslaget behandlas i avsnitt 13.1. 

Genom bestämmelsen görs vissa av den nationella nämndens be-
slut direkt överklagbara.  

Den nationella nämndens beslut om oredlighet i forskning be-
döms vara av så ingripande betydelse för en utpekad forskare att 
denne bör ha en möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvalt-
ningsdomstol. Ett beslut som avser såväl den objektiva som den 
subjektiva bedömningen av oredlighet i forskning enligt 10 § första 
och andra styckena ska därför kunna överklagas. I bestämmelsen 
anges emellertid inte uttryckligen vem det är som har klagorätt. 
I första hand avses just forskare som har bedömts ha varit oredliga i 
forskningen. Det kan emellertid inte uteslutas att även annan, t.ex. 
en forskningsutförare eller en anmälare vid en prövning av någon 
större plagiering, också kan anses ha ett sådant intresse i saken att 
en överklaganderätt bedöms finnas. Den närmare överklagande-
rätten får emellertid avgöras av domstolarna i varje enskilt fall. På-
talanden om brister i forskningsutförarens organisation enligt 10 § 
tredje stycket ska inte kunna överklagas. 

Om Oredlighetsnämnden beslutar om föreläggande enligt 11 § 
andra stycket, får också det beslutet överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. 

Av andra stycket framgår att det krävs prövningstillstånd vid 
överklagande till kammarrätt.  

18.2 Förslaget till lag om ändring i högskolelagen 
(1992:1434) 

1 kap 3 a § I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet 
och god forskningssed värnas. 

För prövning av oredlighet i forskning svarar en särskild nationell 
nämnd. Bestämmelser om detta finns i lagen (201x:000) om prövning 
av oredlighet i forskning. Där anges också vad forskare och forsk-
ningsutförare har att iaktta. 

 
Ändringen i första stycket är endast språklig. 
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Bestämmelsen i andra stycket är ny och utgör en hänvisning från 
högskolelagen till de nya bestämmelserna i lagen om prövning av 
oredlighet i forskning. 

18.3 Förslaget till lag om ändring i offentlighets-  
och sekretesslagen (2009:400) 

11 kap. 3 a § Får den nationella nämnd som anges i lagen (201x:000) 
om prövning av oredlighet i forskning i sin verksamhet från en forsk-
ningsutförare som omnämns i den lagen en sekretessreglerad uppgift, 
blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den natio-
nella nämnden. 

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos 
den nationella nämnden. 

 
Förslaget behandlas i avsnitt 12.2.4.  

Paragrafen är ny. Eftersom den nationella nämnden ska göra alla 
prövningar av oredlighet i forskning i stället för forsknings-
utförarna måste den nationella nämnden också få information och 
uppgifter om aktuell forskning från forskningsutförarna. Den före-
slagna regleringen är en sekundär sekretessbestämmelse som inne-
bär att eventuell sekretess för uppgifter hos en forskningsutförare i 
sådana fall följer med till den nationella nämnden och därmed inte 
blir offentliga där.  

Prövning av oredlighet i forskning 

24 kap. 10 § Sekretess gäller i ärenden hos den nationella nämnd som 
anges i lagen (201x:000) om prövning av oredlighet i forskning  

1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men, och 

2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan 
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.  
Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte heller för uppgift om 

vem som har väckt frågan om oredlighet eller den person som miss-
tanken riktas mot.  



SOU 2017:10 Författningskommentar 

277 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första 
stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år. 
 
Förslaget behandlas i avsnitt 12.2.  

Paragrafen är ny. Bestämmelsen avser att skydda uppgifter om 
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. I ärenden hos 
den nationella nämnden kan det förekomma känsliga personupp-
gifter. Det kan gälla forskningspersoner i den aktuella forskningen. 
Det kan också gälla för både den som misstanken om oredlighet i 
forskning riktas mot och den som väckt frågan om misstanke om 
oredlighet Ett s.k. omvänt skaderekvisit har därför införts till 
skydd för dessa personers personliga förhållanden. Paragrafen avser 
också att skydda t.ex. innehållet i projektbeskrivningar och lik-
nande handlingar där uppgifter kan finnas om enskilds ekonomiska 
förhållanden (p 1 och 2 i första stycket).  

Undantaget i tredje stycket gäller endast namnet på den som 
väckt frågan om oredlighet eller den som misstanken riktas mot. 

De föreslagna sekretesstiderna i fjärde stycket är vedertagna i lik-
nande sammanhang. 
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Kommittédirektiv 2015:99 

Organisation för utredningar om oredlighet i forskning 

Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska undersöka behovet av en ny hantering av 
ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna 
förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av miss-
tänkt oredlighet. 

Utredaren ska bl.a. 

 kartlägga hur oredlighet i forskning hanteras i andra länder, 

 utreda hur begreppen god sed och oredlighet i forskning an-
vänds och hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed 
i forskningen vid behov kan förtydligas, 

 göra en översyn av verksamheten vid expertgruppen för oredlig-
het i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden och vid be-
hov föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende ut-
redningar av oredlighet i forskning, 

 föreslå hur rättssäkerheten vid bedömning av misstänkt oredlig-
het ska kunna garanteras, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016. 
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Uppdraget att undersöka behovet av en ny hantering  
för oredlighet i forskning 

Forskning bedrivs i Sverige förutom vid universitet och högskolor 
som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) också vid enskilda utbildningsanordnare som har fått 
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att 
utfärda vissa examina, liksom vid andra statliga och enskilda organ. 
Dessa kallas i det följande gemensamt för forskningsutförare. De 
universitet och högskolor som har staten som huvudman och som 
omfattas av högskolelagen benämns i det följande, om inte annat 
framgår, högskolor. 

Även om regelverket för forskningsverksamheten vid de olika 
forskningsutförarna kan skilja sig i vissa avseenden är det angeläget 
att frågor om oredlighet i forskning hanteras på ett sådant sätt att 
allmänhetens förtroende för forskningen främjas. 

Frågor om oredlighet i forskning har tidigare behandlats bl.a. i 
betänkandet God sed i forskningen (SOU 1999:4), i propositionen 
Forskning och förnyelse (prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, 
rskr. 2000/01:98) och i en promemoria med förslag till reglering i 
högskoleförordningen (1993:100) av en högskolas ansvar för ut-
redning av misstankar om oredlighet i forskning vid universitet och 
högskolor (U2004/2082/UH). Som en följd av detta infördes en ny 
paragraf i högskoleförordningen som innebar att högskolorna fick 
en skyldighet att utreda misstanke om oredlighet i forskning. 

En skrivelse från Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och 
högskoleförbund (SUHF) (U2007/4579/F) avseende en fristående 
instans för granskning av högskolans hantering av s.k. oredlighets-
ärenden har remissbehandlats. Förslagen behandlades i proposi-
tionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, 
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) där regeringen bedömde att 
högskolornas ansvar att utreda en misstanke om forskningsfusk 
bör bestå, men att en utredning, utförd av experter utanför det 
lärosäte där misstanke om oredlighet har uppkommit, i vissa fall 
kan bidra till förtroendet för utredningens resultat. Regeringen 
inrättade därför 2010 ett oberoende organ, expertgruppen för 
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expert-
gruppen ska på begäran av ett universitet eller en högskola som har 
staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen yttra sig 
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i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forsk-
ning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. 

En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får 
kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig 
forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan ska enligt 1 kap. 
16 § högskoleförordningen utreda misstankarna. En högskola får 
under pågående utredning hämta in ett yttrande från expertgrup-
pen. Om den person som väckt frågan om misstanke om oredlighet 
eller den person som misstanken riktas mot begär det, ska hög-
skolan hämta in ett sådant yttrande. Något yttrande behöver dock 
inte hämtas in, om högskolan bedömer det som uppenbart obe-
hövligt. 

I en skrivelse (U2013/2936/F) påpekar Vetenskapsrådet och 
SUHF att det nuvarande regelverket och uppdraget för expert-
gruppen vid Centrala etikprövningsnämnden är alltför vagt och 
inte ger grund för en rättssäker hantering. 

Hantering av oredlighet i forskning i andra länder  
och i internationella samarbeten 

I några länder finns organ som hanterar frågor om oredlighet i 
forskning. I de nordiska länderna gäller att det är arbetsgivaren som 
har huvudansvar för att utreda oredlighet. Arbetsgivaren beslutar 
om eventuella påföljder vid konstaterad oredlighet och om ett 
ärende ska överlämnas till polismyndigheten för utredning av 
brottsmisstanke. Centrala organ som på olika sätt värderar eller 
överprövar ärenden kring oredlighet finns i Danmark, Norge och 
Finland. Men medan Danmark (Bekendtgørelse om Udvalgene 
vedrørende Videnskabelig Uredelighed från 2009) och Norge (Lov 
om behandling av etikk og redelighet i forskning från 2006) har valt 
att lagstifta om oredlighet, bygger det finska systemet på fri-
villighet. 

Forskning är oftast internationell och samarbeten sker i globala 
nätverk där även finansiering kommer från olika källor. I dessa fall 
uppkommer frågor om vilka regelverk som ska gälla och i vilket 
land en utredning ska ske.   
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Utredaren ska därför 

 kartlägga hur oredlighet i forskning hanteras i andra länder, 

 föreslå möjliga lösningar på hur utredning av oredlighet ska 
kunna genomföras när det gäller forskning som utförts i Sverige 
och som en del i internationella forskningssamarbeten, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Begreppet god sed i forskningen och högskolornas ansvar 

I betänkandet God sed i forskningen påpekades vikten av ett före-
byggande arbete för att minska förekomsten av oredlighet i forskning. 
Kommittén betonade behovet av utbildning samt goda ordningar och 
praktiska förutsättningar för dokumentation och arkivering av forsk-
ningsmaterial. Kommittén ansåg att forskningsverksamhet ska doku-
menteras så att det är möjligt för utomstående granskare att följa hela 
forskningsprocessen. 

Kommittén förespråkade en modell för utredning av misstanke 
om oredlighet i forskning som tar fasta på det ansvar som led-
ningsorganen vid varje forskningsinrättning har att värna om hög 
kvalitet i forskningen. Det är arbetsgivaren som har till uppgift att 
ta ansvar för prevention och att ett repressivt system efterföljs oav-
sett om forskningsinrättningen är ett universitet, en högskola, ett 
sektorsforskningsorgan eller drivs i någon annan myndighetsform 
eller i privaträttslig form. 

Vid en högskola har rektorn, närmast under styrelsen, ansvar för 
ledning av verksamheten och av detta följer att rektorn ska se till 
att misstankar om oredlighet i forskning utreds på lämpligt sätt. 
Det är rimligt att högskolorna själva bör kunna göra en åtskillnad 
mellan ett agerande som kan betraktas som avvikande från god sed 
i forskningen och ett agerande som är avsiktligt bedrägligt och 
kanske rent av brottsligt. Begreppen avvikelse från god forsknings-
sed och oredlighet i forskning brukar bl.a. innefatta att fabricera, 
förfalska, plagiera eller stjäla vetenskapliga data och resultat, men 
de är inte tydligt definierade vad gäller gränser, allvarlighet, upp-
repning och uppsåt. Det finns därför skäl att belysa hur dessa be-
grepp används och närmare utreda vilket ansvar arbetsgivare har i 
verksamhet som bedriver forskning respektive i vilka situationer en 
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extern instans bör göra en oberoende utredning av misstänkt ored-
lighet i forskning. 

Utredaren ska därför 

 utreda hur begreppen god sed och oredlighet i forskning an-
vänds hos forskningsutförarna, och 

 föreslå hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i 
forskningen vid behov kan förtydligas. 

Hur bör en misstanke om oredlighet i forskning hanteras? 

En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får 
kännedom om misstänkt oredlighet har enligt högskoleförord-
ningen en skyldighet att utreda misstankarna. Vid en anmälan, vil-
ken beroende på högskolans lokala föreskrifter kan göras till t.ex. 
dekanus, fakultetsnämnd, prefekt eller rektor, är högskolan skyldig 
att utreda eventuella missförhållanden. Rektorn kan under på-
gående utredning inhämta ett yttrande från expertgruppen för 
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, och ska 
göra det om den person som anmält eller den person som miss-
tanken riktas mot begär det, såvida inte högskolan bedömer det 
som uppenbart obehövligt. 

I remissbehandlingen av skrivelsen från Vetenskapsrådet och 
SUHF (U2007/4579/F) framkom att frågan om eventuell pre-
skriptionstid bör klargöras. Det kan t.ex. förekomma att en hög-
skola kan behöva ta initiativ till en utredning av misstänkt oredlig-
het i forskning även om det gått så lång tid sedan den påstådda 
förseelsen att berörda parter inte längre är verksamma vid hög-
skolan. 

I betänkandet God sed i forskningen ansåg kommittén att an-
mälan av ett ärende om oredlighet i forskning som gäller en 
forskare vid annat lärosäte eller annan myndighet bör överföras till 
denna myndighet som bör driva utredningen vidare. En högskola 
kan även behöva utreda en misstanke om oredlighet i forskning 
som berör personer som är eller har varit verksamma vid en hög-
skola men som inte formellt varit anställda vid högskolan, t.ex. en 
forskarstuderande eller adjungerad forskare. 

I skrivelsen från Vetenskapsrådet och SUHF (U2007/4579/F) 
föreslogs att anmälan till en oberoende oredlighetskommitté bör 
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kunna göras av den tidigare anmälaren, av den forskare som an-
mälts eller av rektorn. Även om det är högskolan där forskningen 
utförts som har ansvaret för en utredning och eventuella påföljder 
vid konstaterad oredlighet kan det förekomma att en högskola inte 
genomför någon utredning eller inte inhämtar yttrande vid en an-
mälan om misstänkt fusk. Det kan därför finnas skäl att överväga 
om det borde vara möjligt för enskilda att direkt kunna vända sig 
till en oberoende instans för att anmäla misstankar om oredlighet i 
forskning. För att en oberoende instans ska kunna göra en utred-
ning som garanterar rättssäkerhet för alla inblandade är det av stor 
vikt att forskningsutföraren kan bistå med relevanta underlag. 

Om forskningsresultat som bygger på fusk eller annan oredlig-
het i forskning har publicerats och resultaten ligger till grund för 
föreskrifter och policyutformning eller för hur processer, metoder 
och produkter utformas, är detta naturligtvis allvarligt. Det är 
därför av betydelse att information om resultatet av en utredning 
av oredlighet i forskning och eventuella konsekvenser av konsta-
terad oredlighet kommuniceras på ett lämpligt sätt. I USA använ-
der vissa myndigheter en sex-årsgräns för hur länge efter påstådd 
oredlighet i forskning som anmälningar kan göras och undersök-
ningar genomföras. Detta gäller t.ex. för den myndighet som 
granskar statligt finansierad biomedicinsk forskning, Office of 
Research Integrity. Men det har förekommit i internationella sam-
manhang att artiklar dragits tillbaka decennier efter konstaterad 
oredlighet. Det skulle därför kunna vara ändamålsenligt att ange en 
bortre gräns för när utredningar av oredlighet i forskning initieras. 
För- och nackdelar med en bortre gräns bör redovisas. 

Det är naturligtvis viktigt för de enskilda individer som är berörda 
i fall av misstänkt oredlighet i forskning att utredningen är 
rättssäker. Detta gäller för både den som misstanken riktas mot och 
den som väckt frågan om misstanke om oredlighet. Den som 
utpekas som misstänkt för oredlighet är i en utsatt position och kan 
få svårt att i efterhand rentvå sitt namn om det visar sig att någon 
oredlighet inte förekommit. Det kan bl.a. därför finnas behov av att 
ett oberoende organ ska kunna återuppta en utredning av oredlighet 
i forskning om nya fakta framkommer. Det finns även 
komplikationer med att anmäla misstänkt fusk i forskning. Så kallade 
”visselblåsare”, dvs. personer som slår larm om misstänkt 
oegentlighet, har ibland fått negativa reaktioner på sin anmälan. Om 
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en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning avges anonymt, 
men utan att direkta belägg finns eller någon som personligen vittnar 
om det inträffade, kan en sådan anmälan komma att betraktas som 
mindre seriös och det är inte säkert att den tas upp till prövning. Den 
som öppet anmäler forskningsfusk skyddas däremot inte av någon 
utredningssekretess, utan den anmälde har rätt att ta del av anmälan. 
Vissa länder, däribland Norge, Storbritannien och USA, har regel-
verk som skyddar visselblåsare. Det är därför angeläget att en utred-
ning kan bedrivas både med offentlig insyn och med beaktande av 
behovet av integritet för den enskilde. 

Förutom forskningsutförarens möjlighet att i egenskap av ar-
betsgivare vidta åtgärder har även statliga forskningsfinansiärer en 
möjlighet att avbryta bidrag till forskningsprojekt som bedömts 
bygga på förfalskade data. 

Det finns därför behov av att utreda forskningsutförarnas roll 
när det gäller upprätthållande av god sed i forskning och vid miss-
tänkt oredlighet i forskning och vilka uppgifter ett oberoende 
organ som ska utreda oredlighet i forskning bör ha. 

Utredaren ska därför 

 bedöma om det bör vara möjligt för enskilda att vända sig till ett 
oberoende organ för att anmäla misstänkt oredlighet i forsk-
ning, 

 bedöma om ett oberoende organ ska kunna utreda misstanke 
om oredlighet i forskning hos andra forskningsutförare än hög-
skolor, 

 föreslå vilka frågor om oredlighet i forskning ett oberoende 
organ ska kunna utreda, 

 ta ställning till om det bör finnas en bortre gräns för när utred-
ningar om oredlighet i forskning ska få initieras, 

 föreslå hur rättssäkerheten vid bedömning av misstänkt oredlig-
het ska kunna garanteras för både den anmälde och den som 
anmäler,   
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 utreda behovet av offentlig insyn liksom behovet av integritet 
för den enskilde och då beakta de förslag som lämnats i betän-
kandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31), och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Övriga uppgifter för ett oberoende organ som ska utreda frågor  
om oredlighet i forskning 

Utöver att svara för utredningar om oredlighet i forskning kan 
expertgruppen vid Centrala etikprövningsnämnden eller ett mot-
svarande oberoende organ även ges andra uppgifter, t.ex. att följa 
både den nationella hanteringen av oredlighet i forskning och den 
internationella utvecklingen på området samt svara för nationell 
kompetens inom forskningsetikområdet. 

Utredare ska därför 

 föreslå vilka övriga uppgifter utöver utredningar av oredlighet i 
forskning som ett oberoende organ bör ha. 

Hur bör ett oberoende organ som ska utreda oredlighet i forskning 
organiseras? 

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikpröv-
ningsnämnden är ett oberoende organ som på begäran av högskolor 
ska yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om 
oredlighet i forskning och konstnärlig forskning samt utveck-
lingsarbete. Expertgruppen består av en ordförande och fyra övriga 
ledamöter samt personliga ersättare för dessa. Under 2010–2013 
har oredlighetsgruppen lämnat yttranden i sex ärenden. 

Från forskarsamhället påpekas att antalet misstänkta fall av 
oredlighet i forskning ökar. Samtidigt är det förhållandevis få fall av 
misstänkt oredlighet där högskolorna under pågående utredning 
begär ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning.   
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Utredaren ska därför 

 göra en översyn av verksamheten vid expertgruppen för oredlig-
het i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden och vid be-
hov föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende ut-
redningar av oredlighet i forskning, med beaktande av de krav på 
tydlig ansvarsfördelning, rättssäkerhet och effektivitet som ut-
gör grunden för organisering av statlig verksamhet, och 

 lämna nödvändiga författningsförslag. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska analysera och redovisa vilka konsekvenser förslagen 
får för högskolor och för andra aktörer inom forskningssystemet. 
De ekonomiska och budgetära konsekvenserna ska bedömas och 
beräknas. Om utredarens förslag innebär kostnadsökningar, ska 
utredaren föreslå en finansiering enligt 14 § kommittéförordningen 
(1998:1474). 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska inhämta synpunkter från högskolor och andra forsk-
ningsutförare, Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Socialstyrelsen, 
Inspektionen för vård och omsorg, Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering, Myndigheten för delaktighet, huvudmännen för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst och med andra berörda 
aktörer. 

Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016. 
 
 

(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2016:87 

Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation  
för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07) 

Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2016 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 1 oktober 2015 kommittédirektiv om 
organisation för utredningar om oredlighet i forskning 
(dir. 2015:99). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas 
senast den 25 november 2016. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 28 februari 2017. 
 
 

(Utbildningsdepartementet) 
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Sammanfattning av enkät  
till universitet och högskolor 

Den 2 februari 2016 skickade utredningen en enkät innehållande 
fem frågor om god sed och oredlighet i forskning till samtliga stat-
liga universitet och högskolor och samtliga enskilda utbildnings-
anordnare med tillstånd att utfärda examina enlig lagen (1993:792) 
om tillstånd att utfärda vissa examina, totalt 48 lärosäten (i enkäten 
sammanfattas de under beteckningen högskolor). Svarstiden sattes 
till den 15 mars 2016. 

Svar lämnades av 47 lärosäten men fem av dessa redovisade att 
de inte bedrev någon forskning. Följande sammanställning av en-
kätens frågor och svar bygger därmed på uppgifter från 42 läro-
säten, varav 31 statliga universitet och högskolor och 11 enskilda 
utbildningsanordnare.  

1. För högskola som lyder under högskoleförordningen:  
Enligt 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) ska  
en högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt  
får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, 
konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid högskolan, 
utreda misstankarna. Hur många sådana misstankar har er 
högskola utrett under åren 2010–2015 och hur har ni rent 
allmänt fått kännedom om misstankarna? I hur många fall 
har oredlighet konstaterats? 

31 statliga universitet och högskolor och 10 enskilda utbildnings-
anordnare redovisar svar på denna fråga.  

De redovisar sammantaget 110 anmälda fall av oredlighet under 
sexårsperioden 2010–2015. I 16 av dessa har oredlighet konstaterats. 
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2. Hur definierar er högskola begreppen ”god sed i forskning” 
respektive ”oredlighet i forskning”?  

Som svar på frågan hur ”god sed i forskning” definieras hänvisar 
flera lärosäten till externa definitioner eller riktlinjer, framför allt 
sådana som publicerats eller sammanställts av Vetenskapsrådet:  

 God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 (6 st) 

 Vetenskapsrådets regler och riktlinjer (3 st) 

 codex.vr.se (3 st) 

 Vad är god forskningssed?, Vetenskapsrådets rapportserie 
2005:1 (2 st) 

 Riktlinjer för god medicinsk forskning, Medicinska forsknings-
rådet 1996 (1 st). 

Ett lärosäte hänvisar till Kommittén om forskningsetiks skrivning i 
betänkandet God sed i forskningen (SOU 1999:4):  

God sed i forskningen är den moraliska praxis som utvecklas då 
forskningens olika aktörer i dialog med det omgivande samhället 
kritiskt reflekterar kring forskningsverksamheten. 

Tretton lärosäten hänvisar till en egen definition av god forsk-
ningssed, t.ex. ett eget policy- eller riktlinjedokument. Ett lärosäte 
menar att forskarsamhället vet vad god sed är. Vissa lärosäten har 
redovisat flera definitioner. 17 lärosäten anger ingen definition eller 
har inte besvarat frågan. 

 
Som svar på frågan hur ”oredlighet i forskning” definieras hänvisar 
14 lärosäten till den definition som används vid Vetenskapsrådet: 

Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i sam-
band med forskning, vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till 
falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en 
persons insats i forskningen. 

Sju lärosäten hänvisar till den definition som tidigare föreslogs av 
Kommittén om forskningsetik:  

Med oredlighet i forskning menas att en forskare avsiktligt och på ett 
vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet 
bryter mot allmänt accepterade etiska normer. 
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Två lärosäten hänvisar till Sveriges universitets- och högskole-
förbunds riktlinjer om hantering av frågor om vetenskaplig oheder-
lighet. Ett lärosäte hänvisar till den amerikanska definitionen av 
oredlighet i forskning i Federal Policy on Research Misconduct. 

Många lärosäten beskriver också i sina definitioner eller redo-
görelser vilka konkreta handlingar som enligt dem utgör oredlighet 
i forskning: 

 Plagiering (22 st) 

 Förfalskning och fabrikation (21 st) 

 Underlåtelse att inhämta och följa nödvändiga tillstånd från 
berörda myndigheter, t.ex. etikprövningsnämnd (16 st) 

 Oberättigat hävdande av författarskap, undertryckande av för-
fattarskap, ändring av författarordning o.dyl. (15 st) 

 Obehörigt användande av information given i förtroende (8 st) 

 Förtigande/undertryckande av resultat/uppgifter (7 st) 

 Avsteg från god vetenskaplig sed/underlåtelse att följa veder-
tagna forskningsetiska rekommendationer (6 st) 

 Försvårande av vetenskaplig granskning (6 st) 

 Presentation eller annan spridning av falska eller förvrängda 
resultat (3 st) 

 Osaklig eller missvisande sammanställning av egna resultat  
(2 st) 

Vissa lärosäten har ett eget definierat skuldkrav i sin definition 
(skuldkrav ingår också i både Vetenskapsrådets och Kommittén om 
forskningsetiks definitioner som många hänvisar till). Några menar 
att det för ansvar krävs att oredligheten har begåtts uppsåt-
ligen/medvetet medan andra menar att det för ansvar krävs att den 
vetenskapliga oredligheten har begåtts medvetet eller av grov 
oaktsamhet. Ett par lärosäten skriver ut att missbedömningar och 
tolkningsfel och andra ursäktliga misstag inte utgör oredlighet. 
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3. Hur använder er högskola begreppen ”god sed i forskning” 
respektive ”oredlighet i forskning”? 

Lärosätena har uppfattat denna fråga på olika sätt. Vissa hänvisar 
till hur de definierar begreppen i handläggningsordningar och rikt-
linjer. Andra beskriver hur begreppen kommer till praktisk an-
vändning i verksamheten. De vanligaste svaren av det senare slaget 
handlar om att begreppen används i forskningen eller som vägled-
ning för forskningen, i utredningar om oredlighet eller i utbild-
ningen (ett tiotal svar vardera). På vilket sätt begreppen används i 
forskningen eller som vägledning för forskningen framgår oftast 
inte. Två lärosäten svarar att begreppen används i en levande 
diskussion om forskning vid lärosätet. 

4. Hur hanterar er högskola i praktiken frågor kring 
utredningar av misstänkt oredlighet i forskning?  

Enligt svaren har 35 av 42 lärosäten beslutat om en hanteringsord-
ning som ska följas när misstankar om oredlighet uppstår, men bara 
drygt hälften har hanterat sådana misstankar. I färre än tio procent 
av de redovisade ärendena om misstänkt oredlighet vid statliga uni-
versitet och högskolor 2010–2015 har yttrande inhämtats från 
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikpröv-
ningsnämnden. 

Enligt svaren skiljer sig lärosätenas hanteringsordningar åt ur 
flera aspekter. En del lärosäten beskriver en plikt att anmäla miss-
tänkt oredlighet i forskning för vissa kategorier av anställda, t.ex. 
prefekter och dekaner, eller alla personer i chefsposition. Vid några 
lärosäten har alla anställda skyldighet att anmäla misstänkt oredlig-
het till rektor eller annan överordnad.  

Vid 26 av 35 lärosäten med en beskriven hanteringsordning ska 
utredningen göras i två steg. Den inledande undersökningen görs 
antingen av en stående nämnd eller kommitté, en för varje tillfälle 
sammansatt ad hoc-grupp, eller en jurist eller annan handläggare, 
ofta vid universitetsledningen. Den fullständiga utredningen görs 
vid vissa lärosäten av samma konstellation som gjorde den inle-
dande utredningen medan den vid andra görs av en ny konstella-
tion, som kan vara av ad hoc-karaktär eller en stående nämnd eller 
kommitté. Några lärosäten har inskrivet i sin hanteringsordning att 
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ärendena efter en inledande undersökning alltid ska lämnas till 
Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikpröv-
ningsnämnden. Bland de lärosäten som inte gör utredningar i två 
steg är det vanligare att utredningen görs av en stående nämnd eller 
kommitté än att det bestäms från fall till fall vem som ska utreda.  

Den nämnd eller kommitté som vid vissa lärosäten ansvarar för 
utredningar av misstänkt oredlighet hanterar ibland också forsk-
ningsetiska frågor i en vidare bemärkelse. Vid flera lärosäten är det 
obligatoriskt med utländska experter i den nämnd eller kommitté 
som utreder misstankar om oredlighet i forskning. 

I vissa hanteringsordningar anges tidsfrister för hur lång tid en 
utredning högst bör ta. Den vanligaste ambitionen är att den inle-
dande utredningen bör ta högst två månader medan den önskade 
längden för den fullständiga utredningen varierar mellan högst två 
och högst sex månader. 

5. Vad ger ni för kurser som handlar om
frågor om god sed i forskning respektive
oredlighet i forskning, dels för studerande på grundnivå,
avancerad nivå och forskarnivå samt dels för forskare?

Enligt svaren ingår moment om god sed och oredlighet i forskning 
i alla berörda lärosätens forskarutbildning. De flesta lärosäten har 
även moment om det på grund- och avancerad nivå. Färre har redo-
visat att det ges obligatoriska kurser om god sed och oredlighet i 
forskning för verksamma forskare och handledare. 



Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder 
–  en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N. 

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.

4. För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket. S.

5. Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

6. Se barnet! Ju.

7. Straffprocessens ramar och 
domstolens beslutsunderlag 
i brottmål – en bättre hantering av 
stora mål. Ju.

8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. M.

9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.

10. Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. U.



Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]

Justitiedepartementet

Se barnet! [6]

Straffprocessens ramar och domstolens 
beslutsunderlag i brottmål  
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Miljö- och energidepartementet

Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. [8]

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder 
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld. Del 1 och 2.[5]

Utbildningsdepartementet

Det  handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. [10]
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Yttrande över betänkandet SOU2017:39 
Ny dataskyddslag

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län delar i stort utredningens 
bedömningar och ställer sig bakom grundtankarna i utredningens förslag men 
lämnar synpunkter avseende barns samtycke som rättslig grund samt kring 
sanktionshantering.  

Information i ärendet
EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den
25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger 
utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.
I remissen föreslås att personuppgiftslagen (1998:204) och 
personuppgiftsförordningen (1998:1191) ska upphävas och att de kompletterande
bestämmelser som är av generell karaktär samlas i en ny övergripande lag och 
förordning om dataskydd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-01

    

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör 

Siw Kullberg
Kanslidirektör 
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Justitiedepartementet
     
           

Yttrande över betänkandet SOU 2017:39     
Ny dataskyddslag
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet beretts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och 
lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Region Jönköpings län delar i stort utredningens bedömningar och ställer sig 
bakom grundtankarna i utredningens förslag. Region Jönköpings län lämnar 
därutöver synpunkter avseende barns samtycke som rättslig grund samt kring 
sanktionshantering.

Synpunkter på förslaget
9. Barns samtycke som rättslig grund
Utredningen föreslår att barn som har fyllt 13 år själva ska kunna samtycka till 
personuppgiftsbehandling i samband med att informationssamhällets tjänster 
erbjuds direkt till barn. Dataskyddsförordningen stadgar 16 år.

Region Jönköpings län konstaterar inledningsvis att förslaget avviker från den 
gängse åldersgränsen på 15 år för barns medbestämmande inom svensk rätt. 
Några av de skäl som utredningen lyfter fram som grund för sitt förslag om en 
lägre åldersgräns är enligt Region Jönköpings läns bedömning inte fullt ut 
övertygande. Bland annat lyfter man fram bristen på säker åldersverifiering och 
risken att ålderskravet på ett enkelt sätt kringgås när det gäller digitala medier. Att 
på grund av sådana skäl välja en lägre åldersgräns synes tveksamt. Istället borde 
man rimligtvis fundera över hur dessa brister och risker kan avvärjas eller 
minimeras. Region Jönköpings län vill i sammanhanget poängtera det särskilda 
behovet av skydd för barns integritet och anser att valet av åldersgräns äger ett 
viktigt symbolvärde - gentemot såväl barn, föräldrar som informationssamhällets 
tjänsteleverantörer. 
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Som en jämförelse vill Region Jönköpings län lyfta fram ett par andra 
sammanhang (som utredningen inte berört) där barns mognad i förhållande till 
eget ansvar och medbestämmande har bedömts. 

Enligt 1 kap 6 § Brottsbalken gäller 15 år som åldersgräns för när ett barn kan 
dömas till påföljd för brott. Lagstiftaren har således bedömt att barn vid denna 
ålder kan och måste ta straffrättsligt ansvar för sina handlingar. Aktuell 
åldersgräns är, enligt Region Jönköpings län, relevant vid bedömningen av när det 
är lämpligt att barn själva ska kunna samtycka till personuppgiftsbehandling i 
samband med att informationssamhällets tjänster erbjuds direkt till dem. Redan 
idag är det uppenbart att många brott (exempelvis hot, ofredande, 
ärekränkningsbrott och sexualbrott) begås på eller med hjälp av sociala nätverk, 
chattforum etc. Inte sällan begås dessa brott av minderåriga mot andra 
minderåriga. Möjligheten att få tillgång till och nyttja informationssamhällets 
tjänster bör rimligtvis förenas med ett visst ansvar. Detta talar för att 
åldersgränsen för straffansvar, alltså 15 år, även bör gälla för barns rätt att själva 
samtycka till personuppgiftsbehandling. 

Region Jönköpings län vill också nämna de nya gemensamma reglerna för hur 
landsting och regioner ska ge patienter tillgång till sina journaler digitalt, i vilka 
man bestämt åldersgränsen för när man automatiskt kan få tillgång till sina 
uppgifter till 16 år. Reglerna är framtagna av Inera, landstingens och regionernas 
samverkansorgan för e-hälsa.

Från och med vilken ålder barn kan samtycka till behandling av känsliga 
personuppgifter framgår inte av förordningen och omfattas inte heller av 
utredningens överväganden. I avsnitt 10 har utredarna gjort den generella 
bedömningen att det inte finns anledning att införa ett förbud mot behandling av 
känsliga personuppgifter när den registrerade uttryckligen har givit sitt samtycke. 
Med hänsyn till att personuppgifter som rör barn anses särskilt skyddsvärda 
bedömer Region Jönköpings län att det finns skäl att förhindra att känsliga 
uppgifter rörande barn under 16 år behandlas enbart efter ett samtycke från barnet 
i fråga.

Sammantaget bedömer Region Jönköpings län att en högre åldersgräns för barns 
samtycke bör övervägas. I vart fall bör ett förbud i nationell lagstiftning avseende 
behandling av känsliga uppgifter rörande barn under 16 år övervägas.

18.5.3 Sanktioner
Utredningen föreslår ett beloppstak för myndigheter, vilket Region Jönköpings län 
tillstyrker. Det framgår dock inte om kommunala bolag ska kategoriseras som en 
myndighet eller ett privat subjekt, vilket har betydelse för vilket sanktionsansvar 
nämnda bolag åläggs. Ett förtydligande vore önskvärt.
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Utredningen konstaterar vidare att samma typ av överträdelse bör leda till samma 
typ av sanktion oavsett om överträdelsen begåtts av en myndighet eller av ett 
privat subjekt. Region Jönköpings län befarar att denna utgångspunkt leder till 
orättvisa med hänsyn till de stora skillnader som råder mellan kommuner och 
regioner/landsting i Sverige – storleksmässigt och resursmässigt. Principen 
riskerar att slå mycket hårt mot mindre kommuner och regioner/landsting.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör 
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Till statsrådet och chefen 
för Justitiedepartementet 

Regeringen beslutade den 25 februari 2016 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att föreslå de anpassningar och komplette-
rande författningsbestämmelser på generell nivå som den nya data-
skyddsförordningen ger anledning till (dir. 2016:15). 

Som särskild utredare förordnades samma dag justitierådet Inga-
Lill Askersjö.  

Som experter att biträda utredningen förordnades den 23 mars 
2016 juristen Carolina Brånby, dataskyddschefen Caroline Olstedt 
Carlström, rättssakkunnige Manne Heimer, rättsliga utredaren Per 
Kjellsson, chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, kammarrättsrådet 
Elisabet Reimers, doktoranden Daniel Westman samt förbundsjuris-
ten Staffan Wikell. Elisabet Reimers entledigades från uppdraget den 
15 december 2016.  

Som sakkunnig i utredningen förordnades den 1 november 2016 
chefsrådmannen Maria Eka, som även har haft ett särskilt uppdrag 
att bistå sekretariatet med vissa frågor. 

Som sekreterare anställdes den 1 mars 2016 juristen Maria Jonsson 
och den 17 mars 2016 enhetschefen Ulrika Söderqvist. Den 
15 oktober 2016 anställdes rättsliga specialisten Jenny Nyman för 
tiden till och med den 31 mars 2017.  

Utredningen, som har tagit sig namnet Dataskyddsutredningen, 
överlämnar härmed betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39). 
Experterna och den sakkunniga har deltagit i utredningsarbetet i 
sådan utsträckning att det har varit motiverat att formulera betän-
kandet i vi-form. Uppdraget är härmed slutfört. 



Stockholm den 12 maj 2017 

Inga-Lill Askersjö 

/ Ulrika Söderqvist 
Maria Jonsson 
Jenny Nyman 
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Sammanfattning 

Inledning 

EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 
25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige 
men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av 
olika slag.  

Vårt övergripande uppdrag har varit att föreslå en ny nationell 
reglering som på ett generellt plan kompletterar dataskyddsförord-
ningen. I vårt uppdrag har däremot inte ingått att se över de s.k. regis-
terförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling 
av personuppgifter. Vi har inte heller haft i uppdrag att analysera eller 
beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär. 
Det är därmed bara ett fåtal av alla de frågor som regleras i dataskydds-
förordningen som behandlas eller ens nämns i detta betänkande. 

Vi har, inom ramen för vårt uppdrag, strävat efter att den person-
uppgiftsbehandling som är tillåten i dag i möjligaste mån ska kunna 
fortsätta. Vårt arbete har alltså inte syftat till att vare sig utvidga eller 
inskränka möjligheterna till behandling av personuppgifter, annat än 
då dataskyddsförordningen kräver en sådan förändring. 

Ett nytt svenskt regelverk om dataskydd 

Vi föreslår att personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgifts-
förordningen (1998:1191) ska upphävas och att de kompletterande 
bestämmelser som är av generell karaktär samlas i en ny övergripande 
lag och förordning om dataskydd. För att betona att författningarna 
inte är heltäckande, utan endast utgör komplement till dataskydds-
förordningen, bör de benämnas lagen med kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning respektive förordningen med 



Sammanfattning SOU 2017:39 

20 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Vi har 
valt att kalla den nya lagen dataskyddslagen i detta betänkande. 

Dataskyddsförordningen ska gälla även i verksamhet  
som inte omfattas av unionsrätten 

Behandling av personuppgifter som utförs som ett led i en verksamhet 
som inte omfattas av unionsrätten, t.ex. i verksamhet som rör natio-
nell säkerhet, omfattas inte av dataskyddsförordningen. Detsamma 
gäller behandling av personuppgifter i verksamhet som omfattas av 
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. För att säkerställa 
att det inom varje verksamhet finns ett fullgott skydd av personupp-
gifter anser vi dock att förordningens bestämmelser i tillämpliga delar 
bör gälla även i dessa fall. Vårt förslag om utsträckt tillämpnings-
område hindrar dock inte att det för en viss sådan verksamhet införs 
en särskild reglering, om det skulle anses mer lämpligt. 

Sektorsspecifika bestämmelser ska ha företräde 
framför dataskyddslagen  

De bestämmelser som vi föreslår är av generell karaktär. På vissa 
områden kommer det att finnas behov av lag- eller förordnings-
bestämmelser kring behandling av personuppgifter som avviker från 
dataskyddslagens reglering. Det kan t.ex. röra sig om bestämmelser 
som specificerar den rättsliga grunden för en myndighets behandling 
av personuppgifter, begränsningar av rätten att behandla känsliga 
personuppgifter i en viss verksamhet eller särskilda förfaranderegler. 
Vi föreslår att sådana avvikande bestämmelser ska ha företräde framför 
dataskyddslagen. Det innebär dock inte att de därigenom också får 
företräde framför dataskyddsförordningen inom det aktuella området. 
För att en avvikande bestämmelse i exempelvis en registerförfattning 
ska kunna tillämpas, måste den vara förenlig med dataskyddsförord-
ningen och avse en fråga som får särregleras genom nationell rätt.  

Annorlunda förhåller det sig när det gäller verksamhet som inte 
omfattas av unionsrätten, dvs. där dataskyddsförordningen inte är 
direkt tillämplig men där den har fått ett utsträckt tillämpnings-
område genom dataskyddslagen. I det fallet kan det genom ett 
undantag i lag eller förordning föreskrivas att dataskyddsförord-
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ningen inte ska gälla i verksamheten. Ett sådant undantag kan också 
ange att endast vissa delar av dataskyddsförordningen inte ska gälla. 

Förhållandet till våra grundlagar förändras inte 

Våra detaljerade tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar är unika i jäm-
förelse med hur motsvarande reglering ser ut i övriga Europa. Data-
skyddsförordningen inskränker inte möjligheterna att behandla 
personuppgifter på det grundlagsreglerade området. Det får inte råda 
någon osäkerhet kring detta, eftersom det skulle kunna få påverkan 
på vitala och mycket känsliga delar av den opinionsskapande verk-
samheten, såsom meddelarfrihet och källskydd. Vi föreslår därför en 
upplysningsbestämmelse som tydliggör att bestämmelserna i data-
skyddsförordningen och i dataskyddslagen inte ska tillämpas i den 
utsträckning det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om 
tryck- och yttrandefrihet. 

Utanför det grundlagsskyddade området föreslår vi att ett 
undantag från dataskyddsförordningen införs för sådan behandling 
av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för aka-
demiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. Vissa av dataskydds-
förordningens bestämmelser, bland annat de som rör säkerhet för 
personuppgifter, ska dock tillämpas även i dessa fall. 

Utrymmet för att ge offentlighetsprincipen företräde framför per-
sonuppgiftsregleringen är tydligt i dataskyddsförordningen. Tryckfri-
hetsförordningens reglering om allmänhetens tillgång till handlingar 
kan alltså fortsätta att tillämpas, även när det gäller allmänna hand-
lingar som innehåller personuppgifter.  

Barn som har fyllt 13 år ska i vissa fall kunna samtycka  
till behandling av personuppgifter 

Enligt förordningen ska ett barn ha fyllt 16 år för att självt kunna sam-
tycka till behandling av personuppgifter vid erbjudandet av informa-
tionssamhällets tjänster, t.ex. sociala medier, söktjänster och s.k. appar 
för smarta enheter. Vi föreslår att denna åldersgräns ska sänkas till 
13 år i Sverige. För barn yngre än så krävs att samtycket lämnas av 
vårdnadshavaren eller att barnets samtycke godkänns av denne. 
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Rättsliga förpliktelser, myndighetsutövning  
och uppgifter av allmänt intresse ska vara  
särskilt reglerade för att utgöra rättslig grund 

Enligt dataskyddsförordningen måste en rättslig förpliktelse, myndig-
hetsutövning eller uppgift av allmänt intresse vara fastställd i enlighet 
med nationell rätt eller unionsrätt för att kunna utgöra rättslig grund 
för behandling av personuppgifter. Vi föreslår bestämmelser i data-
skyddslagen som förtydligar hur dessa företeelser fastställs i enlighet 
med svensk rätt. En rättslig förpliktelse är enligt svensk rätt fastställd 
om den gäller enligt lag eller annan författning eller följer av kollek-
tivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 
författning. Myndighetsutövning fastställs i svensk rätt genom lag 
eller annan författning. Uppgifter av allmänt intresse är fastställda i 
enlighet med svensk rätt om de följer av lag eller annan författning 
eller av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag 
eller annan författning. 

Med anledning av att vårt uppdrag har omfattat arkivfrågor har vi 
uppmärksammat att enskilda arkivinstitutioner kan sakna en fast-
ställd rättslig grund för behandling av personuppgifter. I avvaktan på 
den breda översyn av arkivväsendet som regeringen har aviserat, 
föreslår vi att rättslig grund ska kunna fastställas av Riksarkivet, 
genom föreskrifter eller beslut i enskilda fall. 

Känsliga personuppgifter får behandlas  
bara om det uttryckligen är tillåtet 

Enligt dataskyddsförordningen gäller som huvudregel, liksom tidigare, 
ett förbud mot behandling av känsliga personuppgifter. Behandling av 
sådana personuppgifter får ske bara om det finns stöd i någon av 
förordningens undantagsbestämmelser. Vissa undantag från förbudet 
följer direkt av förordningen, medan andra förutsätter stöd även i 
nationell rätt. Vi föreslår att ett sådant stöd ska införas i dataskydds-
lagen när det gäller nödvändig behandling av personuppgifter på 
arbetsrättens område, inom hälso- och sjukvård, i social omsorg, i 
arkivverksamhet och i statistisk verksamhet. Stödet för behandlingen 
ska vara förenat med vissa restriktioner. 



SOU 2017:39 Sammanfattning 

23 

Myndigheter ska få behandla känsliga personuppgifter  
med stöd av ett nytt myndighetsundantag 

Myndigheter har ofta berättigade skäl att behandla känsliga person-
uppgifter och i många fall sker detta i den registrerades eget intresse. 
För att säkerställa att nödvändig behandling kan ske även efter det att 
dataskyddsförordningen börjar gälla bedömer vi att det krävs ett nytt 
undantag för behandling av känsliga personuppgifter hos myndighe-
ter. Vi föreslår att sådan behandling ska få ske 

– i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är 
nödvändiga för handläggningen av ett ärende,  

– om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen 
krävs enligt lag, eller 

– i enstaka fall, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med 
behandlingen och behandlingen inte innebär ett otillbörligt in-
trång i den registrerades personliga integritet. 

Vi föreslår också att det vid behandling som sker med stöd av det nya 
myndighetsundantaget ska vara förbjudet att använda sökbegrepp som 
avslöjar känsliga personuppgifter. 

Personuppgifter som rör lagöverträdelser ska få behandlas av 
myndigheter och annars bara om det uttryckligen är tillåtet 

Vi föreslår att behandling av personuppgifter som rör fällande domar i 
brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella 
tvångsmedel även fortsättningsvis ska få utföras av myndigheter.  

För att andra än myndigheter ska få behandla sådana uppgifter 
föreslår vi att det måste finnas uttryckligt stöd i lag eller förordning 
eller i föreskrifter eller förvaltningsbeslut från Datainspektionen. Vi 
föreslår ett sådant stöd i lag när det gäller uppgifter som behandlas 
för arkivändamål av allmänt intresse, förutsatt att behandlingen sker 
som en följd av de skyldigheter att bevara och vårda handlingar som 
anges i arkivlagstiftningen och andra föreskrifter.  
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Personnummer får under vissa förutsättningar  
behandlas även i fortsättningen 

Vi föreslår att uppgifter om personnummer eller samordningsnum-
mer även fortsättningsvis ska få behandlas när det är klart motiverat 
med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.  

Det finns begränsningar för när arkiverade uppgifter och 
statistikuppgifter får användas för åtgärder mot den registrerade 

Personuppgifter som behandlas enbart för arkivändamål av allmänt 
intresse eller för statistiska ändamål får enligt vårt förslag inte använ-
das för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade, annat än om det 
finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. 

Begränsningen i fråga om arkiverade uppgifter ska inte gälla för 
myndigheter. Det ska däremot begränsningen rörande statistikupp-
gifter göra.  

Rätten till registerutdrag och information m.m.  
ska i vissa fall vara begränsad 

Den registrerades rättigheter stärks genom dataskyddsförordningen. 
Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga. Vissa viktiga undantag 
från rättigheterna regleras direkt i förordningen. Vi föreslår där-
utöver att rätten till information och s.k. registerutdrag inte ska gälla 
uppgifter som omfattas av sekretess. Rätten till registerutdrag ska 
som huvudregel inte heller gälla personuppgifter som finns i löpande 
text som utgör utkast eller minnesanteckning. Hos Riksarkivet och 
andra arkivmyndigheter ska rätten till registerutdrag, rättelse m.m. 
vara begränsad när det gäller personuppgifter som finns i arkiv-
material som tagits emot för förvaring av myndigheten.  
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Vissa beslut som fattas av en personuppgiftsansvarig  
myndighet får överklagas till domstol 

I likhet med vad som gäller enligt personuppgiftslagen ska vissa 
beslut som en myndighet fattar i egenskap av personuppgiftsansvarig 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det gäller sådana 
beslut som myndigheten fattar med anledning av att den registrerade 
utövar sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det kan t.ex. 
röra sig om avslagsbeslut på begäran om att den registrerade ska få 
tillgång till sina personuppgifter, att uppgifter ska rättas eller raderas 
eller att en behandling ska begränsas.  

Den registrerade kan begära skadestånd 

Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt till ersättning 
från den personuppgiftsansvarige eller ett personuppgiftsbiträde om 
skada har uppstått på grund av överträdelser av förordningen. Vi före-
slår att det i dataskyddslagen förtydligas att denna rätt till skadestånd 
även gäller vid överträdelser av bestämmelser i dataskyddslagen och 
andra författningar som kompletterar förordningen.  

Datainspektionen ska utöva tillsyn 

Datainspektionen ska vara den myndighet som ska utöva tillsyn och 
övervaka att bestämmelserna i dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen efterlevs. Inspektionens tillsynsbefogenheter anges i 
dataskyddsförordningen. Dessa befogenheter ska enligt vårt förslag 
gälla även vid tillsynen över att dataskyddslagen och annan komplet-
terande lagstiftning följs. 

Datainspektionens beslut enligt dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Datainspektionen ska behandla klagomål inom tre månader 

Om en registrerad anser att personuppgifter behandlas på ett sätt 
som strider mot dataskyddsförordningen kan ett klagomål lämnas in 
till Datainspektionen. Klagomålet ska behandlas inom tre månader. 
Om det inte sker får den registrerade enligt vårt förslag begära ett 
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besked i frågan om Datainspektionen avser att utöva tillsyn eller 
inte. Om Datainspektionen behöver mer tid för att behandla klago-
målet, får begäran avslås genom ett motiverat beslut. Den registre-
rade får överklaga detta beslut till allmän förvaltningsdomstol genom 
en s.k. dröjsmålstalan. 

Sanktionsavgift kan tas ut även av myndigheter som gör fel  

Genom dataskyddsförordningen införs en möjlighet för Datainspek-
tionen att ta ut en administrativ sanktionsavgift av ett företag eller 
andra enskilda som bryter mot dataskyddsregleringen. En sådan sank-
tionsavgift ska enligt vårt förslag även kunna tas ut av en myndighet.  

Vi föreslår inte någon straffbestämmelse motsvarande den som 
gäller enligt personuppgiftslagen. 

Sekretessfrågor 

Genom dataskyddsförordningen införs en skyldighet för myndigheter 
och vissa företag att utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska vara 
bundet av sekretess enligt unionsrätten eller den nationella rätten.  

För dataskyddsombud som deltar i det allmännas verksamhet 
gäller offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess. 
För den privata sektorn föreslår vi att tystnadsplikt ska gälla för data-
skyddsombud i fråga om sådant som ombudet har fått veta om 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. 

Konsekvenser 

Dataskyddsförordningens direkt tillämpliga bestämmelser kommer 
att leda till konsekvenser, både för det allmänna och för enskilda. Vi 
har dock inte haft i uppgift att bedöma eller redovisa dessa konse-
kvenser. I vårt uppdrag ingår däremot att bedöma konsekvenserna av 
våra förslag, i den mån dessa medför förändringar jämfört med vad 
som gäller i dag.  

Våra förslag innebär att Riksarkivet, Datainspektionen och de 
allmänna förvaltningsdomstolarna får något fler arbetsuppgifter. Vi 
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bedömer dock att kostnadsökningarna för berörda aktörer inte kom-
mer att bli större än att de ryms inom de befintliga anslagen.  

Våra förslag medför inga nya kostnader eller ökad administrativ 
börda för enskilda.  

Vi anser att förslagen stärker skyddet för enskildas personliga 
integritet. 
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Summary 

Introduction 

The EU’s new General Data Protection Regulation begins to apply 
on 25 May 2018. The General Data Protection Regulation will be 
directly applicable in Sweden, but it provides scope for supplemen-
tary national provisions of various kinds.  

Our overarching remit was to propose a new national regulation 
that supplements the General Data Protection Regulation at a general 
level. However, our remit did not include reviewing the ‘register 
statutes’ or other sector-specific regulations on the processing of 
personal data. Nor did our remit include analysing or describing any 
changes that the General Data Protection Regulation in itself entails. 
Therefore, only a few of all the issues regulated in the General Data 
Protection Regulation are dealt with or even mentioned in this 
report. 

Within the framework of our remit, we have endeavoured to 
ensure that the personal data processing currently permitted is able 
to continue as far as possible. Our work was therefore not intended 
to broaden or restrict the possibilities of processing personal data, 
other than in cases where the General Data Protection Regulation 
requires such a change. 

A new Swedish regulatory framework on data protection 

We propose that the Personal Data Act (1998:204) and the Personal 
Data Ordinance (1998:1191) should be repealed and that the supple-
mentary provisions of a general nature should be collected in a new 
overall act and ordinance on data protection. To emphasise the fact 
that the statutes are not comprehensive and that they are simply a 
supplement to the General Data Protection Regulation, they should 
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be named the Act containing supplementary provisions to the EU 
General Data Protection Regulation and the Ordinance containing 
supplementary provisions to the EU General Data Protection Regu-
lation. In this report, we have chosen to refer to the new act as the 
Data Protection Act. 

The General Data Protection Regulation also  
to apply to activities not covered by EU law 

The processing of personal data carried out as part of an activity not 
covered by EU law, e.g. activities concerning national security, is not 
covered by the General Data Protection Regulation. The same applies 
to the processing of personal data in activities covered by the EU 
Common Foreign and Security Policy. However, to ensure that there 
is sufficient protection of personal data in each activity, we consider 
that the relevant parts of the Regulation’s provisions should apply in 
these cases as well. Yet our proposal on expanding the field of appli-
cation would not preclude the introduction of a separate regulation 
for a certain activity of this kind, if deemed more appropriate. 

Sector-specific provisions to take precedence  
over the Data Protection Act  

The provisions we propose are of a general nature. In certain areas, 
there will be a need for provisions in acts or ordinances concerning 
processing of personal data that deviate from the regulations in the 
Data Protection Act. That may include provisions specifying the legal 
basis for a public authority’s processing of personal data, restrictions 
on the right to process sensitive personal data in a certain activity or 
special procedural rules. We propose that such deviating provisions 
should take precedence over the Data Protection Act. However, this 
does not mean that they would thus also take precedence over the 
General Data Protection Regulation within the area in question. In 
order for a deviating provision in, for example, a register statute to be 
applied, it has to be compatible with the General Data Protection 
Regulation and refer to an issue that is allowed to be subject to 
special rules in national law.  
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The situation is different with regard to activities that are not 
covered by EU law, i.e. when the General Data Protection Regulation 
is not directly applicable but it has been given a broader field of 
application through the Data Protection Act. In such cases, it may be 
prescribed through an exemption in an act or ordinance that the 
General Data Protection Regulation does not apply to that specific 
activity. Such an exemption may also state that only certain parts of 
the General Data Protection Regulation do not apply. 

No changes in relation to our constitution 

Our detailed Fundamental Law on Freedom of Expression and Free-
dom of the Press Act are unique compared with corresponding 
regulations in the rest of Europe. The General Data Protection Act 
does not limit the possibilities of processing personal data in the area 
governed by the constitution. There must be no uncertainty about 
this, since such uncertainty could have an impact on vital and very 
sensitive parts of opinion-making activities, such as freedom of 
communication and protection of sources. We therefore propose an 
information provision to make clear that the provisions of the 
General Data Protection Regulation and the Data Protection Act 
must not be applied to the extent that they contravene the consti-
tutional provisions on freedom of the press and freedom of expres-
sion. 

Beyond the area protected by the constitution, we propose that an 
exemption from the General Data Protection Regulation be intro-
duced for the processing of personal data that occurs for journalistic 
purposes or for academic, artistic or literary expression. However, 
some of the provisions in the General Data Protection Regulation, 
including those concerning the security of personal data, should be 
applied in these cases as well. 

The scope for allowing the principle of public access to official 
documents to take priority over the personal data regulations is clear 
in the General Data Protection Regulation. This means that the rules 
contained in the Freedom of the Press Act on public access to docu-
ments can continue to be applied, also when it comes to official 
documents that contain personal data.  
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Children who are 13 and above in certain cases to be able  
to consent to the processing of their personal data 

Under the General Data Protection Regulation, a child must be 16 to 
be able to give their own consent to the processing of personal data in 
relation to offers of information society services, such as social 
media, search engines and apps for smart devices. We propose that 
this age limit be lowered to 13 in Sweden. For younger children, con-
sent must be given by a custodial parent or the child’s consent must 
be approved by the custodial parent. 

Legal obligations, exercise of official authority  
and tasks carried out in the public interest  
to be subject to separate regulations to form a legal basis 

Under the General Data Protection Regulation, a legal obligation, the 
exercise of official authority or tasks carried out in the public interest 
must be laid down by national law or EU law to be able to form a 
legal basis for the processing of personal data. We propose provisions 
in the Data Protection Act that clarify how these phenomena are 
established in line with Swedish law. Under Swedish law, a legal 
obligation is established if it applies under an act or other statute or 
follows from collective agreements or decisions issued pursuant to an 
act or other statute. Exercise of official authority is established under 
Swedish law through an act or other statute. Under Swedish law, a 
task carried out in the public interest is established if it follows from 
an act or other statute or from collective agreements or decisions 
issued pursuant to an act or other statute. 

Because our remit covered archive issues, we have drawn attention 
to the fact that private archive institutions might lack an established 
legal basis for processing personal data. Pending the broad review of 
the archive system that the Government has announced, we propose 
that it should be possible for the National Archives to establish a 
legal basis through regulations or decisions in individual cases. 
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Sensitive personal data may be processed  
only if explicitly permitted 

Under the General Data Protection Regulation, the general rule, as 
before, is that processing of sensitive personal data is prohibited. 
Processing of such personal data may only be carried out if there is 
support for this in one of the Regulation’s exemption clauses. Certain 
exemptions from the general rule follow directly from the Regu-
lation, whereas others require support in national law as well. We 
propose that this kind of support be introduced in the Data Pro-
tection Act with regard to necessary processing of personal data in 
the area of employment law, health and medical care, social care, 
archive activities and statistics activities. Support for processing must 
be linked to certain restrictions. 

Authorities to be able to process sensitive personal data  
under a new authority exception 

Authorities often have legitimate reasons for processing sensitive 
personal data, and in many cases this is done in the data subject’s own 
interests. To ensure that the necessary processing can be carried out 
even after the General Data Protection Regulation begins to apply, 
we consider that there is a need for a new exception regarding the 
processing of sensitive personal data held by authorities. We propose 
that such processing may be carried out: 

– in running text if the data was provided in a matter or is 
required to deal with a matter;  

– if the data was provided to the authority and processing is 
required by law; or 

– in individual cases, if it is absolutely necessary for the purpose 
of the processing and the processing does not entail an 
improper intrusion on the personal privacy of the data subject. 

We further propose that when carrying out processing under the new 
authority exception, using search terms that reveal sensitive personal 
data it is to be prohibited. 
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Personal data that concerns criminal offences to be processed  
by authorities and otherwise only if explicitly permitted 

We propose that authorities should continue to be able to process 
personal data that concerns criminal convictions and offences or 
coercive measures under criminal law.  

For actors other than authorities to be able to process such data, 
we propose that there must be explicit support in an act or ordinance 
or in regulations or administrative orders issued by the Swedish Data 
Protection Authority. We propose that support of this kind be laid 
down in law with regard to data processed for archiving purposes in 
the public interest, provided that the processing is carried out as a 
result of the obligations to protect and preserve documents specified 
in archive legislation and other provisions.  

Under certain circumstances, personal identity numbers  
to continue to be processed 

We propose that data concerning personal identity numbers or coor-
dination numbers may continue to be processed when clearly justi-
fied with respect to the purpose of the processing, the importance of 
positive identification or some other significant reason.  

There are restrictions on when archived data and statistics  
may be used for measures against a data subject 

Under our proposal, personal data processed exclusively for archiv-
ing purposes in the public interest or for statistical purposes may 
not be used to take action in matters concerning the data subject 
unless there are exceptional grounds for doing so with respect to 
the person’s vital interests. 

Regarding archived data, this restriction will not apply to authori-
ties. However, the restriction regarding statistical data will apply to 
authorities.  
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In some cases, the right to access to the personal data  
and information, etc. to be restricted 

The rights of data subjects are strengthened under the General Data 
Protection Regulation. However, these rights are not unconditional. 
Certain important exceptions from the rights are regulated directly in 
the Regulation. In addition, we propose that the right to information 
and access to the personal data should not apply to data that is 
subject to secrecy regulations. As a general rule, the right to access to 
the personal data should not apply to personal data contained in 
running texts that constitute rough drafts or notes. Furthermore, the 
right to access to the personal data, rectification, etc. is to be rest-
ricted as regards personal data contained in archive material received 
for storage by the National Archives and other archiving authorities.  

Certain decisions taken by an authority acting as controller  
of personal data may be appealed to a court of law 

As is the case with the provisions of the Personal Data Act, it will be 
possible to appeal certain decisions taken by an authority in its capa-
city as controller of personal data to an administrative court. This 
applies to decisions taken by the authority in response to data sub-
jects exercising their rights under the General Data Protection Regu-
lation. For example, this may concern the rejection of a request by a 
data subject to obtain access to the personal data, that data be recti-
fied or erased, or that the processing be restricted.  

The data subject may seek compensation 

Under the General Data Protection Regulation, the data subject is 
entitled to compensation from the controller or processor for 
damage suffered as a result of an infringement of the Regulation. We 
propose that the Data Protection Act should clarify that this right to 
compensation also applies to infringements of the Data Protection 
Act and other legislation that supplements the Regulation.  
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Swedish Data Protection Authority to exercise supervision 

The Swedish Data Protection Authority will be the authority tasked 
with supervising and monitoring compliance with the provisions of 
the General Data Protection Regulation and the Data Protection Act. 
The Authority’s supervisory powers are specified in the General Data 
Protection Regulation. Under our proposal, these powers should also 
apply to supervising compliance with the Data Protection Act and 
other supplementary legislation. 

A decision taken by the Swedish Data Protection Authority under 
the General Data Protection Regulation and the Data Protection Act 
may be appealed to an administrative court. 

Swedish Data Protection Authority to consider  
complaints within three months 

Should a data subject consider that personal data is processed in a 
manner that contravenes the General Data Protection Regulation, 
they may lodge a complaint with the Swedish Data Protection 
Authority. Complaints are to be considered within three months. If 
this does not happen, under our proposal the data subject may 
request an indication as to whether or not the Swedish Data Protec-
tion Authority intends to exercise supervision. If the Swedish Data 
Protection Authority needs more time to consider the complaint, the 
request may be rejected through a reasoned decision. The data sub-
ject may appeal this decision to an administrative court by submitting 
a claim of delay. 

Administrative fines may also be imposed  
on authorities that make errors  

The General Data Protection Regulation provides the Swedish Data 
Protection Authority with the option of imposing administrative 
fines on an enterprise or other private party that violates data protec-
tion regulations. Under our proposal, it will also be possible to 
impose administrative fines on an authority that violates the General 
Data Protection Regulation.  
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We do not propose a penalty provision similar to that under the 
Personal Data Act. 

Confidentiality issues 

The General Data Protection Regulation introduces an obligation on 
authorities and certain other bodies to designate a data protection 
officer. This officer is to be bound by secrecy or confidentiality under 
EU law or national law.  

Data protection officers who participate in public authority activi-
ties must abide by the confidentiality provisions of the Public Access 
to Information and Secrecy Act. Regarding the private sector, we 
propose that confidentiality should apply to data protection officers 
where the officer has gained knowledge of a private party’s personal 
or financial circumstances. 

Consequences 

The directly applicable provisions of the General Data Protection 
Regulation will have consequences for both public institutions and 
private parties. However, it was not our task to assess or report on 
these consequences. Nonetheless, our remit does include assessing 
the consequences of our proposals insofar as they entail changes 
compared with what currently applies.  

Our proposals entail a few more duties being assigned to the 
National Archives, the Swedish Data Protection Authority and the 
administrative courts. Our assessment, however, is that the increased 
costs to relevant actors will not exceed the scope of their existing 
appropriations.  

Our proposals do not entail any new costs or increased adminis-
trative burden to private parties.  

In our view, the proposals strengthen protection for the perso-
nal privacy of individuals.   
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till  
lag med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning  

Härigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 §    Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direk-
tiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad data-
skyddsförordningen. 

Termer och uttryck som används i denna lag har samma bety-
delse som i dataskyddsförordningen. 

2 §    Bestämmelserna i dataskyddsförordningen, i den ursprungliga 
lydelsen, och i denna lag ska i tillämpliga delar gälla även vid behand-
ling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte 
omfattas av unionsrätten och i verksamhet som omfattas av avdel-
ning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen. 

Avvikande bestämmelser i annan författning 

3 §    Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestäm-
melse som rör behandling av personuppgifter och som avviker från 
denna lag tillämpas den bestämmelsen. 
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Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten 

4 §    Bestämmelserna i dataskyddsförordningen och i denna lag ska 
inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmel-
serna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

Bestämmelserna i kapitel II och III, artiklarna 24–30 och 35–43 
och kapitel V i dataskyddsförordningen samt i 2–5 kap. denna lag 
ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som sker för 
journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litte-
rärt skapande. 

Organ som ska jämställas med myndigheter 

5 §    Vid tillämpningen av 3 kap. 3 § 2 och 4 § samt 4 kap. 1 § andra 
stycket ska andra organ än myndigheter jämställas med myndighe-
ter, i den utsträckning bestämmelserna om allmänna handlingar och 
sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) gäller i organets verksamhet. 

Tystnadsplikt för dataskyddsombud 

6 §    Den som utsetts till dataskyddsombud enligt artikel 37 i data-
skyddsförordningen får inte obehörigen röja det som han eller hon 
vid fullgörandet av sin uppgift har fått veta om enskilds personliga 
och ekonomiska förhållanden. 

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) i stället för första stycket. 

2 kap. Rättslig grund 

1 §    Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter får 
behandlas endast om minst ett av de villkor som anges i artikel 6.1 i 
förordningen är uppfyllt. 

 
2 §    Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett 
barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen 
behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om 
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barnet är minst 13 år. Om barnet är under 13 år ska sådan behandling 
vara tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av 
den person som har föräldraansvar för barnet. 

Rättslig förpliktelse 

3 §    Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c i data-
skyddsförordningen om behandlingen är nödvändig för att den per-
sonuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som  

1. gäller enligt lag eller annan författning, 
2. följer av kollektivavtal, eller 
3. följer av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 

författning. 

Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning  

4 §    Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i data-
skyddsförordningen om behandlingen är nödvändig  

1. för att den personuppgiftsansvarige ska kunna utföra en uppgift 
av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollek-
tivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 
författning, eller 

2. som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutöv-
ning enligt lag eller annan författning. 

Enskilda arkiv 

5 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om behandling av personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse, när det gäller andra enskilda 
organ än de som omfattas av bestämmelserna om allmänna hand-
lingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400).  

Den myndighet som regeringen bestämmer får även i enskilda 
fall besluta att sådana enskilda organ som avses i första stycket får 
behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.  
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3 kap. Vissa kategorier av personuppgifter  

Känsliga personuppgifter  

1 §    Utöver vad som framgår av artikel 9.2 a, c, d, e eller f i data-
skyddsförordningen får sådana särskilda kategorier av personupp-
gifter som anges i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen (känsliga per-
sonuppgifter) behandlas om förutsättningarna i någon av 2–8 §§ är 
uppfyllda. 

Arbetsrätt 

2 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 b i data-
skyddsförordningen behandlas om det är nödvändigt för att den per-
sonuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten. 

Personuppgifter som behandlas med stöd av första stycket får 
lämnas ut till tredje part endast om det inom arbetsrätten finns en 
skyldighet att göra det eller om den registrerade uttryckligen har 
samtyckt till utlämnandet. 

Myndigheters behandling i vissa fall  

3 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 g i data-
skyddsförordningen behandlas av en myndighet  

1. i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är 
nödvändiga för handläggningen av ett ärende,  

2. om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behand-
lingen krävs enligt lag, eller  

3. i enstaka fall, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med 
behandlingen och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i 
den registrerades personliga integritet.  

 
4 §    Vid behandling som sker enbart med stöd av 3 § får en myn-
dighet inte använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personupp-
gifter. 
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Hälso- och sjukvård och social omsorg 

5 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 h i data-
skyddsförordningen behandlas om behandlingen är nödvändig av skäl 
som hör samman med 

1. förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin,  
2. bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, 
3. medicinska diagnoser, 
4. tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling, 
5. social omsorg, eller 
6. förvaltning av social omsorg, hälso- och sjukvårdstjänster 

samt deras system. 
Behandling enligt första stycket får ske under förutsättning att 

kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är upp-
fyllt.  

Arkiv  

6 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen behandlas för arkivändamål av allmänt intresse 
om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige 
ska kunna följa föreskrifter om bevarande och vård av arkiv. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att känsliga personuppgifter får behandlas 
för arkivändamål av allmänt intresse även i andra fall än de som 
avses i första stycket. 

Den myndighet som regeringen bestämmer får även i enskilda fall 
besluta att andra enskilda organ än de som omfattas av bestämmel-
serna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförord-
ningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får behandla 
känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 

Statistik 

7 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen behandlas om behandlingen är nödvändig för 
statistiska ändamål och samhällsintresset av det statistikprojekt där 
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behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång 
i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. 

Bemyndigande 

8 §    Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag 
från förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9.1 i 
dataskyddsförordningen om det behövs med hänsyn till ett viktigt 
allmänt intresse. 

Personuppgifter som rör lagöverträdelser 

Behandling under kontroll av myndighet 

9 §    Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöver-
trädelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel 
får enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen behandlas av myndig-
heter. 

 
10 §    Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall 
besluta att andra än myndigheter får behandla sådana uppgifter som 
avses i 9 §.  

Arkiv 

11 §    Behandling av sådana personuppgifter som avses i 9 § får ske 
om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige 
ska kunna följa föreskrifter om bevarande och vård av arkiv.  

Bemyndigande 

12 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får 
behandla sådana personuppgifter som avses i 9 §.  



SOU 2017:39 Författningsförslag 

45 

Personnummer och samordningsnummer 

13 §    Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får 
behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hän-
syn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering 
eller något annat beaktansvärt skäl. 

 
14 §    Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall 
behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 

4 kap. Användningsbegränsningar 

Arkiverade personuppgifter  

1 §    Personuppgifter som behandlas enbart för arkivändamål av all-
mänt intresse får inte användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
registrerade, annat än om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 
den registrerades vitala intressen. 

Begränsningen i första stycket hindrar dock inte myndigheter från 
att använda personuppgifter som finns i allmänna handlingar. 

Statistikuppgifter  

2 §    Personuppgifter som behandlas enbart för statistiska ändamål 
får inte användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade, 
annat än om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registre-
rades vitala intressen. 

5 kap. Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter 

Information och tillgång till personuppgifter 

1 §    Den registrerades rätt till information och tillgång till person-
uppgifter enligt artiklarna 13–15 i dataskyddsförordningen gäller inte 
sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får lämna ut 
till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut 
som har meddelats med stöd av författning.  

Om den personuppgiftsansvarige inte är en myndighet gäller 
undantaget i första stycket även för uppgifter som hos en myndighet 
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skulle ha varit sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

 
2 §    Bestämmelsen om den registrerades rätt till tillgång till person-
uppgifter i artikel 15 i dataskyddsförordningen gäller inte person-
uppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när 
begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande.  

Undantaget i första stycket gäller inte om personuppgifterna  
1. har lämnats ut till tredje part, 
2. behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse eller 

statistiska ändamål eller, 
3. har behandlats under längre tid än ett år i löpande text som 

inte fått sin slutliga utformning. 

Bemyndigande 

3 §    Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begräns-
ningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt artikel 23 i data-
skyddsförordningen. 

6 kap. Tillsynsmyndighetens handläggning och beslut 

Befogenheter 

1 §    De befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt arti-
kel 58.1, 58.2 och 58.3 i dataskyddsförordningen gäller även vid 
tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och andra 
författningar som kompletterar dataskyddsförordningen. 

Ansökan hos allmän förvaltningsdomstol 

2 §    Om tillsynsmyndigheten vid handläggningen av ett ärende fin-
ner att det finns skäl att ifrågasätta giltigheten av en unionsrättsakt 
som påverkar tillämpningen av dataskyddsförordningen i ärendet, får 
tillsynsmyndigheten hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att 
en åtgärd enligt artikel 58.2 i dataskyddsförordningen ska vidtas. 

Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att 
pröva ett överklagande av tillsynsmyndighetens beslut. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
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Kommunikation 

3 §    Innan tillsynsmyndigheten fattar ett beslut som avses i arti-
kel 58.2 i dataskyddsförordningen, ska den som beslutet gäller ges 
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över allt material av bety-
delse för beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.  

Om saken är brådskande får myndigheten, i avvaktan på ytt-
randet, besluta att behandlingen av personuppgifter tillfälligt ska 
begränsas eller förbjudas i enlighet med artikel 58.2 f i dataskydds-
förordningen. Det tillfälliga beslutet ska omprövas, när tiden för 
yttrande har gått ut. 

Delgivning 

4 §    Ett beslut som avses i 3 § första stycket ska delges, om det 
inte är uppenbart obehövligt. Delgivning enligt 34–37 §§ delgiv-
ningslagen (2010:1932) får användas endast om det finns särskild 
anledning att anta att mottagaren har avvikit eller på annat sätt hål-
ler sig undan. 

Besked angående handläggningen av ett klagomål 

5 §    Om tillsynsmyndigheten inte inom tre månader från den dag 
då ett klagomål kom in till myndigheten har behandlat klagomålet, 
ska tillsynsmyndigheten på skriftlig begäran av den registrerade 
antingen lämna besked i frågan om myndigheten avser att utöva 
tillsyn med anledning av klagomålet, eller i ett särskilt beslut avslå 
begäran om besked.  

Besked eller beslut enligt första stycket ska meddelas inom två 
veckor från den dag då begäran om besked kom in till myndig-
heten. 

Om tillsynsmyndigheten har avslagit en begäran om besked enligt 
första stycket, har den registrerade inte rätt till ett nytt besked i 
ärendet förrän tidigast tre månader efter det att myndighetens beslut 
meddelades. 
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7 kap. Administrativa sanktionsavgifter 

1 §    Sanktionsavgift får tas ut av en myndighet vid överträdelser 
som avses i artikel 83.4, 83.5 och 83.6 i dataskyddsförordningen, 
varvid artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i förordningen ska tillämpas.  

Vid överträdelser som avses i artikel 83.4 i dataskyddsförord-
ningen ska avgiften bestämmas till högst 10 000 000 kronor och 
annars till högst 20 000 000 kronor.  

 
2 §    Sanktionsavgift får tas ut vid överträdelser av artikel 10 i data-
skyddsförordningen, varvid artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i förordningen 
ska tillämpas. Avgiftens storlek ska bestämmas med tillämpning av 
artikel 83.5 i förordningen. 

 
3 §    Sanktionsavgift får inte beslutas, om den som avgiften ska tas 
ut av inte har fått tillfälle att yttra sig enligt 6 kap. 3 § inom fem år 
från den dag då överträdelsen ägde rum. 

 
4 §    En sanktionsavgift som beslutats enligt dataskyddsförordningen 
eller denna lag tillfaller staten.  

8 kap. Skadestånd och rättsmedel 

Skadestånd 

1 §    Rätten till ersättning enligt artikel 82 i dataskyddsförord-
ningen gäller även vid överträdelser av bestämmelser i denna lag 
och andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen. 

Överklagande av beslut som fattats av en myndighet  
i egenskap av personuppgiftsansvarig  

2 §    Beslut enligt artiklarna 12.5, 15–19 eller 21 i dataskyddsför-
ordningen som har meddelats av en myndighet i egenskap av per-
sonuppgiftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Första stycket gäller inte beslut av riksdagen, regeringen, 

Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller riksdagens 
ombudsmän. 
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Dröjsmålstalan  

3 §    Tillsynsmyndighetens beslut att avslå en begäran om besked 
enligt 6 kap. 5 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Om domstolen bifaller överklagandet, ska den förelägga tillsyns-
myndigheten att inom en bestämd tid lämna besked till den registre-
rade i frågan om tillsyn kommer att utövas. 

Domstolens beslut får inte överklagas. 

Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut 

4 §    Tillsynsmyndighetens beslut enligt dataskyddsförordningen och 
enligt 7 kap. 1 och 2 §§ denna lag får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Överklagande av beslut i enskilda fall 

5 §    Beslut enligt 2 kap. 5 § andra stycket, 3 kap. 6 § tredje stycket 
och 3 kap. 10 § denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Överklagandeförbud 

6 §    Andra beslut enligt denna lag än de som avses i 2–5 §§ och 
6 kap. 2 § får inte överklagas. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 
2. Genom lagen upphävs personuppgiftslagen (1998:204). 
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i den utsträckning 

som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som inne-
håller hänvisningar till den lagen. 

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden hos Data-
inspektionen som har inletts men inte avgjorts före ikraftträdandet. 

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av 
beslut som har meddelats med stöd av dessa föreskrifter. 
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6. Äldre föreskrifter om skadestånd gäller fortfarande för skada 
som har orsakats före ikraftträdandet.  

7. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har 
skett före ikraftträdandet. 
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1.2 Förslag till  
lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 27 §, 21 kap. 7 § och 40 kap. 
5 § samt rubriken närmast före 21 kap. 7 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
10 kap. 

27 §1 
Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretess-

belagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att 
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda. 

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a 
och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 
1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 
2 och 5 §§. 

Första stycket gäller inte hel-
ler om utlämnandet strider mot 
lag eller förordning eller föreskrift 
som har meddelats med stöd av 
personuppgiftslagen (1998:204). 

Första stycket gäller inte hel-
ler om utlämnandet strider mot 
lag eller förordning. 

 
21 kap. 

Behandling i strid med person-
uppgiftslagen 

Behandling i strid med data-
skyddsregleringen 
 

7 § 
Sekretess gäller för person-

uppgift, om det kan antas att ett 
utlämnande skulle medföra att 
uppgiften behandlas i strid med 
personuppgiftslagen (1998:204). 

Sekretess gäller för person-
uppgift, om det kan antas att 
uppgiften efter ett utlämnande 
kommer att behandlas i strid med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 

                                                                                                                                                          
1 Senaste lydelse 2013:795.  
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27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), i den ursprungliga 
lydelsen, eller lagen (2018:xx) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 
 

40 kap. 
5 § 

Sekretess gäller i verksamhet 
för enbart teknisk bearbetning 
eller teknisk lagring för någon 
annans räkning av personupp-
gifter som avses i personuppgifts-
lagen (1998:204) för uppgift om en 
enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden. 

 
 

Sekretess gäller för uppgift om 
en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden i verksamhet 
för enbart teknisk bearbetning 
eller teknisk lagring för någon 
annans räkning av sådana person-
uppgifter som avses i artikel 4.1 i 
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning). 

                       

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 
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1.3 Förslag till  
förordning om ändring  
i arkivförordningen (1991:446) 

Regeringen föreskriver i fråga om arkivförordningen (1991:446) 
dels att 7 a och 20 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7 b, 7 c och 7 d §§, av 

följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 a §2 
En arkivmyndighet behöver 

inte lämna besked och informa-
tion enligt 26 § personuppgifts-
lagen (1998:204) när det gäller 
personuppgifter i arkivmaterial 
som tagits emot för förvaring av 
myndigheten, om detta visar sig 
vara omöjligt eller skulle innebära 
en oproportionerligt stor arbets-
insats. 

En arkivmyndighet behöver 
inte lämna bekräftelse, tillgång till 
personuppgifter och information 
enligt artikel 15 i Europaparla-
mentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), 
när det gäller personuppgifter i 
arkivmaterial som tagits emot för 
förvaring av myndigheten, om 
detta visar sig vara omöjligt eller 
skulle innebära en oproportio-
nerligt stor arbetsinsats. 

 
 7 b § 

En arkivmyndighet behöver 
inte rätta eller komplettera person-
uppgifter enligt artikel 16 i förord-
ning (EU) 2016/679, när det 
gäller personuppgifter i arkivmate-

                                                                                                                                                          
2 Senaste lydelse 2001:556. 
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rial som tagits emot för förvaring 
av myndigheten. 

 
 7 c § 

En arkivmyndighet behöver 
inte begränsa behandlingen av 
personuppgifter enligt artikel 18 i 
förordning (EU) 2016/679, när 
det gäller personuppgifter i arkiv-
material som tagits emot för förva-
ring av myndigheten. 

 
7 d § 

Rätten att göra invändningar 
enligt artikel 21 i förordning 
(EU) 2016/679 gäller inte vid en 
arkivmyndighets behandling av 
personuppgifter i arkivmaterial 
som tagits emot för förvaring av 
arkivmyndigheten. 
 

20 §3 
I 22 a § förvaltningslagen 

(1986:223) finns bestämmelser 
om överklagande hos allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut 
än beslut enligt 7 a § får dock inte 
överklagas.  

I 22 a § förvaltningslagen 
(1986:223) finns bestämmelser 
om överklagande hos allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut 
än beslut enligt 7 a, 7 b, 7 c och 
7 d §§ får dock inte överklagas. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 
 

  

                                                                                                                                                          
3 Senaste lydelse 2001:556. 
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1.4 Förslag till  
förordning med kompletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsförordning 

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §    I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. 

Kompletterande bestämmelser finns också i lagen (2018:xx) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 
nedan kallad dataskyddslagen. 

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma 
betydelse som i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. 

 
2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 

– 3 kap. 12 § dataskyddslagen i fråga om 4 § och 5 § första 
stycket, 

– 3 kap. 10 § dataskyddslagen i fråga om 5 § andra stycket, 
– 2 kap. 5 § och 3 kap. 6 § dataskyddslagen i fråga om 6 §, och 
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Tillsynsmyndighet 

3 §    Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsför-
ordningen och dataskyddslagen. 

Personuppgifter som rör lagöverträdelser 

4 §    Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöver-
trädelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel får 
behandlas av andra än myndigheter om 
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1. behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna 
fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall,  

2. behandlingen avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att 
till polisen anmäla misstanke om brott, eller 

3. behandlingen avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att 
en rättslig förpliktelse enligt lag eller förordning ska kunna fullgöras. 
 
5 §    Datainspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka 
fall andra än myndigheter får behandla personuppgifter som rör fäl-
lande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller 
straffprocessuella tvångsmedel.  

Datainspektionen får även i enskilda fall besluta om att tillåta 
behandling av sådana personuppgifter som avses i första stycket. 

Enskilda arkiv 

6 §    Riksarkivet får meddela föreskrifter om behandling av person-
uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, när det gäller andra 
enskilda organ än de som omfattas av bestämmelserna om allmänna 
handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400). Sådana föreskrifter får även avse 
behandling av känsliga personuppgifter. 

Riksarkivet får även i enskilda fall besluta att sådana enskilda organ 
som avses i första stycket får behandla personuppgifter för arkiv-
ändamål av allmänt intresse. Sådana beslut får även avse behandling av 
känsliga personuppgifter. 
 
7 §    Innan Riksarkivet meddelar föreskrifter eller fattar beslut enligt 
6 § ska Datainspektionen ges tillfälle att yttra sig över Riksarkivets 
förslag. 

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift 

8 §    Sanktionsavgifter ska betalas till X-myndigheten inom 30 dagar 
från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom 
den längre tid som anges i beslutet. 

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första 
stycket, ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. 
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Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning 
av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt 
utsökningsbalken.  

 
9 §    En beslutad sanktionsavgift faller bort till den del beslutet om 
avgiften inte har verkställts inom tio år från det att beslutet fick 
laga kraft. 

 
10 §    Om betalningsansvaret har upphävts genom ett beslut som fått 
laga kraft, ska sanktionsavgiften återbetalas. För sanktionsavgift som 
återbetalas utgår ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från 
den dag då avgiften betalades till och med den dag den återbetalas. 

Övriga verkställighetsföreskrifter 

11 §    Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om  
1. klagomål till tillsynsmyndigheten, och  
2. begäran om besked rörande handläggningen av klagomål. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018. 
2. Genom förordningen upphävs personuppgiftsförordningen 

(1998:1191). 
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i den 

utsträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestäm-
melser som innehåller hänvisningar till den förordningen. 

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har 
inletts hos Datainspektionen före ikraftträdandet men ännu inte 
har avgjorts. 

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut 
som har meddelats med stöd av dessa föreskrifter.   
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2 Vårt uppdrag och arbete 

2.1 Uppdraget 

 
Vårt uppdrag har varit att föreslå de anpassningar och kompletteran-
de författningsbestämmelser som den nya dataskyddsförordningen 
ger anledning till på generell nivå, samt att upphäva den nuvarande 
generella personuppgiftsregleringen.  

I kommittédirektiven beskrivs vilken reglering som måste antas på 
nationell nivå, dvs. behövliga författningsförslag. Uppräkningen av 
dessa punkter är avsedd att vara uttömmande. Dessutom beskrivs i 
direktiven ett antal frågor där vi ska lämna lämpliga författnings-
förslag. I dessa fall finns det i dataskyddsförordningen inget krav på 
nationell reglering, men möjligheten finns. Utredningens direktiv 
finns i bilaga 1.  

2.2 Avgränsningar 

Vårt uppdrag har varit omfattande, samtidigt som de i direktiven 
givna tidsramarna måste hållas. Vi har mot den bakgrunden ansett det 
nödvändigt att tolka vårt uppdrag tämligen strikt och inte ta oss an 
uppgifter som inte klart framgår av de direktiv som lämnats till oss.  

Utgångspunkten för vårt arbete har varit att endast utreda och 
lämna förslag till de anpassningar av nationell rätt som dataskydds-
förordningen ger anledning till på ett generellt plan. I detta arbete har 
vi strävat efter att sådan personuppgiftsbehandling som är tillåten 
i dag i möjligaste mån ska kunna fortsätta. Vårt arbete har alltså inte 
syftat till att vare sig utvidga eller inskränka möjligheterna till behand-
ling av personuppgifter, annat än då dataskyddsförordningen kräver 
en sådan förändring. Vi har inte haft i uppdrag att analysera eller 
beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i sig innebär 
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för möjligheten att behandla, och skyldigheten att skydda, person-
uppgifter. Det har inte heller varit vår uppgift att bedöma konsekven-
serna av förordningens direkt tillämpliga bestämmelser eller av de 
förändringar som dessa innebär.  

I uppdraget har inte ingått att överväga eller lämna förslag till 
grundlagsändringar. Uppdraget har inte heller omfattat att se över 
eller lämna förslag till förändringar av sådan sektorsspecifik reglering 
om behandling av personuppgifter som bland annat finns i de särskil-
da registerförfattningarna. Vi har således inte utrett frågor som endast 
rör vissa typer av verksamheter. Några av de frågor som beskrivs i 
kommittédirektiven och som behandlats i vår utredning är dock av 
relevans enbart för den offentliga sektorn, men då på ett generellt 
plan. Flertalet frågor rörande tillsynsmyndigheten har inte ingått i vår 
utredning, utan har i stället omhändertagits av Utredningen av till-
synen över den personliga integriteten (Ju 2015:02).  

Efter det att våra direktiv beslutades har regeringen gett en särskild 
utredare i uppdrag att bland annat analysera vilken reglering av 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och 
kan behövas, utöver den generella reglering som vi kommer att föreslå, 
och att analysera vilka anpassningar av lagen (2003:460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor som behöver göras. Utred-
ningen har tagit namnet Forskningsdatautredningen (U 2016:04). Vi 
har i samråd med Forskningsdatautredningen konstaterat att samtliga 
frågor rörande behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
bör behandlas i ett samlat sammanhang och att Forskningsdatautred-
ningen är bäst lämpad att göra den analys och de överväganden som 
krävs. Vi har därför avstått från att i vårt arbete behandla frågan om 
behandling av personuppgifter för forskningsändamål. 

2.3 Utredningsarbetet 

Utredningsarbetet har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbundna 
expertgruppsammanträden. Utredningen har sammanträtt med de 
förordnade experterna och den sakkunniga vid sammanlagt elva till-
fällen. Utredningsarbetet har även i övrigt bedrivits i nära samarbe-
te med experterna och den sakkunniga.  

Utredaren och sekreterarna samrådde med Utredningen om 
2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06) den 15 april 2016 inför pla-
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neringen av utredningsarbetet. Utredarna har därefter samrått vid 
flera tillfällen. Sekreterarna har haft fortlöpande kontakter med var-
andra i för utredningarna gemensamma frågor. Den mycket begrän-
sade tiden för vårt utredningsarbete har dock inte lämnat utrymme 
för att i tillräcklig utsträckning ta del av Utredningens om 2016 års 
dataskyddsdirektiv förslag och texter. Det kan därför finnas oavsikt-
liga skillnader mellan utredningarnas syn på likartade frågor.  

Parallellt med vår utredning har ett flertal andra utredningar 
också haft i uppdrag att anpassa svensk rätt till dataskyddsrefor-
men. Vi har tillsammans med dessa andra utredningar ingått i en 
informell samordningsgrupp. Under utredningstiden har det hållits 
nio möten i denna samordningsgrupp. Vi har löpande under utred-
ningstiden delat våra texter med samordningsgruppen, men har 
däremot inte haft tid att ta del av de andra utredningarnas texter. 
Det kan därför även i förhållande till dessa utredningar finnas oav-
siktliga skillnader i synen på likartade frågor.  

Vid sidan av samarbetet med Utredningen om 2016 års data-
skyddsdirektiv och inom samordningsgruppen har vi dessutom 
löpande under utredningsarbetet samrått och haft kontakter med 
bland andra Utredningen om tillsynen över den personliga integri-
teten (Ju 2015:02) och Utredningen om kameraövervakningslagen 
– brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14).  

Den 24 oktober 2016 närvarade vi vid konferensen Nordic Privacy 
Arena, som anordnades av organisationen Forum för dataskydd. Vi 
har även deltagit i ett seminarium i riksdagen den 8 december 2016 
om ”Åldersgräns för sociala medier – skydd eller begränsning av barn 
och ungas rättigheter?”, som anordnades av organisationen Surfa 
lugnt. Vi har också deltagit i ett nordiskt samrådsmöte i Köpenhamn 
den 12 december 2016, anordnat av Nordiska ministerrådet. Vidare 
har vi under utredningstiden haft en dialog med Riksarkivet om frå-
gor som rör behandling av personuppgifter för arkivändamål. 

Slutligen har vi gett Statens medieråd och Barnombudsmannen 
tillfälle att lämna yttranden när det gäller frågan om barns samtycke 
till personuppgiftsbehandling vid erbjudandet av informationssam-
hällets tjänster direkt till barn. Svar har inkommit från båda dessa 
myndigheter.   
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3 Gällande rätt 

3.1 Inledning 

Begreppet personlig integritet används i vardagligt tal vanligen för att 
beteckna individens värde och värdighet. Begreppet finns både i 
grundlag och i vanlig lag. Någon allmängiltig definition av begreppet 
har dock inte slagits fast i lagstiftningen. I ett försök att ändå beskriva 
vad som kan anses vara kärnan i rätten till personlig integritet har 
regeringen uttalat att kränkningar av den personliga integriteten 
utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara till-
försäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas.1 

I dagens samhälle behandlas stora mängder personuppgifter 
elektroniskt av både privata och offentliga aktörer. Det är nödvändigt 
för att företag ska kunna bedriva en konkurrenskraftig affärsverk-
samhet och för att offentliga organ ska kunna utföra sina uppdrag på 
ett effektivt och rättssäkert sätt. Denna hantering är dock förenad 
med påtagliga risker. Om de personuppgifter som samlats in utnyttjas 
för andra syften än avsett eller annars behandlas på ett otillbörligt 
sätt, eller om uppgifterna på grund av säkerhetsbrister hamnar i fel 
händer, kan det leda till allvarlig skada för enskildas personliga integri-
tet. För att skydda enskildas integritet har det därför ansetts finnas ett 
behov av bestämmelser som bland annat begränsar hur, när och varför 
personuppgifter får behandlas och som reglerar hur otillåten behand-
ling ska förhindras och beivras.  

I detta kapitel beskrivs kortfattat den övergripande rättsliga regle-
ringen till skydd för den personliga integriteten, i den mån denna 
reglering är av relevans med avseende på behandling av person-
uppgifter. 

                                                                                                                                                          
1 Prop. 2009/10:80 s. 175, och prop. 2005/06:173 s. 15. För en genomgång av integritetsbegrep-
pet i tidigare utredningsarbete, se SOU 2016:7 s. 69 f.  
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3.2 Internationella överenskommelser 

3.2.1 Förenta Nationerna 

Förenta Nationerna (FN) antog 1948 den allmänna förklaringen 
om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är inte formellt bin-
dande för medlemsstaterna, men ses som ett uttryck för sedvane-
rättsliga regler. Skyddet för den personliga integriteten behandlas i 
artikel 12, som anger att ingen må utsättas för godtyckligt ingri-
pande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte 
heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har 
rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. I 
artikel 29 anges att en person endast får underkastas sådana in-
skränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga 
tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter 
samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav 
på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 

Inom FN har också utarbetats en internationell konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter, som antogs av generalför-
samlingen 1966 och trädde i kraft 1976. Sverige anslöt sig till 
konventionen 1971. I artikel 17 återupprepas vad som anges i arti-
kel 12 i den allmänna förklaringen.  

FN:s generalförsamling antog 1990 riktlinjer om datoriserade 
register med personuppgifter. I riktlinjerna finns tio grundläggande 
principer som medlemsstaterna ska ta hänsyn till vid lagstiftning 
avseende datoriserade register med personuppgifter. Det anges 
bland annat att personuppgifter inte får samlas in eller behandlas i 
strid med FN:s stadga.  

3.2.2 OECD 

Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, 
OECD, har en expertgrupp utarbetat riktlinjer i fråga om integri-
tetsskyddet och personuppgiftsflödet över gränserna. Riktlinjerna 
antogs 1980 av OECD:s råd tillsammans med en rekommendation 
till medlemsländernas regeringar om att betrakta riktlinjerna i 
nationell lagstiftning. Riktlinjerna reviderades år 2013. Samtliga 
medlemsländer, däribland Sverige, har godtagit rekommendationen 
och åtagit sig att följa denna.  
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Riktlinjerna ska uppfattas som minimiregler och motsvarar i 
princip de bestämmelser som finns i Europarådets dataskyddskon-
vention, se nedan. De är tillämpliga på behandling av personupp-
gifter inom både den privata och den offentliga sektorn.  

3.3 Europarätt 

3.3.1 Europarådet 

Europakonventionen 

Sedan den 1 januari 1995 är den europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe-
terna (Europakonventionen) inkorporerad i svensk rätt och gäller 
som lag2. Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår att lag eller 
annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 
grund av konventionen. 

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till 
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespon-
dens. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna 
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 
samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den all-
männa säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till före-
byggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 

Behandling av personuppgifter kan falla inom tillämpningsområdet 
för artikel 8 i Europakonventionen i de fall behandlingen avser 
uppgifter om privatliv, familjeliv, hem eller korrespondens. EU-
domstolen har slagit fast att bestämmelserna i artikel 8 i Europa-
konventionen har viss betydelse vid bedömningen av nationella regler 
som tillåter behandling av personuppgifter.3 Vidare har Europa-
domstolen slagit fast att artikel 8 i Europakonventionen ålägger 
staten såväl en negativ förpliktelse att avstå från att göra intrång i 
rätten till respekt för privat- och familjelivet som en positiv för-

                                                                                                                                                          
2 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna, prop. 1993/94:117. 
3 Dom Österreichischer Rundfunk m.fl., C-465/00, C-138/01 och C-139/01, EU:C:2003:294.  
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pliktelse att skydda enskilda mot att andra enskilda handlar på ett 
sätt som innebär integritetsintrång.4 

Dataskyddskonventionen 

Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter, den s.k. dataskyddskonventionen, 
antogs av Europarådets ministerkommitté 1981. Konventionen 
trädde i kraft den 1 oktober 1985. Samtliga medlemsstater i EU har 
ratificerat konventionen.  

Konventionens syfte är att säkerställa respekten för grundläg-
gande fri- och rättigheter, särskilt den enskildes rätt till personlig 
integritet i samband med automatiserad behandling av personupp-
gifter. Konventionen tar sikte på behandling av personuppgifter i 
automatiserade personregister och automatiserad personuppgifts-
behandling i allmän och enskild verksamhet. Personuppgifterna ska 
enligt konventionen inhämtas och behandlas på ett korrekt sätt och 
de ska vara relevanta med hänsyn till ändamålet. Vissa kategorier av 
personuppgifter får inte behandlas genom automatiserad data-
behandling om inte den nationella lagstiftningen ger ett ändamåls-
enligt skydd. Till sådana kategorier hör personuppgifter som avslöjar 
ras, politisk tillhörighet, religiös tro eller övertygelse i övrigt, sexualliv 
samt uppgifter om brott. En översyn av konventionen pågår för 
närvarande inom Europarådet.  

Det har inom Europarådet även utarbetats flera rekommen-
dationer på dataskyddsområdet. Dessa är dock, till skillnad från 
dataskyddskonventionen, inte bindande.  

3.3.2 Europeiska unionen  

Stadgan 

Vid Europeiska rådets möte i Nice år 2000 antog EU:s medlems-
stater Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättig-
heterna. Som en följd av Lissabonfördraget, som trädde i kraft år 
                                                                                                                                                          
4 Se t.ex. Airey mot Irland, nr 6289/73, dom den 9 oktober 1979, X och Y mot Nederländerna, 
nr 8978/80, dom den 26 mars 1985, K.U. mot Finland, nr 2872/02, dom den 2 december 2008 
och Söderman mot Sverige, nr 5786/08, dom den 12 november 2013. 
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2009, är stadgan rättsligt bindande för EU-institutionerna och 
medlemsstaterna när dessa tillämpar unionsrätten.  

I artikel 7 i stadgan anges att var och en har rätt till respekt för 
sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. 
Av artikel 8 i stadgan framgår vidare att var och en har rätt till 
skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Dessa 
uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på 
grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan 
legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till 
insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse 
av dem. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler 
efterlevs. 

Dataskyddsdirektivet och dataskyddsrambeslutet  

Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom 
EU finns i dag i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Direktivet syftar till att 
garantera en hög och i alla medlemsstater likvärdig skyddsnivå när 
det gäller enskilda personers fri- och rättigheter med avseende på 
behandling av personuppgifter, samt att främja ett fritt flöde av 
personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU. 

Dataskyddsdirektivet gäller inte för behandling av personuppgifter 
på områden som faller utanför unionsrätten, till exempel allmän 
säkerhet och försvar samt statens verksamhet på straffrättens område. 
Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd 
av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet) är, som namnet 
antyder, tillämpligt på informationsutbyte över gränserna. Data-
skyddsrambeslutet gäller däremot inte för rent nationell person-
uppgiftsbehandling inom exempelvis polisens område. Från data-
skyddsrambeslutets tillämpningsområde undantas också person-
uppgiftsbehandling inom området nationell säkerhet. På detta områ-
de finns det således inte någon EU-gemensam reglering avseende 
behandling av personuppgifter. 
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3.4 Svensk rätt 

3.4.1 Regeringsformen 

Svensk grundlag ger ett grundläggande skydd för den personliga 
integriteten, utöver det som följer av att lag eller annan föreskrift 
inte får meddelas i strid med Europakonventionen. Enligt mål-
sättningsstadgandet i 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen ska 
den offentliga makten utövas med respekt för den enskilda männi-
skans frihet. I fjärde stycket samma paragraf anges att det allmänna 
ska värna om den enskildes privat- och familjeliv. I 2 kap. 4 och 
5 §§ regeringsformen finns bestämmelser om absolut skydd mot 
allvarliga fysiska integritetsintrång, bland annat döds- och 
kroppsstraff. Enligt 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen är var 
och en därutöver skyddad gentemot det allmänna mot bland annat 
påtvingade kroppsliga ingrepp.  

För att stärka skyddet för den personliga integriteten infördes 
den 1 januari 2011 ett nytt andra stycke i 2 kap. 6 § regerings-
formen. I bestämmelsen anges att var och en gentemot det all-
männa är skyddad mot betydande intrång i den personliga integri-
teten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 
kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Skyddet får 
enligt 2 kap. 20 och 21 §§ regeringsformen begränsas genom lag, 
men endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 
demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som 
är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 
och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begräns-
ningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell 
eller annan sådan åskådning.  

3.4.2 Dataskyddsdirektivets genomförande 

Dataskyddsdirektivet har genomförts i svensk rätt huvudsakligen 
genom personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Bestäm-
melserna i personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor 
mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter. Personuppgiftslagen följer i princip dataskydds-
direktivets struktur och innehåller liksom direktivet bestämmelser 
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om bland annat personuppgiftsansvar, grundläggande krav för 
behandling av personuppgifter och information till den registre-
rade. 

Personuppgiftslagen är tillämplig även utanför EU-rättens område 
och gäller både för myndigheter och enskilda som behandlar per-
sonuppgifter. Personuppgiftslagen är samtidigt subsidiär, vilket inne-
bär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande 
bestämmelser i en annan lag eller förordning. Det finns en stor 
mängd sådana bestämmelser i sektorsspecifika författningar som 
främst reglerar hur olika myndigheter får behandla personuppgifter. 

Personuppgiftslagen kompletteras också av bestämmelser i per-
sonuppgiftsförordningen (1998:1191), förkortad PUF, som bland 
annat pekar ut Datainspektionen som tillsynsmyndighet. Datainspek-
tionen bemyndigas i förordningen att meddela närmare föreskrifter 
om bland annat i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten 
och vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige. 
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4 EU:s dataskyddsreform 

4.1 Allmänt om reformen 

I artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 
trädde i kraft år 2009 genom Lissabonfördraget, anges att var och en 
har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. 
Vidare anges att Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordi-
narie lagstiftningsförfarandet ska fastställa bestämmelser om skydd för 
enskilda personer när det gäller behandling av personuppgifter hos 
unionens institutioner, organ och byråer och i medlemsstaterna, när 
dessa utövar verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpnings-
område, samt om den fria rörligheten för sådana uppgifter.  

Bestämmelsen ger unionen befogenhet att anta rättsakter om 
skydd för personuppgifter inom hela tillämpningsområdet för unions-
rätten, med vissa särbestämmelser för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken avseende behandling av personuppgifter i med-
lemsstaterna. EG:s befogenheter på området omfattade endast den 
första pelaren. Genom Lissabonfördraget har således befogenheterna 
att anta rättsakter till skydd för den personliga integriteten utvidgats. 

Kommissionen lade fram sitt förslag till en reformerad dataskydds-
reglering i EU år 2012. Förslaget avsåg dels en förordning med all-
männa EU-regler om skydd av personuppgifter som skulle ersätta 
dataskyddsdirektivet, och dels ett direktiv med regler om skydd av 
personuppgifter som behandlas i samband med förebyggande, utred-
ning, avslöjande eller lagföring av brott och därmed förbunden rättslig 
verksamhet som skulle ersätta dataskyddsrambeslutet.1 En politisk 
                                                                                                                                                          
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (all-
män uppgiftsskyddsförordning) (COM[2012] 11 final av den 25 januari 2012) och Förslag 
till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på 
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller 
lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter 
(COM[2012] 10 final av den 25 januari 2012). 
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överenskommelse om regleringen kunde nås den 15 december 2015. 
Enligt kommissionens pressmeddelande efter den politiska överens-
kommelsen var syftet med reformen i huvudsak att stärka enskildas 
befintliga rättigheter och se till att enskilda får mer kontroll över sina 
personuppgifter, men också att harmonisera EU:s regler om skydd av 
personuppgifter och därmed skapa affärsmöjligheter och främja inno-
vation.2 

4.2 Dataskyddsförordningen 

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning). I dagligt tal används ofta den vedertagna engelska för-
kortningen, GDPR. Vi har dock valt att i detta betänkande benämna 
den nya rättsakten dataskyddsförordningen eller kort och gott förord-
ningen.  

Dataskyddsförordningen kommer från och med den 25 maj 2018 
att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet och utgöra den gene-
rella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. Enligt arti-
kel 288 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt ska en EU-förordning ha allmän giltighet och vara till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat. Till skillnad från 
EU-direktiv ska alltså förordningar inte implementeras i nationell 
rätt. I stället ska förordningsbestämmelser tillämpas av enskilda, 
myndigheter och domstolar precis som om de vore nationella författ-
ningsbestämmelser. Detta innebär att dataskyddsförordningen är 
direkt tillämplig. 

Även om dataskyddsförordningen är direkt tillämplig, till skillnad 
från dataskyddsdirektivet, innehåller den många bestämmelser som 
förutsätter eller ger utrymme för kompletterande nationella bestäm-
melser av olika slag. Förordningen har därmed i vissa delar en direk-
tivliknande karaktär. I skälen till förordningen anges också att om 
förordningen föreskriver förtydliganden eller begränsningar av dess 

                                                                                                                                                          
2 Europeiska kommissionens pressmeddelande den 15 december 2015 ”Överenskommelse om 
kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala inre marknaden”. 
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bestämmelser genom medlemsstaternas nationella rätt, kan medlems-
staterna, i den utsträckning det är nödvändigt för samstämmigheten 
och för att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de per-
soner som de tillämpas på, införliva delar av förordningen i nationell 
rätt. 

4.2.1 Förordningens syfte 

I skälen till förordningen konstateras att dataskyddsdirektivet inte 
har kunnat förhindra bristande enhetlighet i genomförandet och 
tillämpningen av dataskyddet i olika delar av unionen. Skillnader i 
nivån på skyddet av personuppgifter kan enligt skälen förhindra det 
fria flödet av personuppgifter och kan därför utgöra ett hinder för 
att bedriva ekonomisk verksamhet på unionsnivå, snedvrida kon-
kurrensen och hindra myndigheterna från att fullgöra sina skyldig-
heter enligt unionsrätten.  

För att säkerställa en enhetlig skyddsnivå över hela unionen och 
undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgif-
ter inom den inre marknaden behövs, enligt skälen till förordningen, 
en förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekono-
miska aktörer och som ger fysiska personer i alla medlemsstater sam-
ma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt ålägger 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samma ansvar. 
På så sätt blir övervakningen av behandling av personuppgifter enhet-
lig, sanktionerna i alla medlemsstater likvärdiga och samarbetet mel-
lan tillsynsmyndigheterna i olika medlemsstater effektivt.  

4.2.2 Tillämpningsområdet 

Dataskyddsförordningen ska, precis som dataskyddsdirektivet, till-
lämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis 
företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.  

Från dataskyddsförordningens tillämpningsområde undantas be-
handling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som 
inte omfattas av unionsrätten eller som utförs av medlemsstaterna när 
de bedriver verksamhet som omfattas av den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken. Behandling av personuppgifter som utförs av 
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en fysisk person som ett led i verksamhet av privat natur eller som har 
samband med hans eller hennes hushåll omfattas inte heller förord-
ningens bestämmelser. Vidare gäller förordningen inte för sådan 
behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter 
för ändamålen att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder. Sådan behandling regleras i stället 
genom det nya dataskyddsdirektivet, Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behöriga myndigheters behandling av person-
uppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF, som ersätter dataskyddsrambeslutet. Slutligen ska 
förordningens bestämmelser inte tillämpas av EU:s institutioner, 
organ och byråer. Den behandling av personuppgifter som sker där 
regleras i stället genom Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar per-
sonuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Ett 
förslag till reviderad förordning om skydd för personuppgifter som 
behandlas av unionens institutioner, organ, kontor och byråer har 
lagts fram av kommissionen.3 

Dataskyddsförordningen ska tillämpas på all behandling av per-
sonuppgifter som sker inom ramen för den verksamhet som bedrivs 
av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är 
etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller 
inte. En skillnad jämfört med dataskyddsdirektivets ordalydelse är att 
förordningen under vissa omständigheter ska tillämpas även på 
behandling av personuppgifter som utförs av en personuppgifts-
ansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i 
unionen. Detta gäller om behandlingen avser registrerade som befin-
ner sig i unionen, under förutsättning att behandlingen har anknyt-
ning till antingen utbjudande av varor eller tjänster till sådana 
registrerade i unionen eller övervakning av deras beteende, så länge 
beteendet sker inom unionen. Slutligen ska dataskyddsförordningen 
också tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av en 

                                                                                                                                                          
3 COM (2017) 8 final, 2017/0002 (COD). 
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personuppgiftsansvarig som inte är etablerad i unionen, men på en 
plats där en medlemsstats nationella rätt gäller enligt folkrätten.  

4.2.3 Sakliga förändringar  

Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets 
struktur och innehåll, men innebär även en rad förändringar. Några 
av dessa förtjänar att nämnas särskilt.  

Den registrerades rättigheter har förstärkts i syfte att ge den 
registrerade ökad kontroll över sina personuppgifter. Den informa-
tion som ska tillhandahållas den registrerade har preciserats och ut-
vidgats och det anges uttryckligen att den personuppgiftsansvarige 
ska tillhandahålla informationen i en begriplig och lättillgänglig form. 
Förordningen innebär även en förstärkning av rätten att få åtkomst 
till sina personuppgifter i syfte att föra över dem till en annan leve-
rantör av elektroniska tjänster, s.k. dataportabilitet. Vidare har en 
tydligare rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”) införts.  

Det införs ett krav på att i vissa fall inhämta samtycke från 
vårdnadshavare eller godkännande av barnets samtycke när infor-
mationssamhällets tjänster erbjuds direkt till ett barn. Barns särställ-
ning och särskilda utsatthet poängteras på flera ställen i förordningen.  

Genom förordningen införs en skyldighet för den personupp-
giftsansvarige att anmäla till tillsynsmyndigheten om det inträffar 
en så kallad personuppgiftsincident, dvs. en säkerhetsincident som 
oavsiktligt påverkar behandlingen av personuppgifter. Även den 
registrerade ska informeras om incidenten om den sannolikt leder 
till en hög risk för enskildas rättigheter och friheter.  

Det införs krav på konsekvensanalyser om en viss behandling 
sannolikt kommer att leda till hög risk för enskildas rättigheter eller 
skyldigheter. Den allmänna anmälningsskyldigheten till tillsyns-
myndigheten tas däremot bort. Vidare blir det tydligare regler för 
kommunikation och ansvar hos de som behandlar personuppgifter. 
Ett krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard införs.  

Genom förordningen införs ett nytt gemensamt system med 
administrativa sanktionsavgifter som ska tas ut vid vissa typer av 
överträdelser av förordningen. Även på andra sätt innebär förord-
ningen ett ökat fokus på en enhetlig tillämpning av dataskyddsreg-
lerna inom EU, till exempel genom åtgärder som godkännande av 
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uppförandekoder och certifiering. Det införs även en skyldighet för 
de nationella tillsynsmyndigheterna att samarbeta med varandra. Det 
införs samtidigt en ny princip om en enda kontaktpunkt, som ska 
underlätta för sådana personuppgiftsansvariga som är verksamma i 
flera medlemsstater genom att de endast ska behöva vara i kontakt 
med en av de behöriga tillsynsmyndigheterna. Det kommer även att 
införas ett nytt unionsorgan, Europeiska dataskyddsstyrelsen, som 
får långtgående befogenheter att uttala sig om tolkningen av förord-
ningen även i enskilda fall.  

Förhållandet till offentlighetsprincipen 

Utrymmet för att ge offentlighetsprincipen företräde framför per-
sonuppgiftsregleringen har blivit tydligare i förordningen, genom en 
uttrycklig och direkt tillämplig bestämmelse i artikel 86. Av bestäm-
melsen följer att personuppgifter i allmänna handlingar får lämnas ut i 
enlighet med nationell rätt, för att jämka samman allmänhetens rätt 
att få tillgång till handlingar med rätten till skydd för personuppgifter 
i enlighet med förordningen. Artikeln möjliggör alltså en tillämpning 
av tryckfrihetsförordningens reglering om allmänhetens tillgång till 
handlingar när det gäller allmänna handlingar som innehåller person-
uppgifter.  
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5 Ett nytt svenskt regelverk 
om dataskydd 

5.1 Vårt uppdrag 

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra den generella regleringen 
av personuppgiftsbehandling inom EU. Detta innebär att personupp-
giftslagen och anslutande föreskrifter måste upphävas. Vårt övergri-
pande uppdrag är att föreslå en ny nationell reglering som på ett gene-
rellt plan kompletterar förordningen. En lag som kompletteras av 
bestämmelser i en nationell förordning samt en viss föreskriftsrätt för 
tillsynsmyndigheten kan enligt kommittédirektiven vara en lämplig 
utgångspunkt. 

I kommittédirektiven anges att det vid utförandet av uppdraget är 
viktigt att – i den mån utrymme finns på nationell nivå – hitta lämp-
liga avvägningar mellan skyddet för den personliga integriteten samt 
myndigheters, företags och enskildas behov av att kunna behandla 
personuppgifter. I vårt uppdrag ingår dock inte att se över eller lämna 
förslag till förändringar av sådan sektorsspecifik reglering om be-
handling av personuppgifter som bland annat finns i de särskilda 
registerförfattningarna. Frågan om förhållandet mellan sektorsspeci-
fik reglering och den kompletterande reglering som vi föreslår kan 
däremot aktualiseras. I uppdraget ingår därför att analysera om det 
finns behov att reglera förhållandet mellan den kompletterande regle-
ringen och sektorsspecifika föreskrifter.   
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5.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Personuppgiftslagen och personuppgifts-
förordningen ska upphävas. En ny lag och förordning med bestäm-
melser som kompletterar dataskyddsförordningen på ett generellt 
plan ska införas. Termer och uttryck i dessa författningar ska ha 
samma betydelse som i dataskyddsförordningen. Sektorsspecifika 
författningsbestämmelser som rör behandling av personuppgifter 
ska ha företräde framför den nya lagen. 

5.2.1 Personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen 
och Datainspektionens föreskrifter ska upphävas 

Dataskyddsförordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som på gene-
rell nivå har genomförts i svensk rätt genom personuppgiftslagen, 
personuppgiftsförordningen och Datainspektionens föreskrifter. 
Dataskyddsförordningen ska däremot inte implementeras i svensk 
rätt, utan i stället tillämpas av enskilda, myndigheter och domstolar 
precis som om dess bestämmelser hade funnits i en svensk författ-
ning. När dataskyddsförordningen börjar tillämpas kommer alltså 
den generella regleringen om behandling av personuppgifter att fin-
nas i dataskyddsförordningen. Det svenska generella regelverket om 
dataskydd kan då inte längre finnas kvar, eftersom det skulle leda till 
en otillåten dubbelreglering. Många av de bestämmelser som finns i 
personuppgiftslagen och i personuppgiftsförordningen motsvaras 
nämligen av direkt tillämpliga bestämmelser i dataskyddsförord-
ningen.  

Det ankommer på riksdagen att fatta beslut om upphävande av 
personuppgiftslagen, medan personuppgiftsförordningen bör upp-
hävas genom regeringsbeslut. Datainspektionens föreskrifter som 
ansluter till personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen bör 
lämpligen upphävas av Datainspektionen, innan personuppgiftsför-
ordningen upphör att gälla.  
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5.2.2 Ett regelverk som kompletterar dataskyddsförordningen 
på generell nivå ska införas  

Den omständigheten att den nya generella unionsrättsakten om data-
skydd är en förordning, och inte ett direktiv, innebär omfattande 
begränsningar av möjligheten att införa eller behålla nationella 
bestämmelser om dataskydd. Dataskyddsförordningen har emellertid 
i vissa delar en direktivliknande karaktär, på så sätt att ett förhål-
landevis stort antal artiklar förutsätter eller medger nationella bestäm-
melser som kompletterar eller föreskriver undantag från förord-
ningens regler. I skäl 8 till förordningen anges också att om för-
ordningen föreskriver förtydliganden eller begränsningar av dess 
bestämmelser genom medlemsstaternas nationella rätt, kan medlems-
staterna, i den utsträckning det är nödvändigt för samstämmigheten 
och för att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de perso-
ner som de tillämpas på, införliva delar av förordningen i nationell rätt. 

Vissa av de kompletterande bestämmelser som behövs eller är 
lämpliga är av generell karaktär, i betydelsen att de rör hela samhället 
eller flertalet myndigheter och inte bara en viss sektor. Denna typ av 
generella bestämmelser bör samlas i en ny övergripande lag och för-
ordning om dataskydd. För att betona att författningarna inte är hel-
täckande, utan endast utgör ett komplement till dataskyddsförord-
ningen, bör de benämnas lagen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning respektive förordningen med komplet-
terande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. I det följande 
kallar vi den nya lagen för dataskyddslagen.  

Bestämmelser till skydd för den enskildes personliga integritet 
har vid normgivningen betraktats som offentligrättsliga föreskrifter 
av den svenska lagstiftaren. Bestämmelserna utgör ett medel för det 
allmänna att skydda enskilda mot kränkning av deras personliga 
integritet genom olämplig behandling av personuppgifter. Genom 
tillsynsmyndigheten övervakar det allmänna att såväl privaträttsliga 
som offentligrättsliga organ följer regelverket. Eventuella överträ-
delser kan beivras genom offentligrättsliga sanktioner, förbud och 
begränsningar. Den omständigheten att överträdelser även kan föran-
leda civilrättsliga sanktioner i form av skadestånd förtar inte regle-
ringen dess offentligrättsliga karaktär.1 Riksdagen kan därmed, enligt 

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:44 s. 58 f. 
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8 kap. 3 § regeringsformen, delegera sin normgivningskompetens på 
detta område till regeringen. Bestämmelser som meddelas med stöd 
av ett sådant bemyndigande kan dock aldrig läggas till grund för 
behandling som innebär sådan övervakning eller kartläggning av 
enskildas personliga förhållanden som avses i 2 kap. 6 § regerings-
formen. Sådana betydande intrång i den personliga integriteten om-
fattas nämligen av ett särskilt lagkrav, enligt 2 kap. 20 § regerings-
formen. De förordningsbestämmelser som vi föreslår är dock inte av 
denna karaktär.  

Termer och uttryck 

Många av de termer och uttryck som används i dataskyddsförord-
ningen definieras i artikel 4 i förordningen. Andra begrepp definieras 
visserligen inte, men är av unionsrättslig karaktär och kan inte ges en 
särskild betydelse i nationell rätt. Termer och uttryck som används i 
den dataskyddslag och kompletterande förordning som vi föreslår 
bör därför ha samma betydelse som i dataskyddsförordningen. I öv-
rigt innehåller våra författningsförslag inte några termer eller uttryck 
som kräver en reglerad definition.  

Hänvisningsteknik 

Den nya lag och förordning med kompletterande bestämmelser till 
dataskyddsförordningen som föreslås i detta betänkande innehåller 
hänvisningar till bestämmelser i EU-förordningen. Hänvisningar till 
EU-rättsakter kan göras antingen statiska eller dynamiska. En statisk 
hänvisning innebär att hänvisningen avser EU-rättsakten i en viss 
angiven lydelse. En dynamisk hänvisning innebär att hänvisningen 
avser EU-rättsakten i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.  

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig. Handlingsutrymmet 
för medlemsstaterna när det gäller att införa bestämmelser i nationell 
rätt på detta område är därmed begränsat. För att säkerställa att 
ändringar i dataskyddsförordningen får omedelbart genomslag är det 
lämpligt att hänvisningarna dit görs dynamiska. Detta hindrar emel-
lertid inte att dataskyddslagen och den kompletterande förordningen 
kan komma att behöva ändras om dataskyddsförordningens innehåll 
ändras. De hänvisningar till dataskyddsförordningen som finns i den 
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dataskyddslag och kompletterande förordning som föreslås i detta 
betänkande är därför med ett enda undantag dynamiska, dvs. avser 
förordningen i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse. Hänvisning-
arna kommer således att omfatta även eventuella framtida ändringar i 
dataskyddsförordningen. Det är en hänvisningsteknik som reger-
ingen ofta har använt i senare tids propositioner (se t.ex. 
prop. 2015/16:156 s. 20 f. och 33 f., prop. 2015/16:160 s. 36 f. och 45, 
prop. 2016/17:22 s. 96 f. och prop. 2016/17:125 s. 50). 

Lagrådet har uttalat att en konsekvensanalys bör göras vid valet av 
hänvisningsteknik och redovisas för var och en av de hänvisningar 
som görs. Särskilt bör det enligt Lagrådet belysas hur det nationella 
regelsystemet faktiskt ändras genom hänvisningen och hur ändringar 
av rättsakten kan komma att påverka den nationella regleringen.2  

Flera av hänvisningarna till dataskyddsförordningen i de bestäm-
melser som vi föreslår är av upplysande karaktär. Det gäller främst 
hänvisningarna i bestämmelserna om rättslig grund, känsliga person-
uppgifter och skadestånd. Dynamiska hänvisningar framstår som 
mest lämpligt i dessa fall. Detsamma gäller hänvisningarna till data-
skyddsförordningen avseende betydelsen av de termer och uttryck 
som används i författningarna. Terminologin som används i den 
nationella reglering som kompletterar EU-förordningen måste följa 
den begreppsutveckling som sker inom unionen, även vid en even-
tuell ändring av uttryckliga definitioner i dataskyddsförordningen.  

Andra hänvisningar till dataskyddsförordningen finns i föreslagna 
lag- och förordningsbestämmelser som rör bland annat vilka myn-
digheter eller andra aktörer som är behöriga att pröva olika frågor 
eller som har att vidta åtgärder enligt dataskyddsförordningen samt 
vilka förfarandebestämmelser som ska gälla när förordningen saknar 
bestämmelser eller hänvisar till att nationell rätt ska tillämpas. Data-
skyddsförordningen innebär även att det i svensk rätt måste införas 
bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av förordningen. För-
slaget till dataskyddslag innehåller också en bestämmelse om tyst-
nadsplikt för den som utsetts till dataskyddsombud enligt data-
skyddsförordningen.  

Samtliga dessa ovan nämnda författningsförslag avser bestämmel-
ser av ett slag som måste finnas i svensk rätt för att Sverige ska upp-
fylla sina unionsrättsliga förpliktelser. Statiska hänvisningar till data-
                                                                                                                                                          
2 Prop. 2015/16:156 s. 34. 
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skyddsförordningen i dessa bestämmelser skulle leda till oklarheter 
och brister, om dataskyddsförordningen skulle komma att ändras 
utan att den svenska lagstiftaren hinner vidta åtgärder. Den omstän-
digheten att somliga förändringar i dataskyddsförordningen ändå 
skulle kunna föranleda behov av justeringar av svensk rätt, t.ex. röran-
de vilken myndighet eller domstol som ska hantera en viss fråga, 
utgör inte skäl för att välja någonting annat än dynamiska hänvis-
ningar i dessa paragrafer.  

Vidare förekommer det i våra författningsförslag bestämmelser 
som föreskriver undantag från dataskyddsförordningens bestämmel-
ser. Undantagen avser de registrerades rättigheter å ena sidan och den 
personuppgiftsansvariges skyldigheter å den andra. Flera av de före-
slagna undantag som innehåller hänvisningar till dataskyddsförord-
ningen är nära förknippade med den svenska grundlagsregleringen 
om tryck- och yttrandefrihet och rätt till tillgång till allmänna hand-
lingar. Det råder enligt vår mening inget tvivel om att dessa undantag 
ska gälla, även om dataskyddsförordningens lydelse skulle komma att 
ändras i någon detalj. Vi föreslår även undantag som motiveras av 
behovet av en balans mellan det skydd som dataskyddsförordningen 
ger den registrerade och det skydd som annan lagstiftning ger den 
personuppgiftsansvariges verksamhet eller tredje parts personliga 
integritet, t.ex. i form av sekretess. Även i dessa bestämmelser anser 
vi att dynamiska hänvisningar behövs för att säkerställa att balansen 
består även vid en eventuell ändring av dataskyddsförordningen. 

I ett fall, rörande behandling av personuppgifter utanför data-
skyddsförordningens egentliga tillämpningsområde, anser vi dock att 
det finns skäl att välja en statisk hänvisningsteknik, innebärande att 
hänvisningen ska avse den ursprungliga lydelsen av dataskyddsförord-
ningen. Skälen för detta ställningstagande utvecklas i avsnitt 6.4.2.  

Det kan noteras att detta betänkande även innehåller förslag till 
ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), innebärande 
att hänvisningar till dataskyddsförordningen ska införas i vissa 
bestämmelser. Frågan om hänvisningarnas karaktär i de fallen behand-
las i avsnitt 17. 
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5.2.3 Avvikande bestämmelser i annan lag  
eller i förordning ska ha företräde 

Reglering av behandling av personuppgifter har i Sverige sedan lång 
tid tillbaka skett i form av en generell lag, kompletterad med särregler 
i s.k. registerförfattningar för viktigare och känsligare register. Vid 
införlivandet av dataskyddsdirektivet konstaterade Datalagskommit-
tén att överväganden avseende de särskilda registerförfattningarna föll 
utanför deras uppdrag. Samtidigt bedömde kommittén att det även 
med den nya generella lagstiftningen föreföll nödvändigt att ha sär-
regler i vissa fall. Kommittén ansåg därför att den nya lagen om 
behandling av personuppgifter borde innehålla en bestämmelse som 
innebär att särregleringen inte berörs.3 Regeringen instämde i denna 
bedömning.4 Personuppgiftslagen gjordes därför subsidiär på så sätt 
att om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser 
som avviker från lagen, ska de bestämmelserna gälla (2 § PUL).  

I de fall kompletteringar till eller undantag från dataskyddsför-
ordningen får och bör göras på generell nivå ingår det i vårt uppdrag 
att överväga frågan. I några fall ger emellertid förordningen utrymme 
för undantag eller kompletteringar avseende en särskild typ av verk-
samhet, se t.ex. artiklarna 9 och 23. I andra fall ges medlemsstaterna 
möjlighet att fastställa mer specifika villkor för att anpassa bestäm-
melserna i förordningen för att säkerställa en laglig och rättvis be-
handling, se t.ex. artikel 6.2 och 6.3 andra stycket. För att lämpliga 
avvägningar mellan skyddet för den personliga integriteten och beho-
vet av att kunna behandla personuppgifter ska kunna göras i dessa 
situationer krävs överväganden som tar särskild hänsyn till de om-
ständigheter som föreligger i en viss typ av verksamhet.  

Det ligger inte inom ramen för vårt uppdrag att ta ställning till i 
vilken mån utrymmet för sektorsspecifik reglering om behandling av 
personuppgifter bör utnyttjas. Av kommittédirektiven framgår dock 
inte annat än att regeringen har för avsikt att i vart fall tills vidare hålla 
fast vid det traditionella systemet för reglering av behandling av per-
sonuppgifter i Sverige, dvs. i form av en generell reglering som kom-
pletteras av sektorsspecifika författningar med bestämmelser om 
behandling av personuppgifter.  

                                                                                                                                                          
3 SOU 1997:39 s. 205 f. 
4 Prop. 1997/98:44 s. 40 f. 
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I vissa fall kan lagform krävas enligt 2 kap. 6 och 20 §§ regerings-
formen, men många gånger kan sektorsspecifika författningar som 
rör behandling av personuppgifter beslutas av regeringen, med stöd 
av dess restkompetens enligt 8 kap. 7 § första stycket 2 regerings-
formen eller med stöd av bemyndiganden i lag. Det kommer följakt-
ligen även i fortsättningen sannolikt att finnas ett stort antal förord-
ningar som innehåller särskilda bestämmelser om behandling av 
personuppgifter. Bestämmelser i såväl lagar som förordningar bör 
därför, på motsvarande sätt som gällt hittills, ha företräde framför 
bestämmelserna i den generella reglering som vi föreslår. Det bör 
dock tydliggöras i författningstexten att dataskyddslagen är subsidiär 
endast i förhållande till bestämmelser om sådant som regleras i data-
skyddslagen, dvs. som rör behandling av personuppgifter. Det kan 
t.ex. vara bestämmelser som specificerar den rättsliga grunden för en 
myndighets behandling av personuppgifter, begränsningar av rätten 
att behandla känsliga personuppgifter i en viss verksamhet eller 
särskilda förfaranderegler. Att denna avgränsning gällt även enligt 
2 § PUL framgår av förarbetena till den bestämmelsen.5 Eventuella 
konflikter i rättstillämpningen mellan dataskyddslagens bestämmelser 
och sådana bestämmelser i andra författningar som avser annat än 
behandling av personuppgifter ska alltså lösas med hjälp av de allmän-
na principerna om till exempel normhierarki, EU-rättens företräde 
och lex specialis. Om en annan lag eller en förordning innehåller 
någon bestämmelse om behandling av personuppgifter som avviker 
från dataskyddslagen, ska däremot den avvikande bestämmelsen till-
lämpas.  

Det bör betonas att den bestämmelse om subsidiaritet som vi 
föreslår kommer att få en betydligt mer begränsad betydelse än dess 
motsvarighet i 2 § PUL, även om dess innebörd är densamma. Detta 
beror på att dataskyddslagen, till skillnad från personuppgiftslagen, 
inte är heltäckande. Dataskyddslagen utgör endast ett komplement 
till dataskyddsförordningen och reglerar bara vissa frågor. Bestäm-
melsen om subsidiaritet kan bara aktualiseras i dessa fall och inte om 
en bestämmelse i en annan författning rörande behandling av person-
uppgifter avser en fråga som inte alls regleras i dataskyddslagen.  

Bestämmelsen om att annan lag eller förordning ska ha företräde 
framför dataskyddslagen utvidgar inte heller utrymmet för att göra 
                                                                                                                                                          
5 Prop. 1997/98:44 s. 114 f. 



SOU 2017:39 Ett nytt svenskt regelverk om dataskydd 

85 

nationella undantag från de direkt tillämpliga bestämmelserna i data-
skyddsförordningen. Principen om unionsrättens företräde innebär 
att en bestämmelse i en sektorsspecifik författning får tillämpas 
endast om den är förenlig med dataskyddsförordningen och avser en 
fråga som enligt förordningen får särregleras eller specificeras genom 
nationell rätt. 
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6 Behandling av personuppgifter 
utanför dataskyddsförordningens 
tillämpningsområde 

6.1 Vårt uppdrag 

Dataskyddsförordningen och det nya dataskyddsdirektivet kommer 
sammantaget att täcka ett något större område än den nuvarande EU-
rättsliga regleringen (dataskyddsdirektivet och dataskyddsrambeslu-
tet). Utvidgningen görs främst på området som rör brottsbekämp-
ning. Det kommer dock fortfarande att finnas ett område som inte 
täcks av EU-regleringen, och som inte nödvändigtvis kommer att 
omfattas av någon sektorsspecifik reglering. I vårt uppdrag ingår att 
undersöka denna fråga närmare och överväga om det finns behov av 
en generell reglering för sådan personuppgiftsbehandling. Enligt 
kommittédirektiven skulle en sådan reglering exempelvis kunna inne-
bära att förordningen i relevanta delar görs tillämplig även utanför 
unionsrättens tillämpningsområde.  

6.2 Gällande rätt 

I artikel 3.2 första strecksatsen i dataskyddsdirektivet anges att direk-
tivet inte gäller för sådan behandling av personuppgifter som utgör 
ett led i en verksamhet som inte omfattas av gemenskapsrätten, 
exempelvis sådan verksamhet som avses i avdelningarna V och VI i 
fördraget om Europeiska unionen, och inte under några omstän-
digheter behandlingar som rör allmän säkerhet, försvar, statens säker-
het (inbegripet statens ekonomiska välstånd när behandlingen har 
samband med frågor om statens säkerhet) och statens verksamhet på 
straffrättens område.  
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Personuppgiftslagen är däremot generellt tillämplig, vilket innebär 
att den också gäller för sådan behandling som faller utanför det nu-
varande dataskyddsdirektivets tillämpningsområde. Anledningen till 
att denna lösning valdes var bland annat att det ansågs särskilt viktigt 
med ett starkt integritetsskydd för personuppgifter inom all offentlig 
verksamhet. Vidare ansågs den lösningen garantera att behovet av 
särregler i förhållande till personuppgiftslagen alltid övervägs noga i 
den ordning som krävs för författningsgivning.1  

Vilka verksamheter som omfattas av gemenskapsrättens tillämp-
ningsområde framgår inte av dataskyddsdirektivet, utan följer av 
fördragen och EU-domstolens praxis. Artikel 3.2 första strecksatsen i 
dataskyddsdirektivet rörande tillämpningsområdet har kunnat tolkas 
som att undantagets räckvidd begränsas till den kategori av områden 
som nämns som exempel i bestämmelsen, det vill säga till sådan 
verksamhet som väsentligen omfattas av vad man brukade kalla den 
andra och tredje pelaren. En annan tolkning har varit att bestäm-
melsen undantar all verksamhet som inte omfattas av gemenskaps-
rätten från tillämpningsområdet för dataskyddsdirektivet.  

EU-domstolen har funnit att det är den först nämnda tolkningen 
av bestämmelsens innebörd som gäller. Domstolen har bland annat 
uttalat att de verksamheter som nämns som exempel i artikel 3.2 
första strecksatsen i dataskyddsdirektivet är avsedda att definiera 
räckvidden av det där föreskrivna undantaget, varför detta undantag 
endast är tillämpligt på sådan verksamhet som uttryckligen nämns där 
eller som kan placeras i samma kategori.2 

6.3 Dataskyddsförordningen 

Enligt artikel 2.2 i dataskyddsförordningen ska förordningen inte 
tillämpas på behandling av personuppgifter som  

a) utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten,  

b) medlemsstaterna utför när de bedriver verksamhet som omfattas 
av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,  

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:44 s. 40 f. 
2 Dom Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punkterna 34–35 och 44. Se även EU-dom-
stolens tolkning av undantaget som gjordes i dom Österreichischer Rundfunk m.fl., C-
465/00, C-138/01 och C-139/01, EU:C:2003:294. 
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c) utförs av en fysisk person som ett led i verksamhet av privat natur 
eller som har samband med dennes hushåll, eller  

d) utförs av behöriga myndigheter för ändamålen att förebygga, ut-
reda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga på-
följder, inkluderande skydd mot samt förebyggande av hot mot 
allmän säkerhet. 

I skäl 16 till dataskyddsförordningen anges verksamhet som rör natio-
nell säkerhet som ett exempel på en verksamhet som enligt led a inte 
omfattas av unionsrättens tillämpningsområde. Sådan behandling av 
personuppgifter som avses i led d omfattas av det nya dataskydds-
direktivets tillämpningsområde. 

Förordningen gäller enligt artikel 2.3 inte heller för behandling av 
personuppgifter som utförs av EU:s institutioner, organ och byråer. 
Sådan behandling regleras i stället i förordning (EG) nr 45/2001.  

6.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Dataskyddsförordningen och dataskydds-
lagen ska i tillämpliga delar gälla även i verksamhet utanför unions-
rättens tillämpningsområde och vid Sveriges deltagande i den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Datainspektionen 
ska utöva tillsyn även över denna personuppgiftsbehandling. 

 
Dataskyddsförordningen ska inte tillämpas på behandling av person-
uppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent 
privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll 
(artikel 2.2 c i dataskyddsförordningen). Inte heller ska dataskydds-
förordningen tillämpas på behandling av personuppgifter som om-
fattas av annan unionsrättslig dataskyddsreglering, dvs. det nya data-
skyddsdirektivet eller förordning (EG) nr 45/2001. Det finns emel-
lertid behandling av personuppgifter som inte omfattas av någon 
unionsrättslig dataskyddsreglering överhuvudtaget, nämligen behand-
ling som utförs antingen som ett led i en verksamhet som inte omfat-
tas av unionsrätten, såsom verksamhet rörande nationell säkerhet, 
eller i en verksamhet som omfattas av den gemensamma utrikes- och 
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säkerhetspolitiken (dvs. leden a och b i artikel 2.2 i dataskyddsförord-
ningen).  

6.4.1 Vad faller utanför unionsrättens tillämpningsområde? 

EU-domstolens tolkning av undantaget i artikel 3.2 första streck-
satsen i dataskyddsdirektivet synes innebära att direktivet i vissa fall 
ska tillämpas trots att behandlingen av personuppgifter utgör ett led i 
en verksamhet som i andra sammahang skulle anses falla utanför 
gemenskapsrättens tillämpningsområde. Det går inte att komma till 
en annan slutsats än att EU-domstolen ansett att dataskyddsdirek-
tivet ska ha ett brett tillämpningsområde. Det finns dock fortfarande 
ett visst utrymme för olika tolkningar av exakt var gränserna går. 
Frågan är om artikel 2.2 a i dataskyddsförordningen ska tolkas på 
samma sätt som EU-domstolen tolkat artikel 3.2 första strecksatsen i 
dataskyddsdirektivet. 

Syftet med dataskyddsförordningen är att säkra en enhetlig och 
hög skyddsnivå för fysiska personer och att undanröja hinder för 
flödena av personuppgifter inom unionen. Det finns ingenting i data-
skyddsförordningen som antyder att unionslagstiftaren har avsett att 
inskränka det materiella tillämpningsområdet för dataskyddsförord-
ningen jämfört med direktivet. Även det förhållandet att reformen 
syftar till att personuppgiftsbehandlingen inom unionen ska harmo-
niseras talar för att undantaget i artikel 2.2 a i dataskyddsförord-
ningen inte bör ges en vidare innebörd än motsvarande bestämmelse i 
dataskyddsdirektivet. 

Sedan dataskyddsdirektivet antogs har fördragen ändrats och inne-
håller numera en uttrycklig rättslig grund för antagandet av rättsakter 
till skydd för personuppgifter. Enligt artikel 16 i fördraget om Euro-
peiska unionens funktionssätt har EU tilldelats befogenhet att fast-
ställa bestämmelser om skydd för enskilda personer när det gäller 
behandling av personuppgifter i medlemsstaterna, när dessa utövar 
verksamhet som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, samt 
om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Jämfört med vad som 
gällde enligt artikel 100a i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen har artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funk-
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tionssätt utvidgat EU:s befogenheter att anta rättsakter för att skydda 
personuppgifter inom unionen.3 

Det faktum att den nya rättsliga grunden för antagandet av unions-
rättslig reglering om dataskydd uttryckligen undantar sådan verksam-
het som faller utanför unionsrättens tillämpningsområde talar å andra 
sidan mot att tolka bestämmelsen i artikel 2.2 a i dataskyddsförord-
ningen på samma sätt som artikel 3.2 i dataskyddsdirektivet. Därtill 
kommer att artikel 2.2 i förordningen har en annan utformning än 
artikel 3.2 i dataskyddsdirektivet. Den exemplifiering som EU-dom-
stolen byggt sitt resonemang om vad som faller utanför gemen-
skapsrätten på, finns inte i förordningen. Även detta medför att det 
inte är självklart att bestämmelserna ska tolkas på samma sätt.  

Exakt vilka verksamheter som faller utanför unionsrättens tillämp-
ningsområde och därmed inte omfattas av förordningens bestäm-
melser om behandling av personuppgifter är således oklart, förutom 
när det gäller sådan verksamhet rörande nationell säkerhet som 
uttryckligen nämns i skälen. Det är dock enligt vår bedömning rim-
ligt att anta att det inom den offentliga sektorn också finns annan 
verksamhet som på samma sätt som nationell säkerhet kan betraktas 
som en strikt nationell angelägenhet och därför faller utanför unions-
rättens tillämpningsområde även vid en restriktiv tolkning av undan-
taget från förordningens tillämpningsområde.  

6.4.2 Ska förordningens bestämmelser göras gällande utanför 
deras tillämpningsområde? 

Frågan är då om dataskyddsförordningens bestämmelser borde gälla 
även vid sådan behandling av personuppgifter som enligt artikel 2.2 a 
och 2.2 b inte omfattas av förordningens tillämpningsområde.  

Enligt vår bedömning är det sannolikt bara i den offentliga sektorn 
som det skulle kunna förekomma verksamhet som faller utanför 
unionsrättens tillämpningsområde i den mening som avses i arti-
kel 2.2 a och där behandling av personuppgifter därmed inte skulle 
omfattas av dataskyddsförordningens direkt tillämpliga bestämmel-
ser. Det är dessutom bara myndigheter och beslutande politiska för-

                                                                                                                                                          
3 Prop. 2007/08:168 s. 52. 
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samlingar som deltar i den gemensamma utrikes- och säkerhetspoli-
tiken, som avses i artikel 2.2 b.  

Någon unionsrättslig allmänt gällande princip som innebär att en 
medlemsstat inte, med stöd av sin nationella kompetens, kan utvidga 
tillämpningsområdet för en EU-förordning finns inte. Det finns alltså 
inga formella hinder mot att utvidga tillämpningsområdet för data-
skyddsförordningens bestämmelser till att omfatta även sådan per-
sonuppgiftsbehandling som faller utanför unionsrättens tillämpnings-
område.4  

När personuppgiftslagen antogs gjordes den generellt tillämplig. 
Anledningen till att denna lösning valdes var som ovan angetts bland 
annat att det ansågs särskilt viktigt med ett starkt integritetsskydd för 
personuppgifter inom all offentlig verksamhet. Dessa motiv är allt-
jämt aktuella.  

Sverige har vidare, i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.2 och 
3.3, genom att anta bland annat Europarådets dataskyddskonvention, 
gjort vissa internationella åtaganden att skydda enskilda individers 
personliga integritet. För att säkerställa att det inom varje verksamhet 
finns ett fullgott skydd anser vi att förordningens bestämmelser om 
behandling av personuppgifter bör utsträckas till att gälla generellt. Vi 
anser att detta är ett bättre alternativ än att införa en komplett 
nationell dataskyddsreglering för verksamhet som inte omfattas av 
förordningens tillämpningsområde. Det skulle leda till att vissa myn-
digheter för sin personuppgiftsbehandling skulle tvingas tillämpa två 
parallella regelverk, förutom eventuellt förekommande sektorsspeci-
fika författningar. Dataskyddsförordningen bör därför, i tillämpliga 
delar, genom dataskyddslagen utsträckas till att gälla även vid sådan 
behandling av personuppgifter som enligt artikel 2.2 a och b inte 
omfattas av dataskyddsförordningens tillämpningsområde.  

Det är inte möjligt att i nationell rätt ålägga tillsynsmyndigheter i 
andra länder att samarbeta med den svenska tillsynsmyndigheten. Det 
är därför inte möjligt att göra de bestämmelser som ålägger tillsyns-
myndigheterna en skyldighet att samarbeta tillämpliga genom en 
bestämmelse i dataskyddslagen. Inte heller är det i nationell rätt möj-
ligt att ge den europeiska dataskyddsstyrelsen behörighet att t.ex. ut-
färda riktlinjer och rekommendationer inom det område där EU inte 
har befogenheter i enlighet med fördragen. Det är inte heller möjligt 
                                                                                                                                                          
4 Jfr prop. 2010/11:80 s. 59 f. 
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att ge kommissionen rätt att anta delegerade akter. Kapitel VII och 
kapitel X i dataskyddsförordningen kan därför inte göras tillämpliga 
genom en reglering i dataskyddslagen. Det kan även i övrigt finnas 
bestämmelser i dataskyddsförordningen som inte kan tillämpas i rent 
nationell verksamhet. Det får därför i varje enskilt fall göras en 
bedömning av om förordningens bestämmelser går att tillämpa.  

Sverige har inte överlåtit beslutskompetens till EU inom de om-
råden där dataskyddsförordningens bestämmelser ska gälla enligt vårt 
förslag i denna del. Om förordningen ändras bör därför den svenska 
lagstiftaren ta ställning till om dessa ändringar ska få genomslag även 
på de områden som är undantagna från förordningens tillämpnings-
område. Hänvisningen till förordningen i den nu aktuella bestämmel-
sen i dataskyddslagen bör därför vara statisk, dvs. avse den ursprung-
liga lydelsen av förordningen. 

I avsnitt 5.2.3 har vi föreslagit att dataskyddslagen ska vara sub-
sidiär till avvikande bestämmelser i annan lag eller i förordning. Det är 
således möjligt att genom sektorsspecifik författning göra undantag 
från den föreslagna bestämmelsen om utsträckt tillämpning av data-
skyddsförordningens bestämmelser.5 

6.4.3 Vem ska utöva tillsyn? 

Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten har före-
slagit att Datainspektionen ska utses till svensk tillsynsmyndighet 
enligt dataskyddsförordningen och att detta ska regleras i inspek-
tionens myndighetsinstruktion.6 Vi utgår i vårt betänkande från att 
regeringen kommer att besluta i enlighet med det förslaget. Enligt vår 
bedömning bör en sådan reglering, uttryckligen eller underförstått, 
medföra att Datainspektionen ska utöva tillsyn även i fråga om efter-
levnaden av bestämmelser i nationella författningar som kompletterar 
dataskyddsförordningen. 

Vi föreslår ovan att dataskyddsförordningens bestämmelser i 
tillämpliga delar ska gälla även i verksamhet utanför unionsrättens 
tillämpningsområde och vid Sveriges deltagande i den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken. Det innebär i praktiken att data-
                                                                                                                                                          
5 Jfr 1 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets 
radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. 
6 SOU 2016:65 s. 142 f. 



Behandling av personuppgifter utanför dataskyddsförordningens tillämpningsområde SOU 2017:39 

94 

skyddsförordningen i dessa delar ska gälla utanför dess egentliga 
tillämpningsområde. Det är mot denna bakgrund inte självklart att en 
reglering i myndighetsinstruktionen, som i enlighet med det nämnda 
förslaget anger att Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt data-
skyddsförordningen, även skulle anses omfatta tillsyn över behand-
ling av personuppgifter som sker inom det område där förordningen 
fått utsträckt tillämpningsområde genom dataskyddslagen.  

Enligt vår mening bör behandling av personuppgifter utanför 
dataskyddsförordningens egentliga tillämpningsområde stå under 
samma tillsyn som sådan behandling som sker med direkt tillämpning 
av förordningens bestämmelser. Huvudregeln bör vara att det också 
är samma myndighet som utövar denna tillsyn. Vi föreslår därför att 
det i förordningen till dataskyddslagen anges att Datainspektionen är 
tillsynsmyndighet enligt dataskyddslagen. Av tydlighetsskäl bör 
denna bestämmelse även informera om att Datainspektionen är till-
synsmyndighet enligt dataskyddsförordningen. För det fall att reger-
ingen, under beredningen av detta betänkande och av SOU 2016:65, 
skulle finna att regleringen av Datainspektionens tillsynsansvar i stäl-
let ska samlas i myndighetsinstruktionen, kan den bestämmelse som 
vi föreslår i denna del utgå.  
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7 Förhållandet till yttrande- 
och informationsfriheten 

7.1 Vårt uppdrag 

Regeringen bedömer i kommittédirektiven att det genom dataskydds-
förordningens artiklar 85 och 86 blir tydligare än i det nuvarande 
dataskyddsdirektivet att den EU-rättsliga dataskyddsregleringen inte 
inkräktar på området för tryckfrihetsförordningen och yttrandefri-
hetsgrundlagen. Det ingår därför inte i utredningens uppdrag att 
överväga eller lämna förslag till grundlagsändringar. I detta samman-
hang bör det noteras att det inte heller ingår i utredningens uppdrag 
att lämna några förslag som rör handlingsoffentligheten eller att när-
mare analysera innebörden av artikel 86.  

Regeringen menar att det – utanför tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde – även fortsättnings-
vis bör finnas behov av bestämmelser som i likhet med 7 § andra 
stycket PUL balanserar personuppgiftsskyddet mot yttrande- och 
informationsfriheten.  

Vårt uppdrag är därför att analysera hur bestämmelser som balan-
serar personuppgiftsskyddet mot yttrande- och informationsfriheten 
utanför tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 
tillämpningsområde bör utformas. 

7.2 Gällande rätt 

Enligt artikel 9 i dataskyddsdirektivet ska medlemsstaterna besluta 
om undantag och avvikelser från delar av direktivet med avseende 
på behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journa-
listiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande, om det är 
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nödvändigt för att förena rätten till privatlivet med reglerna om ytt-
randefriheten. 

I 7 § första stycket PUL finns en upplysningsbestämmelse om att 
bestämmelserna i lagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle 
strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfri-
hetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär bland 
annat att de grundlagsskyddade rättigheterna att framställa och sprida 
yttranden samt meddelar- och anskaffarfriheten undantas från till-
lämpningsområdet.  

I förarbetena gjordes den bedömningen att artikel 9 i direktivet 
tillåter ett hänsynstagande till bland annat konstitutionella traditioner 
och principer och att direktivet därför inte lägger hinder i vägen för 
ett generellt undantag från personuppgiftslagens bestämmelser. 
Regeringen uppmanade vidare till stor försiktighet vid alla ingripan-
den som riktar sig mot företeelser som typiskt sett åtnjuter skydd av 
grundlagarna. Det ansågs att även ingripanden som inte direkt strider 
mot någon bestämmelse, men som är oförenliga med grundlagarnas 
syfte, bör underlåtas.1  

Lagrådet avstyrkte bestämmelsen i 7 § första stycket med motive-
ringen att det fick anses tveksamt om dåvarande EG-domstolen 
skulle acceptera att de bestämmelser i direktivet som införlivades 
genom personuppgiftslagen fick vika i vidare mån än vad som 
framgick av ordalydelsen i direktivets artikel 9.2 

I 7 § andra stycket PUL görs undantag från flertalet av lagens 
bestämmelser vid personuppgiftsbehandling som inte omfattas av 
tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen men som 
sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller 
litterärt skapande. Undantaget innebär i praktiken att bara de bestäm-
melser i lagen som rör tillsyn och säkerhet vid behandling ska tilläm-
pas. 

Frågan om tolkningen av begreppet journalistiska ändamål har 
prövats i praxis både nationellt och på EU-nivå. I den så kallade 
Ramsbro-domen (NJA 2001 s. 409) uttalade Högsta domstolen 
bland annat att undantaget för journalistiska ändamål utgör ett försök 
att i mer generella termer ge uttryck för en intresseavvägning mellan 
intresset av skydd för privatlivet och intresset av yttrandefrihet. Att 

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:44 s. 50 f. 
2 Prop. 1997/98:44 s. 236 f. 
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uttrycket journalistiska ändamål använts kan enligt domstolen under 
sådana förhållanden inte antas vara i avsikt att privilegiera etablerade 
massmedier eller personer som är yrkesverksamma inom sådana 
medier, utan får antas vara avsett att betona vikten av en fri infor-
mationsspridning i frågor av betydelse för allmänheten eller för grup-
per av människor och en fri debatt i samhällsfrågor. Ramsbro-domen 
har i doktrinen ansetts visa att en betydande del av det som sker på 
internet omfattas av undantaget i 7 § andra stycket PUL.3 

I domen i det så kallade Satakunnan-målet4 uttalade EU-dom-
stolen att de begrepp som hör samman med yttrandefriheten, där-
ibland journalistik, måste tolkas vitt. Domstolen fann därför att den 
verksamhet som företaget Satakunnan bedrev − dvs. att uppgifter om 
fysiska personers inkomster och förmögenheter samlades in från 
offentliga källor, sorterades, publicerades i tryck och distribuerades 
via en sms-tjänst − skulle anses ske uteslutande för journalistiska 
ändamål om verksamheten endast syftade till att sprida information, 
åsikter eller idéer till allmänheten. EU-domstolen uttalade vidare att 
sådan verksamhet inte bara skulle anses förbehållen medieföretag. 
EU-domstolen överlät dock till den nationella domstolen att avgöra 
om det i just Satakunnan-fallet var fråga om en verksamhet som 
endast syftade till att sprida information till allmänheten. Den finska 
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att så inte var fallet (23.9.2009/ 
2303 HFD 2009:82).5 

Undantaget för journalistiska ändamål är alltså inte begränsat till 
journalister eller traditionella massmedier. Även en privatperson 
kan anses behandla personuppgifter för sådana ändamål, t.ex. på en 
blogg, förutsatt att uppgifterna inte är av rent privat karaktär.   

                                                                                                                                                          
3 Öman och Lindblom, Personuppgiftslagen, (20 december 2016, Zeteo), kommentaren till 7 § 
PUL. Svahn Starrsjö, Personuppgiftslagen och yttrandefriheten, SvJT 100 år (jubileumsskrift) 
s. 447. 
4 Dom Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy, C-73/07, EU:C:2008:727. 
5 Saken är dock fortfarande föremål för prövning, nu i Europadomstolen, Satakunnan 
Markinnapörsi OY och Satamedia OY v. Finland, nr 931/13, dom den 21 juli 2015, hänskju-
ten till Grand Chamber den 14 december 2015. 
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7.3 Dataskyddsförordningen 

Enligt artikel 85.1 i dataskyddsförordningen ska medlemsstaternas 
nationella lagstiftning förena rätten till skydd av personuppgifter i 
enlighet med förordningen med rätten till yttrande- och informa-
tionsfrihet, inbegripet personuppgiftsbehandling för journalistiska 
ändamål samt för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. 
När det gäller behandling för sådana ändamål ska medlemsstaterna 
enligt artikel 85.2 föreskriva om undantag eller avvikelser från i 
artikeln angivna delar av förordningens bestämmelser om det behövs 
för att förena rätten till skydd för personuppgifter med yttrande- och 
informationsfriheten. Medlemsstaterna ska enligt artikel 85.3 under-
rätta kommissionen om de undantagsbestämmelser som de har 
antagit med stöd av artikel 85.2.  

I skäl 153 anges att behandling av personuppgifter endast för 
journalistiska, akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål bör 
undantas från viss tillämpning för att förena rätten till skydd för per-
sonuppgifter med rätten till yttrande- och informationsfrihet som 
följer av artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Av nämnda artikel i stadgan framgår att var och en har rätt till 
yttrandefrihet, att denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta 
emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets 
inblandning och oberoende av territoriella gränser. Artikeln slår 
också fast att mediernas frihet och mångfald ska respekteras. 

I förordningens skäl 153 anges också att medlemsstaterna bör anta 
lagstiftningsåtgärder som fastställer de olika undantag som behövs 
för att balansera de två grundläggande rättigheterna, samt att det bör 
göras en bred tolkning av vad som innefattas i yttrandefriheten.  

7.4 Våra överväganden och förslag 

Utredningens förslag: En upplysningsbestämmelse som tydliggör 
att bestämmelserna i dataskyddslagen och dataskyddsförordning-
en inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot 
bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsför-
ordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, ska tas in i dataskydds-
lagen. 
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Ett undantag för sådan behandling av personuppgifter som 
sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt 
eller litterärt skapande ska också införas. Dataskyddsförordning-
ens bestämmelser om syfte, tillämpningsområde och definitioner 
samt bestämmelser om säkerhet för personuppgifter, tillsyn, rätts-
medel, ansvar och sanktioner ska dock tillämpas även i dessa fall.  

Något om vårt uppdrag 

Våra detaljerade tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar är unika i 
jämförelse med hur motsvarande reglering ser ut i övriga Europa. 
Relationen såväl mellan EU-rätten och de svenska tryck- och ytt-
randefrihetsgrundlagarna, som mellan tryck- och yttrandefrihets-
grundlagarna och den personliga integriteten, har varit föremål för 
debatt och en rad utredningar på senare år.6 För en nyligen genom-
förd genomgång av EU-rättens förhållande till grundlagsregleringen 
om tryck- och yttrandefrihet hänvisas till Mediegrundlagskom-
mitténs betänkande SOU 2016:58, avsnitt 5.4 och 14.1.  

I vår utrednings uppdrag ingår inte att närmare analysera förhål-
landet mellan grundlagsskyddet för informations- och yttrande-
friheten och rätten till skydd av personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen. Följaktligen är det inte heller vår uppgift att föreslå 
bestämmelser som påverkar balansen mellan dessa grundläggande 
fri- och rättigheter, exempelvis förändrade förutsättningar för jour-
nalister, bloggare och innehavare av utgivningsbevis att behandla 
personuppgifter.  

Vårt uppdrag är i stället att analysera hur vi i svensk rätt ska 
genomföra skyldigheten i förordningens artikel 85 att förena rätten 
till integritet med yttrande- och informationsfriheten, utan att i sak 
förändra möjligheterna till behandling av personuppgifter. Uppdraget 
är begränsat till hur en reglering som balanserar personuppgifts-
skyddet mot yttrande- och informationsfriheten utanför tryckfrihets-
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde 

                                                                                                                                                          
6 Tryck- och yttrandefrihetsberedningen i SOU 2006:96, Yttrandefrihetskommittén i 
SOU 2012:55 och Mediegrundlagskommittén i SOU 2016:58. Se även Integritet och straff-
skydd, SOU 2016:7. Debatt har förts i SvJT på senare tid; se Olle Abrahamsson och Henrik 
Jermsten i SvJT 2014, s. 201 och 2015, s. 8, Göran Lambertz i SvJT 2014, s. 440 samt Magnus 
Schmauch i SvJT 2014, s. 520 och 2015, s. 199. 
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bör utformas, dvs. en reglering som motsvarar den i 7 § andra 
stycket PUL. 

Utgångspunkter för utredningens överväganden 

Som framgår ovan är en utgångspunkt att vi ska undvika att föreslå 
förändringar i sak när det gäller förutsättningar för personupp-
giftsbehandling på det här aktuella området.  

Regleringen i förordningen ligger i sak nära den som finns i data-
skyddsdirektivet. Förordningens reglering av förhållandet till yttran-
de- och informationsfriheten innebär inte några inskränkningar utan 
ger till sin ordalydelse ett något större utrymme för undantag än 
direktivet, bland annat på det sättet att det inte längre föreskrivs att 
behandling ska ske ”uteslutande” för journalistiska ändamål för att 
undantag ska kunna göras. Undantaget i artikel 85.2 har också fått ett 
vidare tillämpningsområde genom att akademiskt skapande lagts till. 
Dessutom uttalas i skäl 153 att begreppet yttrandefrihet ska ges en 
bred tolkning. I doktrinen har artikel 85 ansetts ge ett relativt stort 
utrymme för medlemsstaterna att själva välja hur regleringen utfor-
mas.7 

Mot denna bakgrund är vår bedömning att den reglering vi före-
slår kan och bör utformas med den befintliga regleringen i 7 § PUL 
som förebild.  

Behovet av en upplysningsbestämmelse 

Som framgår av kommittédirektiven har vi inte i uppdrag att föreslå 
någon författningsreglering som rör förordningens förhållande till 
behandling som sker i verksamhet som omfattas av tillämpnings-
området för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 
Vi anser dock att det är angeläget att dataskyddsförordningens och 
dataskyddslagens bestämmelser inte ger upphov till osäkerhet kring 
möjligheterna till personuppgiftsbehandling på det grundlagsregle-
rade området, eftersom det kan påverka vitala och mycket känsliga 
delar av opinionsskapande verksamhet, såsom meddelarfrihet och 
                                                                                                                                                          
7 Wagner och Benecke, National Legislation within the Framework of the GDPR, European 
Data Protection Law Review 3/2016, s. 356. 
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källskydd. Det faktum att vi nu har att göra med en direkt tillämplig 
förordning, där överträdelser kan leda till kännbara sanktionsavgifter, 
gör det än mer angeläget att regleringen av den grundlagsskyddade 
verksamheten är så tydlig som möjligt när det gäller förhållandet till 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.  

Den befintliga upplysningsbestämmelsen i 7 § första stycket PUL 
bedömdes av riksdag och regering som förenlig med dataskydds-
direktivets likartade bestämmelser vid införandet av personupp-
giftslagen.8 Den har inte varit föremål för domstolsprövning och 
heller inte ifrågasatts av kommissionen sedan införandet för snart 
tjugo år sedan. Eftersom förordningen, som nämnts ovan, tycks ge 
ett ökat utrymme för undantag med hänsyn till yttrande- och infor-
mationsfriheten bedömer vi att förordningen inte hindrar att en upp-
lysningsbestämmelse motsvarande den i 7 § första stycket PUL införs 
i dataskyddslagen. 

Undantag för journalistiska ändamål m.m. 

Ordalydelsen i förordningens artikel 85.2 synes ålägga medlems-
staterna att göra vissa undantag från förordningen för behandling 
som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt 
eller litterärt skapande. Undantag får dock bara göras om de är nöd-
vändiga för att förena rätten till integritet med yttrande- och informa-
tionsfriheten. Samma krav på nödvändighet finns i direktivet, och den 
befintliga bestämmelsen i 7 § andra stycket PUL bedömdes vara 
nödvändig för att personuppgiftslagens bestämmelser skulle vara för-
enliga med yttrande- och informationsfriheten.  

Begreppet akademiskt skapande är nytt och definieras inte när-
mare i skäl eller artikeltext. Vår bedömning är att det knappast torde 
vara att likställa med forskning, eftersom forskning är särreglerad på 
annat sätt i förordningen, exempelvis i artikel 9.2 j och artikel 89. 
Möjligen skulle behandling i samband med själva färdigställandet och 
spridningen av texter med vetenskapligt innehåll kunna avses. Inne-
börden av begreppet är dock oklar och dess närmare betydelse får 
utvecklas i praxis. 

                                                                                                                                                          
8 Prop. 1997/98 44 s. 48 f., bet. 1997/98:KU18, rskr.1997/98:180. 
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Undantagsbestämmelsen i 7 § andra stycket PUL har bland annat 
ansetts tillämplig på journalistisk verksamhet på internet som resul-
terar i yttranden som bara sprids där och för kommunikation som 
inte bedrivs av yrkesverksamma journalister.9 Betydelsen av opinions-
bildande genom alternativa kanaler såsom sociala medier, bloggar och 
liknande har ökat dramatiskt under senare år, vilket innebär att skälen 
för ett sådant undantag i vart fall inte har minskat. Det ska noteras att 
viss användning av sociala medier omfattas av det så kallade privat-
undantaget, dvs. artikel 2.1 c i dataskyddsförordningen.10  

Förordningens artikel 85.2 möjliggör undantag från förordningen 
i stort sett i samma utsträckning som dataskyddsdirektivet gör. De 
delar av förordningen som inte räknas upp i artikel 85.2, från vilka 
undantag alltså inte får göras, är kapitel I om tillämpningsområde och 
definitioner, kapitel VIII om rättsmedel, ansvar och sanktioner samt 
kapitel X och XI som innehåller genomförande- och slutbestäm-
melser. I linje med de utgångspunkter vi redogjort för ovan menar vi 
att det är lämpligt att utnyttja möjligheterna till undantag från för-
ordningen i väsentligen samma utsträckning som personuppgiftslagen 
har undantagits i dag. Vi anser därför att undantag från bestämmel-
serna i dataskyddslagen och dataskyddsförordningen bör göras så 
långt förordningen medger, med undantag för de bestämmelser som 
rör säkerhet för personuppgifter och tillsyn.  

Detta innebär enligt vår bedömning att bestämmelserna i förord-
ningens kapitel II och III, artiklarna 24–30 och 35–43 och kapitel V i 
dataskyddsförordningen bör undantas från tillämpning, liksom de 
delar av dataskyddslagen som har stöd i de bestämmelserna. Kapi-
tel IX (bestämmelser om särskilda behandlingssituationer) bedömer 
vi knappast blir tillämpligt för den behandling som avses här, varför 
det inte uttryckligen behöver undantas. Detsamma gäller kapitel X 
(delegerade akter och genomförandeakter) och kapitel XI (slut-
bestämmelser). 

                                                                                                                                                          
9 Prop. 1997/98:44 s. 52 f. och NJA 2001 s. 409. 
10 I skäl 18 i dataskyddsförordningen görs vissa uttalanden om privat verksamhet och sociala 
medier. 



 

103 

8 Rättslig grund för behandling 
av personuppgifter  

8.1 Vårt uppdrag 

Enligt artikel 6.3 första stycket i dataskyddsförordningen ska den 
grund för behandlingen som avses i artikel 6.1 c och e fastställas i 
enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten. Enligt kom-
mittédirektiven innebär detta att det inte kommer att vara möjligt att 
endast stödja sig på den generella regleringen i förordningen vid sådan 
behandling. Vi har därför fått i uppdrag att analysera vad dataskydds-
förordningens krav i denna del innebär i fråga om nationell författ-
ningsreglering och om det bör införas generella bestämmelser till stöd 
för åtminstone den offentliga sektorns behandling av personuppgifter. 
Informationshanteringsutredningens förslag till 8 § myndighetsdata-
lag1, med beaktande av de synpunkter som framförts vid remiss-
behandlingen, är enligt kommittédirektiven en lämplig utgångspunkt. 

8.2 Dataskyddsförordningen 

8.2.1 Laglig behandling  

Den europeiska dataskyddsregleringen utgår från att varje behandling 
av personuppgifter måste vila på en rättslig grund. Behandling av 
personuppgifter får därför bara ske under de omständigheter som sär-
skilt anges i lagstiftningen. I dataskyddsförordningen räknas dessa 
rättsliga grunder upp i artikel 6.1. Behandling är enligt denna bestäm-
melse endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande 
villkor är uppfyllt: 

                                                                                                                                                          
1 SOU 2015:39. 
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a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes person-
uppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den 
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den 
registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förplik-
telse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan 
fysisk person. 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myn-
dighetsutövning. 

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den person-
uppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om 
inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter 
och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, 
särskilt när den registrerade är ett barn.  

Artikel 6.1 i dataskyddsförordningen motsvarar i stora drag artikel 7 i 
dataskyddsdirektivet, som har genomförts i svensk rätt genom 
10 § PUL. Den största skillnaden är att det enligt förordningen inte 
är tillåtet för myndigheter att, när de fullgör sina uppgifter, behandla 
personuppgifter med stöd av den rättsliga grund som utgår från en 
avvägning mellan den ansvariges berättigade intressen och den 
registrerades rättigheter och intressen (jfr 10 § f PUL). Den möj-
ligheten kvarstår däremot för privata aktörer som behandlar person-
uppgifter. I andra stycket av artikel 6.1 anges nämligen att led f i förs-
ta stycket inte ska gälla för behandling som utförs av offentliga myn-
digheter när de fullgör sina uppgifter. 

Uppräkningen i artikel 6.1 är uttömmande. Om inget av dessa 
villkor är uppfyllda är behandlingen inte laglig och får därmed inte 
utföras. De olika villkoren är i viss mån överlappande. Flera rättsliga 
grunder kan därför vara tillämpliga avseende en och samma behand-
ling. 

Den omständigheten att behandlingen är laglig enligt artikel 6.1 
i dataskyddsförordningen, dvs. att den är rättsligt grundad, innebär 
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inte att behandling kan ske av vilka uppgifter som helst eller på val-
fritt sätt. Den personuppgiftsansvarige måste också uppfylla kraven 
i övriga bestämmelser i förordningen, t.ex. de allmänna principerna 
i artikel 5. I artiklarna 7 och 8 anges närmare villkor för tillämp-
ningen av artikel 6.1 a, dvs. den rättsliga grund som utgörs av den 
registrerades samtycke, se avsnitt 9 avseende barns samtycke. När det 
gäller behandling som avser särskilda kategorier av personuppgifter 
(känsliga personuppgifter) eller personuppgifter som rör lagöver-
trädelser anges ytterligare villkor i artiklarna 9 och 10, utöver dem 
som anges i artikel 6.1, se närmare avsnitt 10 och 11. 

Enligt artikel 6.2 i förordningen får medlemsstaterna behålla eller 
införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av 
bestämmelserna i förordningen med hänsyn till behandling av per-
sonuppgifter för att efterleva artiklarna 6.1 c och 6.1 e. Denna typ av 
mer specifika nationella bestämmelser förekommer ofta i svenska 
registerförfattningar och kommer framför allt att utgöra en preci-
sering av de allmänna principer för behandlingen som anges i artikel 5 
i dataskyddsförordningen. 

8.2.2 Begreppet nödvändig  

För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt 
artikel 6.1 b–f måste den vara nödvändig för att fullgöra, skydda eller 
utföra den rättsliga grunden. Enligt Svenska Akademiens Ordbok 
betyder det svenska ordet nödvändig att någonting absolut fordras 
eller inte kan underlåtas. Det unionsrättsliga begreppet har dock inte 
riktigt denna strikta innebörd. Nödvändighetsrekvisitet i artikel 7 i 
dataskyddsdirektivet har inte ansetts utgöra ett krav på att det ska 
vara omöjligt att fullgöra förpliktelsen eller utföra uppgiften utan att 
behandlingsåtgärden vidtas.2 Den slutsatsen får stöd av EU-dom-
stolens dom i målet Huber mot Tyskland, som rörde tolkningen av 
motsvarande nödvändighetsrekvisit i artikel 7 e i direktivet.3 EU-
domstolen uttalade att en myndighets förande av ett centralt register 
över uppgifter som redan fanns i regionala register är nödvändigt om 
det bidrar till att effektivisera tillämpningen av relevanta bestämmel-

                                                                                                                                                          
2 SOU 1997:39 s. 361 f. 
3 Dom Huber mot Tyskland, C-524/06, EU:C:2008:724. 
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ser. Domen bör kunna utgöra stöd även vid tolkningen av den nya 
förordningen. Även om exempelvis en uppgift av allmänt intresse 
skulle kunna utföras utan att personuppgifter behandlas på visst sätt, 
kan behandlingen anses vara nödvändig och därmed tillåten enligt 
artikel 6, om behandlingen leder till effektivitetsvinster. Det bör 
noteras att rekvisitet nödvändig inte ska förväxlas med rekvisitet 
absolut nödvändig, som används i andra sammanhang än rörande 
rättslig grund, se avsnitt 10.6.2. 

8.2.3 Förhållandet mellan artiklarna 5 och 6 
i dataskyddsförordningen 

Utöver det grundläggande kravet på att all behandling måste vara 
laglig, i betydelsen att någon av de rättsliga grunder som anges i 
artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är uppfylld, omgärdas varje 
behandling av personuppgifter av mer specifika krav. Principerna för 
behandling av personuppgifter, dvs. vilka allmänna krav som gäller för 
all personuppgiftsbehandling, anges i artikel 5.1 i dataskyddsförord-
ningen. Artikel 5.1 i dataskyddsförordningen motsvarar i stora drag 
artikel 6 i dataskyddsdirektivet, som har genomförts i svensk rätt 
genom 9 § PUL.  

Den första principen som läggs fast i artikel 5.1 (led a) är att 
personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 
förhållande till den registrerade. Principen om laglighet utgör en 
hänvisning till de rättsliga grunderna i artikel 6.1. Såvitt avser prin-
cipen om korrekthet kan det vid en jämförelse med andra språk-
versioner ifrågasättas om den svenska termen korrekt motsvarar 
avsikten med bestämmelsen. I den danska språkversionen anges 
i stället att uppgifterna ska behandlas rimeligt. På motsvarande sätt 
används i den engelska språkversionen termen fairly, vilket betyder 
rättvist, skäligt eller rimligt. I den franska språkversionen används 
termen loyale, vilken har motsvarande betydelse som engelskans 
fairly. I den tyska språkversionen används uttrycket Treu und 
Glauben, vilket brukar översättas med god tro eller tro och heder. 
Alla dessa termer indikerar enligt vår mening, tydligare än den svens-
ka termen korrekt, att en intresseavvägning ska göras. I det enskilda 
fallet kan det således till exempel vara oförenligt med principen om 
”korrekthet” att vidta en viss behandlingsåtgärd, även om denna i och 
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för sig skulle kunna anses vara rättsligt grundad enligt artikel 6, näm-
ligen om behandlingen är oskälig i förhållande till den registrerade. 

I artikel 5.1 anges vidare att personuppgifterna ska samlas in för 
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att de inte 
senare får behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål 
(led b). Principen om att ändamålen ska vara berättigade utgör i likhet 
med principen om laglighet en direkt koppling till de rättsliga grun-
derna i artikel 6.1. Ett ändamål som inte är berättigat i förhållande till 
den tillämpliga rättsliga grunden är således inte förenligt med 
artikel 5. Kravet på att ändamålen ska vara berättigade går dock längre 
än så och omfattar även ett krav på förenlighet med till exempel kon-
stitutionella och andra rättsliga principer. Vidare kan även det all-
männa sammanhanget och omständigheterna i det aktuella ärendet 
vara av betydelse för bedömningen av om ändamålen är berättigade.4 
Ett tydligt angivet ändamål är för övrigt som regel en förutsättning 
för att man ska kunna bedöma om en viss behandling är laglig, dvs. 
om den är nödvändig i något av de sammanhang som räknas upp i 
artikel 6.1 b–f.  

Kopplingen mellan den rättsliga grunden och kravet på särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål förstärks genom data-
skyddsförordningen, där det i artikel 6.3 andra stycket anges att 
syftet med behandlingen (the purpose of the processing) i fråga om 
behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse ska framgå av 
förpliktelsen. Vad gäller myndighetsutövning och uppgifter av all-
mänt intresse anges i stället att ändamålet med behandlingen ska vara 
nödvändigt för att utföra uppgiften eller myndighetsutövningen.  

Vidare ska uppgifterna enligt artikel 5.1 bland annat vara adekvata 
och korrekta (accurate) och får inte förvaras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt (leden c, d och e). Uppgifterna måste också 
behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet (led f).  

Förordningen ställer inte något krav på att de särskilda ändamålen 
ska vara fastställda i författning, men det finns heller ingenting som 
hindrar att detta görs, förutsatt att bestämmelserna uppfyller ett mål 
av allmänt intresse och är proportionella mot det legitima mål som 
eftersträvas (artikel 6.3 andra stycket). Oavsett om ändamålen fast-
ställts i författning eller inte är det dock alltid den personuppgifts-

                                                                                                                                                          
4 Artikel 29-gruppens yttrande 3/2013 om ändamålsbegränsning, s. 11–12 och 19–20. 
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ansvarige som ansvarar för, och ska kunna visa att, principerna i arti-
kel 5 efterlevs (artikel 5.2). 

Artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen är grundläggande 
och kumulativa. Dels måste någon av de rättsliga grunder som anges 
i artikel 6.1 vara tillämplig, dels måste samtliga principer i artikel 5.1 
följas. Det är endast om någon av de rättsliga grunder som anges i 
artikel 6.1 är tillämplig som behandling av personuppgifter över 
huvud taget får ske. Om behandlingen är laglig enligt artikel 6 ska 
kraven i artikel 5 uppfyllas. I det följande behandlas enbart artikel 6. 

8.3 Överväganden och förslag 

8.3.1 Grunden för behandlingen ska i vissa fall vara fastställd 

Utredningens bedömning: Artikel 6.1 c och e i dataskyddsför-
ordningen är direkt tillämpliga. Kravet i artikel 6.3 första stycket 
på att grunden för behandlingen ska vara fastställd i enlighet med 
unionsrätten eller den nationella rätten utgör ett ytterligare villkor 
för tillämpning som ska vara uppfyllt. Med grunden för behand-
lingen avses den rättsliga förpliktelsen, uppgiften av allmänt 
intresse respektive myndighetsutövningen. Som en följd av den 
svenska arbetsmarknadsmodellen kan rättsliga förpliktelser och 
uppgifter av allmänt intresse vara fastställda genom kollektivavtal.  

 
  



SOU 2017:39 Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

109 

Vad är grunden för behandlingen? 

I artikel 6.3 i dataskyddsförordningen första stycket anges att den 
grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i 
enlighet med a) unionsrätten, eller b) en medlemsstats nationella 
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.5  

Det står klart att den grund för behandlingen som avses i arti-
kel 6.1 a är samtycket och att avtalet är den grund för behandlingen 
som avses i led b. På motsvarande sätt måste uttrycket ”den grund för 
behandlingen som avses i punkt 1 c och e” avse den rättsliga förplik-
telsen respektive uppgiften av allmänt intresse eller rätten att utöva 
myndighet. Denna tolkning överensstämmer med Europeiska 
datatillsynsmannens förslag till förtydligande av bestämmelsen. Han 
har, bland annat i ett yttrande den 28 juli 2015, rekommenderat att 
uttrycket The basis for the processing referred to in point (c) and (e) of 
paragraph 1 skulle ersättas med The legal obligation, task, or official 
authority referred to in points (c) and (e) of paragraph 1.6  

Med grunden för behandlingen kan enligt vår mening inte avses 
behandlingen i sig. Om själva behandlingen ska fastställas skulle näm-
ligen t.ex. myndighetsutövning inte kunna ske och uppgifter av all-
mänt intresse inte kunna utföras, om det inte utöver den lag som 
fastställer befogenheten också uttryckligen reglerades att behandling 
av personuppgifter får ske. En sådan tolkning av begreppet grunden 
för behandlingen skulle leda till ett närmast oöverskådligt reglerings-
behov, inte minst i de många medlemsstater som inte har den tradi-
tion av sektorspecifika registerförfattningar som Sverige har. Detta 
kan rimligen inte ha varit avsikten, i synnerhet med tanke på data-
skyddsreformens harmoniseringssyfte. Det bör också noteras att det i 
artikel 6.3 inte anges att ”behandlingen” ska fastställas, utan att grun-
den för behandlingen ska fastställas. 
                                                                                                                                                          
5 I den engelska versionen av artikel 6.3 första stycket i dataskyddsförordningen anges föl-
jande. The basis for the processing referred to in point (c) and (e) of paragraph 1 shall be laid 
down by: (a) Union law; or (b) Member State law to which the controller is subject. I den 
franska versionen anges följande. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, point c) et 
e), est défini par: a) le droit de l'Union; ou b) le droit de l'État membre auquel le responsable du 
traitement est soumis. I kommissionens ursprungliga förslag angavs att grunden för behand-
lingen must be provided for, i stället för shall be laid down by. Europaparlamentet drev länge 
ståndpunkten att detta borde bytas ut mot must be established in accordance with. Under tre-
partsdialogen enades parterna om att använda uttrycket shall be laid down by (rådets doku-
ment nr 13884/15, s. 2). Det anslutande skäl 45 kompletterades därefter på ordförande-
skapets initiativ (rådets dokument 14318/15 s. 5). 
6 Bilaga till Europeiska datatillsynsmannens yttrande 3/2015 s. 31. 
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EU-förordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och ska 
till skillnad från direktiv inte genomföras genom nationella författ-
ningsåtgärder. Att grunden för behandlingen ska fastställas kan där-
för inte heller innebära att de villkor som anges i artikel 6.1 c och e 
ska upprepas i nationell rätt.  

Ett av syftena bakom kravet på fastställande i artikel 6.3 första 
stycket i dataskyddsförordningen har antagits vara att tydliggöra att 
den personuppgiftsansvarige inte får finna en rättslig grund för be-
handling av personuppgifter i tredje lands lagstiftning.7 Bestämmelsen 
innebär nämligen att en rättslig förpliktelse som följer av tredje lands 
lagstiftning inte utgör en rättslig grund för behandling av person-
uppgifter, även om behandlingen är nödvändig för att uppfylla för-
pliktelsen. På motsvarande sätt utgör det ingen rättslig grund för 
behandling av personuppgifter att en uppgift av allmänt intresse är 
fastställd i tredje lands lagstiftning.  

Begränsningen till unionsrätten och medlemsstaternas nationella 
rätt torde främst vara av relevans för dels de personuppgiftsansvariga 
som har verksamhetsställen både inom och utom unionen, dels de 
som inte är etablerade i unionen men som har anledning att behandla 
personuppgifter avseende registrerade som befinner sig i unionen 
(artikel 3). Skälet till att det uttryckligen hänvisas till unionsrätten 
och medlemsstaternas nationella rätt kan förmodas vara att förord-
ningens territoriella tillämpningsområde är vidare än det som gäller 
enligt dataskyddsdirektivets ordalydelse. Direktivet gäller nämligen 
inte för behandling av personuppgifter när den personuppgiftsansva-
rige inte är etablerad inom unionen, annat än om denne använder 
utrustning som befinner sig inom unionens territorium. Direktivet 
gäller inte heller om sådan utrustning används endast för att låta 
uppgifter passera genom gemenskapen (artikel 4.1 c). Några sådana 
begränsningar avseende tillämpningsområdet finns inte i dataskydds-
förordningen, som i stället gäller all behandling som avser registrerade 
som befinner sig i unionen, om behandlingen har anknytning till 
utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade i unionen eller 
övervakning av deras beteende så länge beteendet sker inom unionen 
(artikel 3.2). 

                                                                                                                                                          
7 D-post: BRYR/2016-05-01/1503. 
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Vad menas med att grunden ska vara fastställd? 

Artikel 6.3 första stycket i dataskyddsförordningen innehåller ett 
uttryckligt krav på att grunden för behandlingen ska vara fastställd i 
enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten. Något motsva-
rande krav finns inte i dataskyddsdirektivet. Det är därför möjligt att 
med stöd av 10 § d PUL utföra behandling av personuppgifter som är 
nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse, även om 
uppgiften inte är fastställd i författning eller liknande. Viss ledning 
för förståelsen av artikel 6.3 kan möjligen hämtas från förordningens 
ingress. I skäl 45 anges bland annat att dataskyddsförordningen inte 
medför något krav på en särskild lag för varje enskild behandling, 
utan att det kan räcka med en lag som grund för flera behandlingar 
som bygger på en rättslig förpliktelse som åvilar den personupp-
giftsansvarige eller om behandlingen krävs för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.  

I skäl 47 anges bland annat följande, apropå att den rättsliga grund 
som bygger på en intresseavvägning (artikel 6.1 f) inte är tillämplig 
för myndigheter när de fullgör sina uppgifter.  

Med tanke på att det är lagstiftarens sak att genom lagstiftning tillhanda-
hålla den rättsliga grunden för de offentliga myndigheternas behandling 
av personuppgifter, bör den rättsliga grunden inte gälla den behandling 
de utför som ett led i fullgörandet av sina uppgifter.  

Enligt vår bedömning innebär kravet på att grunden för behandlingen 
ska fastställas inte att det krävs en särskild reglering med anledning av 
dataskyddsförordningens ikraftträdande. Förekomsten av reglering 
avgör dock i vilken utsträckning personuppgiftsansvariga kan åberopa 
de rättsliga grunder som avses i leden c och e. Kravet på att grunden 
för behandlingen ska vara fastställd i enlighet med unionsrätten eller 
den nationella rätten utgör således ett villkor som måste vara uppfyllt 
för att bestämmelserna i artikel 6.1 c och e ska vara tillämpliga. För-
pliktelser, uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning som 
inte är rättsligt förankrade i enlighet med unionsrätten eller med-
lemsstatens nationella rätt kan därmed inte åberopas som rättsliga 
grunder för behandling av personuppgifter. 

Innebörden av artikel 6.1 c är därmed att behandling av person-
uppgifter är laglig om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en 
rättslig förpliktelse som är fastställd i enlighet med unionsrätten eller 
den nationella rätten och som åvilar den personuppgiftsansvarige. På 
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motsvarande sätt är innebörden av artikel 6.1 e att behandling av 
personuppgifter är laglig om behandlingen är nödvändig för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse som är fastställd i enlighet med 
unionsrätten eller den nationella rätten eller om behandlingen är 
nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-
utövning som är fastställd i enlighet med unionsrätten eller den 
nationella rätten. 

Vilket slags reglering avses? 

Grunden för behandlingen ska enligt artikel 6.3 första stycket i data-
skyddsförordningen fastställas i enlighet med unionsrätten eller en 
medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige om-
fattas av. Med detta avses inte att den rättsliga grunden nödvändigt-
vis måste fastställas i eller i enlighet med en av riksdagen beslutad 
lag. Däremot måste grunden vara fastställd i laga ordning, på ett 
konstitutionellt korrekt sätt. Av skäl 41 till förordningen framgår att 
den rättsliga grunden bör vara tydlig och precis och dess tillämpning 
förutsägbar för dem som omfattas av den, i enlighet med rättspraxis 
vid Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna. Huruvida de rättsliga förpliktelser, de upp-
gifter av allmänt intresse och den myndighetsutövning som har fast-
ställts i enlighet med svensk rätt är tillräckligt precisa måste bedömas 
från fall till fall i rättstillämpningen. 

Kollektivavtal  

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsmarknadens 
parter i stor utsträckning reglerar arbets- och anställningsvillkor 
genom kollektivavtal. Kollektivavtalen innehåller en rad bestäm-
melser som arbetsmarknadens parter och medlemmarna i de avtals-
slutande organisationerna är skyldiga att följa, t.ex. om föräldratillägg, 
semesterlön, övertidsersättning och ersättning för läkarbesök och 
läkemedel. Överträdelser av bestämmelserna kan föranleda skade-
ståndsansvar. Avtalen har även betydelse för tredje man eftersom de 
ska tillämpas på samma sätt i förhållande till alla arbetstagare och 
således även i förhållande till oorganiserade arbetstagare och arbets-
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tagare som är medlemmar i en annan arbetstagarorganisation än den 
som avtalet slutits med.  

Reglering i kollektivavtal har i Europadomstolens praxis ansetts i 
sig förenlig med kravet enligt Europakonventionen att åtgärder med 
rättighetsbegränsande effekter ska ha stöd i lag. En bedömning får 
ske i det enskilda fallet med beaktande av de krav på bland annat 
proportionalitet som gäller vid lagstiftning eller andra åtgärder som 
inskränker enskildas rättigheter enligt Europakonventionen.8 Denna 
praxis talar för att samma princip bör gälla vid tillämpningen av EU-
lagstiftning som rör fri- och rättigheter, såsom dataskyddsförord-
ningen. Grunden för behandlingen av personuppgifter, även avseende 
oorganiserade arbetstagare, bör därför i princip kunna anses vara 
fastställd i enlighet med svensk rätt om den fastställts genom kollek-
tivavtal. 

8.3.2 Behandling för att uppfylla en rättslig förpliktelse 

Utredningens förslag: Det ska tydliggöras att personuppgifter 
får behandlas om behandlingen är nödvändig för att den person-
uppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som 
gäller enligt lag eller annan författning eller som följer av kollek-
tivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller 
annan författning. 

Begreppet rättslig förpliktelse  

Bestämmelsen i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen är i sak lika-
lydande med artikel 7 c i dataskyddsdirektivet – personuppgifter får 
behandlas om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Begreppet rätts-
lig förpliktelse i de båda rättsakterna bör tolkas och tillämpas på 
samma sätt.  

För att en skyldighet ska utgöra en ”rättslig” förpliktelse måste 
den ha en legal grund. Detta följer både av begreppet i sig och av kra-

                                                                                                                                                          
8 Jfr Europadomstolens dom i målet Evaldsson mot Sverige, nr 75252/01, dom den 
13 februari 2007. 
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vet i artikel 6.3 första stycket i dataskyddsförordningen om att 
grunden för behandlingen ska fastställas i enlighet med unionsrätten 
eller den nationella rätten. Detta innebär inte att förpliktelsen 
nödvändigtvis måste framgå av en författning eller liknande. Rättsliga 
förpliktelser kan också framgå av exempelvis förelägganden, myndig-
hetsbeslut och domar som har meddelats med stöd av gällande rätt.  

Rent språkligt omfattar begreppet rättslig förpliktelse även sådana 
skyldigheter som har lagts fast i någon annan av rättsordningen 
erkänd ordning, t.ex. i ett avtal. Som en följd av den svenska arbets-
marknadsmodellen kan således rättsliga förpliktelser följa av kol-
lektivavtal, se avsnitt 8.3.1. Förpliktelser som följer av avtal där den 
registrerade själv är part utgör däremot en separat rättslig grund för 
personuppgiftsbehandling enligt både dataskyddsdirektivet och 
dataskyddsförordningen, nämligen led b i respektive artikel. De rätts-
liga förpliktelser som avses i led c bör därmed vara av ett annat slag. I 
första hand leds tanken till offentligrättsliga förpliktelser. Det finns 
dock även i civilrättsliga författningar bestämmelser som i sig utgör 
eller kan medföra rättsliga skyldigheter, t.ex. inom arbetsrätten.9  

Syftet med behandlingen ska framgå av förpliktelsen 

Enligt artikel 6.3 andra stycket första meningen i dataskyddsför-
ordningen ska syftet med behandlingen (the purpose of the processing) 
fastställas i (be determined in) den rättsliga grunden. Den rättsliga 
grunden i fråga om behandling enligt punkt 1 c är, som framgår ovan, 
en rättslig förpliktelse som är fastställd i enlighet med unionsrätten 
eller den nationella rätten. Vad gäller behandling som är nödvändig 
för att uppfylla en sådan rättslig förpliktelse ska alltså syftet med 
behandlingen vara bestämd av den författning som anger eller ger 
stöd för förpliktelsen. En rättslig förpliktelse utgör därmed inte en 
rättslig grund för behandling av personuppgifter om förpliktelsen är 
alltför svepande och ger den personuppgiftsansvarige en alltför stor 
handlingsfrihet i fråga om hur den ska uppfyllas. Som exempel kan 
nämnas att ett företags skyldighet att lämna uppgift om företagets 
lönekostnader inte innehåller något angivet syfte för behandling av 
personuppgifter i form av utlämnande, medan en skyldighet att lämna 

                                                                                                                                                          
9 SOU 1997:39 s. 363. 
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uppgifter om företagets löneutbetalning till en angiven arbetstagare 
innehåller ett sådant syfte. Den senare förpliktelsen kan i praktiken 
inte uppfyllas utan att personuppgifter rörande den angivna arbets-
tagaren behandlas.  

Detta krav är i sig ingen nyhet, men framgår inte uttryckligen av 
dataskyddsdirektivet. Artikel 29-gruppen har i ett yttrande avseende 
begreppet rättslig förpliktelse i artikel 7 c i dataskyddsdirektivet 
anfört att den bestämmelse som förpliktelsen grundas på ska inne-
hålla en uttrycklig hänvisning till arten av och syftet med behand-
lingen. Artikel 29-gruppen anför följande.10  

Dessutom måste den rättsliga förpliktelsen i sig vara tillräckligt tydlig 
när det gäller den behandling av personuppgifter som krävs. Artikel 7 c 
kan således tillämpas på grundval av rättsliga bestämmelser som inne-
håller en uttrycklig hänvisning till arten av och syftet med behand-
lingen. De registeransvariga bör inte ges en alltför stor handlingsfrihet 
i fråga om hur de ska uppfylla den rättsliga förpliktelsen. 
    I vissa fall anger lagstiftningen kanske bara ett allmänt mål, medan mer 
specifika förpliktelser införs på en annan nivå, till exempel antingen 
genom sekundärlagstiftning eller genom ett bindande beslut av en 
offentlig myndighet i ett konkret fall. Detta kan också leda till rättsliga 
förpliktelser enligt artikel 7 c, förutsatt att arten och syftet med behand-
lingen är väl definierade och omfattas av en lämplig rättslig grund.  

Hur fastställs rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande rätt? 

I Sverige följer det av grundlag att den offentliga makten utövas 
under lagarna (1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen). Offentlig-
rättsliga förelägganden och beslut som medför förpliktelser för mot-
tagaren ska därför ha sin grund i en författning. Förpliktelser som har 
en generell räckvidd, och alltså inte riktas mot en specifik mottagare, 
ska också regleras i författning. Detta gäller både offentligrättsliga 
och civilrättsliga åligganden. Som tidigare har nämnts bör däremot 
civilrättsliga förpliktelser som följer av avtal där den registrerade själv 
är part i stället bedömas i enlighet med den särskilda rättsliga grunden 
i artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.  

Som en följd av den svenska arbetsmarknadsmodellen kan rätts-
liga förpliktelser även anges i kollektivavtal. Sådana avtal omfattas 

                                                                                                                                                          
10 Artikel 29-gruppens yttrande 6/2014 om begreppet den registeransvariges berättigade intres-
sen enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG, s. 21. 
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inte av artikel 6.1 b, eftersom den registrerade inte själv är part. 
Förpliktelser som följer av kollektivavtal måste däremot enligt vår 
bedömning anses vara fastställda i enlighet med svensk rätt. 

Enligt 8 kap. 2 § regeringsformen ska föreskrifter meddelas genom 
lag bland annat om de avser  

1. enskildas personliga ställning och deras personliga och ekono-
miska förhållanden inbördes,  

2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsätt-
ning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i öv-
rigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhål-
landen, eller 

3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsfor-
mer och för den kommunala beskattningen samt kommunernas 
befogenheter i övrigt och deras åligganden.  

Enligt 8 kap. 3 § regeringsformen kan riksdagen, med vissa undan-
tag, bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § första 
stycket 2 och 3. Om riksdagen bemyndigar regeringen att meddela 
föreskrifter i ett visst ämne, kan riksdagen också medge att reger-
ingen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att 
meddela föreskrifter i ämnet. Detta framgår av 8 kap. 10 § reger-
ingsformen. Enligt 8 kap. 9 § regeringsformen kan riksdagen även 
bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt 2 § första 
stycket 2, om föreskrifterna avser t.ex. avgifter. 

Det står således klart att rättsliga förpliktelser som åligger enskilda 
eller kommuner alltid ska ha sin grund i lag eller i kollektivavtal. För-
pliktelser kan regleras direkt i lag eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av lag. Förpliktelser kan också anges i domar eller myn-
dighetsbeslut som meddelats med stöd av lag eller med stöd av före-
skrifter som i sin tur meddelats med stöd av lag.  

På samma sätt har unionsrättsliga förpliktelser stöd i svensk lag, 
t.ex. förpliktelser som följer av direkt tillämpliga EU-förordningar 
eller som meddelas med stöd av sådana förordningar. Enligt 
lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europe-
iska unionen gäller nämligen EU-rättsakter här i landet med den ver-
kan som följer av EU-fördragen.  

 Även domstolar och statliga myndigheter kan, vid sidan av sina 
uppgifter och uppdrag, sägas ha rättsliga förpliktelser. Det finns 
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ingenting i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen som begränsar 
tillämpningen till den privata sektorn. Datainspektionen har t.ex. an-
sett att den skyldighet för myndigheter som följer av offentlig-
hetsprincipen är en sådan rättslig skyldighet som avses i motsvarande 
bestämmelse i personuppgiftslagen.11 Domstolar och myndigheter 
har också andra författningsreglerade förpliktelser som i sig kräver 
personuppgiftsbehandling, exempelvis när det gäller personaladmi-
nistration. Däremot har Datainspektionen ansett att innehållet i en 
myndighets arbetsordning normalt inte kan grunda en rättslig skyl-
dighet att behandla personuppgifter.12  

 Enligt 1 kap. 6 § regeringsformen är det regeringen som styr riket. 
Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvalt-
ningsmyndigheter som inte är myndigheter under riksdagen (12 kap. 
1 § regeringsformen). Regeringen styr dessa myndigheter genom 
regeringsbeslut och genom att med stöd av restkompetensen (8 kap. 
7 § första stycket 2 regeringsformen) meddela föreskrifter. En myn-
dighets uppdrag enligt myndighetsinstruktionen eller reglerings-
brevet kan i vissa fall utgöra en i enlighet med nationell rätt (reger-
ingsformen) fastställd rättslig förpliktelse i dataskyddsförordningens 
mening, t.ex. om myndigheten ges i uppdrag att föra ett visst per-
sonuppgiftsregister. I normalfallet torde dock myndighetens uppdrag 
i första hand utgöra en rättslig grund för behandling av personupp-
gifter med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, dvs. på 
grundval av att uppdraget avser en uppgift av allmänt intresse, se 
avsnitt 8.3.4. 

Vår bedömning 

Sammanfattningsvis bedömer vi att de rättsliga förpliktelser som krä-
ver personuppgiftsbehandling, utan att någon annan rättslig grund är 
tillämplig, redan framgår av eller meddelas med stöd av gällande rätt. 
Det behövs därmed inte någon ytterligare nationell reglering på gene-
rell nivå för att sådan behandling av personuppgifter som är nöd-
vändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse ska kunna ske med stöd 

                                                                                                                                                          
11 Datainspektionens rapport 2005:3, Övervakning i arbetslivet – Kontroll av de anställdas 
Internet- och e-postanvändning m.m., s. 15. 
12 Öman och Lindblom, Personuppgiftslagen, (20 december 2016, Zeteo), kommentaren till 
10 § b PUL. 
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av den rättsliga grunden i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen. 
Detta gäller oavsett om den personuppgiftsansvarige är en myndighet 
eller ett privaträttsligt organ. 

Det kan dock finnas anledning att ta in en bestämmelse i data-
skyddslagen som tydliggör att en förpliktelse utgör en rättslig grund 
för behandling av personuppgifter endast om förpliktelsen gäller 
enligt lag eller annan författning eller följer av kollektivavtal eller av 
beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. 
Detta är enligt skäl 8 till dataskyddsförordningen förenligt med 
unionsrätten, även om åtgärden kan sägas utgöra ett införlivande av en 
direkt tillämplig förordningsbestämmelse.  

För att en förpliktelse ska kunna läggas till grund för behandling 
av personuppgifter måste den givetvis vara rättsligt förankrad och 
giltig. Den måste alltså ha meddelats i laga ordning. Den föreslagna 
formuleringen ”gäller enligt lag” omfattar även förpliktelser som föl-
jer av direkt tillämpliga unionsrättsakter, eftersom lagen med anled-
ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen anger att unions-
rättsakter gäller här i landet med den verkan som följer av fördragen.  

Det bör noteras att bestämmelsen i artikel 6.3 andra stycket första 
meningen i dataskyddsförordningen anger att syftet med behand-
lingen ska fastställas i den rättsliga grunden. Även denna bestämmelse 
är direkt tillämplig och kan möjligen begränsa tillämpningsområdet 
för artikel 6.1 c, jämfört med hur 10 § b PUL har tillämpats. Kravet 
torde enligt vår bedömning innebära att en förpliktelse inte kan läggas 
till grund för behandling av personuppgifter om syftet med behand-
lingen inte framgår av den författning som förpliktelsen grundas på 
och inte heller, i förekommande fall, kan utläsas av det beslut som 
anger förpliktelsen. Hur bestämmelsen ska tolkas och tillämpas i 
praktiken är dock i dagsläget oklart. Den närmare innebörden bör 
enligt vår uppfattning klargöras i rättspraxis.   
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8.3.3 Behandling som ett led i myndighetsutövning 

Utredningens förslag: Det ska tydliggöras att personuppgifter 
får behandlas om behandlingen är nödvändig som ett led i myn-
dighetsutövning som den personuppgiftsansvarige utövar enligt 
lag eller annan författning.  

Begreppet myndighetsutövning  

Enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen får personuppgifter 
behandlas bland annat om behandlingen är nödvändig som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Enligt data-
skyddsdirektivet ska även behandling som är nödvändig som ett led i 
myndighetsutövning som utförs av en tredje man till vilken upp-
gifterna har lämnats ut tillåtas, men denna rättsliga grund nämns inte i 
dataskyddsförordningen. Av skäl 45 till dataskyddsförordningen 
framgår att det på unionsnivå eller nationellt bör regleras om en per-
sonuppgiftsansvarig som utför myndighetsutövning ska vara en myn-
dighet eller någon annan som omfattas av offentligrättslig lagstiftning 
eller om denne kan vara en fysisk eller juridisk person som lyder 
under civilrättslig lagstiftning, t.ex. en yrkesorganisation. 

Datalagskommittén bedömde att begreppet myndighetsutövning 
har en EG-gemensam innebörd, men att man till dess annat fram-
kommer bör kunna utgå från att det som i Sverige brukar anses som 
myndighetsutövning faller under begreppet.13 Vi instämmer i denna 
bedömning. Termen används flitigt i svenska författningar, även i 
grundlag, men saknar legaldefinition. Begreppet som sådant har kriti-
serats, bland annat av Förvaltningslagsutredningen.14 I förarbetena till 
den äldre förvaltningslagen (1971:290) finns dock en beskrivning av 
begreppets innebörd som fortfarande ofta citeras.15  

Myndighetsutövning mot enskilda karaktäriseras av beslut eller 
andra ensidiga åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets makt-
befogenheter i förhållande till medborgarna. Befogenheten till myn-
dighetsutövning måste alltså vara grundad på lag eller annan författ-
ning eller på annat sätt kunna härledas ur bemyndiganden från de 
                                                                                                                                                          
13 SOU 1997:39 s. 365. 
14 SOU 2010:29 s. 99 f. 
15 Prop. 1971:30 s. 331 f. 
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högsta statsorganen. Myndighetsutövning kan både medföra förplik-
telser för enskilda och mynna ut i gynnande beslut. Myndighetsutöv-
ning kan också ske i förhållandet mellan myndigheter, t.ex. när en 
myndighet har tillsyn över en annan myndighets verksamhet. Utan-
för begreppet myndighetsutövning faller däremot råd, upplysningar 
och andra inte bindande uttalanden samt sådan faktisk verksamhet 
som inte innebär tvång mot den enskilde (t.ex. undervisning). Gräns-
dragningen mellan offentligrättsliga och privaträttsliga regler är också 
av stor vikt när det gäller att bestämma begreppet myndighetsutöv-
ning.16  

Av naturliga skäl är det i första hand statliga och kommunala myn-
digheter som ägnar sig åt myndighetsutövning. Även juridiska och 
fysiska personer kan dock med stöd av lag anförtros förvaltnings-
uppgifter som innefattar myndighetsutövning (12 kap. 4 § reger-
ingsformen). Denna möjlighet har bland annat utnyttjats vad gäller 
betygssättning m.m. i fristående skolverksamhet och fordonsbesikt-
ning som utförs av privaträttsliga besiktningsorgan. 

Ändamålet med behandlingen måste vara nödvändigt 

Enligt artikel 6.3 andra stycket första meningen i dataskyddsförord-
ningen ska syftet med behandlingen (the purpose of the processing), i 
fråga om behandling enligt punkt 1 e, vara nödvändigt som ett led i 
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Ändamålet behö-
ver således inte framgå av det sammanhang där den myndighets-
utövande befogenheten fastställs. Ändamålet med behandlingen av 
personuppgifter måste dock vara nödvändigt för att utföra myndig-
hetsutövningen. Bestämmelsen uttrycker det samband som måste 
finnas mellan behandlingen och myndighetsutövningen. Detta sam-
band framgår även av kravet i artikel 5.1 b på att de särskilda ända-
målen ska vara berättigade. 

                                                                                                                                                          
16 Lundell/Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, 26 uppl., s. 19 f. 
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Är all myndighetsutövning fastställd  
i enlighet med gällande rätt? 

I svensk rätt har myndigheter inte någon generell befogenhet att 
utöva myndighet. Myndighetsutövning som medför skyldigheter för 
den enskilde eller i övrigt avser ingrepp i den enskildes personliga 
eller ekonomiska förhållanden måste härröra från lag (8 kap. 2 § 2 och 
3 § regeringsformen). Att meddela föreskrifter om åtgärder som är 
gynnande för den enskilde ryms däremot inom regeringens restkom-
petens (8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen). Regeringen kan 
därmed i förordning, utan bemyndigande av riksdagen, ge en myn-
dighet befogenheter avseende gynnande myndighetsutövning. Myn-
dighetsutövning kan däremot inte ske helt utan stöd av författning. 
Det bör vidare noteras att myndighetsutövning även kan utövas med 
stöd av direkt tillämpliga EU-förordningar. Myndighetsutövning kan 
således även vara fastställd i enlighet med unionsrätten. 

Befogenhet att utföra myndighetsutövande förvaltningsuppgifter 
fastställs i svensk rätt ofta direkt i den författning som reglerar en viss 
rättighet, skyldighet, åtgärd eller verksamhet.17 Befogenheten kan 
även framgå genom att en myndighet i lag eller förordning har pekats 
ut att fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet 
enligt en viss unionsrättsakt.18 I det sistnämnda fallet kan de myndig-
hetsutövande uppgifterna vara uttryckta enbart i unionsrätten. Myn-
dighetsutövning kan dock aldrig utövas utan stöd i gällande rätt. 

Enligt skäl 45 till dataskyddsförordningen bör unionsrätten eller 
den nationella rätten också reglera frågan om en personuppgiftsansva-
rig som utför myndighetsutövning ska vara ett organ som omfattas av 
offentligrättslig eller av civilrättslig lagstiftning. I Sverige regleras 
myndighetsutövande uppgifter i offentligrättslig lagstiftning. Det 
innebär inte att det bara är myndigheter som har anförtrotts sådana 
uppgifter. Däremot krävs lagstöd för att förvaltningsuppgifter som 
innefattar myndighetsutövning ska kunna överlämnas åt andra 
juridiska personer och enskilda individer (12 kap. 4 § regeringsfor-
men). Frågan om vilka organ som har myndighetsutövande uppgifter 
regleras således redan i svensk rätt.  

                                                                                                                                                          
17 Se t.ex. studiestödslagen (1999:1395), skatteförfarandelagen (2011:1244), plan- och bygg-
lagen (2010:900) eller lagen (2009:366) om handel med läkemedel. 
18 Se t.ex. förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen eller förord-
ningen (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission. 
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Vår bedömning 

I Sverige kan myndighetsutövning inte ske utan stöd i gällande rätt. 
Det krävs därför inte någon ny nationell reglering på generell nivå för 
att sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig som ett 
led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning ska kunna 
ske med stöd av den rättsliga grunden i artikel 6.1 e i förordningen. 
Det bör noteras att denna rättsliga grund för behandling av person-
uppgifter kan tillämpas av alla personuppgiftsansvariga som tilldelats 
myndighetsutövande befogenheter. 

Det kan dock finnas anledning att ta in en bestämmelse i data-
skyddslagen som tydliggör att myndighetsutövning utgör en rättslig 
grund för behandling av personuppgifter endast om myndighets-
utövningen sker enligt lag eller annan författning. Detta är enligt 
skäl 8 till dataskyddsförordningen förenligt med unionsrätten, även 
om åtgärden kan sägas utgöra ett införlivande av en direkt tillämplig 
förordningsbestämmelse. 

8.3.4 Behandling för att utföra uppgifter av allmänt intresse 

Utredningens förslag: Det ska tydliggöras att personuppgifter får 
behandlas om behandlingen är nödvändig för att den personupp-
giftsansvarige ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som 
följer av lag eller annan författning eller av kollektivavtal eller av 
beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.  

Begreppet uppgift av allmänt intresse  

Enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen får personuppgifter 
behandlas om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse. Av skäl 45 till dataskyddsförordningen framgår att 
det på unionsnivå eller nationellt bör regleras om en personuppgifts-
ansvarig som utför en uppgift av allmänt intresse ska vara en myn-
dighet eller någon annan som omfattas av offentligrättslig lagstiftning 
eller om denne kan vara en fysisk eller juridisk person som lyder un-
der civilrättslig lagstiftning, t.ex. en yrkesorganisation.  

Begreppet allmänt intresse är ett unionsrättsligt begrepp som inte 
med enkelhet låter sig avgränsas. Begreppet definieras varken i data-
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skyddsdirektivet eller i dataskyddsförordningen och dess innebörd 
har ännu inte heller utvecklats av EU-domstolen. Artikel 29-gruppen 
har dock inrättat en arbetsgrupp som har fått i uppgift att utarbeta 
och revidera vägledande yttranden rörande vissa nyckelbestämmelser 
och begrepp i förordningen.19 Förhoppningsvis kommer begreppet 
uppgift av allmänt intresse att belysas i detta arbete.  

Som exempel på uppgifter som kan vara av allmänt intresse nämns 
i Datalagskommitténs betänkande arkivering, forskning och fram-
ställning av statistik, etablerade idrottsorganisationers registrering av 
vilka personer som har vunnit svenska mästerskap eller innehar 
svenskt rekord i erkända sportgrenar, samt registrering av personer 
som har fått allmänt erkända utmärkelser såsom Nobelpris. Att 
någon själv kan tjäna pengar på att utföra uppgiften utesluter enligt 
Datalagskommittén inte att den ändå kan vara av allmänt intresse, 
såsom när uppgifter som tidigare skötts av det allmänna läggs ut på 
privata företag som drivs i vinstsyfte.20  

Möjligen har den behandling av personuppgifter som är nödvändig 
i t.ex. myndigheternas verksamhet i vissa fall ansetts vara tillåten 
endast efter en intresseavvägning enligt 10 § f PUL. Den motsvarande 
bestämmelsen i dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f, ska dock inte 
gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de 
utför sina uppgifter. Myndigheternas utrymme för att grunda 
behandling på samtycke från den registrerade kan också antas minska. 
I skäl 43 anges nämligen att samtycke inte bör utgöra giltig grund för 
behandling i de fall där det råder betydande ojämlikhet mellan den 
registrerade och den personuppgiftsansvarige, särskilt om den per-
sonuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är 
osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt när det gäller alla för-
hållanden som denna särskilda situation omfattar. För att myndig-
heternas verksamhet ska kunna fungera även i fortsättningen anser vi 
mot denna bakgrund att mycket talar för att begreppet uppgift av 
allmänt intresse måste anses ha fått en vidare unionsrättslig betydelse 
genom dataskyddsförordningen än det hittills har haft. 

                                                                                                                                                          
19 Artikel 29-gruppens Work programme 2016–2018, dok. 417/16/EN. 
20 SOU 1997:39 s. 364. 
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Myndigheternas uppdrag och åligganden  
att utföra uppgifterav allmänt intresse 

Rent språkligt kan begreppet uppgift av allmänt intresse antas avse 
något som är av intresse för eller berör många människor på ett bre-
dare plan, i motsats till ett särintresse. Av skäl 45 till förordningen 
följer att allmänintresset inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, folk-
hälsa, socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster.  

I avsaknad av vägledande domar från EU-domstolen förefaller det 
med hänsyn till svensk förvaltningstradition rimligt att anta att alla 
uppgifter som utförs av statliga myndigheter i syfte att uppfylla ett 
uttryckligt uppdrag av riksdag eller regering är av allmänt intresse. På 
motsvarande sätt bör man kunna utgå från att de obligatoriska upp-
gifter som utförs av kommuner och landsting, till följd av deras ålig-
ganden enligt lag eller förordning, är av allmänt intresse i dataskydds-
förordningens mening. 

 Sådana uppgifter, som alltså utförs i syfte att utföra ett uttryckligt 
uppdrag eller till följd av ett åliggande, bör anses vara av allmänt 
intresse oavsett om de faktiskt utförs i myndighetens egen regi, av 
egna anställda, eller om de genom utkontraktering utförs av någon 
annan. När en juridisk eller fysisk person, på uppdrag av en kommu-
nal eller statlig myndighet, utför en förvaltningsuppgift som åligger 
kommunen eller myndigheten, bör alltså entreprenören anses utföra 
en uppgift av allmänt intresse. Den omständigheten att entreprenören 
bedriver en rent kommersiell verksamhet kan under sådana omstän-
digheter inte påverka bedömningen av den aktuella uppgiftens art.21  

Andra uppgifter som utförs av myndigheter 

Begreppet uppgifter av allmänt intresse omfattar dock inte bara 
sådant som utförs som en följd av ett offentligrättsligt och uttryckligt 
åliggande eller uppdrag. Till skillnad från vad som gäller enligt arti-
kel 6.1 c i dataskyddsförordningen behöver den personuppgifts-
ansvarige inte vara skyldig att utföra uppgiften för att den rättsliga 
grunden i led e ska vara tillämplig. Däremot måste behandlingen vara 
nödvändig.  
                                                                                                                                                          
21 För ett liknande resonemang, se artikel 29-gruppens yttrande 6/2014 om begreppet den 
registeransvariges berättigade intressen enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG, s. 23, not 42. 
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Som en följd av det kommunala självstyret har kommuner och 
landsting en vidsträckt möjlighet att göra frivilliga åtaganden. Befo-
genheten är emellertid begränsad till angelägenheter av allmänt 
intresse (2 kap. 1 § kommunallagen [1991:900]). Kommuner och 
landsting får driva näringsverksamhet, men bara om den drivs utan 
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget (2 kap. 
7 § kommunallagen). Som exempel på sådana uppgifter av allmänt 
intresse som kommunerna utför på frivillig grund kan nämnas till-
handahållande av bostäder och fritids- och idrottsanläggningar, åtgär-
der för att främja ortens näringsliv och annan kulturell verksamhet än 
bibliotek (som i stället är en obligatorisk uppgift). Fullmäktige ska 
enligt 6 kap. 32 § första stycket kommunallagen utfärda reglementen 
med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbets-
former. Även sådana frivilliga åtaganden som en kommun gör inom 
ramen för sin allmänna befogenhet ska således framgå av den ansva-
riga nämndens reglemente.  

Vissa myndigheter, t.ex. Lantmäteriet, har uttryckligen getts 
befogenhet att bedriva viss uppdragsverksamhet. 22 Även denna typ 
av verksamhet kan vara motiverad av ett allmänt intresse.  

Uppgifter av allmänt intresse som utförs av privaträttsliga organ 

De senaste årens avmonopolisering och konkurrensutsättning av 
offentlig verksamhet har inneburit att privaträttsliga organ numera 
utför en inte obetydlig del av de uppgifter som måste anses vara av 
allmänt intresse, även i begreppets mest snäva bemärkelse. Detta 
gäller inom den kommunala sektorn exempelvis avseende barnom-
sorg och skola, hälso- och sjukvård och stöd och service till funk-
tionshindrade. Inom den traditionellt statliga sektorn kan nämnas 
järnvägstransporter, elektronisk kommunikation, postbefordran och 
elproduktion. Ibland bedrivs verksamheten alltjämt under kommunal 
eller statlig styrning, i form av kommunala eller statliga bolag, men på 
andra områden förekommer också eller enbart privata subjekt som är 
associationsrättsligt helt fristående från den offentliga sektorn.  
                                                                                                                                                          
22 10 och 12 §§ förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. Se även t.ex. 2 a § 
förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt eller 3 § 
förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket. 
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Fysiska personer, ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser 
och företag kan förstås också ägna sig åt annan verksamhet som i 
princip skulle kunna anses vara av allmänt intresse, t.ex. idrott och 
kultur, värme- och livsmedelsproduktion och tillhandahållande av 
finansiella tjänster, kreditupplysning eller transporter.  

Genom regleringskravet avgränsas tillämpningsområdet 

Vilka uppgifter som ska anses vara av allmänt intresse i dataskydds-
förordningens mening är inte helt uppenbart. Den osäkerhet som 
råder avseende begreppets innebörd är dock ingen nyhet. 

Däremot innebär dataskyddsförordningen en väsentlig förändring 
på så sätt att det inte längre är självklart att en personuppgiftsansvarig 
som utför en uppgift av allmänt intresse kan utföra nödvändig be-
handling av personuppgifter på den grunden. Genom kravet på att 
grunden för behandlingen ska fastställas i enlighet med unionsrätten 
eller den nationella rätten begränsas nämligen tillämpningsområdet 
för artikel 6.1 e. Det räcker inte att en behandling av personuppgifter 
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse – uppgiften 
måste också vara fastställd i enlighet med gällande rätt.  

Regleringskravet i artikel 6.3 första stycket i dataskyddsför-
ordningen innebär alltså att artikel 6.1 e inte kan åberopas i alla situa-
tioner då behandling av personuppgifter är nödvändig för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse. Kravet på att grunden för behand-
lingen ska fastställas medför att uppgiften måste vara reglerad i enlig-
het med unionsrätten eller den nationella rätten. I skäl 45 till data-
skyddsförordningen anges att förordningen inte medför något krav 
på en särskild lag för varje enskild behandling, utan att det kan räcka 
med en lag som grund för flera behandlingar som krävs för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse.  

Ändamålet med behandlingen måste vara nödvändigt 

Enligt artikel 6.3 andra stycket första meningen i dataskyddsförord-
ningen ska syftet med behandlingen (the purpose of the processing), i 
fråga om behandling enligt punkt 1 e, vara nödvändigt för att utföra 
en uppgift av allmänt intresse. Till skillnad mot vad som gäller av-
seende grunden rättslig förpliktelse behöver ändamålet således inte 
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framgå av den författning eller det beslut där själva uppgiften fast-
ställs. Ändamålet med varje enskild behandling måste dock vara nöd-
vändigt för att utföra den fastställda uppgiften. Bestämmelsen ut-
trycker det samband som måste finnas mellan behandlingen och den 
fastställda uppgiften och riktar sig till den som bestämmer de sär-
skilda ändamålen för behandlingen, vilket i normalfallet är den per-
sonuppgiftsansvarige men i vissa fall även kan vara lagstiftaren. Detta 
krav på samband framgår även av artikel 5.1 b, där det anges att de 
särskilda ändamålen ska vara berättigade. 

Som exempel kan nämnas att det enligt 3 § bibliotekslagen 
(2013:801) fastställs att kommunerna ansvarar för folkbibliotek. I 9 § 
bibliotekslagen anges att allmänheten avgiftsfritt ska få låna eller på 
annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publice-
ringsform. Man skulle förstås kunna tänka sig att biblioteken skulle 
låna ut böcker, utan att veta vilka låntagarna är. Det förefaller dock 
föga lämpligt, eftersom det kan antas att böcker då inte skulle lämnas 
tillbaka. Det bör därför kunna anses nödvändigt, i unionsrättslig 
mening, för biblioteken att samla in personuppgifter från dem som 
lånar böcker, i syfte att föra ett register över låntagare och deras lån. 
Detta ändamål är därmed nödvändigt för att utföra uppgiften, att 
bedriva biblioteksverksamhet. Behandlingen av personuppgifter kan 
således ske enligt artikel 6.1 e, på den rättsliga grund som utgörs av 
bibliotekslagen.23  

Alla myndigheter, såväl statliga som kommunala, utför en rad 
administrativa uppgifter som krävs för att myndigheten ska fungera, 
men som varken direkt eller indirekt kan sägas framgå av uppdraget. 
Som exempel kan nämnas myndigheternas säkerhetsarbete. I skäl 27 
till den rättsakt som gäller för EU-institutionernas personuppgifts-
behandling, förordning 45/2001, anges att behandling av personupp-
gifter för utförandet av de uppgifter av allmänt intresse som gemen-
skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen utför inbegriper sådan 
behandling av personuppgifter som är nödvändig för förvaltningen av 
dessa institutioner och organ för att de ska fungera. Enligt artikel 29-

                                                                                                                                                          
23 I praktiken måste den personuppgiftsansvarige givetvis även säkerställa att behandlingen 
uppfyller principerna i artikel 5, bland annat att ändamålet är berättigat enligt led b och att 
personuppgifterna behandlas fairly enligt led a. 
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gruppen möjliggör skäl 27 en vid tolkning av begreppet allmänt in-
tresse i förordning 45/2001.24  

Någon motsvarighet till skäl 27 i förordning 45/2001 finns inte i 
den nya dataskyddsförordningen. Under förhandlingarna av förord-
ningen har dock Artikel 29-gruppen gett uttryck för att grunderna 
allmänt intresse och myndighetsutövning måste tolkas på samma sätt 
som i förordning 45/2001, nämligen på ett sådant sätt att de offent-
liga myndigheterna ges en viss grad av flexibilitet, åtminstone så att 
myndigheternas förvaltning och funktion säkerställs.25  

Vår bedömning 

Myndigheter 

Statliga och kommunala myndigheters verksamhet är i allt väsentligt 
av allmänt intresse. Det är därmed den rättsliga grunden i artikel 6.1 e 
i dataskyddsförordningen som vanligen bör tillämpas av myndigheter, 
även utanför området för myndighetsutövning. Viss behandling av 
personuppgifter är dock även nödvändig med anledning av avtal, t.ex. 
när det gäller rekryteringsärenden eller inköp, och kan därmed också 
ske med stöd av den rättsliga grunden avseende just avtal (arti-
kel 6.1 b). Denna rättsliga grund kan i vissa fall även tillämpas av de 
myndigheter som uttryckligen har getts befogenhet att bedriva upp-
dragsverksamhet. En myndighet kan också behöva behandla person-
uppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. att föra ett visst 
register eller gentemot Skatteverket i egenskap av arbetsgivare eller 
till följd av offentlighetsprincipen (artikel 6.1 c). Undantagsvis kan 
det även förekomma behov av behandling av personuppgifter för att 
skydda intressen av grundläggande betydelse för fysisk person (arti-
kel 6.1 d). Myndigheter kan däremot inte åberopa den rättsliga grund 
som utgår från en intresseavvägning (artikel 6.1 f) när de fullgör sina 
uppgifter. 

Myndigheternas uppdrag och åligganden framgår av författningar, 
regeringsbeslut och kommunala reglementen, antagna i enlighet med 
grundlagens bestämmelser om normgivningskompetens och kommu-

                                                                                                                                                          
24 Artikel 29-gruppens yttrande 6/2014 om begreppet den registeransvariges berättigade 
intressen enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG, s. 24. 
25 Se föregående fotnot. 
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nalt självstyre. De åtgärder som myndigheterna vidtar i syfte att 
utföra dessa uppdrag eller uppfylla dessa åligganden har därmed i sig 
en legal grund, som har offentliggjorts genom tydliga, precisa och 
förutsebara regler. Nödvändig behandling av personuppgifter kan 
därmed ske med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. 
Någon ytterligare reglering av myndigheternas obligatoriska uppgifter 
krävs därmed inte på generell nivå för att myndigheter ska kunna vidta 
nödvändiga behandlingsåtgärder för att fullgöra sina uppgifter. 

I artikel 6.3 andra stycket anges att syftet med behandlingen måste 
vara nödvändigt för att utföra uppgiften. Den specifika behandlingen 
måste alltså vara nödvändig för ett ändamål som i sin tur är nöd-
vändigt för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag. Om myn-
digheten inte fungerar kan den inte utföra sina fastställda uppgifter. 
Även administrativa åtgärder som är nödvändiga för myndighetens 
förvaltning och funktion är därmed rättsligt grundade i dataskydds-
förordningens mening. 

Det kan inte nog betonas att rättslig grund inte är en tillräcklig 
förutsättning för att behandling av personuppgifter ska vara tillåten. 
Behandlingen är laglig endast i den mån den faktiskt är nödvändig för 
att utföra uppgiften. Dessutom måste behandlingen följa de övriga 
krav som ställs i dataskyddsförordningen, till exempel de principer 
för behandlingen som anges i artikel 5. I sammanhanget vill vi särskilt 
peka på att behandlingen enligt artikel 5.1 a ska vara korrekt, i bety-
delsen skälig eller rimlig (fairly), i förhållande till den registrerade. 
Behovet av den konkreta behandlingen måste alltså alltid vägas emot 
den registrerades rätt till skydd för sina personuppgifter.  

Privata aktörer 

Uppdrag från en myndighet 

Som tidigare har nämnts anser vi att de uppgifter av allmänt intresse 
som utförs i syfte att utföra ett uttryckligt uppdrag eller till följd av 
ett åliggande, måste anses vara av allmänt intresse oavsett om de fak-
tiskt utförs i myndighetens egen regi, av egna anställda, eller om de 
genom utkontraktering utförs av någon annan. När en juridisk eller 
fysisk person, på uppdrag av en kommunal eller statlig myndighet, 
utför en förvaltningsuppgift som åligger kommunen eller myndighe-
ten, bör alltså även den privata utföraren, entreprenören eller det 
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kommunala bolaget anses utföra en uppgift av allmänt intresse. Ett 
privaträttsligt organ som fullgör ett uppdrag från en myndighet avse-
ende en sådan uppgift som är fastställd i författning, regeringsbeslut 
eller kommunalt beslut i fullmäktige kan därför vidta nödvändiga 
behandlingsåtgärder på samma rättsliga grund som om myndigheten 
själv utfört uppgiften, dvs. med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsför-
ordningen.  

Det bör noteras att en uppdragstagare som utgör personuppgifts-
biträde åt myndigheten i stället behandlar personuppgifter med stöd 
av artikel 28 i dataskyddsförordningen, i enlighet med den person-
uppgiftsansvariges instruktioner. 

Verksamhet som omfattas av handlingsoffentlighet 

I artikel 86 i dataskyddsförordningen anges att personuppgifter i 
allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt 
organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift av allmänt 
intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet med 
den unionsrätt eller den medlemsstats nationella rätt som myndig-
heten eller organet omfattas av, för att jämka samman allmänhetens 
rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med denna förordning. Bestämmelsen bör 
enligt vår mening tolkas så att den svenska offentlighetsprincipen har 
företräde framför dataskyddsförordningen avseende dels handlingar 
som förvaras hos myndigheter och andra offentliga organ, dels sådana 
handlingar som förvaras hos privata organ för utförande av en uppgift 
av allmänt intresse. Offentlighetsprincipen skulle däremot inte kunna 
ges företräde framför dataskyddsförordningen när det gäller hand-
lingar som förvaras hos privata organ av något annat skäl än för utfö-
rande av en uppgift av allmänt intresse.  

Enligt 2 kap. 2–5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, 
förkortad OSL,) ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen 
om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämp-
liga delar också gälla hos bland annat kommunala bolag och de organ 
som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, om hand-
lingarna hör till den verksamhet som nämns där. Enligt vår mening 
måste dessa organ, vars handlingar omfattas av handlingsoffentlighet, 
i motsvarande utsträckning anses utföra uppgifter av allmänt intresse 
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i den mening som avses i dataskyddsförordningen. De uppgifter som 
dessa organ utför är fastställda i dataskyddsförordningens mening, i 
den mån uppgifterna anges i författningar, regeringsbeslut och kom-
munala beslut av fullmäktige (t.ex. ägardirektiv). Nödvändig behand-
ling av personuppgifter som utförs av dessa organ för att utföra dessa 
uppgifter har därför en rättslig grund och är laglig enligt artikel 6.1 e i 
dataskyddsförordningen.  

Övrig privaträttsligt bedriven verksamhet av allmänt intresse 

Vid en direkt tillämpning av artikel 6.1 c och e spelar det ingen roll 
om den personuppgiftsansvarige är en offentlig eller en privat aktör. 
Om den uppgift som den personuppgiftsansvarige utför är av allmänt 
intresse och denna uppgift är fastställd i enlighet med unionsrätten 
eller den nationella rätten finns en rättslig grund för nödvändig 
behandling enligt artikel 6.1 e. Det spelar då heller ingen roll om 
verksamheten utförs på direkt uppdrag av en myndighet eller på eget 
initiativ. 

Som tidigare har nämnts är uttrycket uppgift av allmänt intresse 
ett unionsrättsligt begrepp som hittills saknar definition. Det är där-
för mycket vanskligt att bedöma i vilken mån privaträttsligt bedriven 
verksamhet är av allmänt intresse i dataskyddsförordningens mening. 
De senaste årens avmonopolisering och konkurrensutsättning av 
offentlig verksamhet i Sverige har dock inneburit att privaträttsliga 
organ numera utför en inte obetydlig del av de uppgifter som sanno-
likt skulle anses vara av allmänt intresse, även i begreppets mest snäva 
bemärkelse. Detta gäller inom den kommunala sektorn exempelvis 
avseende barnomsorg och skola, hälso- och sjukvård samt stöd och 
service till funktionshindrade. Inom den traditionellt statliga sektorn 
kan nämnas järnvägstransporter, elektronisk kommunikation, post-
befordran och eldistribution.  

I flera av dessa nämnda fall är verksamheten av kommersiell 
karaktär och bygger på avtal med den registrerade (t.ex. järnvägstran-
sporter eller eldistribution). I den mån behandling av personuppgifter 
är nödvändig kan den därmed ske med stöd av artikel 6.1 b i data-
skyddsförordningen, även om uppgiften inte skulle vara fastställd i 
lagstiftningen. När det gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet, i både 
offentlig och privat regi, fastställs uppgiften i bland annat hälso- och 
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sjukvårdslagen (2017:30), medan patientdatalagen (2008:355) speci-
ficerar villkoren för laglig behandling av personuppgifter. På motsva-
rande sätt regleras uppgiften att tillhandahålla stöd och service till 
funktionshindrade av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, som också innehåller ett par dataskyddsbestäm-
melser som gäller även för privata utförare. I övrigt återfinns sektors-
specifika bestämmelser om behandling av personuppgifter i 
lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom social-
tjänsten. Skolväsendets uppgifter fastställs i skollagen (2010:800), 
som gäller för både offentliga och enskilda anordnare av utbildning. 
Någon särskild registerförfattning som specificerar villkoren för 
behandling av personuppgifter på skolområdet finns dock inte, vilket 
innebär att det endast är dataskyddsförordningen som ska tillämpas. 

När det är tveksamt om den verksamhet som en privaträttslig 
aktör bedriver är av allmänt intresse i unionsrättslig mening är det 
i stället ofta möjligt att grunda nödvändig behandling av personupp-
gifter på en intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1 f i data-
skyddsförordningen eller att inhämta den registrerades samtycke. 
Detsamma gäller om verksamheten visserligen är av allmänt intresse, 
men uppgiften inte är fastställd i enlighet med vare sig unionsrätten 
eller den nationella rätten. Det är dock inte uteslutet att det finns 
sådana oreglerade områden som bör bli föremål för reglering just med 
anledning av dataskyddsförordningen.  

Behov av förtydligande 

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig enligt arti-
kel 6.1 e i dataskyddsförordningen måste den uppgift som den per-
sonuppgiftsansvarige utför dels vara av allmänt intresse (eller utgöra 
ett led i myndighetsutövning), dels vara fastställd i enlighet med 
unionsrätten eller den nationella rätten. Vidare måste behandlingen 
vara nödvändig för ett ändamål som är nödvändigt för att utföra upp-
giften. Detta framgår av direkt tillämpliga bestämmelser i dataskydds-
förordningen. Det behövs därmed inte någon ytterligare nationell 
reglering, på generell nivå, för att sådan behandling av personupp-
gifter som är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse 
ska kunna ske med stöd av den rättsliga grunden i artikel 6.1 e i för-
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ordningen. Detta gäller oavsett om den personuppgiftsansvarige är en 
offentlig eller en privat aktör.  

Det kan dock finnas anledning att ta in en bestämmelse i data-
skyddslagen som tydliggör att begreppet uppgift av allmänt intresse 
avser en uppgift av allmänt intresse som utförs med stöd av gällande 
rätt. Uppgiften måste alltså följa av lag eller annan författning eller av 
kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller 
annan författning. En sådan upplysningsbestämmelse bidrar till för-
ståelsen av dataskyddsregleringen och kan mot bakgrund av skäl 8 i 
förordningen inte anses vara en otillåten implementeringsåtgärd.  

Det bör noteras att den författning eller det beslut som utgör den 
rättsliga grunden för behandling av personuppgifter måste uppfylla 
ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima 
mål som eftersträvas (artikel 6.3 andra stycket sista meningen i data-
skyddsförordningen). Det finns därmed en bortre gräns för vilka 
uppgifter som över huvud taget kan läggas till grund för behandling 
av personuppgifter. Som exempel skulle det inte betraktas som pro-
portionellt att ge en myndighet i uppgift att övervaka befolkningens 
kommunikation på internet, i syfte att upptäcka trakasserier. Ett ålig-
gande för kommunerna att t.ex. inrätta särskilda skolor för barn vars 
föräldrar tillhör en viss religiös grupp, i syfte att förbättra skolresul-
taten, skulle på motsvarande sätt inte kunna utgöra rättslig grund för 
behandling av personuppgifter, eftersom uppgiften inte skulle anses 
proportionell. 

8.3.5 Särskilda bestämmelser som anpassar tillämpningen 
av dataskyddsförordningen 

Utrymmet för nationell specificering 

Artikel 6.3 andra stycket i dataskyddsförordningen ger, i likhet med 
artikel 6.2, ett visst utrymme för medlemsstaterna att specificera vill-
koren för när behandling av personuppgifter får ske och hur det ska 
gå till. I artikel 6.3 andra stycket i dataskyddsförordningen anges 
nämligen att den rättsliga grund som fastställer en rättslig förpliktel-
se, myndighetsutövning eller en uppgift av allmänt intresse kan inne-
hålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestäm-
melserna i förordningen. Som exempel nämns de allmänna villkor 
som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ 
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av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de 
enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ända-
mål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och 
förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en 
laglig och rättvis behandling, däribland för behandling i andra sär-
skilda situationer enligt kapitel IX. Av skäl 10 framgår att förord-
ningen inte utesluter att det i medlemsstaternas nationella rätt fast-
ställs närmare omständigheter för specifika situationer där uppgifter 
behandlas, inbegripet mer exakta villkor för laglig behandling av per-
sonuppgifter. 

Bestämmelsen i artikel 6.3 andra stycket innebär ingen skyldighet 
för medlemsstaterna att införa sådana särskilda nationella bestäm-
melser. I svensk rätt finns det dock redan åtskilliga sådana särskilda 
dataskyddsbestämmelser i sektorspecifika registerförfattningar. Det 
är mycket vanligt att frågor om behandling av personuppgifter regle-
ras i den offentligrättsliga författning som i första hand annars har till 
syfte att reglera vem som får utföra en viss uppgift eller hur en viss 
verksamhet ska bedrivas, t.ex. socialförsäkringsbalken, alkohollagen 
(2010:1622) eller konkurslagen (1987:682).26 Ibland återfinns dock 
alla dataskyddsbestämmelser avseende en viss verksamhet i särskilda 
informationshanteringsförfattningar, t.ex. patientdatalagen eller utlän-
ningsdatalagen (2016:27). Det förekommer också renodlade register-
författningar, t.ex. lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller lagen 
(1996:1156) om receptregister. Samtliga dessa författningstekniker 
bör enligt vår bedömning kunna användas även fortsättningsvis för 
att vid behov specificera villkoren för behandling av personuppgifter, 
enligt både artikel 6.2 och artikel 6.3 andra stycket i dataskyddsför-
ordningen. 

Det bör noteras att bestämmelser som specificerar villkoren för 
laglig behandling, om medlemsstaten väljer att behålla eller införa 
sådana, måste uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportio-
nella mot det legitima mål som eftersträvas (artikel 6.3 andra stycket 
sista meningen i dataskyddsförordningen). Lagstiftaren måste alltså 
göra en avvägning mellan å ena sidan behovet av att uppgiften kan 
utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt och, å andra sidan, den 
enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter.  

                                                                                                                                                          
26 Enligt Informationshanteringsutredningen finns det mer än ett hundratal författningar 
som hör till denna kategori, SOU 2015:39 s. 103 f. 
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Sådana särskilda bestämmelser som avses i artikel 6.3 andra 
stycket kräver att lagstiftaren gör avvägningar från fall till fall och 
kan enligt vår bedömning inte föras in på generell nivå. Vi lämnar 
därför inget sådant förslag. 

8.3.6 Inledande upplysningsbestämmelse 

Utredningens förslag: Dataskyddslagen ska innehålla en bestäm-
melse som erinrar om att dataskyddsförordningen anger att per-
sonuppgifter får behandlas endast om minst ett av de villkor som 
anges i artikel 6.1 i förordningen är uppfyllt.  

 
För förståelsen av de ovan föreslagna bestämmelserna om tillämp-
ningen av artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen behövs det 
enligt vår bedömning en inledande upplysningsbestämmelse som 
erinrar läsaren om att personuppgifter får behandlas bara om det 
finns en rättslig grund, dvs. om minst ett av de villkor som anges i 
artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är uppfyllt.  

8.4 Sammanfattning 

Behandling av personuppgifter måste ske på rättslig grund. De rätts-
liga grunder som godtas enligt artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är 

– samtycke (a) 

– avtal (b) 

– rättslig förpliktelse (c) 

– vitala intressen (d) 

– myndighetsutövning (e) 

– uppgift av allmänt intresse (e), och 

– berättigat intresse (f). 

För tillämpning av leden b–f krävs att behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra, skydda eller utföra den rättsliga grunden eller, i 
fråga om led f, för ändamål som rör den rättsliga grunden. 
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För led a finns särskilda villkor som måste vara uppfyllda, bland 
annat när det gäller barns samtycke (artikel 7 och 8). 

För leden c och e krävs att den rättsliga grunden, dvs. den rättsliga 
förpliktelsen, myndighetsutövningen eller uppgiften av allmänt 
intresse, är fastställd i enlighet med nationell rätt eller unionsrätt 
(artikel 6.3 första stycket). En rättslig förpliktelse är enligt svensk rätt 
fastställd om den gäller enligt lag eller annan författning eller följer av 
kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller 
annan författning. Myndighetsutövning fastställs i svensk rätt genom 
lag eller annan författning. Uppgifter av allmänt intresse är fastställda 
i enlighet med svensk rätt om de följer av lag eller annan författning 
eller av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av 
lag eller annan författning. 

För led f krävs att den rättsliga grunden, dvs. det berättigade 
intresset, väger tyngre än den registrerades intressen och rättigheter. 
Led f gäller inte för behandling som utförs av myndigheter när de 
fullgör sina uppgifter. 

Behandling av personuppgifter får bara ske om alla villkor för 
tillämpning av minst en av de rättsliga grunder som avses i leden a–f 
är uppfyllda. Dessutom måste den personuppgiftsansvarige bland 
annat också se till att principerna i artikel 5 följs.  

Personuppgifterna ska enligt artikel 5.1 b samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Att ändamålen ska 
vara berättigade innebär bland annat, men inte enbart, att de ända-
mål som den personuppgiftsansvarige är skyldig att ange måste vara 
berättigade i förhållande till den rättsliga grunden.  

Även artikel 6.3 andra stycket innehåller bestämmelser som, i 
likhet med artikel 5.1 b, kopplar samman de särskilda ändamålen med 
den rättsliga grunden. Avseende rättslig förpliktelse anges att ända-
målen ska vara bestämda i den rättsliga grunden. Vad gäller myndig-
hetsutövning och uppgifter av allmänt intresse anges i stället att ända-
målen ska vara nödvändiga för myndighetsutövningen eller för att 
utföra den fastställda uppgiften av allmänt intresse.  
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9 Barns samtycke 
som rättslig grund  

9.1 Vårt uppdrag 

För att samtycke ska utgöra en rättslig grund för personuppgifts-
behandling vid erbjudande av vissa typer av tjänster direkt till barn 
under 16 år krävs enligt artikel 8.1 i dataskyddsförordningen vårdnads-
havarens samtycke eller dennes godkännande av barnets samtycke. 
Förordningen tillåter att en lägre åldersgräns föreskrivs i medlems-
staternas nationella rätt. Enligt kommittédirektiven ska vi analysera 
för- och nackdelar med en lägre åldersgräns.  

9.2 Gällande rätt 

Det finns i dag ingen uttrycklig reglering vare sig i dataskyddsdirek-
tivet eller i personuppgiftslagen rörande barns samtycke till person-
uppgiftsbehandling. En bedömning av om den underåriges samtycke 
ska anses utgöra rättslig grund för personuppgiftsbehandling har där-
för fått göras från fall till fall. 

Datainspektionen har uttalat att det krävs att den som ger sam-
tycket kan förstå innebörden av det. En person som inte själv kan till-
godogöra sig informationen om vad ett samtycke till personuppgifts-
behandling innebär kan inte ge ett rättsligt bindande samtycke.1 

Datainspektionen har vidare ansett att barn under 15 år i allmänhet 
inte kan anses ha nått en sådan mognad att de kan förstå innebörden 
av att samtycka till personuppgiftsbehandling. Den bedömningen har 

                                                                                                                                                          
1 Datainspektionen, Samtycke enligt personuppgiftslagen, Vem kan samtycka? 
www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke (hämtad 2017-02-23).  
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dock rört behandling av barns personuppgifter generellt.2 I ett sam-
rådsyttrande som rörde användande av personnummer som spärr för 
deltagande på en chattsajt har Datainspektionen funnit att föräldrarnas 
samtycke till barns registrering av sina personuppgifter måste in-
hämtas i vart fall när det gäller barn som inte fyllt 13 år.3  

9.3 Dataskyddsförordningen 

9.3.1 Samtycke som rättslig grund  
för behandling av personuppgifter 

I artikel 5 i dataskyddsförordningen finns grundläggande principer 
som gäller vid all personuppgiftsbehandling. De krav som uppställs i 
denna artikel ska alltid följas. För att en personuppgiftsbehandling 
ska vara laglig krävs också att det finns en rättslig grund för be-
handlingen enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Samtycke från 
den registrerade utgör en sådan rättslig grund för personuppgifts-
behandling enligt artikel 6.1 a.  

I artikel 4.11 definieras samtycke av den registrerade som varje slag 
av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom 
vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en 
entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter 
som rör honom eller henne. Vad som avses med frivillig, särskild och 
informerad viljeyttring i artikel 7 a i dataskyddsdirektivet har arti-
kel 29-gruppen uttalat sig om i yttrande 15/2011 om definitionen av 
begreppet samtycke.4 Artikel 29-gruppen arbetar även med att ta fram 
ett nytt yttrande om begreppet samtycke som förväntas vara klart 
under det första halvåret 2017. 

Samtycke kan lämnas genom en skriftlig eller muntlig förklaring. 
Det kan inbegripa att en ruta kryssas i vid besök på en internetsida 
eller genom val av inställningsalternativ för tjänster på informations-
samhällets område. Det kan också ske genom någon annan förklaring 
                                                                                                                                                          
2 Datainspektionen, frågor och svar, finns det någon åldersgräns för samtycke, 
www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/finns-det-nagon-
aldersgrans-for-samtycke1/ (hämtad 2017-02-09). 
3 Datainspektionens samrådsyttrande i december 2002 med anledning av fråga från ett person-
uppgiftsombud, se vidare 
www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/samradsyttranden/registrering-av-
personuppgifter-fran-barn-/ (hämtad 2017-03-21). 
4 Se även artikel 29-gruppens yttrande 2/2013 om appar på smarta enheter, s. 13 f. 
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eller något annat beteende som i sammanhanget tydligt visar att den 
registrerade godtar den avsedda behandlingen av sina personuppgifter 
(se skäl 32 till förordningen).  

I artikel 7 i dataskyddsförordningen uppställs vissa villkor för sam-
tycke. Av artikel 7.1 framgår att det är den personuppgiftsansvarige 
som ska kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandling av 
sina personuppgifter. Enligt artikel 7.2 ska, om den registrerades sam-
tycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, 
begäran om samtycke läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan 
särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form, 
med användning av klart och tydligt språk. I artikel 7.3 anges att de 
registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Det 
ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt samtycke. Slutligen anges i 
artikel 7.4 att vid bedömningen av huruvida samtycket är frivilligt ska 
största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett 
avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av 
samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är nöd-
vändig för genomförandet av det avtalet.5 

En förklaring om samtycke som den personuppgiftsansvarige i 
förväg formulerat bör enligt skäl 42 tillhandahållas i en begriplig och 
lätt tillgänglig form, med användning av ett klart och tydligt språk 
och utan oskäliga villkor. För att samtycket ska vara informerat bör 
den registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges 
identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgif-
terna är avsedda. Ett samtycke bör inte betraktas som frivilligt om 
den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller om 
denne inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke.  

Om samtycket inte uppfyller de krav som uppställs i förordningen 
utgör det inte rättslig grund för behandling av personuppgifter. Om 
syftet med personuppgiftsbehandlingen t.ex. är orimligt eller opropor-
tionerligt har tjänstetillhandahållaren trots användarens samtycke allt-
så ingen giltig rättslig grund för behandlingen.6 

                                                                                                                                                          
5 Se även skäl 43.  
6 Jfr artikel 29-gruppens yttrande 2/2013 om appar på smarta enheter, s. 15. 
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9.3.2 Personuppgifter som rör barn  
förtjänar ett särskilt skydd 

Att personuppgifter som rör barn anses särskilt skyddsvärda framgår 
av flera av förordningens bestämmelser och betonas i skälen till för-
ordningen. Det finns dock ingen artikel som anger en specifik ålder 
för när någon ska anses vara ett barn. Det finns inte heller någon 
annan enhetlig reglering inom EU som definierar när någon ska anses 
vara ett barn. Frågan får i stället avgöras genom en tolkning med 
beaktande av andra rättskällor. Samtliga medlemsstater har ratificerat 
FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k. barnkonventionen, 
där barn definieras som varje människa under 18 år, om inte barnet 
blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet (artikel 1).  

Som exempel på en bestämmelse i dataskyddsförordningen som 
särskilt rör barn kan nämnas att barns rätt till integritetsskydd sär-
skilt ska beaktas när personuppgifter behandlas med stöd av den 
rättsliga grunden i artikel 6.1 f, dvs. när behandlingen bygger på en 
intresseavvägning. 

Vidare föreskrivs i artikel 12.1 att den information som den per-
sonuppgiftsansvarige ska lämna enligt artiklarna 13 och 14 ska ges i en 
koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med använd-
ning av klart och tydligt språk, i synnerhet när det gäller information 
som är särskilt riktad till barn. I skäl 58 anges att det förhållandet att 
barn förtjänar särskilt skydd, medför att all information och kommu-
nikation som riktar sig till barn bör utformas på ett tydligt och enkelt 
språk som barnet lätt kan förstå. 

Enligt artikel 17.1 f har den registrerade rätt att få sina personupp-
gifter raderade om de har samlats in med samtycke som rättslig grund 
i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster direkt 
till ett barn i de fall som avses i artikel 8.1 i förordningen. I skäl 65 
anges att den registrerades rätt att bli bortglömd är särskilt relevant 
när den registrerade har gett sitt samtycke som barn, utan att vara 
fullständigt medveten om riskerna med behandlingen, och senare vill 
ta bort dessa personuppgifter, särskilt på internet. Den registrerade 
bör kunna utöva denna rätt även när han eller hon inte längre är barn. 

Tillsynsmyndigheten ska också ägna särskild uppmärksamhet åt 
insatser som riktar sig till barn, när den enligt artikel 57.1 b utför 
sin uppgift att öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för 
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risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i fråga om behandling 
av personuppgifter.  

I skäl 38 uttalas att barns personuppgifter förtjänar ett särskilt 
skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om risker, skydds-
åtgärder och rättigheter. Det särskilda skyddet bör i synnerhet gälla 
användningen av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte, för 
att skapa personlighets- eller användarprofiler samt för insamling av 
uppgifter när tjänster som erbjuds direkt till barn utnyttjas. Sam-
tycke från den person som har föräldraansvar över ett barn bör enligt 
uttalandet inte krävas för förebyggande eller rådgivande tjänster som 
erbjuds direkt till barn.  

I skäl 71 till förordningen anges att barns personuppgifter inte 
bör användas för automatiserat beslutsfattande i form av bland annat 
profilering. Med profilering avses enligt samma skäl och artikel 4.4 i 
förordningen automatisk behandling av personuppgifter med be-
dömning av personliga aspekter rörande en fysisk person, särskilt för 
att analysera eller förutse aspekter avseende den registrerades arbets-
prestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser eller 
intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar. 

9.3.3 Barns samtycke 

I artikel 8.1 i dataskyddsförordningen anges att vid erbjudande av 
informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, ska behandling av 
personuppgifter som rör ett barn få ske med stöd av artikel 6.1 a om 
barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska sådan behandling 
vara tillåten endast om och i den mån samtycket ges eller godkänns 
av den person som har föräldraansvar för barnet. Medlemsstaterna 
får föreskriva en lägre ålder i sin nationella rätt, under förutsättning 
att denna ålder inte är lägre än 13 år. Bestämmelsen omfattar givetvis 
endast situationer när personuppgifter behandlas. Om en tjänst till-
handahålls utan att personuppgifter behandlas faller den utanför för-
ordningens tillämpningsområde.  

I artikel 8.2 anges att den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga 
ansträngningar för att kontrollera att samtycket ges eller godkänns av 
den person som har föräldraansvar för barnet, med hänsyn tagen till 
tillgänglig teknik. Slutligen anges i artikel 8.3 att punkt 1 i artikeln inte 
ska påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i medlemsstaterna, 
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såsom bestämmelser om giltigheten, upprättandet eller effekten av ett 
avtal som gäller ett barn. 

Det bör noteras att artikel 8.1 endast hänvisar till artikel 6 och 
inte till artikel 9. Vid vilken ålder barn kan samtycka till behandling 
av känsliga personuppgifter framgår alltså inte av förordningen och 
omfattas inte heller av våra överväganden. Det bör också poängteras 
att bestämmelsen endast är tillämplig när den rättsliga grunden för 
personuppgiftsbehandlingen är samtycke och inte när det finns en 
annan rättslig grund för behandlingen, såsom exempelvis avtal enligt 
artikel 6.1 b.  

9.4 Utgångspunkter för vår bedömning 

9.4.1 Inledning 

Det vi har att ta ställning till är vid vilken ålder ett barn bör kunna 
samtycka till viss behandling av barnets personuppgifter utan föräld-
rarnas medgivande. Det förtjänar emellertid redan här att noteras att 
även i det fall samtycke får inhämtas från ett barn, så kräver data-
skyddsförordningen att tjänstetillhandahållaren beaktar barnets be-
gränsade förståelse för behandlingen av personuppgifter. På grund av 
förordningens särskilda fokus på barns sårbarhet bör dessutom princi-
perna om uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning i artikel 5 
tillämpas strikt.7 En personuppgiftsbehandling kan alltså på grund av 
de övriga bestämmelserna i förordningen vara otillåten, trots att sam-
tycke har lämnats av ett barn som har uppnått den i svensk rätt satta 
åldersgränsen.  

9.4.2 Barnets bästa och barnets rätt till integritet 

Vid bedömningen av vid vilken ålder ett barn själv bör få samtycka till 
att dess personuppgifter behandlas måste bestämmelserna i FN:s 
barnkonvention beaktas. Som nämnts ovan avses med barn i konven-
tionens mening varje människa under 18 år, om inte barnet blir 
myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I artikel 3 i konven-
tionen fastslås att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 
                                                                                                                                                          
7 Jfr artikel 29-gruppens yttrande 2/2013 om appar på smarta enheter, s. 25. 
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åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ.  

Barnkonventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt 
att behandlas med respekt och att få komma till tals. I artikel 12 an-
ges bland annat att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som 
är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frå-
gor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. Artikel 13 slår fast att 
barnet har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information 
och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.  

Samtidigt som barnet har rätt till yttrande- och informationsfri-
het behöver det finnas ett skydd för barnet när dess personuppgifter 
behandlas. Det ska ske med beaktande bland annat av bestämmelsen 
om föräldrars ledning i artikel 5 i barnkonventionen. Bestämmelsen 
ger föräldrar och andra vårdnadshavare rättigheter och skyldigheter 
att ge barnet lämplig ledning och råd vid utövandet av barnets rättig-
heter. Vägledning ska ges på ett sätt som överensstämmer med 
barnets fortlöpande utveckling. Barnet ska alltså med stigande ålder 
få större möjlighet att själv styra över på vilket sätt det vill ta vara på 
sina rättigheter. Eftersom barnet är en person som håller på att 
utvecklas fysiskt och psykiskt, måste utövandet av barnets rättig-
heter anpassas till dess utvecklingsnivå. 

Det måste alltså göras en avvägning mellan barnets behov av skydd 
och dess rätt till informationsfrihet. Ju äldre barnet blir, desto mindre 
blir dess behov av skydd och desto större tyngd ska tillmätas rätten till 
yttrande- och informationsfrihet.  

Vid avvägningen måste också hänsyn tas till barnets rätt till integ-
ritet. Artikel 16 stadgar att inget barn får utsättas för godtyckliga 
eller olagliga ingripanden i sitt privat- eller familjeliv, sitt hem eller 
sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder 
och sitt anseende. Detta måste respekteras av alla, även av barnets 
vårdnadshavare. Barnets rätt till integritet måste således balanseras 
mot föräldrarnas skyldighet och rättighet att genom insyn i barnets 
förehavanden tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa. 
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9.4.3 När är artikel 8.1 i dataskyddsförordningen tillämplig? 

För att kunna bedöma vid vilken ålder barn kan tänkas uppnå en till-
räcklig mognad och insikt i fråga om personuppgiftsbehandling finns 
det anledning att närmare analysera innebörden av artikel 8.  

Erbjudande av informationssamhällets tjänster 

Det är enligt dataskyddsförordningen endast vid erbjudande av infor-
mationssamhällets tjänster till någon som är under 16 år som sam-
tycket till behandlingen behöver ges eller godkännas av den som har 
föräldraansvaret för barnet. När det gäller personuppgiftsbehandling 
som inte sker i samband med att informationssamhällets tjänster er-
bjuds får en bedömning, liksom tidigare, göras i varje enskilt fall av 
den registrerades förmåga att förstå innebörden av ett lämnat sam-
tycke.  

Begreppet informationssamhällets tjänster definieras i artikel 4.25 
i dataskyddsförordningen som alla tjänster enligt definitionen i arti-
kel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15358. 
I sistnämnda artikel anges att informationssamhällets tjänster är 
tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning, på distans, på elektro-
nisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare. I denna 
definition avses med på distans att tjänsten tillhandahålls utan att 
parterna är närvarande samtidigt. Med på elektronisk väg avses att 
tjänsten sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten 
med hjälp av utrustning för elektronisk behandling och lagring av 
uppgifter och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom 
tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel. Med 
på individuell begäran av en tjänstemottagare avses att tjänsten 
tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.  

Informationssamhällets tjänster är ett EU-rättsligt begrepp som 
även används i bland annat e-handelsdirektivet9. I ingressen till detta 

                                                                                                                                                          
8 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett infor-
mationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informa-
tionssamhällets tjänster. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre markna-
den (”Direktiv om elektronisk handel”). 
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direktiv hänvisas till definitionen av begreppet i direktiv 98/34/EG10, 
som nu har kodifierats och ersatts av ovan nämnda direktiv (EU) 
2015/1535. Ledning för tolkningen av begreppet informationssam-
hällets tjänster bör därför kunna hämtas från e-handelsdirektivet och 
den tolkning av detta som gjorts av EU-domstolen.  

I skäl 18 till e-handelsdirektivet anges följande. Informationssam-
hällets tjänster omfattar en mängd näringsverksamheter som bedrivs 
online. Dessa verksamheter kan särskilt bestå i försäljning av varor 
online. Själva leveransen av varor eller tillhandahållandet av offline-
tjänster omfattas inte. Informationssamhällets tjänster begränsas inte 
till enbart tjänster som föranleder avtal online utan gäller även tjäns-
ter, i den mån de utgör näringsverksamhet, som inte betalas av de 
som mottar dem, exempelvis tillhandahållande av information eller 
kommersiella meddelanden online eller tillhandahållande av sök-
möjligheter samt åtkomst till och hämtning av data. 

Vid tolkningen av begreppet informationssamhällets tjänster i  
e-handelsdirektivet har EU-domstolen konstaterat att det inte krävs 
att tjänsten betalas av den som åtnjuter tjänsten för att den ska 
omfattas av definitionen. Tjänsten kan t.ex. finansieras genom 
inkomster via reklam som visas på en webbplats.11 

När e-handelsdirektivet genomfördes i svensk rätt uttalade reger-
ingen att med informationssamhällets tjänster avses – förenklat ut-
tryckt – varje aktivitet som sker online, med någon ekonomisk 
innebörd. Regeringen menade att begreppet omfattar en mängd olika 
tjänster, däribland informationstjänster och söktjänster.12 Artikel 29-
gruppen har uttalat att i rättsligt avseende ingår sociala nätverk, 
sökmotorer och appar i begreppet informationssamhällets tjänster.13 

Mot bakgrund av ovanstående kan enligt vår bedömning begreppet 
informationssamhällets tjänster innefatta bland annat olika sociala 
medier, såsom till exempel bloggar, internetforum, webbplatser för 
videoklipp, chattprogram och sociala nätverk. Även onlinespel och 
                                                                                                                                                          
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informa-
tionsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter 
för informationssamhällets tjänster. 
11 Se dom Papasavvas, C‑291/13, EU:C:2014:2209, punkterna 28–30 och dom Bond van 
Adverteerders m.fl., 352/85, EU:C:1988:196, punkt 16. 
12 Prop. 2001/02:150 s. 1 och 19.  
13 Se artikel 29-gruppens yttrande 5/2009 om sociala nätverk på Internet, s. 4 f., artikel 29-
gruppens yttrande 1/2008 om dataskyddsfrågor med anknytning till sökmotorer, s. 5 och not 6 
och 7 på samma sida, samt artikel 29-gruppens yttrande 2/2013 om appar på smarta enheter, s. 24 
not 46. 
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olika applikationer (appar) med spel eller annat innehåll kan omfattas 
av definitionen.  

Behandling av personuppgifter inom ramen  
för informationssamhällets tjänster 

Det är inte nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med 
erbjudande av informationssamhällets tjänster. I praktiken är det 
emellertid mycket vanligt att behandling av personuppgifter utgör ett 
villkor för tillhandahållande av sådana tjänster.  

Vilka personuppgifter som samlas in, hur de används av tjänstetill-
handahållaren själv och hur dessa uppgifter delas med andra varierar 
från tjänst till tjänst. Tjänstetillhandahållarna har ibland ett intresse av 
att samla in så många personuppgifter som möjligt, eftersom de kan 
ha ett stort ekonomiskt värde.  

De uppgifter som samlas in kan vara uppgifter som den enskilde 
måste lämna ifrån sig för att få använda en tjänst, såsom ett namn, 
användarnamn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och mobil-
telefonnummer. Det kan även vara uppgifter om kreditkorts- och 
betalningsinformation.  

Ofta behandlas också uppgifter vid användningen av en tjänst. 
Det kan bland annat röra sig om geografiska lokaliseringsuppgifter 
eller vem användaren interagerar med. Även webbläsarhistorik kan 
tillskapas och kan bli föremål för senare behandling. Uppgifter kan 
också synkroniseras med andra användares uppgifter, exempelvis 
uppgifter från adressboken på en telefon.  

Uppgifterna kan användas i olika syften av tillhandahållaren av 
tjänsten, t.ex. för direktmarknadsföring. Det kan ske på olika sätt. 
Med s.k. beteendebaserad marknadsföring menas förenklat att använ-
dare spåras när de surfar på internet och att det med tiden byggs upp 
profiler som sedan används för att förse användarna med reklam som 
passar deras intressen.14 Personuppgifterna tillhandahålls ofta även till 
andra än den som tillhandahåller tjänsten, t.ex. i marknadsförings-
syfte. 

                                                                                                                                                          
14 Jfr artikel 29-gruppens yttrande 2/2010 om beteendebaserad reklam på internet, s. 3 och 5. 
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Direkt till barn 

Det framgår inte av dataskyddsförordningen vad som avses med 
uttrycket att en tjänst ska erbjudas direkt till barn. Begreppet skulle 
kunna tolkas på flera olika sätt.  

En möjlig tolkning av begreppet är att det endast omfattar tjänster 
som uttryckligen riktar sig till barn. Ett problem med denna tolkning 
är att det i dag inte finns något krav på att tjänstetillhandahållarna ska 
ange vilken ålder de anser är lämplig för användning av en tjänst. Inte 
heller finns det någon standard som anger vilka kriterier som ska vara 
uppfyllda för en viss åldersgräns. Ytterligare problem som skulle kun-
na uppstå med denna tolkning är att en tjänstetillhandahållare skulle 
kunna kringgå den aktuella bestämmelsen genom att ange att tjänsten 
endast riktar sig till personer som inte är barn.  

En annan möjlig tolkning är att det är användarens faktiska ålder 
som avgör om tjänsten omfattas av begreppet. Det skulle innebära att 
den som tillhandahåller en tjänst och hanterar personuppgifter med 
stöd av samtycke i samtliga fall måste veta om den som använder 
tjänsten är ett barn eller inte. Alla tjänstetillhandahållare som hanterar 
personuppgifter skulle i sådant fall behöva kontrollera åldern på alla 
personer som använder tjänsten. Det kan starkt ifrågasättas om det 
skydd som kan uppnås motiverar att personuppgifter om ålder samlas 
in från samtliga användare.  

En tredje möjlig tolkning är att artikel 8.1 i dataskyddsförord-
ningen tar sikte på sådana tjänster som kan antas användas av barn. 
Bedömningen blir då inte beroende av hur tjänsteleverantören pre-
senterar sin tjänst utåt. Både tjänster som direkt marknadsförs mot 
barn och tjänster som i och för sig inte marknadsförs som särskilt 
anpassade för barn, men som på grund av sin utformning eller sitt 
innehåll och funktion är av det slaget att de typiskt sett kan antas 
användas av barn, omfattas vid en sådan tolkning av bestämmelsen. 
Det finns enligt vår mening mycket som talar för denna tolkning. 

Begreppet är emellertid EU-rättsligt och det är EU-domstolen 
som ytterst kan ge vägledning för tolkningen. Artikel 29-gruppen 
arbetar för närvarande med att ta fram ett yttrande om gruppens syn 
på innebörden av begreppet samtycke. Yttrandet, som planeras vara 
klart under det första halvåret 2017, förväntas innehålla klargörande 
uttalanden även rörande barns samtycke och de olika rekvisiten i 
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artikel 8. Viss vägledning för tolkningen av begreppet bör därför kun-
na finnas till hands när förordningen ska börja tillämpas. 

Föräldraansvaret  

Det är den som har föräldraansvaret för barnet som enligt artikel 8.1 i 
dataskyddsförordningen ska samtycka till personuppgiftsbehand-
lingen eller godkänna barnets samtycke. Vad som avses med föräldra-
ansvar framgår dock inte av förordningen.  

I artikel 1.2 i 1996 års Haagkonvention15 anges att begreppet 
föräldraansvar i konventionen omfattar vårdnad eller varje liknande 
förhållande som avgör föräldrars, förmyndares eller andra rättsliga 
företrädares rättigheter, befogenheter och ansvar i förhållande till 
barnets person eller egendom. I artikel 2.7 i Bryssel II-förordningen16 
definieras föräldraansvar som alla rättigheter och skyldigheter som en 
fysisk eller juridisk person har tillerkänts genom en dom, på grund av 
lag eller genom en överenskommelse med rättslig verkan, med avse-
ende på ett barn eller dess egendom. Föräldraansvar omfattar bland 
annat vårdnad och umgänge.  

I Sverige regleras föräldraansvaret främst i föräldrabalken. Vård-
nadshavarna har enligt föräldrabalken rätt, och skyldighet, att bestäm-
ma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnads-
havaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt 
större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § för-
äldrabalken). Barn står som regel under vårdnad av båda sina föräldrar 
eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två 
särskilt förordnade vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett 
barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till 
att barnens behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir till-
godosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den 
tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 

                                                                                                                                                          
15 Den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, 
erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd 
för barn. Artiklarna 1–53 i konventionen gäller i originaltexternas lydelse som lag här i lan-
det, jfr 1 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention. 
16 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar 
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. 



SOU 2017:39 Barns samtycke som rättslig grund 

149 

omständigheter (6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken). Vårdnaden om ett 
barn består till dess att barnet fyllt 18 år.  

Artikel 29-gruppen har i ett yttrande påtalat att vårdnadshavarnas 
ställning inte har någon absolut eller ovillkorlig prioritet över barnets. 
Principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet kan 
ibland, enligt artikel 29-gruppen, ge barnet rättigheter som går före 
vårdnadshavarnas önskemål. Kravet på att barnet ska företrädas av 
personer som enligt lag har rätt att företräda det påverkar inte det 
förhållandet att barnet från och med en viss ålder ska ges möjlighet 
att höras i frågor som berör det.17 

Vårdnadshavarna får emellertid inte heller lämna ifrån sig sitt 
ansvar för barnet genom att låta det själv bestämma i en omfattning 
som det inte är moget för. Vårdnadshavarna är skyldiga att ingripa 
om barnet kan komma till skada eller det visar sig inte vara moget för 
att själv fatta beslut.18 

9.4.4 Något om olika åldersgränser i svensk lagstiftning 

En person under 18 år är omyndig och får som huvudregel inte själv 
råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § föräldra-
balken). Detta innebär dock inte att ett avtal som ett barn har ingått 
per automatik blir ogiltigt. Om ett barn företar en rättshandling som 
han eller hon inte får företa, är rättshandlingen ogiltig bara om den är 
ofördelaktig för barnet. Om vårdnadshavare eller förmyndare god-
känner avtalet är det ändå giltigt. Godkännandet behöver inte vara 
uttryckligt, utan kan vara ett så kallat tyst godkännande.19 

Det finns dock ett antal undantag från ovan nämnda huvudregel. I 
vissa sammanhang får barnet självt ingå rättshandlingar och föra sin 
talan. Dessutom ska ibland barnets samtycke ges avgörande bety-
delse. I flera författningar har även föreskrivits att barnets vilja ska 
tillmätas betydelse med ökad ålder och mognad. 

Enligt 21 kap. 5 § föräldrabalken gäller att i det fall barnet har nått 
en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet 
                                                                                                                                                          
17 Artikel 29-gruppens yttrande 2/2009 om skydd för uppgifter om barn (Allmänna riktlinjer 
och specialfallet skolor), s. 4 f. 
18 Jfr Walin och Vängby, Föräldrabalken (20 maj 2016, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 11 § 
föräldrabalken, och prop. 1981/82:168. 
19 Jfr Walin och Vängby, Föräldrabalken, (20 maj 2016, Zeteo), kommentaren till 9 kap. 1 § 
föräldrabalken. 
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av t.ex. en dom om vårdnad inte ske mot barnets vilja, utom då rätten 
finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.  

Inom den frivilliga hälso- och sjukvården krävs enligt 4 kap. 2 § 
patientlagen (2014:821) som huvudregel patientens samtycke till 
vården. Det är vårdgivaren som har att avgöra om ett giltigt samtycke 
har getts.20 När patienten är ett barn ska barnets inställning till den 
aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. 
Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller 
hennes ålder och mognad (4 kap. 3 §). Krav på ålder och mognads-
grad kan variera beroende på om frågan gäller t.ex. preventiv-
medelsrådgivning eller allvarlig sjukdom. Olika mognadsgrad kan 
krävas för olika former av beslut.21  

I Sverige har ofta åldersgränsen för barns samtycke och möjlighet 
att själva agera i rättsliga och andra sammanhang satts vid 15 år. När 
det gäller forskning som avser människor ska forskningspersonen 
själv informeras om och samtycka till forskningen, om han eller hon 
har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för 
hans eller hennes del (18 § lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor). 

Barn som har fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och 
ärenden enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård. Enligt sistnämnda lag bör även en patient som 
är yngre än 15 år höras, om det kan vara till nytta för utredningen och 
det kan antas att patienten inte tar skada av att höras. En underårig 
kan inte dömas till påföljd för brott som han eller hon begått innan 
det att han eller hon har fyllt 15 år (1 kap. 6 § brottsbalken). Dess-
utom är sexuellt umgänge med barn kriminaliserat såvitt gäller barn 
under 15 år (6 kap. 4 § brottsbalken). 15 år är alltså en vedertagen 
åldersgräns som har ansetts vara väl avvägd i många sammanhang.22 

När det gäller barnets möjligheter att ingå avtal och andra ange-
lägenheter av ekonomisk natur har åldern i svensk rätt ofta satts vid 
16 år. Barn får således från det att de fyllt 16 år själva råda över in-

                                                                                                                                                          
20 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, 1994 s. 286 f. och prop. 2002/03:50 
s. 135.  
21 Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, 1994 s. 286 f., prop. 2002/03:50 
s. 135, och Socialstyrelsens meddelandeblad nr. 7/2010 om barn under 18 år som söker 
hälso- och sjukvård. 
22 Se t.ex. prop. 2002/03:50 s. 136. 
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komster de tjänat (9 kap. 3 § föräldrabalken) och driva rörelse om 
föräldrarna godkänt detta (13 kap. 13 §). Barn får själva ingå avtal om 
anställning eller annat arbete, men endast om vårdnadshavaren sam-
tycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet har 
fyllt 16 år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art 
(6 kap. 12 §).  

I svensk lag är det ovanligt att det stipuleras en lägre åldersgräns 
än 15 år, men när det gäller adoption stadgas att den som har fyllt 
12 år som huvudregel inte får adopteras utan eget samtycke (4 kap. 
5 § föräldrabalken). 

9.4.5 Direktreklam till barn 

Personuppgifter kan som ovan angetts användas i syfte att rikta 
direktreklam till användaren när informationssamhällets tjänster 
utnyttjas. Direktmarknadsföring är ofta ett grundläggande inslag i 
affärsmodellen för bland annat sociala nätverkstjänster.23  

Enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486) ska marknadsföring 
stämma överens med god marknadsföringssed. Marknadsföring 
som strider mot god marknadsföringssed är enligt 6 § marknads-
föringslagen att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påver-
kar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett väl-
grundat affärsbeslut.  

Med god marknadsföringssed förstås god affärssed eller andra 
vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och 
näringsidkare vid marknadsföring av produkter (3 §). Hit hör även 
det normsystem som har utvecklats inom näringslivet, främst Inter-
nationella handelskammarens (ICC) grundregler för reklam, men 
även andra uppförande- och branschkoder. Förutom god affärssed 
och god yrkessed innefattar begreppet god marknadsföringssed även 
andra vedertagna normer för marknadsföring. Därmed avses bland 
annat speciallagstiftning, Konsumentverkets föreskrifter och allmän-
na råd, de normer som Marknadsdomstolen har skapat genom sin 
praxis samt andra internationella vedertagna normer inom ramen för 
lagens syfte.24 

                                                                                                                                                          
23 Jfr artikel 29-gruppens yttrande 5/2009 om sociala nätverk på Internet, s. 10. 
24 Prop. 2007/08:115 s. 69 f. 
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Marknadsdomstolen har bedömt att det som huvudregel inte är 
tillåtet att rikta direktreklam till barn under 16 år eftersom detta anses 
strida mot god marknadsföringssed. Undantag kan finnas med hän-
syn till omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. när vårdnads-
havarens samtycke finns. Domstolen har även bedömt att sådan 
reklam kan vara otillbörlig enligt 6 § marknadsföringslagen. Inte hel-
ler får köpuppmaningar, enligt Marknadsdomstolen, riktas direkt till 
barn, dvs. någon under 18 år, eftersom detta kan anses utgöra sådan 
aggressiv marknadsföring som enligt 7 § marknadsföringslagen inte 
får användas.25  

Det finns en svensk branschöverenskommelse om direktmark-
nadsföring som har granskats av Datainspektionen.26 I branschöver-
enskommelsen anges bland annat att direktmarknadsföring normalt 
inte får riktas till barn, såvida det inte finns en anknytning mellan den 
minderårige och marknadsföraren där sådana kontakter kan sägas vara 
förutsatta av omständigheterna. Sådan anknytning kan vara kund-
förhållande, medlemskap eller liknande.  

9.4.6 Yttranden till utredningen angående åldersgränsen 

Barnombudsmannen har i ett yttrande till utredningen ansett att 
åldersgränsen bör vara 15 år och uttalat följande. Hänsyn måste tas 
till såväl barnets rätt till delaktighet och information som till barnets 
rätt till skydd. År 2014 hade FN:s kommitté för barnens rättigheter 
en diskussion om digitala medier och barns rättigheter. Där fram-
hävdes hur digitala medier ger barn stora möjligheter att lära, delta, 
spela arbeta och umgås, men samtidigt ställs barn inför nya risker. 
Därför måste det finnas en balans mellan barnets självbestämmande 
och skydd av barn online/på nätet. Huvudfokus bör vara förebyg-
gande arbete och att stärka barns kunskaper och förmåga. Först då 
kan barnet delta fullt ut i samhället och göra sin röst hörd på ett 
säkert sätt online/på nätet. Det är av stor vikt att barnet kan förutse 
de konsekvenser som en behandling av personuppgifter kan medföra. 
En 15-årsgräns – som är en vanligt förekommande åldersgräns i 

                                                                                                                                                          
25 Se MD 2012:14 och MD 1999:26.  
26 SWEDMA:s regler för användningen av personuppgifter m.m. vid direktmarknadsföring 
för försäljnings-, insamlings- medlemsvärvningsändamål och liknande samt Datainspektio-
nens yttrande den 16 juni 1999, dnr 1338-99.  
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Sverige – innebär att barn och unga fortfarande har möjlighet att delta 
i olika sociala medier med vårdnadshavarens samtycke.  

Även Statens medieråd har lämnat ett yttrande till utredningen. 
Medierådet är kritiskt till bestämmelsen i artikel 8.1 i dataskydds-
förordningen och anför följande. Det finns i nuläget inte några funge-
rande metoder för säker åldersverifiering. Den som vill kan enkelt 
kringgå bestämmelsen i artikel 8.1. Förslaget om vårdnadshavares 
samtycke blir mot denna bakgrund ett slag i luften. Om metoder för 
åldersverifiering kommer att skapas så kommer det per definition att 
leda till att tjänsteleverantören inte får tillgång till färre person-
uppgifter, utan fler. Föräldrar kommer vidare att tvingas välja mellan 
att helt neka barnet åtkomst till de digitala tjänsterna eller godkänna 
ett svårbegripligt avtal som dessutom kan vara skrivet på ett sätt så att 
det främjar företagets intresse av datainsamling. Mot denna bakgrund 
bör gränsen för krav på föräldrars samtycke sättas vid en så låg ålder 
som möjligt, dvs. 13 år. 

9.5 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Barn som har fyllt 13 år ska själva kunna 
samtycka till personuppgiftsbehandling i samband med att infor-
mationssamhällets tjänster erbjuds direkt till barn.  

Inledning 

Det finns inget givet svar på frågan vid vilken ålder ett barn själv bör 
kunna samtycka till att dess personuppgifter behandlas vid erbjudan-
det av informationssamhällets tjänster. Det är dessutom, som framgår 
av avsnitt 9.4.3, fortfarande oklart vilka situationer som kommer att 
träffas av bestämmelsen i artikel 8.1. Svårigheterna med att sätta en 
åldersgräns följer också av det faktum att tjänsternas utformning 
varierar och ständigt utvecklas, även avseende den behandling av per-
sonuppgifter som sker inom ramen för sådana tjänster. Dataskydds-
förordningen ger dock inget utrymme för en differentierad ålders-
gräns eller en situations- eller individanpassad bedömning. Den fråga 
som vi har att ta ställning till är om åldersgränsen ska vara 16 år eller 
om den ska vara lägre än så, dock lägst 13 år. 
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Det finns inte någon sedan tidigare lagreglerad åldersgräns inom 
detta område att jämföra med, vare sig på EU-nivå eller i svensk rätt. 
Inte heller finns det något närliggande rättsområde som direkt skulle 
kunna användas som förebild. Det finns däremot andra länder där det 
har fastställts en åldersgräns för när ett giltigt samtycke till behand-
ling av personuppgifter kan ges. Som exempel kan nämnas USA, där 
gränsen är 13 år.27  

I kommissionens förslag till dataskyddsförordning den 25 januari 
2012 var åldersgränsen satt till 13 år.28 Även Europaparlamentets lag-
stiftningsresolution den 12 mars 2014 utgick från åldersgränsen 
13 år.29 Europeiska datatillsynsmannen har också ansett att ålders-
gränsen borde vara 13 år.30 I Rådets generella ståndpunkt inför den så 
kallade trepartsdialogen med parlamentet och kommissionen angavs 
däremot ingen åldersgräns alls. Rådets ståndpunkt var i stället att det 
endast skulle vara tillåtet att behandla personuppgifter som rör ett 
barn om och i den mån sådant samtycke ges eller godkänns av den 
person som har föräldraansvar över barnet eller ges av barnet självt i 
situationer där det enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas 
lagstiftning behandlas som giltigt.31  

Först i ett sent skede av trepartsdialogen kom parterna överens 
om att höja åldersgränsen i artikel 8.1 till 16 år, med en möjlighet för 
medlemsstaterna att i nationell rätt sänka åldersgränsen till 13 år. 
Såvitt vi har kunna utröna föregicks denna ändring inte av någon 
egentlig diskussion i breda kretsar. Vi har därmed inte heller kunna 
finna någon dokumentation rörande vilka motiv som låg bakom 
höjningen till 16 år.    

                                                                                                                                                          
27 Jfr Children's Online Privacy Protection Act of 1998, 15 U.S.C. 6501–6505. 
28 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän 
uppgiftsskyddsförordning) (COM[2012] 11 final av den 25 januari 2012). 
29 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om kommissionens för-
slag enligt föregående fotnot. 
30 Se bilaga till yttrande 3/2015, Europas stora möjlighet, Europeiska datatillsynsmannens rekom-
mendationer om EU:s alternativ för reform av uppgiftsskyddet, s. 13. 
31 Rådets dokument 9565/15. 
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Harmonisering som skäl 

Dataskyddsförordningen syftar till att harmonisera regelverken 
rörande personuppgiftsbehandling inom EU. Det kan tyckas anmärk-
ningsvärt att medlemsstaterna just när det gäller barns samtycke ges 
frihet att avvika i så stor utsträckning som förordningen öppnar för. 
Åldersgränsen kan sättas vid 16, 15, 14 eller 13 år. Vi är tveksamma 
till att en stor variation på detta område gynnar skyddet för barnens 
integritet. Dessutom blir regelverken svårare för tjänstetillhandahål-
larna att tillämpa om staternas lagstiftning föreskriver olika ålders-
gränser. Det finns emellertid, innan vi lämnar vårt betänkande, ingen 
möjlighet att förutse hur frekvent det kommer att bli att medlems-
staterna väljer att använda det utrymme att sänka åldersgränsen som 
ges i bestämmelsen i artikel 8.1 i förordningen. Även om vi i Sverige 
skulle välja att behålla den i förordningen satta åldersgränsen, för att 
så långt som möjligt försöka uppnå en harmonisering, är det alltså i 
nuläget långt ifrån säkert att detta skulle bli effekten. Detta är således 
inte i sig ett tungt vägande skäl för att behålla den i förordningen 
föreskrivna 16-årsgränsen. 

Risker och skyddsmekanismer  

Integritetskommittén har haft i uppdrag att utifrån ett individper-
spektiv kartlägga och analysera sådana faktiska och potentiella risker 
för intrång i den personliga integriteten som kan finnas i samband 
med användning av informationsteknik (dir. 2014:65). Kommittén 
bedömde att användningen av vissa sociala medier innebär en allvarlig 
risk för den personliga integriteten, bland annat eftersom det i prak-
tiken är omöjligt för användare att avgöra för vilka ändamål uppgif-
terna som samlas in kommer att användas. Kommittén pekade bland 
annat på riskerna för att uppgifterna sprids vidare till andra företag 
men också på att omfattande uppgifter om användarna riskerar att 
komma underrättelsetjänster i tredje länder till del.32 

Integritetsriskerna för barn som använder informationssamhällets 
tjänster är i första hand kopplade till att ett samtycke i de flesta fall 
innebär att en stor mängd uppgifter om barnet kan lagras och spridas 
i marknadsföringssyfte. Direktmarknadsföring är ofta ett grundläg-
                                                                                                                                                          
32 SOU 2016:41 s. 395 f. 
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gande inslag i affärsmodellen för sociala nätverkstjänster och andra 
typer av informationssamhällets tjänster.33 Användarnas personupp-
gifter samlas in och sparas, bland annat för att beteendebaserad 
reklam ska kunna riktas till var och en. Detta kan betraktas som en 
slags kartläggning av användarnas personliga förhållanden, i den mån 
de kommer till uttryck i deras aktiviteter online, t.ex. vid användning 
av en söktjänst eller ett socialt media. En sådan kartläggning kan, sär-
skilt om den pågår under lång tid, i sig medföra stora risker för 
intrång i den personliga integriteten.  

Att förstå i vilken utsträckning och för vilket syfte person-
uppgifter behandlas i samband med att en tjänst erbjuds och används 
kräver en hög grad av insikt och mognad. Vilka personuppgifter som 
behandlas och hur dessa sedermera kommer att användas av tjänste-
leverantören och andra parter är svårt för tjänsteleverantören att 
beskriva på ett enkelt och begripligt sätt. Det är som regel komplex 
och svår information att ta till sig även för en vuxen. Det är också 
svårt att utifrån den information som ges förstå och värdera riskerna 
med personuppgiftsbehandlingen. Det finns dessutom en risk att 
yngre barn, för att inte bli utanför den sociala gemenskapen, sam-
tycker till en mycket omfattande personuppgiftsbehandling utan att 
förstå innebörden av ett sådant beslut.  

När det gäller riskerna kopplade till marknadsföring har artikel 29-
gruppen ansett att personuppgiftsansvariga särskilt bör avhålla sig 
från att behandla barns uppgifter för ändamål som direkt eller indi-
rekt rör beteendebaserad marknadsföring, eftersom detta skulle ligga 
utanför ett barns begreppsram och därför överskrida gränsen för 
laglig uppgiftsbehandling.34 I skäl 38 till dataskyddsförordningen 
anges vidare att skydd för barns personuppgifter i synnerhet bör gälla 
när uppgifterna används i marknadsföringssyfte, när personlighets- 
och användarprofiler skapas samt när personuppgifter om barn sam-
las in då tjänster som erbjuds direkt till barn utnyttjas. Det finns 
också olika branschöverenskommelser som syftar till att hindra att 
barns personuppgifter används i marknadsföringssyfte. Enligt svensk 
rätt strider det även som huvudregel mot god marknadsföringssed att 
rikta direktreklam till barn under 16 år.  

                                                                                                                                                          
33 Artikel 29-gruppens yttrande 5/2009 om sociala nätverk på Internet, s. 10, och artikel 29-
gruppens yttrande 1/2008 om dataskyddsfrågor med anknytning till sökmotorer. 
34 Artikel 29-gruppens yttrande 2/2013 om appar på smarta enheter, s. 25. 
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När det gäller barns begränsade förmåga att förstå konsekvenserna 
av ett samtycke innehåller dataskyddsförordningen som nämnts tidi-
gare ett antal bestämmelser och skäl som särskilt syftar till att värna 
barns intressen vid personuppgiftsbehandling. Artikel 12.1 och 
skäl 58 ger uttryck för att information och kommunikation som rik-
tar sig till barn ska utformas på ett tydligt och enkelt språk som 
barnet lätt kan förstå. Av definitionen i artikel 4.11 av begreppet sam-
tycke samt av skäl 32 till förordningen framgår vidare att ett sam-
tycke ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt med-
givande från den registrerades sida. Detta innebär att det ställs höga 
krav på tjänstetillhandahållarna att utforma informationen om vad ett 
samtycke innebär, särskilt i förhållande till barn, om samtycket ska 
ses som giltigt i förordningens mening.  

Sammantaget bör den lagstiftning och branschpraxis som redan 
finns på marknadsföringsområdet, tillsammans med dataskyddsför-
ordningens allmänna bestämmelser, utgöra relativt effektiva skydds-
mekanismer för att förhindra omfattande insamling och annan 
behandling av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte. Förord-
ningen tillhandahåller också vissa skyddsmekanismer som balanserar 
riskerna med att barn lämnar samtycke till omfattande behandling 
utan att förstå vad det innebär, bland annat genom rätten till radering 
enligt artikel 17.1 f. 

Sammanfattande bedömning 

Det förhållandet att en åldersgräns införs innebär normalt inte att 
barn och unga med en ålder under gränsen kommer att utestängas 
från möjligheten att använda informationssamhällets tjänster. Ålders-
gränsen innebär dock att en förälder kommer att behöva antingen 
samtycka till att personuppgifter som avser barnet behandlas eller 
godkänna det av barnet lämnade samtycket. Eftersom ett barn som 
regel inte kan använda sociala medier och liknande tjänster om inte 
samtycke till behandling av personuppgifter ges, blir detta krav i 
praktiken en inskränkning i barnets rätt att fritt söka information och 
uttrycka sig i olika sammanhang. Det innebär också en begränsning 
av barnets självbestämmanderätt.  

Barn i Sverige har i dag en hög medievana. Tillgången till infor-
mation via söktjänster och deltagandet i olika onlineaktiviteter har 
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stor samhällelig och social betydelse för barn och unga. Det är ett sätt 
att skapa och behålla kontakt med kamrater, delta i politiska och 
andra diskussionsforum, söka information till skolarbeten, spela spel, 
se på film och lyssna på musik. En hög åldersgräns för när ett barn 
själv kan ge giltigt samtycke till personuppgiftsbehandling kan leda 
till att barn i mitten av sin tonårstid utestängs från möjligheten till 
social och kulturell samvaro inom ramen för det som avses med 
informationssamhällets tjänster, om dess vårdnadshavare inte sam-
tycker till den personuppgiftsbehandling som krävs för att barnet ska 
kunna använda tjänsten. Denna oönskade effekt måste vägas emot de 
integritetsvinster som en hög åldersgräns skulle kunna ge.  

Det har varit svårt att, inom den korta tid vi haft till vårt förfo-
gande för uppdraget, klarlägga alla de omständigheter som bör påver-
ka valet av åldersgräns. Rättsområdet är dessutom outforskat i Sverige 
eftersom någon liknande reglering, som skulle kunna tjäna som 
förebild, inte finns. Det saknas därför erfarenhet som skulle kunna ge 
indikationer på vilka konsekvenser de olika åldersgränserna skulle 
kunna ge.  

En åldersgräns om 15 år är vanlig i svensk rätt när det gäller barns 
rätt till självbestämmande. Av harmoniseringsskäl framstår det dock 
inte ändamålsenligt att endast avvika från förordningens reglering 
med ett år och införa en åldersgräns som det kan befaras endast kom-
mer att gälla i Sverige.  

Med utgångspunkt i det som hittills har framkommit anser vi 
dessutom att övervägande skäl talar för att det i nuläget inte bör gälla 
en hög åldersgräns. Vi har då beaktat det skydd för barns per-
sonuppgifter som ges genom dataskyddsförordningens övriga bestäm-
melser och annan lagstiftning, t.ex. på marknadsföringsområdet. Vi 
har också vägt in att det i nuläget är oklart hur äktheten av föräld-
rarnas samtycke ska kunna verifieras vilket medför att effektiviteten 
kan ifrågasättas. Det skulle kunna leda till att integritetsskyddet 
uteblir, i fall då personuppgifterna borde skyddas men barnet utger 
sig för att vara föräldern som samtycker. En förslagenhet av barnet i 
det avseendet kan antas öka med stigande ålder. Detta ska vägas mot 
att en hög åldersgräns för när föräldrarna måste samtycka kan komma 
att hindra barn från att använda tjänsterna om barnet lyder föräld-
rarna trots att det uteblivna samtycket inte är motiverat av integri-
tetsskäl. Vi känner därför tveksamhet i fråga om en hög åldersgräns 
leder till ett så ökat integritetsskydd att det motiverar den begräns-
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ning av barns rätt till självbestämmande och yttrande- och informa-
tionsfrihet som en sådan åldersgräns skulle föranleda. Därtill kommer 
att det i dag inte finns någon åldersgräns alls i nu aktuellt avseende, 
vilket talar för att lagstiftning på området bör införas med försik-
tighet och inte omfatta mer än vad som kan anses absolut motiverat.  

Vi anser därför att åldersgränsen för när barn ska kunna samtycka 
till personuppgiftsbehandling vid erbjudande av informationssam-
hällets tjänster bör vara så låg som förordningen medger. Vi föreslår 
således att åldersgränsen i Sverige i nuläget sätts till 13 år.  

Om det under den fortsatta beredningen av detta betänkande, eller 
efter det att dataskyddsförordningen har börjat gälla, skulle visa sig 
att flertalet av de övriga medlemsstaterna har valt en 16-årsgräns eller 
en 15-årsgräns, kan det enligt vår mening finnas skäl att överväga frå-
gan på nytt. Detsamma gäller om det skulle visa sig att det skydd som 
förordningens övriga bestämmelser, i kombination med övrig lag-
stiftning rörande bland annat marknadsföring, inte i tillräckligt hög 
grad skyddar barn från det integritetsintrång som kan uppstå på 
grund av en omfattande personuppgiftsbehandling i samband med 
erbjudandet av informationssamhällets tjänster direkt till barn.   
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10 Känsliga personuppgifter 

10.1 Vårt uppdrag  

Enligt kommittédirektiven ska vi överväga vilka kompletterande 
bestämmelser om undantag från förbudet att behandla känsliga per-
sonuppgifter i artikel 9.1 som bör finnas i den generella regleringen. 
För att vissa av undantagen som föreskrivs i artikel 9.2 i förordningen 
ska vara tillämpliga krävs enligt direktiven att grunden för sådana 
behandlingar kommer till uttryck i unionsrätten eller nationell rätt. 

Utgångspunkten bör enligt direktiven vara att det även i fort-
sättningen kommer att behövas vissa bestämmelser om undantag 
från förbudet att behandla känsliga personuppgifter av det slag som 
i dag finns i personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. 
Det ingår därför i uppdraget att analysera hur sådana bestämmelser 
kan utformas i den kompletterande regleringen. 

10.2 Dataskyddsförordningen 

I dataskyddsförordningens artikel 9.1 stadgas ett förbud mot att be-
handla särskilda kategorier av personuppgifter. Det gäller uppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt genetiska 
uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk 
person, uppgifter om hälsa och uppgifter om en fysisk persons sexual-
liv eller sexuella läggning. 

Ett liknande förbud finns i artikel 6 i dataskyddskonventionen och 
i artikel 8.1 i dataskyddsdirektivet. Något färre kategorier omfattas 
där av förbudet; genetiska och biometriska uppgifter liksom uppgifter 
om sexuell läggning är nya kategorier som lagts till i dataskyddsför-
ordningen. 
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I såväl direktivets som förordningens artikeltext omnämns de 
uppgifter som omfattas av förbudet som särskilda kategorier av per-
sonuppgifter. I förordningens skäl 10 och 51 omnämns de i stället 
som känsliga respektive särskilt känsliga uppgifter. I personuppgifts-
lagen har särskilda kategorier av personuppgifter kallats känsliga per-
sonuppgifter, utan att detta närmare har kommenterats i motiven. 
Det begreppet är enligt vår mening tydligare än särskilda kategorier 
av uppgifter, och får numera anses inarbetat även på EU-nivå.1 Vi 
kommer därför fortsättningsvis att använda begreppet känsliga per-
sonuppgifter. 

Förordningens förbud kompletteras liksom i direktivet av en rad 
undantag som möjliggör behandling av känsliga personuppgifter i 
vissa fall. Förbudet i sig är direkt tillämpligt genom förordningen och 
kräver alltså inga åtgärder av medlemsstaterna. Vissa av undantagen 
innehåller dock hänvisningar till nationell rätt som kan innebära att 
lagstiftningsåtgärder måste vidtas på nationell nivå för att undantagen 
ska vara tillämpliga. 

10.3 Vad betyder kravet på stöd i nationell rätt? 

Utredningens bedömning: Kravet på stöd i nationell rätt inne-
bär att vissa av undantagen i sig bör föreskrivas i nationell rätt, 
antingen i generell eller i sektorsspecifik reglering. 

 
Artikel 9 i förordningen lyder i sin helhet som följer. Hänvisningar 
till reglering på medlemsstatsnivå har kursiverats. 

1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 
medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, 
uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller 
sexuella läggning ska vara förbjuden. 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller: 
    a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behand-
lingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, 

                                                                                                                                                          
1 Se bland annat artikel 29-gruppens Advice paper on special categories of data (”sensitive 
data”.  
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utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver 
att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade. 
    b) Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige 
eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva 
sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social 
trygghet och socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet enligt 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal 
som antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämp-
liga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen fastställs. 
    c) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller 
någon annan fysisk persons grundläggande intressen när den registre-
rade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke. 
    d) Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med 
lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat 
icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst 
eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs 
medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av 
organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personupp-
gifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades sam-
tycke. 
    e) Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har 
offentliggjorts av den registrerade. 
    f) Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande 
verksamhet. 
    g) Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, 
på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken 
ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det 
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser 
om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen. 
    h) Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med före-
byggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, bedömningen av en 
arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av 
hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på 
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller 
enligt avtal med yrkesverksamma på hälsoområdet och under förut-
sättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 3 är upp-
fyllda. 
    i) Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folk-
hälsoområdet, såsom behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produk-
ter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, 
där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades 
rättigheter och friheter fastställs, särskilt tystnadsplikt. 
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    j) Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ända-
mål i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det 
eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rät-
ten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och sär-
skilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen. 

3. Personuppgifter som avses i punkt 1 får behandlas för de ändamål 
som avses i punkt 2 h, när uppgifterna behandlas av eller under ansvar av 
en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av 
nationella behöriga organ eller av en annan person som också omfattas 
av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt 
eller bestämmelser som fastställs av nationella behöriga organ. 

4. Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare villkor, även 
begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska uppgifter 
eller uppgifter om hälsa. 

Det är alltså i artikel 9.2 a (samtycke), b (arbetsrätt m.m.), g(viktigt 
allmänt intresse), h (hälso- och sjukvård), i (folkhälsa)och j (arkiv 
och statistik) samt i artikel 9.3 och 9.4 som hänvisningar finns till 
medlemsstaternas nationella rätt. Bestämmelserna innehåller också 
krav på någon form av skyddsåtgärder. Formuleringarna skiljer sig 
något åt. I vissa fall krävs lämpliga skyddsåtgärder (artikel 9.2 b), i 
andra lämpliga och särskilda åtgärder (artikel 9.2 g och 9.2 j) eller 
lämpliga och specifika åtgärder (artikel 9.2 i). 

Det är inte helt klart vilken innebörd hänvisningarna till och kra-
ven på nationell rätt har eller vilken betydelse det har att de utformats 
på olika sätt. Det finns några uttalanden i förordningens skäl som rör 
känsliga personuppgifter och kraven på stöd i nationell rätt. I skäl 10 
sägs att förordningen är avsedd att ge medlemsstaterna handlingsut-
rymme att specificera bestämmelser för behandlingen av känsliga 
uppgifter samt att förordningen inte utesluter att det fastställs när-
mare omständigheter och mer exakta villkor för laglig behandling av 
personuppgifter. Skäl 51 och 52 rör också känsliga personuppgifter. 
Nämnda skäl är inte helt entydiga, men i skäl 52 nämns att vissa 
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter bör 
tillåtas om de föreskrivs (when provided for) i unionsrätten eller i med-
lemsstaternas nationella rätt och underkastas lämpliga skyddsåtgärder.  
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I rådets ståndpunkt inför antagandet av förordningen 
(dok 5419/1/16 REV 1 ADD 1) sägs angående undantag från förbu-
det att behandla känsliga personuppgifter att sådana undantag tillåts 
om behandlingen i fråga grundar sig på unionsrätten eller med-
lemsstaternas nationella rätt.  

Inte heller ovan nämnda formuleringar ger något klart och enty-
digt svar på frågan vad hänvisningarna till nationell rätt innebär. 
Texten i skäl 52 skulle kunna tala för att undantagen i sig måste tas in 
i nationell rätt för att bli tillämpliga, medan en mer enhetlig tolkning 
av förordningens artikel 6 och artikel 9 möjligen talar för att det sna-
rare är verksamheten i sig som ska vara reglerad (jämför avsnitt 8.3.1). 

Oavsett hur hänvisningarna till nationell rätt i artikel 9 ska tolkas 
menar vi, mot bakgrund av uttalandena i skäl 10, att en reglering och 
specificering av undantagen på nationell nivå inte är oförenlig med 
förordningen. Här beaktar vi också skrivningarna i skäl 8, där det tyd-
liggörs att förordningen medger att medlemsstaterna i viss utsträck-
ning införlivar delar av förordningen i nationell rätt. I vissa fall, såsom 
när det gäller undantaget för viktiga allmänna intressen, talar också 
förordningens krav på särskilda skyddsåtgärder för att såväl undan-
taget som skyddsåtgärderna bör regleras och preciseras i nationell rätt 
för att få någon substans. 

Det är inte självklart att de undantag som i så fall föreskrivs måste 
finnas i dataskyddslagen. Av formuleringarna i skäl 10 framgår att de 
närmare villkoren för sådan behandling får regleras på mer detaljerad 
nivå, vilket öppnar för en sektorsspecifik reglering. Det faktum att 
förordningens formuleringar angående stödet i nationell rätt och de 
skyddsåtgärder medlemsstaterna förväntas uppställa varierar i de olika 
undantagen, liksom undantagens skilda karaktär, gör att det för vart 
och ett av undantagen bör göras en bedömning av behovet och lämp-
ligheten av en generell reglering i dataskyddslagen. För att tydliggöra 
förhållandet mellan de undantag från förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter som bedöms lämpliga att föra in i dataskyddslagen 
och de direkt tillämpliga undantag som gäller enligt förordningens 
artikel 9.2 bör en upplysningsbestämmelse tas in i dataskyddslagen.  

Överväganden och förslag när det gäller behandling av känsliga 
personuppgifter för arkiv- och statistikändamål finns i avsnitt 14. 
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10.4 Den registrerades samtycke  

10.4.1 Gällande rätt 

I dataskyddsdirektivets artikel 8.2 a stadgas en möjlighet för medlems-
staterna att lagstifta bort verkan av den registrerades samtycke när det 
gäller känsliga personuppgifter. Vid införandet av personuppgifts-
lagen ansåg Datalagskommittén att den enskilde, vars integritet ska 
skyddas, själv bör få avgöra om en behandling av hans eller hennes 
uppgifter får ske.2 Regeringen ansåg inte heller att det fanns något 
integritetsskyddsintresse som gjorde det befogat att förbjuda en 
behandling som den registrerade och den personuppgiftsansvarige var 
överens om. Det infördes därför varken någon sådan bestämmelse i 
lag eller någon möjlighet för regeringen eller Datainspektionen att 
föreskriva något förbud mot behandling trots den registrerades sam-
tycke.3 

10.4.2 Överväganden  

Utredningens bedömning: Den registrerades uttryckliga sam-
tycke bör även fortsättningsvis medföra att känsliga personupp-
gifter får behandlas.  

 
I förordningens artikel 9.2 a finns liksom i dataskyddsdirektivet en 
möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva att den registrerade inte 
kan samtycka till behandling av känsliga personuppgifter. Något som 
talar för att det nu bör införas ett förbud mot behandling trots den 
registrerades samtycke har inte framkommit. Vi instämmer därför i 
de skäl som anförts i motiven till personuppgiftslagen. Att behand-
ling av känsliga personuppgifter får ske då den registrerade har lämnat 
sitt samtycke framgår direkt av artikel 9.2 a och behöver inte före-
skrivas. Det innebär att vi bedömer att någon nationell reglering inte 
bör införas på grund av artikel 9.2 a. 

                                                                                                                                                          
2 SOU 1997:39 s. 373. 
3 Prop. 1997/98:44 s. 69. 
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10.5 Arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd  

10.5.1 Gällande rätt 

Dataskyddsdirektivet föreskriver ett undantag från förbudet mot 
behandling av känsliga personuppgifter på arbetsrättens område i arti-
kel 8.2 b. Artikeln har genomförts i svensk rätt genom punkt a i 16 § 
första stycket PUL. Där framgår det att känsliga personuppgifter får 
behandlas om behandlingen är nödvändig för att den registeransvarige 
ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom 
arbetsrätten.  

Datalagskommittén ansåg att i stort sett alla skyldigheter och 
rättigheter för arbetsgivare beträffande de anställda och deras organi-
sationer borde kunna innefattas i uttrycket inom arbetsrätten, exem-
pelvis behandling i samband med sjuklön och rehabilitering av arbets-
tagare. Även skyldigheter och rättigheter för fackliga organisationer i 
förhållande till arbetsgivare och deras organisationer borde enligt 
kommittén innefattas. De skyldigheter och rättigheter som avsågs var 
enligt kommittén sådana som åligger den personuppgiftsansvarige 
enligt lag, myndighetsbeslut, kollektivavtal eller andra avtal.4 

Enligt artikel 8.2 b i direktivet måste den nationella lagstiftningen 
också föreskriva lämpliga skyddsåtgärder. Vid genomförandet av 
direktivet ansågs att en tillräcklig skyddsåtgärd var att föreskriva att 
de behandlade uppgifterna fick lämnas ut till tredje man bara om det 
finns en uttrycklig skyldighet för den persondataansvarige att göra 
det inom arbetsrätten eller den registrerade har samtyckt till utläm-
nandet.5 En sådan bestämmelse infördes i 16 § andra stycket PUL. 

10.5.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Känsliga personuppgifter ska få behandlas 
om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige eller den 
registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina 
särskilda rättigheter inom arbetsrätten. Uppgifter ska få lämnas ut 
till tredje part endast om det finns en skyldighet inom arbetsrätten 

                                                                                                                                                          
4 SOU 1997:39 s. 372 f. 
5 SOU 1997:39 s. 375. 
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för den personuppgiftsansvarige att göra det, eller om den registre-
rade uttryckligen har samtyckt till utlämnandet. 

 
Utredningens bedömning: Något undantag för behandling av 
känsliga personuppgifter på områdena social trygghet och socialt 
skydd bör inte införas i dataskyddslagen.  

 
I dataskyddsförordningen har direktivets bestämmelse om undantag 
för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra rättigheter 
och skyldigheter inom arbetsrätten utvidgats, till att avse även den 
registrerades rättigheter och skyldigheter samt områdena social trygg-
het och socialt skydd (artikel 9.2 b). Förordningen förtydligar också 
att behandlingen kan vara tillåten enligt kollektivavtal. Förordningen 
förutsätter liksom direktivet att lämpliga skyddsåtgärder fastställs, 
med tillägget att skyddsåtgärderna ska säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen. Undantaget gäller i den 
omfattning behandlingen är tillåten enligt nationell rätt och under för-
utsättning att lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registre-
rades grundläggande rättigheter och intressen fastställs. 

Arbetsrätt 

Undantaget avseende arbetsrätt är tillämpligt generellt i alla sektorer 
av samhället. Det finns i dag inte någon sektorsspecifik reglering som 
kan utgöra grund för sådan behandling som avses i artikeln, och inte 
heller någon generellt tillämplig reglering om tystnadsplikt eller andra 
bestämmelser som tillgodoser förordningens krav på skyddsåtgärder.  

För att möjliggöra sådan nödvändig behandling som avses i arti-
keln och samtidigt tillgodose kravet på skyddsåtgärder menar vi att 
det finns behov av en generell reglering även fortsättningsvis. En 
begränsning av möjligheten att lämna ut uppgifter till utomstående 
framstår som en i sammanhanget effektiv och lämplig skyddsåtgärd. 
Med de justeringar som föranleds av förordningstexten framstår där-
för en liknande bestämmelse som den som finns i punkten a i 16 § 
första stycket PUL samt andra stycket i samma paragraf som lämplig. 

Termen arbetsrätt i detta sammanhang har en EU-rättslig inne-
börd, men bör enligt vår mening i avvaktan på närmare vägledning ges 
den tolkning som den har vid tillämpningen av personuppgiftslagen. 
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Den skyldighet att lämna ut personuppgifter som avses i 16 § andra 
stycket PUL måste enligt motiven framgå av lagstiftning, myndig-
hetsbeslut eller av ett muntligt eller skriftligt avtal.6 Detsamma bör 
gälla även fortsättningsvis. Att undantaget i artikel 9.2 b gäller även 
behandling som sker enligt kollektivavtal framgår direkt av artikel-
texten. Bestämmelsen i artikeln innebär också att lämpliga skydds-
åtgärder måste framgå av avtalet.  

Begreppet tredje part har i förordningen ersatt begreppet tredje 
man och bör alltså användas i den reglering vi föreslår. Tredje part 
definieras i förordningens artikel 4.10 som en fysisk eller juridisk 
person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den 
registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet 
eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller per-
sonuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla per-
sonuppgifterna. Detta innebär exempelvis att en arbetsgivares utläm-
nande till en facklig organisation omfattas av den föreslagna regle-
ringen om utlämnande.  

Social trygghet och socialt skydd 

Det är inte helt klart vad som avses med tilläggen social trygghet och 
socialt skydd i artikel 9.2 b (på engelska social security and social 
protection law, och på franska le droit de la sécurité sociale et de la 
protection sociale). Skäl 52 i förordningen indikerar att undantaget är 
avsett att omfatta ”behandling av personuppgifter inom ramen för 
arbetsrätt och sociallagstiftning, däribland pensioner”.  

Begreppet sociallagstiftning brukar i svensk rätt avse lagstiftning 
som socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, lagen (1988:870) om vård av missbrukare och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Begreppet social trygghet i 
artikeltexten och omnämnandet av pensioner i skäl 52 skulle också 
kunna tala för att behandling av personuppgifter på socialförsäkrings-
området, dvs. avseende sjukförsäkringar, pensioner och föräldraför-
säkring, omfattas av undantaget. Personuppgiftsbehandling på dessa 
områden är i dag reglerad i sektorsspecifik lagstiftning.7 
                                                                                                                                                          
6 Prop. 1997/98:44 s. 124. 
7 Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och 114 kap. social-
försäkringsbalken. 
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Sociallagstiftning och den lagstiftning som återfinns på socialför-
säkringsområdet tycks sakligt sett ligga långt ifrån arbetsrätten, vilket 
talar emot att det skulle vara behandling av uppgifter i sådan verk-
samhet som avses i detta sammanhang. Behandling av känsliga per-
sonuppgifter i sådan verksamhet bör kunna ske med stöd av den 
reglering vi föreslår för myndigheters behandling som är nödvändig 
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, i den mån den inte är 
sektorsspecifikt reglerad. Det kan exempelvis noteras att i direktivets 
skäl 34 tas sjukförsäkringar upp som ett sådant viktigt allmänt 
intresse som avses i direktivets motsvarande bestämmelse. Någon lik-
nande skrivning finns dock inte i förordningen.  

Vi bedömer det mot bakgrund av ovanstående som osannolikt 
att artikeln skulle vara avsedd att täcka personuppgiftsbehandling 
inom de områden som motsvarar den svenska sociallagstiftningen 
eller lagstiftningen på socialförsäkringsområdet. 

Med tanke på det sammanhang där begreppen social trygghet och 
socialt skydd förekommer bedömer vi i stället att avsikten sannolikt 
är att reglera behandling som är nödvändig för att arbetsgivare, fack-
förbund eller arbetsgivarorganisationer ska kunna erbjuda eller för-
medla pensioner och försäkringar med anknytning till den registre-
rades anställning eller yrkesliv, såsom tjänstepensioner och olika 
typer av gruppförsäkringar. Den behandling av känsliga personupp-
gifter som är nödvändig hos en arbetsgivare för sådana syften torde 
i dag i många fall kunna ske med stöd av undantaget om arbetsrätt i 
punkten a i 16 § första stycket PUL.  

Vår bedömning är att den behandling som tillåts i artikel 9.2 g 
inom områdena social trygghet och socialt skydd i många fall kom-
mer att kunna ske med stöd av undantaget som rör arbetsrätt eller 
undantaget som rör viktiga allmänna intressen. Om inget av dessa 
undantag är tillämpliga torde behandlingen i vissa situationer i stället 
kunna ske med stöd av samtycke. Vi ser inget behov av att i data-
skyddslagen, på generell nivå, införa denna del av det aktuella 
undantaget. Av förordningens artikel 9.2 b framgår som nämnts ovan 
att behandling enligt undantaget bara gäller i den omfattning detta är 
tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller 
enligt ett kollektivavtal. Vår bedömning är därför att förordningen 
inte hindrar att undantaget endast införs delvis i nationell rätt. Om 
begreppen social trygghet och socialt skydd skulle visa sig få en annan 
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EU-rättslig innebörd än vad som förutsatts här, får vår nationella 
reglering ses över för att säkerställa att förordningens krav efterlevs. 

10.6 Viktigt allmänt intresse  

10.6.1 Gällande rätt 

Av artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet framgår att undantag från för-
budet mot behandling av känsliga personuppgifter får göras av hän-
syn till ett viktigt allmänt intresse, förutsatt att sådana undantag för-
ses med lämpliga skyddsåtgärder. Det finns ingen legaldefinition eller 
exemplifiering av vad som avses med skyddsåtgärder i direktivet. Med 
stöd av artikeln har olika typer av undantag införts i medlemsstaterna, 
bland annat för behandling av känsliga personuppgifter i myndig-
heters verksamhet, på bankområdet och för att främja jämställdhet 
och social trygghet.8  

I personuppgiftslagen har undantaget som rör viktiga allmänna 
intressen genomförts dels genom regleringen av behandling för 
forsknings- och statistikändamål i 19 § PUL, dels genom ett bemyn-
digande i 20 § PUL för regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer att föreskriva ytterligare undantag om det behövs 
med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. När det gäller bemyn-
digandet i 20 § PUL resoneras inte närmare i motiven kring vilka 
skyddsåtgärder som krävs när regeringen eller Datainspektionen med-
delar föreskrifter. Det konstateras bara att regeringen och inspek-
tionen måste hålla sig inom den ram som direktivet ställer upp.9  

Bemyndigandet i 20 § PUL har bland annat utnyttjats genom att 
det har införts en bestämmelse i 8 § PUF om att känsliga person-
uppgifter får behandlas av en myndighet i löpande text om uppgif-
terna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen 
av det. Bestämmelsen gäller utöver den behandling som är tillåten 
enligt den så kallade missbruksregeln i 5 a § PUL och undantagen i 
15–19 §§ PUL. Bestämmelsen i 8 § PUF har inte ansetts omfatta så 
kallad faktisk verksamhet som en myndighet bedriver.10 Med faktisk 
verksamhet kan avses t.ex. viss vård och behandling, rådgivning, 

                                                                                                                                                          
8 Artikel 29-gruppens Advice paper on special categories of data (”sensitive data”), s. 7. 
9 SOU 1997:39 s. 329. 
10 SOU 2015:39 s. 304. 
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uppföljning eller samverkan utan ärendeanknytning. Behandling av 
känsliga personuppgifter som förekommer i sådan verksamhet häm-
tar sannolikt sitt stöd i missbruksregeln i 5 a § PUL. 

Det finns också andra exempel än 8 § PUF på när bemyndigandet 
har utnyttjats för att på förordningsnivå föreskriva att myndigheter 
får behandla känsliga personuppgifter, t.ex. i 9 § förordning-
en (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin, samt 6 
och 7 §§ förordningen (2006:275) om behandling av personuppgifter 
i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet. Det har också före-
kommit att regeringen beslutat om bestämmelser om privata aktörers 
behandling av känsliga personuppgifter på grund av viktiga allmänna 
intressen med stöd av 20 § PUL, exempelvis 3 kap. 13 § läkemedels-
förordningen (2015:458), där det stadgas att innehavare av ett 
godkännande eller en registrering för försäljning av läkemedel får 
utföra behandling av personuppgifter som rör hälsa om det är nöd-
vändigt för att de ska kunna fullgöra vissa skyldigheter. 

Även i övrigt har artikel 8.4 i direktivet utgjort grund för bestäm-
melser i en mängd sektorsspecifika författningar, vilka medger be-
handling av känsliga personuppgifter på olika områden. Bland annat 
har tillsynsverksamheten hos Inspektionen för socialförsäkringen 
ansetts utgöra ett viktigt allmänt intresse, liksom att socialtjänsten 
kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.11 I svensk 
rätt har alltså begreppet viktigt allmänt intresse ansetts omfatta även 
sådan verksamhet som innefattar myndighetsutövning. 

10.6.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Särskilda undantag från förbudet mot 
behandling av personuppgifter bör införas för myndigheter.  

Myndigheter ska få behandla känsliga personuppgifter i löpan-
de text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga 
för handläggningen av det. Vidare ska myndigheter och andra 
organ som omfattas av offentlighetsprincipen få behandla känsliga 
personuppgifter om dessa har lämnats till myndigheten eller orga-
net och behandlingen krävs enligt lag. Dessutom ska myndigheter 
i enstaka fall få behandla känsliga personuppgifter om det är abso-

                                                                                                                                                          
11 Prop. 2000/01:80 s.144 och SOU 2014:67 s. 112.  
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lut nödvändigt för ändamålet med behandlingen och behandlingen 
inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga 
integritet.  

Ett förbud för myndigheter att använda sökbegrepp som av-
slöjar känsliga personuppgifter ska också införas, i fall då behand-
lingen sker enbart med stöd av de nämnda undantagen.  

Regeringen ska få meddela föreskrifter om ytterligare undantag 
från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter om det 
behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. 

Begreppet viktigt allmänt intresse  

Av artikel 9.2 g framgår att känsliga personuppgifter får behandlas 
om behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse, på grundval av nationell rätt. Samtidigt förekommer begrep-
pet allmänt intresse i artikel 6.1 e. Båda begreppen är unionsrättsliga, 
och finns även i dataskyddsdirektivet (artiklarna 7 e och 8.4). Olika 
varianter på begreppen återfinns, förutom i de nämnda artiklarna, i 
artikel 23.1 e och artikel 49 d i dataskyddsförordningen. Vad som är 
ett allmänt intresse respektive ett viktigt allmänt intresse är dock inte 
definierat i vare sig dataskyddsdirektivet eller dataskyddsförord-
ningen, och begreppens innebörd har inte heller utvecklats av EU-
domstolen.  

I avsnitt 8.3.4 bedömer vi att det med hänsyn till svensk förvalt-
ningstradition är rimligt att anta att alla uppgifter som utförs av stat-
liga myndigheter i syfte att uppfylla ett uttryckligt uppdrag av riksdag 
eller regering är av allmänt intresse, och att de obligatoriska uppgifter 
som utförs av kommuner och landsting till följd av deras åligganden 
enligt lag eller förordning, är av allmänt intresse i dataskyddsförord-
ningens mening.  

Det kan noteras att i kommissionens ursprungliga förordnings-
förslag föreslogs att begreppet allmänt intresse skulle användas i 
artikel 9, i stället för viktigt allmänt intresse. Ordet ”viktigt” fördes 
dock tillbaka under förhandlingarna i rådet. Detta talar för att 
begreppet i artikel 9 är något snävare än begreppet i artikel 6.  

Det är svårt att på ett generellt plan definiera vad som skiljer en 
uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e från sådana viktiga all-
männa intressen som kan motivera behandling av känsliga person-
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uppgifter enligt artikel 9.2 g. Utgångspunkten för våra fortsatta över-
väganden när det gäller myndigheters behandling är att det måste 
anses utgöra ett viktigt allmänt intresse att svenska myndigheter kan 
bedriva den verksamhet som tydligt faller inom ramen för deras upp-
drag på ett korrekt, rättssäkert och effektivt sätt. Vilken behandling 
av känsliga personuppgifter som är nödvändig av hänsyn till detta 
intresse får bedömas när myndigheternas behandling av personupp-
gifter blir föremål för författningsreglering nationellt. Vi avser att 
återkomma till den frågan nedan, när det gäller hur ett generellt till-
lämpligt undantag för myndigheter bör utformas i dataskyddslagen. 
Det kan dock finnas anledning att erinra om att även om viss behand-
ling av känsliga personuppgifter är tillåten enligt dataskyddslagen 
eller sektorsspecifik reglering måste den i det enskilda fallet också 
leva upp till dataskyddsförordningens krav i övrigt, exempelvis prin-
ciperna för behandling i artikel 5. 

Förordningens krav på skyddsåtgärder förklaras inte närmare i 
förordningstext eller skäl. Artikel 29-gruppen har inför dataskydds-
reformen efterfrågat en definition av begreppet och exemplifieringar 
av sådana åtgärder, men någon definition har inte införts i förord-
ningen.  

En särskild myndighetsreglering  

Myndigheter har ofta berättigade skäl att behandla känsliga person-
uppgifter, och i många fall sker behandlingen i den registrerades eget 
intresse. Det finns därför ett behov av en tydlig reglering som tillåter 
viss behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheterna. I 
många fall finns sådana regler i sektorsspecifika författningar. Det 
behov av att behandla känsliga personuppgifter som därutöver finns 
hos myndigheter är i dag tillgodosett genom att viss behandling är 
tillåten enligt 8 § PUF och genom missbruksregeln i 5 a § PUL. Vi 
bedömer att det även fortsättningsvis finns behov av generellt 
tillämpliga undantag, som ska gälla i de fall där sektorsspecifik regle-
ring saknas.  

Förordningens krav på att behandlingen ska vara nödvändig för ett 
viktigt allmänt intresse utgör en grundläggande begränsning av myn-
digheternas möjligheter till behandling. Det är inte helt klart i vilken 
mån kravet på nödvändighet innebär något ytterligare för myndig-
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heternas del än det nödvändighetskrav som återfinns redan i villkoren 
för laglig behandling i artikel 6.1 c och e i dataskyddsförordningen. 
Sannolikt innebär kravet på nödvändighet i artikel 9 enbart en erinran 
om att behovet av att behandla just de känsliga personuppgifterna ska 
prövas mot det något striktare kravet på ”viktigt allmänt intresse”. I 
detta sammanhang förtjänar det att påpekas att unionsrättsligt har 
nödvändighetsrekvisitet inte ansetts utgöra ett krav på att det ska vara 
omöjligt att fullgöra förpliktelsen eller utföra uppgiften utan att 
behandlingsåtgärden vidtas.12  

Informationshanteringsutredningen föreslog en bestämmelse om 
behandling av känsliga personuppgifter hos myndigheter av följande 
lydelse. 13 

Utöver vad som följer av 15, 16, 18 och 19 §§ personuppgiftslagen 
(1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas om uppgifterna har 
lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggning av det eller 
om uppgifterna behandlas endast i löpande text. 

Utredningen menade bland annat att förslaget skulle tillgodose beho-
vet av en reglering som möjliggör behandling av känsliga person-
uppgifter inom ramen för ett ärendehanteringssystem, oavsett om de 
förekommer i löpande text eller inte. Förslaget innebar också att 
missbruksregeln inte skulle tillämpas på myndigheters behandling av 
känsliga personuppgifter. 

Förslaget kritiserades av flera remissinstanser, bland andra Data-
inspektionen och Advokatsamfundet. Datainspektionen ansåg att 
begränsningen till vad som är nödvändigt för handläggningen av ett 
ärende inte innebar en tillräckligt restriktiv utformning av bestäm-
melsen eftersom det potentiella integritetsintrånget skulle bero på 
hur myndigheterna väljer att avgränsa sina ärenden. Inspektionen 
kritiserade också att förslaget inte innehöll någon begränsning till 
uppgifter i löpande text. Advokatsamfundet menade att den nuva-
rande regleringen i 8 § PUF borde ha tagits in oförändrad i förslaget. 

Mot bakgrund av den remisskritik som uttalats mot Informations-
hanteringsutredningens förslag är vår utgångspunkt att någon större 
utvidgning av myndigheternas möjligheter att behandla känsliga per-
sonuppgifter inte bör införas genom den dataskyddslag vi föreslår. En 

                                                                                                                                                          
12 Dom Huber mot Tyskland, C-524/06, EU:C:2008:724. 
13 SOU 2015:39 s. 39, 10 § i förslaget till myndighetsdatalag. 
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tydligt utvidgad möjlighet att behandla känsliga personuppgifter hos 
myndigheter måste föregås av en mer ingående analys av kon-
sekvenserna ur ett integritetsperspektiv, som vi inte bedömer är möj-
lig att genomföra inom ramen för vårt uppdrag. 

Behandling i löpande text 

I dag har myndigheter enligt 8 § PUF möjlighet att behandla känsliga 
personuppgifter i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett 
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Detta möj-
liggör till exempel att känsliga personuppgifter får finnas i skälen till 
ett beslut, när det krävs för att beslutet ska uppfylla kraven enligt för-
valtningslagen (1986:223). Med de avgränsningar bestämmelsen har 
till myndigheters ärendehandläggning bedömer vi att sådan behand-
ling får anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och 
att den bör möjliggöras genom en bestämmelse i dataskyddslagen.14 
Begränsningen till löpande text bör dock inte utesluta att handlingar 
med ostrukturerade känsliga personuppgifter lagras elektroniskt i 
ärendehanteringssystem eller liknande. Skyddet för uppgifterna bör i 
stället upprätthållas genom ett sökförbud, se nedan. 

Behandling som krävs på grund av annan lag  

Att myndigheterna ska kunna sköta sitt uppdrag på ett korrekt, rätts-
säkert och effektivt sätt måste som vi konstaterat tidigare anses vara 
ett viktigt allmänt intresse. Detta förutsätter att den grundlagsstad-
gade handlingsoffentligheten och andra lagstadgade skyldigheter upp-
rätthålls. Viss behandling av känsliga personuppgifter är oundviklig i 
myndigheternas verksamhet som en direkt följd av exempelvis tryck-
frihetsförordningens, offentlighets- och sekretesslagens och förvalt-
ningslagens krav när det gäller inkomna handlingar, såsom krav på 
diarieföring och skyldighet att ta emot e-post. Myndigheternas skyl-
digheter enligt nämnda lagar är inte begränsade till behandling som 
sker inom ramen för ärendehandläggning eller i löpande text. Samma 
skyldigheter gäller i viss utsträckning för vissa andra organ än myn-
digheter, som en följd av att dessa organ jämställs med myndigheter 
                                                                                                                                                          
14 En liknande bedömning gjordes i SOU 2004:6 s. 115 f. 
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enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sådan behandling bör ut-
tryckligen tillåtas i dataskyddslagen så att det inte råder någon tvek-
samhet kring lagligheten av behandlingen.  

Absolut nödvändig behandling i andra fall 

Behandling av känsliga personuppgifter kan vidare vara berättigad 
även i vissa situationer utöver behandling i löpande text med koppling 
till ett visst ärende, eller då behandlingen inte direkt krävs enligt 
annan lag. Så kan exempelvis vara fallet i faktisk verksamhet såsom i 
kommunikation mellan skola och föräldrar eller inom en myndighet i 
samband med utvärdering. Enligt nuvarande ordning ges möjlighet 
till sådan behandling med stöd av missbruksregeln i 5 a § PUL, vilken 
bland annat innebär att behandling får ske i ostrukturerat material om 
den inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integri-
tet. Denna formulering i 5 a § PUL innebär att bedömningen ska ta 
sin utgångspunkt i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för 
vilket syfte de behandlas och vilken spridning uppgifterna har fått.15 
Formuleringen har också ansetts medföra att en intresseavvägning 
måste ske i det enskilda fallet.16 

Vår utgångspunkt är att dataskyddslagen bör ge utrymme för 
behandling i motsvarande situationer efter en prövning i det enskilda 
fallet. Behandlingen måste dock regleras på ett sätt som beaktar för-
ordningens krav på proportionalitet och skyddsåtgärder. För att upp-
nå detta i en bestämmelse som avser samtliga myndigheter är det vår 
bedömning att regleringen bör innehålla vissa klart begränsande 
rekvisit. Det bör därför framgå av författningstexten att undantaget 
ska gälla för behandling i enstaka fall.  

Ett rekvisit som använts såväl i unionsrätten som i svensk rätt för 
att markera restriktivitet är begreppet absolut nödvändigt. Begreppet 
ska inte förväxlas med det unionsrättsliga begreppet nödvändigt, 
vilket som nämnts tidigare har fått en något annorlunda betydelse än 
det har i svenskt språkbruk (jfr avsnitt 8.2.2).  

Begreppet absolut nödvändigt återfinns bland annat i artikel 10 
och artikel 39.1 a i det nya dataskyddsdirektivet (”strictly necessary” i 
                                                                                                                                                          
15 Prop. 2005/06:173 s. 59. 
16 Öman och Lindblom, Personuppgiftslagen (20 december 2016, Zeteo), kommentaren till 
5 a § PUL. 
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den engelska versionen). Av skäl 72 i nya dataskyddsdirektivet fram-
går att man med rekvisitet absolut nödvändigt i artikel 39.1 a – som 
rör överföring av uppgifter till mottagare som är etablerade i tredje-
länder − avsett att regleringen ska tillämpas restriktivt och inte möj-
liggöra upprepade, omfattande, strukturella eller storskaliga över-
föringar. Det finns också ett flertal exempel på hur begreppet absolut 
nödvändigt har använts i svensk rätt i sektorsspecifika författningar 
som har antagits på senare tid, exempelvis i 2 kap. 8 § åklagardata-
lagen (2015:433) och 15 § utlänningsdatalagen, för att markera sär-
skild restriktivitet och betona vikten av en prövning i det enskilda fal-
let.  

Vår avsikt är att markera att behandling av känsliga personupp-
gifter i här aktuella fall bara ska ske efter en noggrann prövning i 
det enskilda fallet. Enligt vår bedömning ger rekvisitet absolut nöd-
vändigt uttryck för den avsikten på ett rättvisande sätt.  

Prövningen bör också ske med beaktande av vilket intrång be-
handlingen utgör i den registrerades integritet. Vi föreslår därför att 
en avvägning ska göras av om en i och för sig absolut nödvändig 
behandling av känsliga personuppgifter ändå innebär ett otillbörligt 
intrång i den registrerades identitet. Begreppet otillbörligt intrång 
används bland annat i 19 § andra stycket PUL, och förekom redan i 
3 § datalagen (1973:289).  

Av 3 § datalagen och motiven till den bestämmelsen framgår att 
det vid bedömningen av om en behandling utgjorde ett otillbörligt 
intrång skulle läggas vikt vid sådana aspekter som uppgifternas 
känslighet, den inställning de registrerade kunde antas ha till att upp-
gifter om dem behandlades, den spridning de skulle komma att få och 
risken för vidarebehandling för andra ändamål än insamlingsända-
målet.17 Sådana aspekter bör vara vägledande även vid tillämpningen 
av den bestämmelse vi föreslår. Den närmare betydelsen av begreppet 
otillbörligt intrång bör dock inte slås fast, utan ges utrymme att 
utvecklas i rättstillämpningen. Om en domstol skulle bedöma att en 
absolut nödvändig behandling ändå utgör ett otillbörligt intrång och 
därmed inte är tillåten, bör lagstiftaren överväga om ett sektors-
specifikt undantag med mer precisa avvägningar och begränsningar 
behövs för att myndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet på det 
aktuella området.  
                                                                                                                                                          
17 Prop. 1973:33 s. 94 f. 
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Sökförbud 

Eftersom den reglering vi föreslår för myndigheters behandling av 
känsliga personuppgifter inte är avgränsad till visst område, viss verk-
samhet eller en viss typ av ärenden bedömer vi att ytterligare åtgärder 
bör införas för att leva upp till förordningens krav på lämpliga och 
särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen.  

En vanligt förekommande skyddsåtgärd i befintliga sektorsspeci-
fika författningar är sökbegränsningar. Vi menar att en sökning som 
avslöjar och sammanställer känsliga personuppgifter är en åtgärd som 
i sig innebär en integritetskränkning. Företeelsen ligger nära det som 
ursprungligen har motiverat förbudet mot behandling av känsliga 
personuppgifter, nämligen möjligheten att kartlägga personer på 
grundval av exempelvis etnicitet eller politiska åsikter. Med ett 
sökförbud uppnås ett relativt effektivt skydd av just de intressen som 
bestämmelserna om känsliga personuppgifter ska värna.  

Ett sådant sökförbud innebär i svensk rätt också att offent-
lighetsprincipen inskränks enligt den så kallade begränsningsregeln i 
2 kap. 3 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen. En begäran att få 
tillgång till en sammanställning av uppgifter som är resultatet av en 
sådan förbjuden sökning ska alltså avslås på den grunden att samman-
ställningen inte anses förvarad hos myndigheten. Att sammanställ-
ningar av känsliga personuppgifter inte lämnas ut framstår som en 
inte obetydlig integritetsvinst för de registrerade. Det bör dock under-
strykas att begränsningsregeln inte hindrar att sökningar görs i fär-
diga elektroniska handlingar vid en begäran om tillgång till allmänna 
handlingar. Sökning får alltså på begäran ske i upptagningar där myn-
digheten eller den som lämnat in handlingen till myndigheten har gett 
upptagningen ett bestämt, fixerat, innehåll som går att återskapa gång 
på gång.  

Med beaktande av vad som nämnts ovan om skyddseffekterna av 
ett sökförbud föreslår vi att myndigheters möjligheter att använda 
sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter ska begränsas. Ett 
alternativ vi har övervägt är att föreslå ett generellt sökförbud för 
myndigheter, oavsett på vilket undantag de stödjer sin behandling. 
Konsekvenserna av ett generellt tillämpligt sökförbud är dock svåra 
att överblicka, såväl vad gäller effekterna på handlingsoffentligheten 
som när det gäller myndigheternas praktiska verksamhet. Det är 
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vidare tveksamt om ett sökförbud som gäller även för behandling 
som sker med stöd av direkt tillämpliga undantag i artikel 9 skulle 
vara förenligt med förordningen. 

Vi har mot denna bakgrund bedömt att sökförbudet bör begränsas 
till fall då behandlingen sker enbart med de generella myndighets-
undantagen som grund. Det innebär exempelvis att sökförbudet inte 
kommer att gälla när behandling sker i myndigheters personal-
administrativa verksamhet med stöd av det föreslagna undantaget på 
arbetsrättens område. I praktiken kan sökförbudets utformning där-
för komma att få effekter på hur myndigheterna organiserar sin per-
sonuppgiftsbehandling, genom att hanteringen av personaladmi-
nistrativa uppgifter skiljs från behandling som huvudsakligen sker 
med stöd av de generella myndighetsundantagen. Detta torde dock 
vara fallet redan i dag, eftersom uppgifter i den personaladministrativa 
verksamheten omfattas av särskilda sekretessregler och som regel 
behandlas av en begränsad krets personer. Vår bedömning är att mer-
parten av den behandling av känsliga personuppgifter som sker i 
myndigheternas verksamhet i övrigt kommer att behöva ske med 
stöd av de föreslagna myndighetsundantagen, när sektorsspecifik reg-
lering inte finns.  

Sökförbudet bör omfatta alla typer av tekniska åtgärder som inne-
bär att uppgifter används för att strukturera eller systematisera infor-
mation så att känsliga personuppgifter avslöjas.  

Sektorsspecifik reglering och normnivå 

De här föreslagna undantagen är avsedda att vara generellt tillämpliga 
regler som ska gälla för myndigheter i verksamhet som inte har någon 
sektorsspecifik reglering av sin behandling av känsliga personupp-
gifter. Det kan finnas anledning att för vissa sektorer närmare preci-
sera och avgränsa möjligheterna att behandla känsliga personupp-
gifter mer än i de här föreslagna undantagen. Ett berättigat behov av 
att behandla känsliga personuppgifter i större omfattning än vad 
dessa undantag medger, exempelvis ett behov av att använda sök-
begrepp som avslöjar känsliga personuppgifter, kommer också att 
finnas i vissa verksamheter. Det finns då, precis som i dag, möjlighet 
att införa sektorsspecifik reglering som är mer tillåtande − exempelvis 
genom undantag från sökförbudet − så länge dessa undantag utfor-



SOU 2017:39 Känsliga personuppgifter 

181 

mas så att de är förenliga med regeringsformens och dataskyddsför-
ordningens bestämmelser. En viktig aspekt att beakta är då givetvis 
förordningens krav på proportionalitet, förenlighet med det väsent-
liga innehållet i rätten till dataskydd och kravet på skyddsåtgärder. 
I detta sammanhang förtjänar det återigen att påpekas att all behand-
ling, även sådan behandling av känsliga personuppgifter som har stöd 
i sektorsspecifik författning, måste leva upp till förordningens krav i 
det enskilda fallet, exempelvis de grundläggande kraven på behandling 
i artikel 5. 

Den enda generella reglering av myndigheternas behandling av 
känsliga personuppgifter som finns i dag är föreskriven på förord-
ningsnivå (8 § PUF). Vi anser dock att de undantag vi föreslår för 
myndigheters behandling av känsliga personuppgifter bör regleras i 
lag. Vi bedömer i och för sig inte att de nu föreslagna undantagen är 
av sådant slag att de måste regleras i lag enligt 2 kap. 6 och 20 §§ 
regeringsformen. Bestämmelsen i 8 kap. 2 § 2 regeringsformen ger 
vidare möjlighet att meddela undantag från förbudet mot behandling 
av känsliga personuppgifter med stöd i ett bemyndigande, se avsnittet 
nedan. Med tanke på att de undantag vi föreslår för myndigheternas 
behandling av känsliga personuppgifter gäller generellt, utan begräns-
ning till viss typ av verksamhet eller vissa typer av ärenden, är det 
ändå lämpligt att regleringen får lagform.  

Bemyndigande som möjliggör ytterligare undantag 

Bemyndigandet i 20 § PUL har som nämnts ovan utnyttjats i flera fall 
för att föreskriva i förordning att behandling för viktiga allmänna 
intressen får ske utöver undantaget för myndigheters behandling i 
8 § PUF, bland annat för att reglera privata aktörers behandling av 
känsliga personuppgifter. Det kommer att finnas ett fortsatt behov av 
att i förordning kunna föreskriva undantag för viktiga allmänna 
intressen för vissa tydligt avgränsade ändamål eller för vissa särskilda 
verksamheter, utöver de generella undantag för myndigheter som vi 
föreslår. På grund av att den så kallade missbruksregeln i 5 a § PUL 
inte längre kommer att kunna utgöra stöd för behandling när förord-
ningen börjar tillämpas, kommer sannolikt behovet av ytterligare 
undantag att öka.  
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Frågan är då om ett bemyndigande krävs för att åstadkomma en 
sådan möjlighet. I motiven till personuppgiftslagen har det ansetts 
att reglering som rör i vilka konkreta fall viktiga allmänna intressen 
gör det befogat att känsliga personuppgifter behandlas trots det gene-
rella förbudet mot behandling av sådana uppgifter, är sådana offent-
ligrättsliga föreskrifter som tillhör det primära lagområdet men som 
kan meddelas efter delegation enligt nuvarande 8 kap. 2 § 2 och 3 § 
regeringsformen.18  

Vi instämmer i den bedömning som har gjorts tidigare. Eftersom 
ett principiellt förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 
gäller till skydd för enskilda, innebär en reglering som möjliggör 
behandling av just känsliga personuppgifter enligt vår mening ett 
sådant ingrepp i enskildas personliga förhållanden som enligt 8 kap. 
2 § 2 regeringsformen ska ha stöd i ett bemyndigande. Några problem 
med det befintliga bemyndigandet till regeringen har inte framkom-
mit. Vi föreslår därför att ett bemyndigande för regeringen att före-
skriva om undantag förs in i dataskyddslagen. Eftersom regeringen 
hittills inte har sett anledning att utnyttja möjligheten i 20 § PUL att 
bemyndiga Datainspektionen att meddela föreskrifter och något 
behov av sådan vidaredelegation inte har framkommit, föreslår vi 
ingen sådan möjlighet.  

När nya undantag övervägs med stöd av bemyndigandet måste en 
noggrann bedömning göras av om lagform ändå krävs enligt 2 kap. 
6 och 20 §§ regeringsformen. Det måste också säkerställas att förord-
ningens krav i övrigt, bland annat när det gäller skyddsåtgärder, är 
uppfyllda. 

10.7 Hälso- och sjukvård och social omsorg  

10.7.1 Gällande rätt 

Dataskyddsdirektivets undantag för behandling av känsliga person-
uppgifter på hälso- och sjukvårdsområdet (artikel 8.3) har följande 
lydelse. 

Punkt 1 gäller inte när behandlingen av uppgifterna är nödvändig med 
hänsyn till förebyggande hälso- och sjukvård, medicinska diagnoser, 
vård eller behandling eller administration av hälso- eller sjukvård eller 

                                                                                                                                                          
18 Prop. 1997/98:44 s. 59 f och SOU 1997:39 s. 328. 
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när dessa uppgifter behandlas av någon som är yrkesmässigt verksam 
på hälso- och sjukvårdsområdet och som enligt nationell lagstiftning 
eller bestämmelser som antagits av behöriga nationella organ är under-
kastad tystnadsplikt eller av en annan person som är ålagd en liknande 
tystnadsplikt. 

Bestämmelsen har genomförts i 18 § PUL. I första stycket stadgas att 
känsliga personuppgifter får behandlas för hälso- och sjukvårdsända-
mål, om behandlingen är nödvändig för förebyggande hälso- och sjuk-
vård, medicinska diagnoser, vård eller behandling, eller administration 
av hälso- och sjukvård. Bestämmelsen anses täcka nästan all behand-
ling av personuppgifter som förekommer inom hälso- och sjukvårds-
området. Bland annat har internationellt folkhälsoarbete, kvali-
tetshöjande behandling av personuppgifter, debitering av avgifter och 
tillsyn över hälso- och sjukvård ansetts omfattas av bestämmelsen. 

I andra stycket första meningen samma paragraf stadgas att den 
som är yrkesmässigt verksam inom hälso- och sjukvårdsområdet och 
har tystnadsplikt även får behandla sådana känsliga personuppgifter 
som omfattas av tystnadsplikten. Detsamma gäller enligt andra 
meningen i samma stycke den som är underkastad en liknande tyst-
nadsplikt och som har fått känsliga personuppgifter från verksamhet 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. I bestämmelsen uppställs inget 
krav på att uppgifterna ska behandlas för hälso- och sjukvårds-
ändamål. Det krav som ställs i praktiken är alltså i stället att den 
person som behandlar uppgifterna omfattas av tystnadsplikt enligt 
25 kap. 1 § OSL, eller enligt 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659), 
antingen direkt eller genom att tystnadsplikten överförts i sådana fall 
som avses i 11 kap. OSL. Den svenska implementeringen av direk-
tivet genom 18 § andra stycket PUL har fått kritik för att den innebär 
en väsentlig utvidgning i förhållande till direktivet. Detta kan bero på 
att den svenska versionen av direktivet är felöversatt. Enligt de 
engelsk- och franskspråkiga versionerna av direktivet gäller kravet på 
tystnadsplikt utöver kravet på att behandlingen ska ske för de särskilt 
angivna hälso- och sjukvårdsändamålen.19 

Bestämmelsen i 18 § andra stycket andra meningen PUL om den 
som har fått uppgifter från en verksamhet inom hälso- och sjukvårds-
området infördes efter remissynpunkter för att genomföra direktivets 
bestämmelse om behandling av en annan person som är ålagd en 
                                                                                                                                                          
19 SOU 2006:82 s. 175 och Rynning, Förvaltningsrättslig tidskrift 2003 s. 112. 
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liknande tystnadsplikt som yrkesverksamma på hälso- och sjukvårds-
området. Syftet var att reglera situationer när känsliga personupp-
gifter lämnas av en myndighet inom hälso- och sjukvården till forsk-
ningsverksamhet eller verksamhet för tillsyn eller revision hos annan 
myndighet.20 

I dag regleras behandling av personuppgifter inom hälso- och 
sjukvården framför allt i patientdatalagen. Behandling av uppgifter 
om känsliga personuppgifter i den verksamheten anses ske med stöd 
av ändamålsbestämmelserna i 2 kap. 4 och 7 §§ nämnda lag.21 I 2 kap. 
8 § patientdatalagen finns också en bestämmelse som reglerar möj-
ligheterna att använda känsliga personuppgifter som sökbegrepp. 
Patientdatalagen reglerar inte behandling av känsliga personuppgifter 
som sker hos tillsynsmyndigheterna på hälso- och sjukvårdsområdet, 
dvs. exempelvis Datainspektionen, Socialstyrelsen och Inspektionen 
för vård och omsorg. Sådan behandling sker direkt med stöd av 
18 § PUL. 

10.7.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Känsliga personuppgifter ska få behandlas 
för sådana ändamål relaterade till hälso- och sjukvård samt social 
omsorg som avses i dataskyddsförordningen, under förutsättning 
att förordningens krav på tystnadsplikt är uppfyllt.  

 
I artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen har några ytterligare verk-
samhetstyper lagts till den uppräkning av verksamheter som anges i 
direktivets motsvarande artikel i hälso- och sjukvårdsundantaget, 
nämligen yrkesmedicin, bedömningen av en arbetstagares arbetskapa-
citet och social omsorg. Sannolikt omfattar tillägget avseende arbets-
kapacitet behandling av uppgifter relaterade till sjukskrivning och 
rehabilitering på arbetet och begreppet social omsorg snarast uppgif-
ter som utförs av socialtjänsten.  

Vissa justeringar i artikeltexten i övrigt har också gjorts. Begreppet 
vård har ersatts med tillhandahållande av hälso- och sjukvård och 
begreppet administration av hälso- och sjukvård har ersatts med för-
                                                                                                                                                          
20 Prop. 1997/98:44 s. 125. 
21 Prop. 2007/08:126 s. 63 och 230 f. 
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valtning av hälso- och sjukvårdstjänster och deras system. Av 
dataskyddsförordningens skäl 53 framgår att avsikten är att begreppet 
förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster ska tolkas vitt och bland 
annat inbegripa behandling som utförs av centrala nationella hälso-
vårdsmyndigheter samt vid tillsyn över hälso- och sjukvård och social 
omsorg. Dessutom har direktivets formulering att behandlingen ska 
vara nödvändig med hänsyn till sådan verksamhet som omnämns i 
artikeln, bytts ut till att behandlingen ska vara nödvändig av skäl som 
hör samman med sådan verksamhet. 

Av artikel 9.3, som är direkt tillämplig, framgår att behandling av 
känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.2 h får utföras av, eller 
under ansvar av, personer som omfattas av tystnadsplikt enligt unions-
rätten, medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fast-
ställs av nationella behöriga organ. I artikeln tydliggörs också att 
sådan behandling ska ske för de ändamål som nämns i artikel 9.2 h. 
Förordningens reglering tycks alltså sammanfattningsvis innebära att 
all behandling enligt artikel 9.2 h förutsätter såväl tystnadsplikt som 
att behandlingen sker för de särskilt angivna hälso- och sjukvårds-
relaterade ändamålen.  

Det är av stor vikt att förutsättningarna för att behandla känsliga 
personuppgifter för hälso- och sjukvårdsändamål är reglerade på ett 
så tydligt sätt som möjligt. Det finns sannolikt även fortsättningsvis 
ett behov av att detaljreglera de närmare förutsättningarna för behand-
ling av personuppgifter på dessa områden, även känsliga person-
uppgifter, i sektorsspecifik författning. Det är dock inte självklart att 
sådana författningar kan och bör reglera även exempelvis tillsyns-
myndigheternas behandling. Det har inte framkommit annat under 
utredningens arbete än att den nuvarande regleringen behövs. Vi 
menar därför att ett grundläggande undantag när det gäller behand-
ling av känsliga personuppgifter i verksamhet på hälso- och sjuk-
vårdsområdet och inom social omsorg även fortsättningsvis bör fin-
nas i generell reglering, dvs. i dataskyddslagen.  

Vi föreslår att den befintliga regleringen i 18 § första stycket PUL 
används som utgångspunkt, men att ordalydelsen anpassas till de 
tillägg och justeringar som har gjorts i förordningstexten i arti-
kel 9.2 h jämfört med direktivstexten. Känsliga personuppgifter ska 
alltså få behandlas om behandlingen är nödvändig av skäl som hör 
samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, 
bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagno-
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ser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling, social 
omsorg samt förvaltning av social omsorg, hälso- och sjukvårdstjäns-
ter och deras system. 

Det framgår enligt vår mening tydligt av förordningstexten i arti-
kel 9.2 h och artikel 9.3 att all behandling måste ske för de närmare 
specificerade hälso- och sjukvårdsrelaterade ändamål som nämns i 
artikel 9.2 h, och att sådan behandling bara får ske av eller under 
ansvar av en person som omfattas av tystnadsplikt enligt gällande rätt. 
Eftersom artikel 9.3 i förordningen är direkt tillämplig får den när-
mare innebörden av kravet på tystnadsplikt ytterst uttolkas av EU-
domstolen. I Sverige regleras tystnadsplikt inom de områden som 
täcks av artikeln i bland annat 25 och 26 kap. OSL och 6 kap. 12–
16 §§ patientsäkerhetslagen.  

Enligt förordningens skäl 53 omfattas behandling av känsliga 
personuppgifter inom tillsyn över hälso- och sjukvård av artikel 9.2 h. 
Därmed bör enligt vår bedömning den behandling som åsyftas i 18 § 
andra stycket PUL kunna omfattas av ordalydelsen i artikel 9.2 h och 
9.3 i förordningen. 

10.8 Folkhälsa  

10.8.1 Gällande rätt 

Något särskilt undantag från förbudet mot behandling av känsliga 
personuppgifter i fråga om behandling för folkhälsoändamål finns 
inte i dataskyddsdirektivet. I skäl 34 i direktivet nämns i stället folk-
hälsa som ett sådant område där ett undantag kan vara motiverat av 
hänsyn till viktiga allmänna intressen. Internationellt folkhälsoarbete 
har i svensk rätt ansetts falla in under formuleringen förebyggande 
hälsovård i 18 § PUL, dvs. det så kallade hälso- och sjukvårdsundan-
taget.22 

                                                                                                                                                          
22 Prop. 2005/06:215 s. 47. 
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10.8.2 Överväganden  

Utredningens bedömning: Något undantag för behandling av 
känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet bör inte införas i 
dataskyddslagen. 

 
I förordningens artikel 9.2 i finns ett särskilt undantag från förbudet 
att behandla känsliga personuppgifter som tar sikte på behandling 
som är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, 
såsom behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöver-
skridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och säker-
hetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produkter. 
Artikeln innehåller en hänvisning till nationell rätt och ett krav på att 
lämpliga och specifika åtgärder fastställs för att skydda den registre-
rades fri- och rättigheter. Tystnadsplikt framhålls särskilt som en 
sådan åtgärd som ska fastställas. 

I förordningens skäl 54 anges att termen folkhälsa bör tolkas i 
enlighet med förordning 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folk-
hälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.23 Den definition som anges där 
är mycket vid och omfattar ”alla aspekter som rör hälsosituationen, 
dvs. allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet sjuklighet och funktions-
hinder, hälsans bestämningsfaktorer, hälso- och sjukvårdsbehov, 
resurser inom hälso- och sjukvården, tillhandahållande av och allmän 
tillgång till hälso- och sjukvård, utgifter för och finansiering av hälso- 
och sjukvården samt dödsorsaker”.  

Folkhälsoarbete anses i Sverige vara tvärsektoriellt och involverar 
såväl Folkhälsomyndighetens arbete som arbete inom kommuner, 
landsting och länsstyrelser. Hos Folkhälsomyndigheten ligger en stor 
del av arbetet med att säkerställa ett skydd mot allvarliga gräns-
överskridande hot mot hälsan.24 Uppgiften att säkerställa kvalitets- 
och säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska 
produkter ligger i Sverige främst hos Läkemedelsverket och Social-
styrelsen.  

Det är oklart om förordningens undantag på folkhälsoområdet 
egentligen innebär ökade möjligheter att behandla känsliga person-

                                                                                                                                                          
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 
om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet. 
24 2 § förordningen (2013:1021) med instruktion för Folkhälsomyndigheten. 
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uppgifter jämfört med direktivet. Undantaget infördes under förord-
ningens behandling i rådet, och fanns alltså inte med i kommissionens 
ursprungliga förslag. Något liknande förslag har inte heller framförts 
av Europaparlamentet eller den europeiska datatillsynsmannen under 
arbetet med förordningen.  

Behandling av känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet sker 
i dag antingen med stöd av undantaget avseende behandling inom 
hälso- och sjukvården eller med stöd av undantaget som avser be-
handling av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. En stor del av den 
verksamhet som bedrivs på folkhälsoområdet i Sverige innebär till 
exempel behandling för statistikändamål, och har ansetts kunna ske 
med stöd av 19 § PUL, som i sin tur har införts med stöd av direk-
tivets undantag av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Det har inte 
framkommit att Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Social-
styrelsen eller kommuner och landsting har upplevt att stöd saknas 
för den behandling av känsliga personuppgifter som måste ske inom 
nationellt eller internationellt folkhälsoarbete.  

Med det krav som finns i artikel 9.2 i på att specifika skyddsåtgär-
der ska fastställas bedömer vi att undantaget måste genomföras i 
nationell rätt för att vara tillämpligt. Vår bedömning är emellertid att 
den behandling av känsliga personuppgifter som är nödvändig på 
folkhälsoområdet i många fall kan ske med stöd av de undantag vi 
föreslår avseende behandling för viktiga allmänna intressen, för 
statistiska ändamål samt på hälso- och sjukvårdsområdet. Vi bedömer 
därför att något behov inte finns av ett särskilt undantag i data-
skyddslagen för behandling av känsliga personuppgifter på folkhälso-
området. Om det finns behov för någon av de myndigheter som arbe-
tar inom folkhälsoområdet att ha ytterligare möjligheter att behandla 
känsliga personuppgifter, bör detta enligt vår mening i första hand 
övervägas i sektorsspecifik reglering, där en bedömning av befintligt 
sekretesskydd och behov av andra specifika skyddsåtgärder kan bedö-
mas för varje myndighet för sig. 
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11 Personuppgifter som  
rör lagöverträdelser  

11.1 Vårt uppdrag  

Enligt kommittédirektiven ska utredningen analysera i vilken utsträck-
ning det bör införas regler i den kompletterande regleringen som tillåter 
behandling av uppgifter om lagöverträdelser som inte sker under kon-
troll av en myndighet. En lämplig utgångspunkt för en sådan analys är 
enligt direktiven den befintliga regleringen om behandling för forsk-
ningsändamål och den delegerade föreskriftsrätten i personuppgifts-
lagen. 

Som framgår av avsnitt 2.2 har vi i samråd med Forskningsdatautred-
ningen konstaterat att samtliga frågor rörande behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål bör behandlas i ett samlat sammanhang 
och att Forskningsdatautredningen är bäst lämpad att göra den analys 
och de överväganden som krävs. Vi behandlar därför inte frågan om 
behandling av uppgifter om lagöverträdelser för forskningsändamål. 

Våra överväganden och förslag när det gäller behandling av person-
uppgifter som rör lagöverträdelser för arkivändamål av allmänt intres-
se finns i avsnitt 14. 

11.2 Gällande rätt 

Uppgifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter tillhör inte de sär-
skilda kategorier av personuppgifter som omfattas av förbudet i arti-
kel 8.1 i dataskyddsdirektivet, men anses ändå vara en kategori person-
uppgifter som förtjänar särskilt skydd.1 
                                                                                                                                                                 
1 Uppgifter om fällande domar jämställs med känsliga personuppgifter i artikel 6 i dataskyddskonven-
tionen. 
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I direktivet regleras behandling av uppgifter om lagöverträdelser, 
brottmålsdomar eller säkerhetsåtgärder i artikel 8.5. Där stadgas att 
sådan behandling endast får utföras under kontroll av en myndighet eller 
med stöd av nationella bestämmelser som innehåller lämpliga och speci-
fika skyddsåtgärder. Det stadgas också att ett fullständigt register över 
brottmålsdomar bara får föras under kontroll av en myndighet. Enligt 
artikelns andra stycke får medlemsstaterna föreskriva att uppgifter som 
rör administrativa sanktioner eller avgöranden i tvistemål också ska 
behandlas under kontroll av en myndighet. 

Bestämmelsen har genomförts i svensk rätt genom 21 § PUL. Enligt 
paragrafens första stycke gäller ett förbud för andra än myndigheter att 
behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden. Som framgår av 21 § PUL har direktivets formulering 
”under kontroll av en myndighet” tolkats som att ett förbud ska gälla för 
andra än myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser.2 

I 21 § tredje och fjärde styckena PUL finns bemyndiganden för 
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela före-
skrifter eller beslut i enskilda fall om undantag från förbudet för enskilda 
att behandla sådana uppgifter. Datainspektionen har med stöd av ett 
bemyndigande i 9 § PUF meddelat sådana föreskrifter bland annat för 
att möjliggöra behandling av enstaka uppgifter som är nödvändig för att 
rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett 
enskilt fall, liksom behandling av enstaka uppgifter som är nödvändig för 
att anmälningsskyldighet enligt lag ska kunna fullgöras.3 

Begreppet överträdelser i direktivet har bedömts innebära att det ska 
vara fråga om överträdelser som är straffsanktionerade, vilket uttryckts i 
lagtexten som lagöverträdelser som innefattar brott.4 Det är inte helt 
klart i vilken utsträckning uppgifter som rör misstankar om brott om-
fattas. Datalagskommittén menade att uppgifter om faktiska iakttagelser 
om en persons handlande inte rimligen kunde anses som uppgifter om 
lagöverträdelser i alla fall.5 Högsta förvaltningsdomstolen har dock utta-
lat att behandling av uppgifter om fordon som förekommit i samband 

                                                                                                                                                                 
2 SOU 1997:39 s. 382 och prop. 1997/98:44 s. 74 f. 
3 DIFS 2010:1, Datainspektionens föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter 
(DIFS 1998:3) om undantag från förbudet för andra än myndigheter att behandla personuppgif-
ter om lagöverträdelser m.m. 
4 SOU 1997:39 s. 383. 
5 SOU 1997:39 s. 383. 
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med obetalda tankningar ska ses som en behandling av personuppgifter 
om lagöverträdelser.6 

Uttrycken straffprocessuella tvångsmedel och administrativa frihets-
berövanden i 21 § PUL är avsedda att motsvara uttrycken säkerhets-
åtgärder och administrativa sanktioner i direktivet.7 Med administrativa 
frihetsberövanden avses exempelvis frihetsberövanden enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga, liksom uppgifter om frihets-
berövande av utlänningar enligt 10 kap. utlänningslagen (2005:716). Möj-
ligheten att reglera uppgifter om avgöranden i tvistemål har inte utnytt-
jats. Den reglering som fanns i kreditupplysningslagen ansågs tillräcklig.8 

11.3 Dataskyddsförordningen 

I förordningen används delvis andra formuleringar än i dataskydds-
direktivet. Artikel 10 lyder som följer. 

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 
överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt arti-
kel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling 
är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där 
lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fast-
ställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast 
föras under kontroll av en myndighet. 

Inledningsvis kan konstateras att tillämpningsområdet begränsats till 
enbart fällande brottmålsdomar. Behandling av personuppgifter som rör 
fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed samman-
hängande säkerhetsåtgärder får enligt artikeln utföras under kontroll av 
myndighet. Begreppet ”under kontroll av myndighet” definieras inte. 
Det används också i sista meningen i artikel 10, där det stadgas att full-
ständiga register över fällande domar i brottmål endast får föras under 
sådan kontroll. Utöver behandling under kontroll av en myndighet kan 
ytterligare behandling tillåtas i unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt om lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättig-
heter och friheter fastställs.  

                                                                                                                                                                 
6 HFD 2016 ref. 8. 
7 Prop. 1997/98:44 s. 74 f. 
8 Prop. 1997/98:44 s. 75. 
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Begreppet lagöverträdelser har ersatts med överträdelser i den svenska 
språkversionen. I den engelska versionen används begreppet criminal 
convictions and offences och i den franska versionen condamnations 
pénales et aux infractions. Inga skäl finns i förordningen, som skulle 
kunna klargöra om avsikten är någon saklig skillnad jämfört med direk-
tivet. Såväl den engelska som den franska textversionen av förordningen 
talar för att det som avses med termen överträdelser är överträdelser som 
innefattar brott. 

 Innebörden av det tillägg i form av en hänvisning till artikel 6.1 som 
införts i artikeltexten är oklar, men kan möjligen tolkas som en erinran 
om att behandlingen i fråga måste uppfylla kraven i nämnda artikel i 
förordningen.  

En betydande skillnad i förordningen jämfört med direktivet är att 
någon möjlighet för medlemsstaterna att på denna grund begränsa 
behandlingen av personuppgifter om avgöranden i tvistemål och admi-
nistrativa sanktioner inte finns. 

11.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Personuppgifter som rör fällande domar i 
brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella 
tvångsmedel ska få behandlas av myndigheter. Datainspektionen ska i 
enskilda fall få besluta om att tillåta sådan behandling för andra än 
myndigheter. 

Vissa bestämmelser som tillåter andra än myndigheter att behand-
la motsvarande uppgifter ska föras in i förordningen till dataskydds-
lagen. Regeringen eller, efter bemyndigande från regeringen, Data-
inspektionen ska få meddela ytterligare sådana föreskrifter. 

 
Utredningens bedömning: Det finns inte stöd i förordningen för att 
föreskriva ett förbud mot behandling av personuppgifter om admi-
nistrativa frihetsberövanden. 

 
De delar av artikel 10 som rör behandling av uppgifter om fällande 
domar i brottmål, överträdelser och därmed sammanhängande säker-
hetsåtgärder under kontroll av en myndighet är direkt tillämpliga. Det är 
emellertid av stor vikt att regleringen i artikel 10, även vad avser myn-
digheters behandling, tydliggörs så långt möjligt i nationell rätt. Behand-
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ling av sådana uppgifter torde allmänt anses som integritetskänslig, och 
risken för missbruk, exempelvis genom otillbörlig spridning på internet, 
framstår som stor. Behandling i strid med artikel 10 kommer enligt vårt 
förslag vidare att kunna föranleda att sanktionsavgifter påförs (se av-
snitt 18.6.4).  

Förordningens skäl 8 ger uttryck för att medlemsstaterna får inför-
liva delar av förordningen i nationell rätt, om det krävs för att göra de 
nationella bestämmelserna begripliga för de personer de tillämpas på. 
Vi menar att ett sådant införlivande skulle fylla en viktig funktion när 
det gäller myndigheters behandling av uppgifter om lagöverträdelser, 
bland annat för att tydliggöra att myndigheter inte behöver uttryckligt 
stöd i föreskrifter eller särskilda beslut för att få behandla uppgifter 
om lagöverträdelser. Vår bedömning är därför att första ledet i för-
ordningens artikel 10 bör införlivas i svensk rätt.  

Begreppet överträdelser bedömer vi som nämnts ovan som likvärdigt 
med direktivets begrepp lagöverträdelser, vilket i personuppgiftslagen 
tolkades som lagöverträdelser som innefattar brott. Detta överens-
stämmer också med den engelska och franska versionen av förordningen. 
För att inte riskera en alltför vid tolkning av ordet överträdelser i svensk 
rätt bör därför begreppet lagöverträdelser som innefattar brott användas 
även fortsättningsvis. I vilken utsträckning misstankar om brott om-
fattas av begreppet överträdelser i förordningen framgår inte av artikel-
text eller skäl. I avvaktan på klargörande EU-rättslig praxis bedömer vi 
att misstankar om brott bör omfattas i samma utsträckning som de gör 
enligt personuppgiftslagen.  

Begreppet säkerhetsåtgärder bedömdes i nu aktuellt avseende som 
likvärdigt med straffprocessuella tvångsmedel vid genomförandet av 
direktivet.9 Slutsatsen motiverades inte närmare, men ligger språkligt väl 
i linje med i vart fall den engelska språkversionen av förordningen. Efter-
som säkerhetsåtgärder används i en annan betydelse på flera håll i 
förordningen − exempelvis i artiklarna 30.1 g och 35.7 d − anser vi att 
begreppet straffprocessuella tvångsmedel bör användas i författnings-
texten även fortsättningsvis.  

Som nämnts ovan är innebörden av begreppet under kontroll av en 
myndighet inte helt klar. Vår bedömning är att det inte kan avse enbart 
ett krav på att den personuppgiftsansvarige allmänt står under tillsyn av 
en myndighet. All behandling av personuppgifter enligt förordningen är 

                                                                                                                                                                 
9 Prop. 1997/98:44 s. 74. 
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föremål för tillsyn såväl på nationell som på EU-nivå. Eftersom förande 
av regelrätta register över fällande domar i brottmål enligt förordningen 
får ske under kontroll av en myndighet kan begreppet rimligen inte 
tolkas alltför vitt.  

Vi menar att det finns goda skäl att anta att uttrycket framför allt är 
avsett att begränsa rätten att behandla uppgifter till behandling av upp-
gifter som utförs av myndigheter och att detta tydligt bör framgå av den 
svenska regleringen. Liksom när det gäller behandling av känsliga per-
sonuppgifter förtjänar det att påpekas i detta sammanhang att all 
behandling av personuppgifter, även behandling av uppgifter om lag-
överträdelser hos myndigheter, måste leva upp till förordningens krav i 
det enskilda fallet, exempelvis de grundläggande kraven på behandling i 
artikel 5. Att det tydliggörs i dataskyddslagen att myndigheter generellt 
tillåts behandla uppgifter om lagöverträdelser innebär alltså inte att sådan 
behandling alltid är tillåten i det enskilda fallet. 

Uttrycket ”under kontroll av myndighet” utesluter inte enligt sin 
ordalydelse att behandling får ske utanför myndighetssfären. För sådan 
behandling kan den kontroll av myndighet som förutsätts enligt förord-
ningen enligt vår mening upprätthållas genom att den får ske med stöd 
av särskilda beslut som fattas av tillsynsmyndigheten. Besluten bör lämp-
ligen förenas med villkor såsom återkallelseförbehåll, tidsbegränsningar 
eller krav på återrapportering. Behandlingen blir därmed föremål för 
särskilda tillsynsinsatser, och kan således anses ske under kontroll av en 
myndighet. Ett beslut om att tillåta behandling av uppgifter om lagöver-
trädelser i enskilda fall bör, mot bakgrund av uppgifternas integritets-
känsliga karaktär, bara meddelas om intresset av sådan behandling väger 
tyngre än de registrerades intresse av att behandling inte sker. Vidare 
innebär inte ett sådant beslut att den personuppgiftsansvarige fritas från 
sitt ansvar att se till att behandlingen i det enskilda fallet lever upp till 
förordningens krav, exempelvis de grundläggande kraven på behandling i 
artikel 5.  

Dataskyddsförordningen ger ett alternativ till att behandlingen får 
ske under kontroll av myndighet, nämligen att behandlingen på annan 
grund är tillåten enligt nationell rätt förutsatt att lämpliga skyddsåt-
gärder fastställs. Enligt vår mening är det inte lämpligt eller ens möjligt 
att i den generella lagen föreskriva närmare vilken reglering som skulle 
behövas på detta område. I stället bör det övervägas i särskild ordning 
där behovet särskilt kan analyseras från fall till fall. En lämplig lösning är 
därför ett bemyndigande för regeringen och vidare till Datainspektionen 
att meddela föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behandla 
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uppgifter om lagöverträdelser. För att sådana ska vara förenliga med 
förordningen förutsätts att lämpliga skyddsåtgärder fastställs i föreskrif-
terna. 

Sammanfattningsvis menar vi att bestämmelser som så långt data-
skyddsförordningen medger motsvarar de som finns i 21 § första, tredje 
och fjärde stycket PUL bör föras in i dataskyddslagen. Som framgått 
ovan föreslår vi emellertid en reglering som inte längre uttrycks som ett 
generellt förbud med möjligheter till undantag, på det sätt som 21 § PUL 
har utformats. Denna skillnad mot personuppgiftslagen sammanhänger 
med den något ändrade tolkningen av begreppet ”under kontroll av 
myndighet”, som vi alltså menar bör ges en självständig betydelse när det 
gäller möjligheten att behandla uppgifter om lagöverträdelser utanför 
myndighetssfären. I ljuset av detta delvis förändrade synsätt framstår det 
enligt vår mening som naturligt att utrymmet för att tillåta andra än 
myndigheter att behandla uppgifter om lagöverträdelser blir något 
mindre begränsat än tidigare. I detta sammanhang bör nämnas att beho-
ven av särskilda föreskrifter eller beslut torde öka som en följd av att den 
så kallade missbruksregeln i 5 a § PUL försvinner.  

Vi bedömer till exempel att det kan finnas behov av tydligare stöd för 
behandling av uppgifter om lagöverträdelser i brottsanmälningar och i 
viss advokatverksamhet. Det har under utredningen också framkommit 
behov av en föreskrift som tillåter behandling av sådana uppgifter om 
lagöverträdelser som måste behandlas till följd av rättsliga förpliktelser. I 
det sammanhanget har det nämnts att sådana förpliktelser exempelvis 
skulle kunna förekomma i reglering som syftar till att bekämpa t.ex. 
korruption, terrorism, finansiering av grov brottslighet och olämplig 
spridning av vapenteknologi. Vi har visserligen inte haft möjlighet att 
närmare utreda i vilken utsträckning sådana rättsliga förpliktelser redan 
förekommer och om de i så fall står i strid med dataskyddsförordningens 
och de föreslagna bestämmelserna i dataskyddslagen om behandling av 
personuppgifter som rör lagöverträdelser. Vi kan dock konstatera att den 
typen av normkonflikt skulle vara problematisk. Mot denna bakgrund 
föreslår vi att bestämmelserna i 1 § d) och e) i Datainspektionens före-
skrifter (DIFS 1998:3) om undantag från förbudet för andra än myn-
digheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m., i den 
lydelse som fastställts genom DIFS 2010:1, bör utvidgas något och föras 
in i förordningen till dataskyddslagen, tillsammans med en ny bestäm-
melse som tillåter nödvändig behandling av motsvarande uppgifter vid 
polisanmälningar om misstanke om brott. 
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Som framgått ovan finns det inte stöd i förordningens artikel 10 för 
något förbud motsvarande det som nu gäller för andra än myndigheter 
att behandla uppgifter om administrativa frihetsberövanden. Vissa såda-
na uppgifter skulle kunna omfattas av förbudet mot att behandla käns-
liga personuppgifter i artikel 9.1, exempelvis om de också avslöjar upp-
gifter om etniskt ursprung eller psykisk ohälsa. Regleringen i artiklarna 5 
och 6 innebär vidare att privata subjekt i praktiken ändå torde ha begrän-
sade möjligheter att behandla sådana uppgifter.  
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12 Personnummer och 
samordningsnummer 

12.1 Vårt uppdrag 

I 22 § PUL finns en särskild bestämmelse om när personnummer eller 
samordningsnummer får behandlas. Bestämmelsen innebär att upp-
gifter om personnummer eller samordningsnummer får behandlas 
utan samtycke bara när det är klart motiverat med hänsyn till ända-
målet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något 
annat beaktansvärt skäl. Enligt dataskyddsförordningen får medlems-
staterna fastställa särskilda villkor för sådan behandling. Vårt uppdrag i 
denna del innebär att vi ska överväga om det även fortsättningsvis bör 
finnas sådana särskilda villkor för behandling av personnummer eller 
samordningsnummer.  

12.2 Gällande rätt 

22 § PUL har genomförts med stöd av artikel 8.7 i dataskyddsdirek-
tivet, där det föreskrivs att medlemsstaterna ska bestämma på vilka 
villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat 
vedertaget sätt för identifiering får behandlas. Bestämmelsen behöver 
inte tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter i ostrukturerat 
material som avses i 5 a § PUL. En motsvarande bestämmelse om 
användningen av personnummer fanns i 7 § andra stycket datalagen. 
Den bestämmelsen fördes i princip oförändrad över till personupp-
giftslagen.  

De villkor som uppställs i paragrafen innebär att uppgifter om per-
sonnummer eller samordningsnummer får behandlas utan samtycke 
bara när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behand-
lingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt 
skäl.  
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För en personuppgiftsansvarig som inte fått samtycke till behand-
ling av personnummer eller samordningsnummer innebär bestäm-
melsen att denne själv måste göra den intresseavvägning som framgår 
av bestämmelsen. Den personuppgiftsansvarige torde också ha bevis-
bördan för att det finns sådana omständigheter som gör att uppgifter 
om personnummer eller samordningsnummer får behandlas. 

Exempel på hur lagstiftaren har gjort motsvarande avvägningar 
finns i flera av de lagstiftningsärenden rörande sektorspecifika för-
fattningar där en hänvisning till 22 § PUL har tagits in. Med hänsyn 
framför allt till vikten av en säker identifiering har det exempelvis 
ansetts motiverat att behandla personnummer i polisens, Migrations-
verkets och domstolarnas verksamhet, liksom i vårdregister, rätts-
psykiatriska forskningsregister och inom socialtjänsten.1  

I 50 § c PUL finns ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer, dvs. Datainspektionen enligt 
16 § PUF, att meddela närmare föreskrifter om i vilka fall använd-
ning av personnummer är tillåten. Några sådana föreskrifter har 
inte meddelats av Datainspektionen. Det är däremot relativt vanligt 
med sektorsspecifika förordningsbestämmelser om behandling av 
personnummer och samordningsnummer, såsom till exempel 3 § 1 
förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det är dock inte helt klart 
om den bestämmelsen har ansetts stödja sig på bemyndigandet i 
50 § c PUL, eller om den har föreskrivits med stöd av regeringens 
restkompetens enligt 8 kap. 7 § 2 regeringsformen. 

12.3 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen ger medlemsstaterna möjlighet att bestäm-
ma särskilda villkor för när ett nationellt identifikationsnummer eller 
annat vedertaget sätt för identifiering får behandlas (artikel 87). Enligt 
förordningen ska villkoren i sådana fall säkerställa att identifikations-
uppgifterna bara får användas med iakttagande av lämpliga skydds-
åtgärder för de registrerades fri- och rättigheter. Något uttryckligt 
sådant krav fanns inte enligt dataskyddsdirektivet. 

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:108 s. 73 f., prop. 1998/99:72 s. 44, prop. 2000/01:80 s. 144, prop. 2009/10:85 
s. 84, prop. 2014/15:148 s. 51 och prop. 2015/16:65 s. 49 f. 
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12.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Uppgifter om personnummer eller sam-
ordningsnummer ska få behandlas utan samtycke endast när det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, 
vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 
Regeringen ska få meddela ytterligare föreskrifter om behandling 
av uppgifter om personnummer och samordningsnummer. 

 
Den nuvarande regleringen i 22 § PUL ger uttryck för att behand-
lingen av personnummer och samordningsnummer bör vara restrik-
tiv och föregås av en intresseavvägning mellan behovet av behand-
lingen och de integritetsrisker som den innebär.  

Dataskyddsförordningen uppställer inget krav på reglering i detta 
avseende, men om medlemsstaterna bestämmer särskilda villkor för 
sådan behandling måste lämpliga skyddsåtgärder för de registrera-
des fri- och rättigheter enligt förordningen säkerställas. Det finns 
inga uttalanden i skälen som konkretiserar vilken typ av skyddsåt-
gärder det bör vara frågan om. Sannolikt kan kraven på skyddsåt-
gärder inte ställas särskilt högt, eftersom det är upp till medlems-
staterna själva att bedöma om några särskilda villkor ska införas 
över huvud taget. I denna del ges alltså medlemsstaterna ett stort 
utrymme att själva bedöma vilka skyddsåtgärder som behövs.  

Personnummer och samordningsnummer har inte bedömts som 
känsliga personuppgifter i förordningens mening, men har ändå getts 
en särställning genom att medlemsstaterna medgetts möjlighet att 
införa särskilda villkor för behandlingen.  

Regeringen har i äldre förarbeten uttalat att själva personnumret 
inte i sig är en integritetskränkande uppgift, men att viss användning 
av det, såsom samköring av register och liknande, kan uppfattas som 
integritetskränkande. Regeringen har också uttalat att ”onödig” 
användning ska betraktas som ett integritetsintrång.2 Kammarrätten i 
Stockholm har nyligen bedömt att integritetsintresset väger tungt vid 
mer omfattande behandling av personnummer.3 

                                                                                                                                                          
2 Prop. 1990/91:60 s. 69.  
3 Kammarrättens i Stockholm dom av den 11 mars 2016 i mål nr 6352-15. Högsta förvalt-
ningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd, beslut den 12 oktober 2016 
i mål nr 1684-16. 
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Vår bedömning mot bakgrund av ovanstående är att en särreg-
lering av personnummer och samordningsnummer i dataskyddsla-
gen är motiverad. Den nuvarande lydelsen i 22 § PUL, som innebär 
att en intresseavvägning ska ske, ligger väl i linje med förordning-
ens intentioner. Det har inte framkommit att regleringen har mötts 
av kritik eller annars inte fungerat. Tvärtom har den i lagstiftnings-
ärenden under de senaste åren bedömts vara flexibel och väl avpas-
sad för att förhindra omotiverad behandling av personnummer och 
samordningsnummer.4 Vi bedömer därför att en bestämmelse mot-
svarande den i 22 § PUL bör införas i dataskyddslagen.  

Den nationella reglering som åsyftas i artikel 87 i dataskyddsför-
ordningen kan enligt förordningens skäl 41 även beslutas i förord-
nings- eller föreskriftsform. Som nämnts finns i dag bestämmelser 
på förordningsnivå som reglerar behandlingen av personnummer 
och samordningsnummer i sektorsspecifika författningar. Vi bedö-
mer att det finns behov av en möjlighet för regeringen att meddela 
sådana föreskrifter även fortsättningsvis. Visserligen torde vissa typer 
av föreskrifter som preciserar i vilka situationer personnummer eller 
samordningsnummer får behandlas av statliga myndigheter kunna 
meddelas av regeringen med stöd av 8 kap. 7 § 2 regeringsformen. Det 
kan dock inte uteslutas att det finns behov av föreskrifter som går 
utöver regeringens kompetens enligt nämnda lagrum, varför vi bedö-
mer att ett bemyndigande behövs. Eftersom Datainspektionen hit-
tills inte har sett anledning att utnyttja möjligheten enligt 16 § PUF 
att meddela föreskrifter och något behov av sådan vidaredelegation 
inte har framkommit, föreslår vi ingen sådan möjlighet. 

En reglering av behandling av personnummer och samordnings-
nummer kan, oavsett om den tas in direkt i sektorsspecifik lag eller 
i förordning med stöd av bemyndigandet, tillåta behandling i andra 
fall än de som tillåts enligt den föreslagna bestämmelsen i data-
skyddslagen. Detta förutsätter att regleringen i så fall lever upp till 
förordningens krav på lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades 
fri- och rättigheter.  

 

                                                                                                                                                          
4 Se exempelvis prop. 2014/15:148 s. 51. 



 

201 

13 Begränsningar av vissa 
rättigheter och skyldigheter 
i dataskyddsförordningen 

13.1 Vårt uppdrag 

Dataskyddsförordningen ger medlemsstaterna möjlighet att begränsa 
omfattningen av vissa av de skyldigheter och rättigheter som förord-
ningen föreskriver. Motsvarande reglering om möjligheten att före-
skriva undantag finns i artikel 13.1 i dataskyddsdirektivet. Undantag 
med stöd av den bestämmelsen tas ofta in i sektorsspecifik lagstift-
ning. Det finns emellertid även i personuppgiftslagen ett generellt 
bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag 
av detta slag. Personuppgiftslagen innehåller vidare ett särskilt undan-
tag från informationsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt. I 
vårt uppdrag ingår att överväga om det finns behov av bestämmelser 
av detta slag i den generella regleringen som ska komplettera förord-
ningen. 

13.2 Dataskyddsförordningen  

I artikel 23.1 anges att såväl unionsrätten som en medlemsstats 
nationella rätt får begränsa tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt arti-
kel 5 i den mån dess bestämmelser motsvarar de rättigheter och skyl-
digheter som fastställs i artiklarna 12–22, om en sådan begränsning 
sker med respekt för andemeningen i de grundläggande rättigheterna 
och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa vissa särskilt angivna mål, 
nämligen 
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a) den nationella säkerheten,  

b) försvaret,  

c) den allmänna säkerheten,  

d) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring 
av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, inbegripet 
skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den 
allmänna säkerheten,  

e) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt 
allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en medlemsstats 
viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, 
budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet,  

f) skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder,  

g) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring 
av överträdelser av etiska regler som gäller för lagreglerade yrken,  

h) en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i 
enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall som 
nämns i a–e och g,  

i) skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter, 
och 

j) verkställighet av civilrättsliga krav.  

I artikel 23.2 anges att sådana begränsningar ska innehålla specifika 
bestämmelser åtminstone, när så är relevant, avseende  

a) ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling, 

b) kategorierna av personuppgifter, 

c) omfattningen av de införda begränsningarna,  

d) skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång 
eller överföring,  

e) specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorier-
na av personuppgiftsansvariga,  
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f) lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av 
behandlingens art, omfattning och ändamål eller kategorierna av 
behandling,  

g) riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och  

h) de registrerades rätt att bli informerade om begränsningen, såvi-
da detta inte kan inverka menligt på begränsningen. 

13.3 Gällande rätt 

I dataskyddsdirektivet finns motsvarigheten till förordningens arti-
kel 23 i artikel 13.1. Bestämmelser i registerförfattningar som utgör 
undantag från de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i per-
sonuppgiftslagen har ofta sin grund i denna artikel. Det finns dock 
även några bestämmelser i personuppgiftslagen som har införts med 
stöd av artikel 13 i direktivet. 

I 8 a § PUL finns ett generellt bemyndigande som anger att reger-
ingen får meddela föreskrifter om undantag från 9, 23–26 och 28 §§ 
samt 29 § andra stycket och 42 §, om det är nödvändigt med hänsyn 
till de intressen som räknas upp i artikel 13.1 i dataskyddsdirektivet. 

Enligt 26 § tredje stycket PUL behöver s.k. registerutdrag enligt 
första stycket samma paragraf inte lämnas om personuppgifter i 
löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes 
eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Undantaget gäller 
dock inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om 
uppgifterna behandlas enbart för historiska, statistiska eller veten-
skapliga ändamål eller, när det gäller löpande text som inte fått sin 
slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats under längre tid 
än ett år. Bestämmelsen har införts med stöd av artikel 13.1 i direk-
tivet, med hänsyn till skyddet av fri- och rättigheter.1 

I 27 § PUL anges att bestämmelserna i 23–26 §§ om den 
registrerades rätt till information inte gäller i den utsträckning det är 
särskilt föreskrivet i lag eller annan författning eller annars framgår av 
beslut som har meddelats med stöd av författning att uppgifter inte 
får lämnas ut till den registrerade. En personuppgiftsansvarig som 
inte är en myndighet får därvid i motsvarande fall som avses i offent-

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:44 s. 81 f. 
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lighets- och sekretesslagen vägra att lämna ut uppgifter till den 
registrerade. Även denna bestämmelse har införts med stöd av arti-
kel 13.1 i direktivet, med hänsyn till skyddet av fri- och rättigheter.2 

13.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Skyldigheten att ge den registrerade infor-
mation om och tillgång till de personuppgifter som behandlas ska 
inte gälla uppgifter som på grund av sekretess eller tystnadsplikt 
inte får lämnas ut till den registrerade.  

Den registrerades rätt att på begäran få information om pågå-
ende personuppgiftsbehandling ska inte omfatta uppgifter som 
behandlas i löpande text som utgör utkast eller minnesanteckning. 
Undantaget ska dock inte gälla om uppgifterna har lämnats ut till 
tredje part, om uppgifterna behandlas enbart för arkivändamål av 
allmänt intresse eller för statistiska ändamål eller, när det gäller 
utkast, om uppgifterna har behandlats under mer än ett år. 

Regeringen ska få meddela föreskrifter om ytterligare undan-
tag från vissa av förordningens skyldigheter och rättigheter. 

 
Utredningens bedömning: Rätten att göra invändningar bör inte 
inskränkas genom ett undantag i dataskyddslagen. Sådana undan-
tag bör i stället övervägas på sektorspecifik nivå, om villkoren för 
behandling av personuppgifter specificeras genom författning. 

13.4.1 Sekretess och tystnadsplikt ska gå före 
informationsplikten 

Den personuppgiftsansvariges skyldighet att självmant tillhandahålla 
den registrerade information om behandlingen av personuppgifter 
framgår av 23–25 §§ PUL. Motsvarande bestämmelser finns i artik-
larna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Den registrerade har vidare 
enligt 26 § första stycket PUL rätt att på begäran få information om 
och tillgång till de personuppgifter som behandlas. Motsvarande rätt, 
bland annat till s.k. registerutdrag, finns i artikel 15 i dataskyddsför-
                                                                                                                                                          
2 Prop. 1997/98:44 s. 83 f. 
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ordningen. Denna rätt ska enligt artikel 15.4 inte inverka menligt på 
andra rättigheter och friheter.  

Personuppgiftslagens informationsskyldighet, och motsvarande 
rättighet för den registrerade, gäller enligt 27 § PUL inte om sekre-
tess eller tystnadsplikt innebär att informationen inte ska lämnas ut 
till den registrerade. Frågan är om motsvarande undantag bör tas in i 
den generella lag som ska komplettera dataskyddsförordningen. 

I artikel 14.5 föreskrivs flera direkt tillämpliga undantag från 
rätten till information, bland annat om personuppgifterna måste för-
bli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt unionsrätt eller 
nationell rätt, inbegripet lagstadgade sekretessförpliktelser (led d). I 
artikel 15.4 anges endast att rätten till registerutdrag inte ska påverka 
menligt på andras friheter och rättigheter. 

Det befintliga undantaget i 27 § PUL är något vidare än de direkt 
tillämpliga undantagen i artiklarna 14 och 15. Bestämmelsen i arti-
kel 23 möjliggör dock ytterligare undantag på samma sätt som data-
skyddsdirektivet. Det bör därför inte finnas något formellt hinder 
mot att en bestämmelse som motsvarar 27 § PUL tas in i dataskydds-
lagen.  

Av det direkt tillämpliga undantaget i artikel 14.5 d i dataskydds-
förordningen följer att den personuppgiftsansvarige inte på eget ini-
tiativ behöver förse den registrerade med information, om uppgif-
terna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Det finns dock skäl att 
klargöra i dataskyddslagen att sekretess eller tystnadsplikt också kan 
medföra att en begäran om bekräftelse och information enligt 
artikel 15 ska avslås. Vidare finns det situationer då även en privat-
rättslig aktör, som inte omfattas av författningsreglerad sekretess 
eller tystnadsplikt, har berättigad anledning att hemlighålla uppgifter i 
förhållande till den registrerade. Det kan t.ex. röra sig om informa-
tion som samlats in inför en domstolsprocess, om det kan antas att 
ett utlämnande av informationen skulle försämra den personuppgifts-
ansvariges ställning som part i rättegången.3  

Dataskyddslagen bör därför förses med ett undantag från infor-
mationsplikten som i sak motsvarar 27 § PUL i dess helhet. Bestäm-
melsen respekterar enligt vår mening andemeningen i de grundläg-
gande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och pro-
portionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle. Förarbetsuttalanden 
                                                                                                                                                          
3 Prop. 1997/98:44 s. 83 f. 
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och praxis rörande 27 § PUL bör kunna vara vägledande även vid 
tillämpningen av den nya bestämmelsen.4  

13.4.2 Löpande text som utgör utkast eller minnesanteckning 
ska inte omfattas av rätten till registerutdrag 

Den registrerade har enligt 26 § första stycket PUL rätt att på 
begäran få information om och tillgång till de personuppgifter som 
behandlas. Bestämmelsen motsvarar artikel 12 a i dataskyddsdirek-
tivet. Denna bestämmelse innebär dock enligt EU-domstolen inte en 
rätt att få del av den handling där personuppgifterna förekommer.5 
Motsvarande rätt, bland annat till s.k. registerutdrag, finns i artikel 15 
i dataskyddsförordningen. Denna rätt ska enligt artikel 15.4 inte 
inverka menligt på andra rättigheter och friheter.  

Som nämns ovan anges i 26 § tredje stycket PUL att register-
utdrag inte behöver lämnas om personuppgifter i löpande text som 
inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör 
minnesanteckning eller liknande. I förarbetena till detta undantag 
angavs, bland annat med hänvisning till regleringen i 2 kap. tryck-
frihetsförordningen, att det på såväl den offentliga som den privata 
sidan finns goda skäl för en ordning som innebär att ofärdiga alster, 
minnesanteckningar och liknande inte behöver lämnas ut. Att under 
en rimlig tid få ha sina ofärdiga alster och minnesanteckningar i fred 
kunde enligt regeringens mening anses som en sådan fri- och 
rättighet som enligt artikel 13.1 i dataskyddsdirektivet berättigar till 
en begränsning av informationsskyldigheten. Men om uppgifterna 
behandlats under så lång tid som ett år utan att texten färdigställts, 
ansåg regeringen dock att den registrerades intresse av att få ta del av 
sina uppgifter skulle anses väga tyngre än den personuppgiftsansva-
riges intresse av att utan insyn få ytterligare fördröja färdigställandet 
av texten.6 

Detta resonemang är enligt vår mening fortfarande relevant. 
Bestämmelsen respekterar enligt vår mening andemeningen i de 
grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle. Mot den bak-
                                                                                                                                                          
4 Se främst prop. 1997/98:44 s. 81 f. 
5 Dom YS mot Minister voor Immigratie, C-141/12, EU:C:2014:2081, punkt 58. 
6 Prop. 1997/98:44 s. 81 f. 
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grunden anser vi att det i den generella lagen bör tas in en bestäm-
melse som på motsvarande sätt som 26 § tredje stycket PUL gör 
undantag från rätten till information enligt artikel 15 i dataskydds-
förordningen avseende personuppgifter i löpande text som inte fått 
sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnes-
anteckning eller liknande. Undantaget bör i likhet med gällande rätt 
inte gälla om uppgifterna har lämnats ut till tredje part eller om upp-
gifterna behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse eller 
för statistiska ändamål eller, när det gäller löpande text som inte fått 
sin slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats under längre 
tid än ett år. Frågan om huruvida undantaget ska gälla vid behandling 
för forskningsändamål bör däremot övervägas av Forskningsdata-
utredningen. 

13.4.3 Något om rätten att göra invändningar 

I artikel 21 i dataskyddsförordningen föreskrivs att den registrerade i 
vissa fall ska ha rätt att invända mot behandling av personuppgifter. 
Bestämmelsen är direkt tillämplig. En motsvarande rättighet före-
skrivs även i dataskyddsdirektivet, men är genomförd i personupp-
giftslagen endast såvitt avser direkt marknadsföring (11 § PUL). 
Dataskyddsförordningen innebär därmed att rätten att göra invänd-
ningar utvidgas jämfört med vad som följer av gällande svensk rätt.  

Rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i dataskydds-
förordningen avser behandling av personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 e eller f. Rättigheten gäller alltså inte vid behandling av 
personuppgifter som exempelvis är nödvändig för att den person-
uppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (arti-
kel 6.1 c), såsom när en myndighet genom författning ålagts att föra 
ett offentligt register. Följden av att en invändning görs enligt arti-
kel 21.1 är att den personuppgiftsansvarige inte längre får behandla 
personuppgifterna, såvida inte denne kan påvisa tvingande berättigade 
skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intres-
sen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk.  

Enligt gällande svensk rätt har den registrerade inte någon generell 
rätt att göra invändningar mot den behandling av personuppgifter 
som sker hos myndigheter. Det finns mot den bakgrunden skäl att 
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särskilt överväga om dataskyddsförordningens rätt att göra invänd-
ningar bör inskränkas när det gäller sådan behandling som sker med 
stöd av artikel 6.1 e, dvs. med en fastställd uppgift av allmänt intresse 
som rättslig grund. Vi anser dock att denna rättighet fyller en viktig 
funktion ur rättssäkerhetssynpunkt, i synnerhet i de fall då de när-
mare villkoren för behandlingen inte har reglerats i en sektorsspecifik 
författning. Vi anser därför att rätten att göra invändningar mot 
myndigheters behandling av personuppgifter inte bör inskränkas på 
ett generellt plan genom ett undantag i dataskyddslagen. Sådana 
undantag bör i stället övervägas på sektorspecifik nivå, om villkoren 
för behandling av personuppgifter med stöd av artikel 6.1 e speci-
ficeras genom författning.  

Jämfört med vad som gäller enligt personuppgiftslagen utgör det 
en nyhet också att den registrerade ges rätt att göra invändningar vid 
behandling som sker med stöd av artikel 6.1 f, dvs. med ett berättigat 
intresse som rättslig grund. Enligt vår mening skapar denna rättighet 
en bra balans mellan den personuppgiftsansvarige och den registre-
rade som inte bör rubbas genom ett generellt undantag. Vi lämnar 
därför inte något sådant förslag.  

13.4.4 Regeringen ska få meddela föreskrifter om ytterligare 
undantag 

Som redan har nämnts ger artikel 23 i dataskyddsförordningen, inom 
vissa angivna ramar, utrymme för att i sektorsspecifika författningar 
föreskriva undantag från förordningens bestämmelser. I den mån 
sådana undantag kan medföra ytterligare skyldigheter för enskilda 
eller kommuner eller innebära ingrepp i enskildas personliga förhål-
landen ska de enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 och 3 regeringsformen 
föreskrivas genom lag. Den omständigheten att dataskyddslagen 
föreslås vara subsidiär till avvikande bestämmelser i lag eller förord-
ning förändrar inte detta. Det krävs därför i vissa fall ett bemyndi-
gande i lag för att sektorsspecifik särreglering i förordningsform även 
i fortsättningen ska kunna innehålla föreskrifter om undantag. Det 
bör därför införas ett bemyndigande i dataskyddslagen som i sak 
motsvarar det bemyndigande som finns i 8 a § PUL. 
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14 Arkiv och statistik 

14.1 Vårt uppdrag  

Enligt kommittédirektiven är det av central betydelse att myndighe-
ternas bevarande av allmänna handlingar inte hindras av dataskydds-
regleringen och att myndigheternas möjlighet att använda uppgifter i 
dessa handlingar säkerställs. Även behandling av personuppgifter för 
andra arkivändamål av allmänt intresse samt för vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål måste garan-
teras. Samtidigt ska skyddet för den registrerades fri- och rättigheter 
beaktas. Utgångspunkten för vårt uppdrag är därför att vissa grund-
läggande bestämmelser, liknande de som i dag finns i personuppgifts-
lagen, behöver tas in i den generella reglering som ska komplettera 
dataskyddsförordningen. 

Vi ska enligt direktiven analysera vilka bestämmelser om myndig-
heters bevarande av allmänna handlingar, användning av uppgifter i 
dessa och överlämnande av arkivmaterial till en arkivmyndighet som 
behövs i den generella regleringen. Vidare ska vi analysera vilka övriga 
bestämmelser om behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse samt för vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål eller för statistiska ändamål som bör finnas i den generella 
regleringen. Vi ska även lämna lämpliga författningsförslag. 

Som framgår av avsnitt 2.2 har vi i samråd med Forskningsdata-
utredningen konstaterat att samtliga frågor rörande behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål bör behandlas i ett samlat 
sammanhang och att Forskningsdatautredningen är bäst lämpad att 
göra den analys och de överväganden som krävs. Vi behandlar därför 
inte frågan om behandling av personuppgifter för forskningsändamål. 
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14.2 Gällande rätt 

I personuppgiftslagen finns vissa centrala bestämmelser som rör 
lagens förhållande till myndigheters arkivering av allmänna handlingar 
och sådan personuppgiftsbehandling som sker för historiska, statis-
tiska eller vetenskapliga ändamål. 

Av 8 § andra stycket första meningen PUL framgår att lagens 
bestämmelser inte hindrar att en myndighet arkiverar och bevarar all-
männa handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyn-
dighet. I förarbetena till personuppgiftslagen bedömdes att myndig-
heternas bevarande av allmänna handlingar är tillåtet enligt de grund-
läggande bestämmelserna i dataskyddsdirektivet, så länge de inte 
innehåller känsliga personuppgifter. Ett särskilt undantag ansågs dock 
nödvändigt för att myndigheterna skulle kunna bevara också känsliga 
personuppgifter. Det aktuella undantaget i 8 § andra stycket första 
meningen PUL omfattar även den insamling och det långtidsbeva-
rande av personuppgifter som sker hos de särskilda arkivmyndig-
heterna.1 

I 9 § PUL – där de grundläggande kraven på behandlingen av per-
sonuppgifter regleras – finns vissa bestämmelser som särskilt rör 
behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Här 
framgår exempelvis att en behandling av personuppgifter för sådana 
ändamål inte ska anses oförenlig med insamlingsändamålen (andra 
stycket). Det finns vidare regler om hur länge personuppgifter får 
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål (tredje 
stycket) och begränsningar av när personuppgifter som behandlas för 
sådana ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
registrerade (fjärde stycket). Sådana åtgärder får bara ske om den 
registrerade lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med 
hänsyn till den registrerades vitala intressen. Begränsningen har be-
dömts vara en sådan lämplig skyddsåtgärd som krävs enligt artikel 6 i 
dataskyddsdirektivet. Enligt 8 § andra stycket PUL gäller dock inte 
denna begränsning för myndigheters användning av personuppgifter i 
allmänna handlingar. Detta undantag bygger på att det för sådana 
personuppgifter finns andra lämpliga skyddsåtgärder i form av 
bestämmelser om sekretess och skydd för arkiv.2 

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:44 s. 47 f. 
2 Prop. 1997/98:44 s. 63. 
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Som tidigare har nämnts utgör bestämmelsen i 8 § andra stycket 
första meningen PUL ett undantag från förbudet mot att behandla 
känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får enligt 19 § 
första stycket PUL även behandlas för forskningsändamål, om be-
handlingen har godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor. I andra stycket samma paragraf anges att käns-
liga personuppgifter får behandlas också för statistikändamål, om 
behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhälls-
intresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger 
över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet 
som behandlingen kan innebära. Har behandlingen godkänts av en 
forskningsetisk kommitté, ska dessa förutsättningar enligt tredje 
stycket samma paragraf anses uppfyllda. 

I 7 a § arkivförordningen (1991:446) föreskrivs undantag för 
arkivmyndigheten när det gäller den personuppgiftsansvariges skyl-
dighet att lämna s.k. registerutdrag på begäran av den registrerade. I 
bestämmelsen anges att en arkivmyndighet inte behöver lämna be-
sked och information enligt 26 § PUL när det gäller personuppgifter i 
arkivmaterial som tagits emot för förvaring av myndigheten, om detta 
visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor 
arbetsinsats. Avgränsningen till arkivmaterial som tagits emot för 
förvaring innebär att undantaget inte är tillämpligt på arkivmaterial 
som kommer från arkivmyndighetens egen verksamhet. 

14.3 Dataskyddsförordningen 

14.3.1 Direkt tillämpliga bestämmelser 

I dataskyddsförordningen finns ett antal bestämmelser som särskilt 
rör personuppgiftsbehandling för arkivändamål av allmänt intresse 
samt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för 
statistiska ändamål. Enligt artikel 5.1 b gäller exempelvis att ytter-
ligare behandling (i det följande används den mer vedertagna termen 
vidarebehandling, om inte förordningstexten citeras) av person-
uppgifter för sådana ändamål, i enlighet med artikel 89.1, inte ska 
anses oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Av artikel 5.1 e följer 
att personuppgifter får lagras under en längre tid än vad som normalt 
gäller, om uppgifterna enbart kommer att behandlas för arkivändamål 
i allmänhetens intresse eller för vetenskapliga eller historiska forsk-
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ningsändamål eller för statistiska ändamål. Den förlängda bevarande-
tiden gäller i den mån som lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder vidtas i enlighet med kraven i artikel 89.1 för att säkerställa 
de registrerades fri- och rättigheter. Bestämmelserna i artikel 5 är 
direkt tillämpliga och kräver därmed inga nationella författnings-
åtgärder. 

Bestämmelserna i artikel 14.1–4 om den personuppgiftsansva-
riges informationsplikt när personuppgifter inte har erhållits från 
den registrerade ska enligt artikel 14.5 b inte tillämpas i den mån 
tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller 
skulle medföra en oproportionell ansträngning, särskilt vid behand-
ling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med 
artikel 89.1. I sådana fall ska den personuppgiftsansvarige vidta 
lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och 
friheter och berättigade intressen, inbegripet göra uppgifterna 
tillgängliga för allmänheten. På motsvarande sätt anges i arti-
kel 17.3 d att rätten till radering (”att bli bortglömd”) inte gäller i 
den utsträckning som behandlingen är nödvändig för arkivändamål 
av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsända-
mål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 
som rätten att bli bortglömd sannolikt omöjliggör eller avsevärt 
försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen. Undantagen 
i artikel 14.5 b och 17.3 d är direkt tillämpliga. 

Behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska 
enligt artikel 89.1 omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för den 
registrerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säker-
ställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se 
till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa 
åtgärder får inbegripa pseudonymisering, under förutsättning att 
ändamålen kan uppfyllas på det sättet. När ändamålen kan uppfyllas 
genom vidarebehandling av uppgifter som inte medger eller inte 
längre medger identifiering av de registrerade ska dessa ändamål upp-
fyllas på det sättet. 
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14.3.2 Bestämmelser som ger utrymme för nationella 
undantag 

I artikel 9.1 i dataskyddsförordningen anges att behandling som 
avslöjar känsliga personuppgifter ska vara förbjuden, se avsnitt 10. 
Utrymmet för undantag från detta förbud, vid behandling som är 
nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, regleras i 
artikel 9.2 j. Där anges att förbudet inte gäller om behandlingen är 
nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 
med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlemsstater-
nas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade 
syftet, vara förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till data-
skydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgär-
der för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter 
och intressen. 

Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål får det enligt arti-
kel 89.2 i dataskyddsförordningen föreskrivas undantag från de 
rättigheter som avses i artiklarna 15, 16, 18 och 21, med förbehåll 
för de villkor och skyddsåtgärder som avses i artikel 89.1. Detta får 
emellertid bara göras i den utsträckning som sådana rättigheter san-
nolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att upp-
fylla de särskilda ändamålen och sådana undantag krävs för att uppnå 
dessa ändamål. Möjligheten att föreskriva sådana undantag gäller 
enligt artikel 89.3 även avseende behandling av personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse. I detta fall får det dessutom före-
skrivas undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 19 och 20.  

I artikel 15 regleras den registrerades rätt att få bekräftelse på 
om personuppgifter rörande honom eller henne behandlas och i så 
fall få viss information, bland annat ett s.k. registerutdrag (jfr 
26 § PUL). Artikel 16 reglerar den registrerades rätt att få felaktiga 
personuppgifter rättade (jfr delar av 28 § PUL), medan artikel 18 
ger den registrerade rätt att under vissa förutsättningar kräva att 
behandlingen begränsas. Om eventuella rättelser eller radering av 
personuppgifter eller begränsningar av behandling skett i enlighet 
med artiklarna 16, 17.1 och 18, ska den personuppgiftsansvarige 
enligt artikel 19 underrätta varje mottagare till vilken personuppgif-
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terna har lämnats ut, om inte detta visar sig vara omöjligt eller med-
föra en oproportionell ansträngning (jfr delar av 28 § PUL). Den 
personuppgiftsansvarige ska dessutom, på den registrerades begä-
ran, informera denne om vilka dessa mottagare är.  

Artikel 20, som saknar motsvarighet i personuppgiftslagen, reg-
lerar rätten till dataportabilitet, dvs. den registrerades rätt att under 
vissa förutsättningar få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, 
allmänt använt och maskinläsbart format och sedan överföra dessa 
till en annan personuppgiftsansvarig.  

I artikel 21 i dataskyddsförordningen föreskrivs att den registre-
rade ska ha rätt att göra invändningar mot behandling av personupp-
gifter. Denna rätt gäller enligt artikel 21.1 bland annat vid behandling 
av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller f. Enligt arti-
kel 21.6 får den registrerade motsätta sig behandling för vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål av 
skäl som rör hans eller hennes personliga situation, om inte behand-
lingen är nödvändig för utförandet av en arbetsuppgift av allmänt 
intresse.  

14.4 Överväganden och förslag – arkivändamål 
av allmänt intresse 

14.4.1 Allmänt intresse 

I dataskyddsförordningen används begreppet arkivändamål av all-
mänt intresse, i stället för det som i dataskyddsdirektivet benämns 
historiska ändamål. Begreppet allmänt intresse är ett unionsrättsligt 
begrepp som inte med enkelhet låter sig avgränsas. Begreppet defi-
nieras varken i dataskyddsdirektivet eller i dataskyddsförordningen 
och dess innebörd har ännu inte heller utvecklats av EU-domsto-
len. Rent språkligt kan begreppet allmänt intresse antas avse något 
som är av intresse för eller berör många människor på ett bredare 
plan, i motsats till ett särintresse. Den närmare innebörden av be-
greppet arkivändamål av allmänt intresse, särskilt i förhållande till 
begreppet historiska forskningsändamål, behöver dock klargöras i 
rättstillämpningen, inte minst genom EU-domstolens praxis.  

Det står emellertid enligt vår mening klart att den behandling av 
personuppgifter som sker för att uppfylla krav på bevarande för 
andra syften, såsom exempelvis kravet på arkivering av räkenskaps-
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information enligt bokföringslagen (1999:1078), inte utgör behand-
ling för arkivändamål av allmänt intresse.  

14.4.2 Rättslig grund och tillåten vidarebehandling 

Utredningens förslag: Regeringen och Riksarkivet ska få meddela 
föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse utanför arkivlagstiftningens tillämpningsområde. 
Riksarkivet ska även i förvaltningsbeslut få fastställa rättslig grund 
för ett enskilt organs behandling av personuppgifter för arkivända-
mål av allmänt intresse. 

 
Utredningens bedömning: Myndigheter och andra organ som 
omfattas av arkivlagstiftningen har redan enligt gällande rätt rätts-
lig grund för behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse. 

Vidarebehandling av personuppgifter för arkivändamål av all-
mänt intresse ska enligt dataskyddsförordningen inte anses vara 
oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Någon rättslig grund 
behöver inte fastställas för sådan vidarebehandling. 

Vad gäller för de organ som omfattas av arkivlagstiftningen? 

Svenska myndigheter och vissa andra organ är enligt arkivlagen 
(1990:782) skyldiga att bevara sina allmänna handlingar. Myndig-
heternas arkiv är enligt 3 § arkivlagen en del av det nationella kultur-
arvet och ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för 
rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. För till-
synen av att myndigheterna och andra organ fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen finns det arkivmyndigheter. Inom den statliga för-
valtningen är Riksarkivet arkivmyndighet. En arkivmyndighet har 
enligt 9 § arkivlagen rätt att överta arkivmaterial från en myndighet 
som står under dess tillsyn, antingen efter överenskommelse eller på 
grund av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten.  

Behandling av en viss personuppgift för andra ändamål än den 
ursprungligen samlades in är enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförord-
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ningen tillåten endast om vidarebehandlingen är förenlig med de 
ändamål som uppgiften ursprungligen samlades in för. I sådana fall, 
dvs. när vidarebehandlingen är förenlig med de ursprungliga ända-
målen, krävs det enligt skäl 50 inte någon annan rättslig grund än den 
som gav legitimitet till att personuppgiften samlades in. Om behand-
lingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige 
har i uppgift att utföra kan det enligt skäl 50 närmare föreskrivas för 
vilka uppgifter och syften ytterligare behandling bör anses som för-
enlig och laglig. Att ytterligare behandling för bland annat arkivända-
mål av allmänt intresse ska betraktas som förenlig och laglig behand-
ling av uppgifter följer dock direkt av artikel 5.1 b. 

Det står enligt vår mening klart att den behandling av personupp-
gifter som myndigheter och andra organ utför när de som en följd av 
arkivlagens bestämmelser arkiverar sina allmänna handlingar utgör en 
vidarebehandling som sker för arkivändamål av allmänt intresse. 
Behandlingen ska därmed enligt artikel 5.1 b inte anses som oförenlig 
med de ursprungliga ändamålen. Det krävs då inte någon annan sepa-
rat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av person-
uppgifter medgavs (skäl 50).  

Vidarebehandling är det bara fråga om när ett och samma organ, 
eller dennes personuppgiftsbiträde, utför ytterligare behandlingar 
avseende en viss uppgift. När en arkivmyndighet, t.ex. Riksarkivet, 
övertar arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret 
för det materialet till arkivmyndigheten (9 § tredje stycket arkiv-
lagen). Den myndighet som har överlämnat materialet förfogar där-
efter inte längre över detta. Den myndigheten bestämmer inte heller 
längre över ändamålen och medlen för arkivmyndighetens behandling 
av de personuppgifter som förekommer i materialet. I dataskydds-
förordningens mening kan arkivmyndigheten därför inte betraktas 
som ett personuppgiftsbiträde, som endast vidarebehandlar uppgifter 
för den andra myndighetens räkning. Arkivmyndigheten bär i stället 
personuppgiftsansvaret för de behandlingar som sker därefter (se 
definitionen av begreppet personuppgiftsansvarig i artikel 4.7 i data-
skyddsförordningen). En arkivmyndighet är givetvis även, precis som 
alla andra myndigheter, personuppgiftsansvarig för all annan behand-
ling av personuppgifter som utförs i den egna verksamheten.  

Detta innebär att det behövs en rättslig grund för arkivmyndig-
heternas insamling och annan behandling av de personuppgifter som 
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finns i det material som övertas från andra myndigheter. Den behand-
lingen sker för att utföra en i arkivlagstiftningen fastställd uppgift av 
allmänt intresse (se avsnitt 8.3.4). Nödvändig behandling hos arkiv-
myndigheterna kan därmed ske med dessa bestämmelser som rättslig 
grund, enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. 

Vad gäller för enskilda arkiv? 

Organ som inte omfattas av arkivlagstiftningen kan i vissa fall också 
ha anledning att behandla personuppgifter för arkivändamål av all-
mänt intresse. Om syftet med behandlingen är just detta, och inte 
t.ex. historiska forskningsändamål, måste dock bedömas från fall till 
fall. Av skäl 158 till dataskyddsförordningen framgår att ett sådant 
organ bör ha en rättslig skyldighet att förvärva, bevara, bedöma, orga-
nisera, beskriva, kommunicera, främja, sprida och ge tillgång till upp-
gifter av bestående värde för allmänintresset. Medlemsstaterna bör 
enligt samma skäl också ha rätt att föreskriva att personuppgifter får 
vidarebehandlas för arkivering, exempelvis i syfte att tillhandahålla 
specifik information om politiskt beteende under tidigare totalitära 
regimer, folkmord, brott mot mänskligheten, särskilt Förintelsen, 
eller krigsförbrytelser.  

Det bör noteras att dataskyddsförordningen inte gäller för 
behandling av personuppgifter som avser avlidna personer (skäl 27). 
Detta innebär i praktiken att många enskilda arkiv inte berörs av 
dataskyddsregleringen, såsom historiska släktarkiv eller liknande sam-
lingar som inte innehåller några uppgifter om nu levande personer. 

Insamling av arkivmaterial som innehåller personuppgifter 

Det finns i Sverige ett antal enskilda arkivinstitutioner, såväl regionala 
som nationella, som samlar in personuppgifter enbart för arkivända-
mål av allmänt intresse. Den rättsliga grunden för denna behandling 
torde i normalfallet vara att verksamheten är av allmänt intresse. Det 
är dock oklart om denna uppgift alltid är fastställd i enlighet med 
svensk rätt. När dataskyddsförordningen börjar tillämpas kan därmed 
den rättsliga grunden för de enskilda arkivinstitutionernas behandling 
av personuppgifter komma att ifrågasättas. Det bör därför införas en 
bestämmelse i dataskyddslagen som gör det möjligt för regeringen 
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eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före-
skrifter som tillåter behandling av personuppgifter för arkivändamål 
av allmänt intresse också utanför arkivlagstiftningens tillämpnings-
område. Föreskriftsrätten bör enligt vår mening delegeras till Riks-
arkivet.  

Det är tänkbart att det kan uppstå enstaka situationer där före-
skriftsformen inte är lämplig, men där det ändå finns skäl att tillåta 
behandling för arkivändamål av allmänt intresse. Det kan till exempel 
röra sig om behandling som ska ske av ett enskilt organ under en 
begränsad tid eller i ett mycket begränsat avseende. I likhet med den 
ordning som gäller avseende behandling av personuppgifter om 
lagöverträdelser enligt 21 § PUL, och som föreslås i avsnitt 11.4, bör 
därför Riksarkivet i enskilda fall kunna pröva om den behandling som 
sker hos en enskild aktör är arkivverksamhet av allmänt intresse i 
dataskyddsförordningens mening. De närmare kriterierna för denna 
prövning skulle vid behov kunna fastställas i föreskrifter på lägre 
normnivå. Om arkivverksamheten uppfyller dataskyddsförordning-
ens krav kan det enskilda organet genom ett särskilt beslut medges 
rätt att behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intres-
se. Den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för detta 
ändamål kan då ske med beslutet som rättslig grund. Ett förvaltnings-
beslut som går organet emot bör kunna överklagas, se avsnitt 19.8. 

Det bör noteras att regeringen, i propositionen om kulturarvs-
politik, har bedömt att det finns anledning att genomföra en bred 
översyn av arkivväsendet i landet och att denna översyn även ska 
tydliggöra de enskilda arkivens viktiga roll som en del av det gemen-
samma kulturarvet.3 Vi välkomnar en sådan översyn och förutsätter 
att frågor kring de enskilda arkivens behandling av personuppgifter 
då kommer att utredas närmare.   

                                                                                                                                                          
3 Prop. 2016/17:116, s. 174 f. 
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Vidarebehandling av personuppgifter  

Det förekommer att enskilda organ har skäl att bevara uppgifter 
under en längre tid än vad som krävs för det ursprungliga ändamålet. 
En sådan vidarebehandling skulle bland annat kunna ske för arkiv-
ändamål av allmänt intresse eller för historiska forskningsändamål. 
Behandling av personuppgifter för forskningsändamål omfattas emel-
lertid inte av våra överväganden, utan tas om hand av Forskningsdata-
utredningen. 

Vidarebehandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt 
intresse ska enligt artikel 5.1 b inte anses som oförenlig med de 
ursprungliga ändamålen. Det krävs därmed i och för sig inte någon 
annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av 
personuppgifter medgavs (skäl 50). Det kan dock i det enskilda fallet 
vara svårt för den personuppgiftsansvarige, den registrerade och till-
synsmyndigheten att bedöma om arkivverksamheten är av allmänt 
intresse på det sätt som avses i dataskyddsförordningen. I de fall detta 
inte följer direkt av de föreskrifter som har meddelats bör den per-
sonuppgiftsansvarige ha samma möjlighet som enskilda arkivinstitu-
tioner att få frågan prövad och fastställd genom förvaltningsbeslut.  

Enskilda arkiv som överlämnas till Riksarkivet 

Enskilda arkiv som överlämnas till Riksarkivet för förvaring utgör en 
kategori som bör beröras särskilt. Enligt 6 § andra stycket förord-
ningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet får Riksarkivet ta 
emot arkivhandlingar från enskilda om de är av särskild betydelse för 
forskning och kulturarv. Enligt vår bedömning innebär detta att 
sådana arkiv måste anses vara av allmänt intresse. Handlingar som har 
tagits emot för förvaring ska dessutom enligt 7 § samma förordning 
hållas tillgängliga. Som exempel på enskilda arkiv som överlämnats till 
Riksarkivet på denna grund kan nämnas de s.k. idrottsarkiven, som 
härrör från bland annat Riksidrottsförbundets verksamhet. 

Den vidarebehandling som utförs för att bilda denna typ av enskil-
da arkiv ska enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen, på grund av 
att den sker för arkivändamål av allmänt intresse, anses vara förenlig 
med det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in. 
Den insamling av personuppgifter som Riksarkivet utför i samband 
med att en sådant enskilt arkiv lämnas in sker med stöd av myn-
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dighetens instruktion och utgör därmed en fastställd uppgift av all-
mänt intresse. Riksarkivets behandling av de personuppgifter som 
finns i de enskilda arkiven kan därmed ske på denna rättsliga grund, 
enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.  

Det förekommer också att enskilda arkiv överlämnas till Riks-
arkivet som deposition, dvs. utan att äganderätten övergår. I sådana 
fall kan parterna avtala om att Riksarkivet ska ges ett privaträttsligt 
uppdrag att i egenskap av personuppgiftsbiträde förvara och vårda 
materialet för deponentens räkning. 

14.4.3 Förhållandet till arkivlagstiftningen och behandling 
av känsliga personuppgifter  

Utredningens förslag: Känsliga personuppgifter och uppgifter 
om lagöverträdelser ska få behandlas om behandlingen är nödvän-
dig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa föreskrif-
ter om bevarande och vård av arkiv.  

Regeringen och Riksarkivet ska få meddela föreskrifter som 
också i andra fall tillåter behandling av känsliga personuppgifter 
för arkivändamål av allmänt intresse. Riksarkivet ska även i enskil-
da fall få besluta att ett enskilt organ får behandla sådana person-
uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.  

 
Bestämmelsen i 8 § andra stycket första meningen PUL tydliggör att 
personuppgiftslagen inte hindrar att en myndighet, i enlighet med 
arkivbestämmelserna, arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller 
att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. I praktiken inne-
bär detta att arkivlagstiftningen har företräde framför personupp-
giftslagen. Detta är en nödvändig utgångspunkt för att den svenska 
offentlighetsprincipen fullt ut ska kunna fylla sin funktion. Det finns 
ingenting i dataskyddsförordningen som förhindrar att ett sådant 
synsätt bibehålls. Tvärtom säkerställs offentlighetsprincipens ställ-
ning genom artikel 86 i förordningen.  

Lagring och annan behandling av personuppgifter för arkivända-
mål av allmänt intresse är dessutom särskilt gynnad i dataskydds-
förordningen, precis som i dataskyddsdirektivet. Det är till exempel 
tillåtet att bevara personuppgifter under längre tid än vad som annars 
är nödvändigt, i den mån uppgifterna enbart behandlas för arkivända-
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mål av allmänt intresse och under förutsättning att lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder genomförs (artiklarna 5.1 e och 89.1).  

Vad gäller behandling av känsliga personuppgifter ger artikel 9.2 j i 
dataskyddsförordningen ett tydligare utrymme för undantag än data-
skyddsdirektivet. I bestämmelsen anges att behandling får ske för 
arkivändamål av allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller 
nationell rätt som står i proportion till det eftersträvade syftet, är 
förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och inne-
håller bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säker-
ställa den registrerades rättigheter och intressen. 

Behandling för arkivändamål av allmänt intresse av person-
uppgifter som inte utgör känsliga personuppgifter regleras av direkt 
tillämpliga bestämmelser i dataskyddsförordningen. Vidare följer det 
direkt av förordningen att vidarebehandling av personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse inte ska anses som oförenlig med de 
ursprungliga ändamålen. Det behövs därmed, enligt skäl 50, inte 
någon separat rättslig grund för en sådan behandling. Det faktum att 
behandling av känsliga personuppgifter för arkivändamål särbehand-
las i artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen talar dock för att all 
behandling av känsliga personuppgifter för arkivändamål, även vidare-
behandling, måste omfattas av en särskild undantagsreglering för att 
vara tillåten. Denna bestämmelse förutsätter nämligen att gällande 
rätt innehåller bestämmelser om lämpliga och särskilda skyddsåtgär-
der för att säkerställa den registrerades rättigheter och intressen. Den 
vidarebehandling av känsliga personuppgifter som myndigheter och 
andra organ utför som en följd av arkivlagens bestämmelser är där-
med inte tillåten enbart på grundval av det undantag från förbudet 
som tillämpats vid behandlingen för det ursprungliga ändamålet.  

Vi bedömer därför att det i dataskyddslagen behövs en bestäm-
melse som i likhet med 8 § andra stycket första meningen PUL till-
låter att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar som 
innehåller känsliga personuppgifter samt att arkivmaterial som inne-
håller känsliga personuppgifter tas om hand av en arkivmyndighet. 
Den svenska lagstiftningen på detta område, med beaktande av de 
skyddsåtgärder som föreskrivs i form av sekretess och i register-
författningar och genom gallringsföreskrifter, måste i sig anses vara 
proportionell till det eftersträvade syftet och förenlig med det väsent-
liga innehållet i rätten till dataskydd.  



Arkiv och statistik SOU 2017:39 

222 

Eftersom behandling för arkivändamål av allmänt intresse av per-
sonuppgifter som inte utgör känsliga personuppgifter regleras av 
direkt tillämpliga bestämmelser i dataskyddsförordningen bör bestäm-
melsen i dataskyddslagen utformas som ett undantag från förbudet 
mot behandling av känsliga personuppgifter. Vi föreslår således att 
dataskyddslagen ska innehålla en bestämmelse som anger att känsliga 
personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att 
den personuppgiftsansvarige ska kunna följa föreskrifter om beva-
rande och vård av arkiv. Bestämmelsen medför att dataskyddsförord-
ningen och dataskyddslagen inte hindrar att allmänna handlingar 
arkiveras och bevaras eller att arkivmaterial tas om hand av en arkiv-
myndighet. Den författningstekniska skillnaden mellan 8 § andra 
stycket första meningen PUL och den bestämmelse som vi föreslår 
innebär således ingen saklig förändring i denna del. 

Arkivlagstiftningen omfattar inte bara myndigheter utan även 
vissa utpekade enskilda organ. För dessa organ skulle det i enstaka fall 
kunna uppstå en normkonflikt mellan arkivlagstiftningen och 
begränsningen i artikel 10 i dataskyddsförordningen avseende enskil-
das behandling av personuppgifter om lagöverträdelser (se kapi-
tel 11). Dataskyddslagen bör därför även innehålla en bestämmelse 
som, på motsvarande sätt som avseende känsliga personuppgifter, 
tillåter behandling av personuppgifter om lagöverträdelser, om be-
handlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska 
kunna följa föreskrifter om bevarande och vård av arkiv. 

När det gäller enskilda arkiv som inte omfattas av arkivlagstift-
ningen finns det inga föreskrifter om bevarande och vård av arkiv 
som ska följas. Det kan dock även hos dessa organ finnas ett allmänt 
intresse av att känsliga personuppgifter bevaras. Sådant bevarande bör 
enligt vår bedömning också tillåtas under vissa förutsättningar. 
Risken är annars uppenbar att viktig information om vår samtid för 
alltid går förlorad. Det bör därför införas en bestämmelse i data-
skyddslagen som anger att regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer får meddela föreskrifter som tillåter att känsliga 
personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. 
Föreskriftsrätten bör delegeras till Riksarkivet. Riksarkivet bör även i 
enskilda fall få besluta att ett enskilt organ får behandla sådana per-
sonuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Ett sådant förvalt-
ningsbeslut bör lämpligen meddelas i samband med att den rättsliga 
grunden fastställs för organets behandling av personuppgifter för 
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arkivändamål av allmänt intresse. Beslutet kan även meddelas som 
komplement till en tidigare antagen föreskrift som ger organet 
rättslig grund för behandling av personuppgifter för detta ändamål. 

För enskilda arkiv finns det inte några generella föreskrifter om 
särskilda skyddsåtgärder, utöver dem som följer direkt av dataskydds-
förordningen och den som vi föreslår i följande avsnitt. Mot bak-
grund av att de enskilda arkiven sinsemellan uppvisar stora olikheter 
är det heller inte lämpligt att i lag slå fast att en viss typ av ytterligare 
skyddsåtgärd alltid ska gälla vid behandling av känsliga personupp-
gifter. Det bör i stället ankomma på regeringen eller Riksarkivet att 
bedöma om beslut som tillåter ett enskilt organ att behandla känsliga 
personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser ska vill-
koras av att den personuppgiftsansvarige vidtar särskilda åtgärder och 
i så fall vilka. Vidare följer det givetvis direkt av dataskyddsförord-
ningen att ett beslut som tillåter behandling av känsliga person-
uppgifter bara kan tillämpas om behandlingen i sig vilar på rättslig 
grund eller utgör en tillåten vidarebehandling.  

14.4.4 Lämpliga skyddsåtgärder 

Utredningens förslag: Personuppgifter som behandlas enbart 
för arkivändamål av allmänt intresse ska inte få användas för att 
vidta åtgärder i fråga om den registrerade annat än om det finns 
synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. 
Denna begränsning ska inte hindra en myndighet från att 
använda personuppgifter som finns i allmänna handlingar. 

 
Behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 
ska enligt artikel 89.1 i dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter och friheter. Denna 
bestämmelse, som är direkt tillämplig, är den personuppgiftsansvarige 
skyldig att följa. För att behandling av känsliga personuppgifter ska 
vara tillåten för arkivändamål av allmänt intresse krävs dessutom, 
enligt artikel 9.2 j, att unionsrätten eller den nationella rätten inne-
håller bestämmelser om sådana åtgärder. 

I 9 § fjärde stycket PUL anges, som en generell skyddsåtgärd, att 
personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller veten-
skapliga ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
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registrerade bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller 
det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala 
intressen. Enligt 8 § andra stycket PUL gäller dock denna begräns-
ning inte för en myndighets användning av personuppgifter i 
allmänna handlingar.  

När en personuppgift inte längre behöver behandlas för det 
ursprungliga ändamålet ska den, enligt huvudregeln i artikel 5.1 e i 
dataskyddsförordningen, gallras eller anonymiseras. Undantag gäller 
dock om det finns ett berättigat arkivändamål av allmänt intresse. 
Möjligheten till förlängd bevarandetid förutsätter att uppgiften 
”enbart” behandlas för arkivändamål. Det kan emellertid inte uteslu-
tas att en arkiverad uppgift åter kan komma att behövas även för 
andra ändamål, t.ex. i den personuppgiftsansvariges kärnverksamhet. 
Begränsningen i 9 § fjärde stycket PUL förhindrar sådan återanvänd-
ning i vissa situationer. Frågan är om en motsvarande skyddsåtgärd 
bör införas även i dataskyddslagen. För att kunna ta ställning till 
denna fråga är det nödvändigt att först analysera innebörden av den 
s.k. finalitetsprincipen. 

Finalitetsprincipen 

Dataskyddsförordningen bygger, precis som dataskyddsdirektivet 
och personuppgiftslagen, på förutsättningen att varje ny behandling 
ska prövas mot det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen sam-
lades in av den personuppgiftsansvarige. I artikel 5.1 b i förordningen 
anges nämligen att uppgifter inte får behandlas på ett sätt som är 
oförenligt med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Bestäm-
melsen ger uttryck för den s.k. finalitetsprincipen. Denna begräns-
ning är relevant i förhållande till varje behandling som den person-
uppgiftsansvarige eller dennes biträde utför efter själva insamlingen. 
Varje efterföljande behandlingsåtgärd, inklusive den tekniska bearbet-
ning och lagring som ofta är oundviklig när uppgifter har samlats in, 
utgör nämligen en ytterligare behandling (dvs. vidarebehandling) i 
förordningens mening. Detta gäller enligt artikel 29-gruppen oavsett 
om denna behandling sker för samma ändamål som det för vilka upp-
gifterna samlades in eller för något annat ändamål.4  

                                                                                                                                                          
4 Jfr Artikel 29-gruppens yttrande 3/2013 om ändamålsbegränsning, s. 21. 



SOU 2017:39 Arkiv och statistik 

225 

En uppgift som bevaras hos en personuppgiftsansvarig endast för 
arkivändamål av allmänt intresse, t.ex. som en följd av arkivlagstift-
ningen, har normalt inte samlats in för just detta ändamål (utom hos 
Riksarkivet och andra arkivmyndigheter). Uppgiften har i stället sam-
lats in för något helt annat ändamål, såsom för handläggning av ett 
ärende i den personuppgiftsansvariges kärnverksamhet. Arkiveringen 
utgör därför en vidarebehandling, som är tillåten eftersom den inte 
ska anses oförenlig med det ursprungliga ändamål för vilket uppgiften 
samlades in. Det är viktigt att notera att det är i förhållande till detta 
ursprungliga insamlingsändamål som varje vidarebehandling även av 
en arkiverad uppgift ska prövas. Finalitetsprincipen innebär nämligen 
inte att behandlingen ska prövas mot det ändamål för vilket den 
senaste vidarebehandlingen utfördes, i detta fall arkivändamålet. 
Dataskyddsförordningen, liksom dataskyddsdirektivet, förbjuder 
endast vidarebehandling som är oförenlig med det ursprungliga insam-
lingsändamålet. Detta innebär att vidarebehandling kan ske för nya 
ändamål som är oförenliga med varandra, så länge de nya ändamålen 
var för sig inte är oförenliga med det ursprungliga insamlingsända-
målet.  

Finalitetsprincipen utgör således inte i sig något hinder mot att en 
uppgift som har bevarats hos den personuppgiftsansvarige enbart för 
arkivändamål återförs till kärnverksamheten för vidarebehandling, 
förutsatt att den nya behandlingen är förenlig med det ursprungliga 
insamlingsändamålet. I en sådan situation behöver den personupp-
giftsansvarige varken samla in uppgiften på nytt eller inhämta den 
registrerades samtycke till behandlingen. Den nya behandlingen krä-
ver enligt dataskyddsförordningen inte heller någon annan rättslig 
grund än den med stöd av vilken den ursprungliga insamlingen med-
gavs (skäl 50). Det är alltså endast förenligheten med insamlingsända-
målet som måste bedömas. Detta skiljer sig från det synsätt som har 
gällt hittills, nämligen att varje vidarebehandling måste kunna hän-
föras till något av de tillåtna fall av behandling som anges i 10 § PUL.  

En arkiverad uppgift kan lika lite som någon annan uppgift 
behandlas för ett ändamål som är oförenligt med det ursprungliga 
insamlingsändamålet. Uppgiften måste i ett sådant fall samlas in på 
nytt, trots att den faktiskt redan finns hos den personuppgiftsansva-
rige. I vissa fall kan det dock vara tillräckligt att hämta in den registre-
rades samtycke till att den arkiverade uppgiften behandlas för nya 
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ändamål.5 Ett sådant nytt samtycke utgör då rättslig grund för den 
nya behandlingen. 

Bör dataskyddslagen innehålla en användningsbegränsning?  

Enligt 9 § fjärde stycket PUL, läst tillsammans med 8 § andra stycket 
andra meningen PUL, får inga andra än myndigheter använda 
arkiverade personuppgifter för att vidta en åtgärd i fråga om den 
registrerade, om inte den registrerade själv har lämnat sitt samtycke 
eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala 
intressen. Bestämmelsen utgör därmed en begränsning av möjlighe-
ten att behandla arkiverade uppgifter för andra ändamål än arkivända-
målet. Denna begränsning gäller oavsett om den nya behandlingen 
skulle ske för det ursprungliga insamlingsändamålet eller för något 
annat därmed förenligt ändamål. Av förarbetena framgår dock att 
bestämmelsen inte aktualiseras om en arkiverad uppgift även behand-
las för andra ändamål, dvs. inte enbart för arkivändamål.6 En uppgift 
som fortfarande behövs i kärnverksamheten och därför behandlas där 
kan alltså användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade, 
även om samma uppgift också förekommer i en arkiverad handling 
hos den personuppgiftsansvarige.  

Förarbetena till 9 § fjärde stycket PUL ger ingen vägledning 
rörande vad som avses med uttrycket ”åtgärder i fråga om den 
registrerade”. I doktrinen har dock framförts att enbart ett utläm-
nande av personuppgifterna till tredje man inte torde innebära att en 
åtgärd vidtas i fråga om den registrerade, ens om tredje man avser att 
vidta en sådan åtgärd.7  

Som exempel på när det skulle kunna finnas synnerliga skäl med 
hänsyn till den registrerades vitala intressen nämns i förarbetena att 
en forskare som har upptäckt ett samband mellan en medicin och 
en allvarlig sjukdom måste kunna använda arkiverade personupp-
gifter för att varna dem som tagit medicinen.8  

                                                                                                                                                          
5 Artikel 29-gruppens yttrande 3/2013 om ändamålsbegränsning, s. 26. 
6 SOU 1997:39 s. 359 f. 
7 Öman och Lindblom, Personuppgiftslagen (20 december 2016, Zeteo), kommentaren till 
9 § fjärde stycket PUL. 
8 Prop. 1997:98:44 s. 120. 
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Enligt vår bedömning utgör bestämmelsen i 9 § fjärde stycket PUL 
en väl avvägd skyddsåtgärd. En motsvarande begränsning bör därför 
införas även i dataskyddslagen och bör, precis som den nu gällande 
bestämmelsen, inte bara avse känsliga personuppgifter. Den nya 
bestämmelsen bör dock utformas så att det tydligare än i dag framgår 
att användningsbegränsningen bara gäller personuppgifter som enbart 
behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Det finns vidare inget 
skäl att ange i paragrafen att uppgifter får användas med den registre-
rades samtycke. Om samtycke inhämtas till att en arkiverad uppgift 
används för nya ändamål, kan behandlingen nämligen jämställas med 
personuppgiften samlas in på nytt med stöd av artikel 6.1 a i data-
skyddsförordningen.9 Någon saklig skillnad mellan vårt förslag och 
9 § fjärde stycket PUL är inte avsedd. 

Vad gäller myndigheternas arkiv utgör de nationella författnings-
bestämmelserna om sekretess en särskild skyddsåtgärd, eftersom 
dessa har utformats noggrant efter en avvägning mellan behovet av 
skydd och intresset av insyn. Dessutom omfattas myndigheternas 
arkiv av allmänna bestämmelser om skydd av arkiv, bland annat Riks-
arkivets föreskrifter, och krav på avskiljande i registerförfattningar. 
Ytterligare skyddsåtgärder, t.ex. i form av användningsbegränsningar 
som förhindrar återanvändning av arkiverade uppgifter, bör vid behov 
införas i sektorsspecifika författningar och inte i den generella lagen. 
Den föreslagna bestämmelsen om begränsningar av möjligheten att 
vidta åtgärder i fråga om den registrerade ska därför inte hindra 
myndigheter från att använda personuppgifter som finns i allmänna 
handlingar. Förslaget medför därmed ingen förändring i förhållande 
till vad som gäller enligt personuppgiftslagen.   

                                                                                                                                                          
9 Jfr Artikel 29-gruppens yttrande 3/2013 om ändamålsbegränsning, s. 27. 
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14.4.5 Undantag från vissa av den registrerades rättigheter 

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i 
arkivförordningens bestämmelse om undantag från rätten till s.k. 
registerutdrag ska ersättas med en hänvisning till dataskyddsför-
ordningen. 

En arkivmyndighet ska inte behöva rätta, komplettera eller 
begränsa behandlingen av personuppgifter i arkivmaterial som 
tagits emot för förvaring av myndigheten.  

Rätten att göra invändningar ska inte gälla vid arkivmyndig-
heters behandling av personuppgifter i arkivmaterial som tagits 
emot för förvaring av myndigheten. 

 
Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt intresse 
får det enligt artikel 89.3 i dataskyddsförordningen föreskrivas 
undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 15, 16, 18, 19, 20 
och 21, med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i 
artikel 89.1 (se avsnitt 14.3.2). Detta får emellertid bara göras i den 
utsträckning som sådana rättigheter sannolikt kommer att göra det 
omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen och 
sådana undantag krävs för att uppnå detta ändamål.  

Såväl offentliga som enskilda arkiv fyller en viktig samhällsfunk-
tion. I synnerhet är väl fungerande myndighetsarkiv av grundläg-
gande betydelse för forskning och utveckling, insyn och delaktig-
het, ansvarsutkrävande och demokrati. Detta intresse kan i vissa 
situationer väga tyngre än den enskildes intresse av att kunna utöva 
sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det finns därför 
skäl att överväga om Sverige bör utnyttja det utrymme som förord-
ningen ger för att föreskriva undantag från vissa av dessa rättighe-
ter, om det annars skulle bli omöjligt eller mycket svårare att upp-
fylla arkivändamålet. Vår allmänna utgångspunkt är dock att de 
registrerades rättigheter inte bör inskränkas i större utsträckning än 
vad som gäller enligt gällande rätt.    
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Rätten till tillgång (s.k. registerutdrag) 

Motsvarigheten till artikel 15 i dataskyddsförordningen, rörande den 
registrerades rätt att på begäran få besked om huruvida personupp-
gifter som rör honom eller henne behandlas (s.k. registerutdrag), 
finns i 26 § PUL. I tredje stycket i denna paragraf anges att sådan 
information inte behöver lämnas om personuppgifter i löpande text 
som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som 
utgör minnesanteckning eller liknande. Detta undantag gäller dock 
inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om uppgif-
terna behandlas enbart för historiska, statistiska eller vetenskapliga 
ändamål eller, när det gäller löpande text som inte fått sin slutliga 
utformning, om uppgifterna har behandlats under längre tid än ett år.  

Undantaget i 26 § tredje stycket PUL är därmed inte tillämpligt 
vid sådan behandling som sker för arkivändamål av allmänt intresse. 
Den registrerades rätt till registerutdrag enligt personuppgiftslagen 
omfattar således alla typer av arkiverade uppgifter, även i form av 
minnesanteckningar eller liknande. Denna ordning bör enligt vår 
bedömning bestå. Vi ser således inte skäl att föreslå något generellt 
undantag från rätten till information enligt artikel 15 i dataskydds-
förordningen vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse. Frågan om behovet i övrigt av undantag från rätten 
till registerutdrag behandlas i avsnitt 13. 

I 7 a § arkivförordningen anges emellertid att en arkivmyndighet 
inte behöver lämna besked och information enligt 26 § PUL när det 
gäller personuppgifter i arkivmaterial som tagits emot för förvaring av 
myndigheten, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en 
oproportionerligt stor arbetsinsats. Vi anser att ett liknande undantag 
från artikel 15 i dataskyddsförordningen krävs för att arkivändamålet 
för behandling av personuppgifter i Riksarkivets och andra arkivmyn-
digheters verksamhet även i fortsättningen ska kunna uppnås. Vi 
föreslår därför att 7 a § arkivförordningen ändras på så sätt att hänvis-
ningen till 26 § PUL byts ut mot artikel 15 i dataskyddsförordningen. 
Det bör noteras att undantaget kan tillämpas endast under förutsätt-
ning att de direkt tillämpliga villkoren i artikel 89.1 i dataskydds-
förordningen om bland annat skyddsåtgärder och uppgiftsmini-
mering efterlevs.  
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Rätten till rättelse av personuppgifter  
och begränsning av behandling 

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt 
att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personupp-
gifter kompletterade. Artikel 18 ger den registrerade rätt att under 
vissa omständigheter kräva att behandlingen av personuppgifter 
begränsas. Bestämmelsernas motsvarighet finns i 28 § PUL första 
meningen, som anger att den personuppgiftsansvarige är skyldig att 
på begäran av den registrerade snarast bland annat rätta eller blockera 
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med per-
sonuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den 
lagen. Personuppgiftslagen innehåller inte något undantag från dessa 
rättigheter och det gör inte heller arkivlagstiftningen. Vi anser att det 
inte heller i förhållande till artiklarna 16 och 18 i dataskyddsförord-
ningen bör införas något generellt undantag från den registrerades 
rättigheter vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse.  

Riksarkivet och andra arkivmyndigheter utför inte några rättelser i 
de handlingar som bevaras där, bland annat eftersom det skulle utgöra 
en otillåten förvanskning av allmänna handlingar. En rättelse kan i det 
enskilda fallet även riskera att försämra den enskildes rättigheter, om 
den medför att det inte längre är möjligt att i efterhand kontrollera 
myndigheternas verksamhet och ge upprättelse om ett fel har begåtts. 
Riksarkivet blockerar inte heller personuppgifter i arkiven. Enligt vår 
bedömning krävs det ett uttryckligt undantag från artiklarna 16 och 
18 i dataskyddsförordningen för att denna etablerade hantering ska 
kunna fortgå, vilket i sin tur är en förutsättning för att offentlighets-
principen ska kunna upprätthållas.  

Det bör därför införas en bestämmelse i arkivförordningen som 
anger att en arkivmyndighet inte behöver rätta eller komplettera 
personuppgifter enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen, när det 
gäller personuppgifter i arkivmaterial som tagits emot för förvaring av 
myndigheten. På motsvarande sätt bör arkivmyndigheten inte vara 
skyldig att begränsa behandlingen av personuppgifterna enligt 
artikel 18 i dataskyddsförordningen. Avgränsningen till arkivmaterial 
som tagits emot för förvaring av myndigheten innebär, precis som i 
7 a § arkivförordningen, att undantagen inte är tillämpliga avseende 
personuppgifter i arkivmaterial som härrör från arkivmyndighetens 
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egen verksamhet. Beslut med stöd av dessa nya bestämmelser bör 
kunna överklagas på samma sätt som beslut enligt 7 a § arkivförord-
ningen. 

Den omständigheten att arkivmyndigheten inte behöver komplet-
tera personuppgifter innebär inte ett förbud mot att göra detta eller 
vidta någon liknande åtgärd, om arkivmyndigheten bedömer att det 
är lämpligt. Detta förutsätter dock att åtgärden inte medför en 
otillåten förvanskning av allmänna handlingar eller en otillåten 
inskränkning av var och ens rätt att ta del av sådana handlingar.  

Det bör noteras att de föreslagna undantagen får tillämpas 
endast under förutsättning att de direkt tillämpliga villkoren i 
artikel 89.1 i dataskyddsförordningen om bland annat skyddsåtgär-
der och uppgiftsminimering efterlevs.  

I sammanhanget bör nämnas att rätten till radering, som också 
framgår av 28 § PUL, regleras i artikel 17 i dataskyddsförordning-
en. Enligt den direkt tillämpliga bestämmelsen i artikel 17.3 d gäller 
dock inte denna rätt vid behandling för arkivändamål av allmänt 
intresse, i den utsträckning som rätten sannolikt omöjliggör eller 
avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med behandlingen.  

Anmälningsskyldighet vid rättelse och radering 
av personuppgifter samt begränsning av behandling 

Enligt artikel 19 i dataskyddsförordningen ska den personuppgifts-
ansvarige underrätta dem som personuppgifter har lämnats ut till, om 
rättelse, radering eller begränsning sker enligt artiklarna 16–18. Mot-
svarande underrättelseskyldighet regleras i 28 § andra meningen PUL. 
I denna bestämmelse anges att underrättelse inte behöver lämnas, om 
det visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt 
stor arbetsinsats. Ett näst intill likalydande undantag från under-
rättelseskyldigheten gäller även enligt artikel 19 i dataskyddsför-
ordningen. Undantaget innebär till exempel att en myndighet inte 
behöver informera dem som har tagit del av en allmän handling om 
att behandlingen av uppgifter i handlingen har begränsats. Något 
ytterligare undantag, utöver den i förordningen direkt tillämpliga 
bestämmelsen, behöver enligt vår bedömning inte införas i svensk 
rätt. Vi lämnar därför inget sådant förslag. 
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Rätten till dataportabilitet 

Artikel 20 i dataskyddsförordningen, som saknar motsvarighet i 
personuppgiftslagen, anger att den registrerade under vissa förutsätt-
ningar ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller 
henne i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och 
har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgifts-
ansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller endast om den personupp-
giftsansvariges behandling grundar sig på den registrerades samtycke 
eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade. 
Rätten gäller alltså inte i fråga om en behandling som är nödvändig 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 
myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige. 
Rätten till dataportabilitet skulle därmed endast undantagsvis kunna 
åberopas avseende personuppgifter som bevarats med stöd av arkiv-
lagstiftningen.  

Därtill kommer att rätten till dataportabilitet inte innebär en 
rätt till radering, se skäl 68. Den personuppgiftsansvarige kan alltså 
tillgodose den registrerades rätt genom att tillhandahålla en kopia 
av materialet. I den mån rätten till dataportabilitet alls skulle kunna 
aktualiseras i arkivmyndigheternas verksamhet skulle utövandet av 
denna rätt därmed inte påverka myndighetens möjlighet att upp-
fylla arkivändamålet. Det finns mot denna bakgrund inget skäl att 
införa något undantag från rätten till dataportabilitet vid behand-
ling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Vi 
lämnar därför inte något sådant förslag.  

Rätten att göra invändningar 

Dataskyddsdirektivets motsvarighet till artikel 21 i dataskyddsför-
ordningen, rörande rätten att göra invändningar, är genomförd i 
personuppgiftslagen endast såvitt avser direkt marknadsföring, 
11 § PUL. Något undantag från denna relativt begränsade rätt att 
göra invändningar har inte gjorts i personuppgiftslagen.  

Rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 dataskyddsför-
ordningen avser behandling av personuppgifter som grundar sig på 
artikel 6.1 e eller f. Om en invändning görs får den personuppgifts-
ansvarige inte längre behandla personuppgifterna, såvida inte denne 
kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger 
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tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om 
det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 
Enligt vår bedömning står det klart att arkivlagstiftningen i det 
enskilda fallet kommer att utgöra ett sådant tvingande och berättigat 
skäl som väger tyngre än den registrerades intressen, i synnerhet när 
det gäller behandling av personuppgifter som förekommer i arkiv-
material som har överlämnats till en arkivmyndighet. Mot denna bak-
grund bör det i arkivförordningen föreskrivas ett generellt undantag 
från den registrerades principiella rätt att invända mot en arkivmyn-
dighets behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt 
intresse. Undantaget bör dock inte vara tillämpligt avseende person-
uppgifter i arkivmaterial som härrör från arkivmyndighetens egen 
verksamhet. Beslut med stöd av det nya undantaget bör kunna över-
klagas på samma sätt som beslut enligt 7 a § arkivförordningen. 

Det bör noteras att det föreslagna undantaget får tillämpas endast 
under förutsättning att de direkt tillämpliga villkoren i artikel 89.1 i 
dataskyddsförordningen om bland annat lämpliga skyddsåtgärder och 
uppgiftsminimering efterlevs.  

14.4.6 Organ som bör jämställas med myndigheter 

Utredningens förslag: Bestämmelserna i dataskyddslagen om 
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intres-
se ska i tillämpliga delar också gälla andra organ än myndigheter, i 
den mån organets verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen 
och sekretesslagstiftningen. 

 
Enligt 2 kap. 2–5 §§ OSL ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsför-
ordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter 
i tillämpliga delar också gälla hos bland annat kommunala bolag och 
de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, om 
handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska 
enligt samma bestämmelser jämställas med myndigheter vid tillämp-
ningen av offentlighets- och sekretesslagen. De omfattas även av viss 
arkivlagstiftning (1–2 a §§ arkivlagen). De överväganden som har 
gjorts i detta kapitel avseende myndigheter är därmed relevanta också 
för dessa organ. Vid tillämpningen av dataskyddslagens bestämmelser 
om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intres-
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se ska därför andra organ än myndigheter jämställas med myndighe-
ter, i den mån bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offent-
lighets- och sekretesslagen om allmänna handlingar och sekretess 
gäller i organets verksamhet.  

14.5 Överväganden och förslag – statistiska ändamål 

14.5.1 Statistik 

Ordet statistik avser metoder för att samla in, bearbeta, utvärdera och 
analysera data eller information. Resultatet av ett sådant arbete, ofta 
redovisat i numerisk form, benämns också statistik. I dataskydds-
förordningen avses med statistiska ändamål varje åtgärd som vidtas 
för den insamling och behandling av personuppgifter som är nödvän-
dig för statistiska undersökningar eller för framställning av statistiska 
resultat (skäl 162). Ett statistiskt ändamål innebär, enligt samma skäl, 
att resultatet av behandlingen inte består av personuppgifter, utan av 
aggregerade personuppgifter, och att resultatet eller uppgifterna inte 
används till stöd för åtgärder eller beslut som avser en särskild privat-
person. 

Behandling av personuppgifter för statistiska ändamål förekom-
mer inom såväl offentlig som privat sektor, både som en självstän-
dig verksamhet och som en uppföljande åtgärd till annan verksam-
het. Statistiska undersökningar kan också utgöra en integrerad del 
av ett forskningsprojekt. I sådana projekt bör dock all behandling 
av personuppgifter bedömas enligt de bestämmelser som gäller vid 
behandling för forskningsändamål. Detta avsnitt omfattar därmed 
inte sådan behandling av personuppgifter för statistiska ändamål 
som sker inom ramen för forskning. Vad som ryms inom begreppet 
forskning kommer att behandlas av Forskningsdatautredningen. 

Framställningen av den officiella statistiken, som ska finnas för 
allmän information, utredningsverksamhet och forskning, regleras av 
lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. Dessa författningar reglerar 
bland annat under vilka förutsättningar känsliga personuppgifter får 
behandlas och vilken information som den statistikansvariga myndig-
heten ska lämna. Det står klart att hänvisningarna till personupp-
giftslagen måste ändras i författningarna om den officiella statistiken. 
Det kan inte heller uteslutas att dataskyddsförordningen föranleder 
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materiella författningsändringar. Det ingår dock inte i vårt uppdrag 
att utreda behovet av eller föreslå sådana ändringar.  

14.5.2 Rättslig grund och tillåten vidarebehandling 

Den officiella statistiken och annan reglerad statistik framställs av sär-
skilt utpekade myndigheter, som genom författning har tilldelats en 
uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter kan således samlas in och 
i övrigt behandlas för detta ändamål, utan samtycke från de registre-
rade, med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen.  

Statistikprojekt som saknar författningsstöd torde däremot inte 
kunna anses som en uppgift av allmänt intresse som är fastställd i 
enlighet med svensk rätt. Framställning av statistik som inte sker som 
en följd av en uppgift som har fastställts i unionsrätten eller i svensk 
rätt saknar det rättsliga stöd som krävs för att nödvändig behandling 
av personuppgifter ska kunna ske på grundval av artikel 6.1 e i data-
skyddsförordningen. Rättslig grund för behandlingen måste då 
i stället sökas någon annanstans. Vid sidan av den officiella statistiken 
och annan reglerad statistikverksamhet torde därför insamling av per-
sonuppgifter för statistiska ändamål kräva samtycke från de registre-
rade. Samtycke krävs således exempelvis för att ett privaträttsligt 
organ ska kunna samla in personuppgifter i syfte att genomföra en 
opinions- eller marknadsundersökning, även om undersökningen i 
och för sig skulle kunna sägas vara av allmänt intresse. Man kan dock 
också tänka sig att insamling av personuppgifter för viss privat-
rättsligt bedriven statistikverksamhet skulle kunna vara tillåten utan 
samtycke, med stöd av en intresseavvägning med stöd av artikel 6.1 f i 
dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsförordningen kan således medföra vissa inskränk-
ningar av möjligheterna att, utanför den reglerade statistikverksam-
heten, samla in personuppgifter för rent statistiska ändamål, jämfört 
med vad som gäller enligt personuppgiftslagen. Det är inte längre 
tillräckligt att ett statistikprojekt är av allmänt intresse för att insam-
ling av personuppgifter ska kunna ske utan samtycke från de registre-
rade – behandlingen måste också vara nödvändig för att utföra en 
uppgift som är fastställd i unionsrätten eller den nationella rätten. 
Dessutom kan en intresseavvägning inte längre åberopas som rättslig 
grund för myndigheter när de fullgör sina uppgifter.  
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Det är mycket vanligt att personuppgifter som ursprungligen har 
samlats in för helt andra ändamål vidarebehandlas för statistiska ända-
mål, t.ex. som ett led i den personuppgiftsansvariges uppföljning av 
sin egentliga verksamhet. Sådan vidarebehandling är särskilt gynnad i 
dataskyddsförordningen, precis som i personuppgiftslagen. Uppgifter 
som ursprungligen samlats in för något annat ändamål kan alltså även 
i fortsättningen användas för statistiska ändamål, utan att denna nya 
behandling ska anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen 
(artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen). En nyhet jämfört med per-
sonuppgiftslagen är att det vid sådan vidarebehandling inte krävs 
någon annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insam-
lingen av personuppgifter medgavs (skäl 50). 

14.5.3 Känsliga personuppgifter  

Utredningens förslag: Känsliga personuppgifter ska få behandlas 
för statistiska ändamål om samhällsintresset av det statistikprojekt 
där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt 
intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan 
innebära.  

 
Behandling av känsliga personuppgifter för statistiska ändamål får 
enligt artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen ske på grundval av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i 
proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsent-
liga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om 
lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen. Detta utrymme för undan-
tag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter aktua-
liseras både vid insamling av personuppgifter för statistiska ändamål 
och vid vidarebehandling av uppgifter för sådana ändamål. 

Vidarebehandling av personuppgifter för statistiska ändamål ska 
enligt artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen visserligen inte anses 
vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Känsliga person-
uppgifter kan däremot inte vidarebehandlas för statistiska ändamål 
enbart på grundval av det undantag från förbudet som tillämpats 
vid behandling enligt det ursprungliga ändamålet. Detta följer av att 
artikel 9.2 j i förordningen förutsätter att gällande rätt innehåller 
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bestämmelser om lämpliga och särskilda skyddsåtgärder för att säker-
ställa den registrerades rättigheter och intressen.  

Enligt 19 § andra stycket PUL får känsliga personuppgifter 
behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt 
som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistikprojekt där 
behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i 
enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. I 19 § 
tredje stycket PUL anges att förutsättningarna enligt andra stycket 
ska anses uppfyllda om behandlingen har godkänts av en forsknings-
etisk kommitté, dvs. ett sådant särskilt organ för prövning av forsk-
ningsetiska frågor som har företrädare för såväl det allmänna som 
forskningen och som är knutet till ett universitet eller en högskola 
eller till någon annan instans som i mera betydande omfattning finan-
sierar forskning. 

I förarbetena till 19 § andra stycket PUL anges att viss statistik är 
så viktig att den inte bör vara beroende av att varje berörd enskild har 
informerats och lämnat sitt samtycke. Vidare framgår att det mot 
bakgrund av det finns många olikartade statistikprojekt, vilka som 
regel pågår bara under en begränsad tid, förefaller lämpligare att göra 
en avvägning i varje särskilt fall än att i lag införa generella regler om 
vilken statistik som ska tillåtas. Vid en sådan individuell avvägning 
kan olika faktorer kring projektet, t.ex. hur pass viktig den kunskap 
är som projektet kan ge, vägas mot intrånget i den enskildes person-
liga integritet.10  

Även vi anser att det inte är lämpligt att genom lagstiftning på för-
hand avgöra exakt i vilka fall behandling av känsliga personuppgifter 
ska få ske för statistiska ändamål. Vi föreslår därför att det i data-
skyddslagen införs en avvägningsnorm motsvarande den som finns i 
19 § andra stycket PUL. Nödvändig behandling av känsliga person-
uppgifter för statistiska ändamål ska således få ske om samhälls-
intresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger 
över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet 
som behandlingen kan innebära. För att denna bestämmelse ska 
aktualiseras förutsätts givetvis att insamlingen av personuppgifter är 
tillåten med stöd av någon av de rättsliga grunderna i artikel 6.1 i 
dataskyddsförordningen eller att behandlingen utgör en tillåten 
vidarebehandling av för andra ändamål insamlade personuppgifter.  
                                                                                                                                                          
10 Prop. 1997/98:44 s. 71. 
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Som tidigare har nämnts anser vi att sådana statistiska undersök-
ningar som utgör en integrerad del av ett forskningsprojekt ska 
bedömas enligt de bestämmelser som gäller för behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål. Den avvägningsnorm som föreslås i 
detta avsnitt kommer därmed endast att vara tillämplig vid behand-
ling av personuppgifter inom ramen för andra slags statistikprojekt, 
t.ex. vid framställning av verksamhetsstatistik. Sådan statistik, som 
alltså saknar samband med ett forskningsprojekt, torde inte komma 
att prövas av en forskningsetisk kommitté. Det saknas därför skäl att 
i dataskyddslagen införa en motsvarighet till 19 § tredje stycket PUL.  

14.5.4 Lämpliga skyddsåtgärder 

Utredningens förslag: Personuppgifter som enbart behandlas för 
statistiska ändamål ska få användas för att vidta åtgärder i fråga om 
den registrerade bara om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 
den registrerades vitala intressen. Användningsbegränsningen ska 
gälla även för myndigheters användning av statistikuppgifter.  

 
Behandling av personuppgifter för statistiska ändamål ska enligt 
artikel 89.1 i dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga skydds-
åtgärder för den registrerades rättigheter och friheter. Denna bestäm-
melse, som är direkt tillämplig, måste den personuppgiftsansvarige 
följa. För att behandling av känsliga personuppgifter ska vara tillåten 
för statistiska ändamål krävs dessutom, enligt artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen, att unionsrätten eller den nationella rätten inne-
håller bestämmelser som sådana åtgärder.  

I avsnitt 14.5.3 har vi föreslagit att dataskyddslagen ska förses 
med en bestämmelse som tillåter behandling av känsliga person-
uppgifter för statistiska ändamål, under vissa förutsättningar. För-
slaget, som har utformats enligt den modell som gäller enligt 19 § 
andra stycket PUL, innefattar ett krav på att samhällsintresset av 
det statistikprojekt där behandlingen ingår klart ska väga över den 
risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som 
behandlingen kan innebära. Det föreslagna villkoret kan i sig sägas 
utgöra en skyddsåtgärd i dataskyddsförordningens mening. 

I avsnitt 14.4.4 angående behandling av personuppgifter för arkiv-
ändamål har vi redogjort för vårt förslag att dataskyddslagen ska inne-
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hålla en begränsning som motsvarar 9 § fjärde stycket PUL, när det 
gäller möjligheterna att vidta åtgärder i fråga om den registrerade. En 
sådan användningsbegränsning bör även gälla i fråga om person-
uppgifter som endast behandlas för statistiska ändamål. Personupp-
gifter som enbart behandlas för statistiska ändamål ska därför få 
användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om 
det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala 
intressen. Det saknas även här skäl att ange att uppgifter får användas 
med den registrerades samtycke. Någon saklig skillnad mellan vårt 
förslag och 9 § fjärde stycket PUL är inte avsedd. 

Begränsningen i 9 § fjärde stycket PUL gäller inte vid myndig-
heters användning av uppgifter i allmänna handlingar (8 § andra 
stycket PUL). Undantaget motiveras i förarbetena med att det för 
sådana personuppgifter redan finns lämpliga skyddsåtgärder i form av 
bestämmelser om sekretess och skydd för arkiv.11 En allmän utgångs-
punkt för behandling av personuppgifter för statistiska ändamål är 
emellertid att resultatet eller uppgifterna inte används till stöd för 
åtgärder eller beslut som avser en särskild fysisk person (skäl 162). 
Enligt vår mening står det klart att det finns vissa undantagssitua-
tioner då uppgifter som annars bara behandlas för statistiska ändamål 
måste kunna användas även för att vidta sådana åtgärder, nämligen då 
den registrerades egna vitala intressen står på spel. I övrigt bör där-
emot inte heller myndigheter kunna använda uppgifterna för att vidta 
åtgärder i förhållande till den registrerade. Den omständigheten att 
uppgifterna finns i allmänna handlingar, eftersom dessa ännu inte 
hunnit anonymiseras eller gallras, föranleder ingen annan bedömning. 
Myndigheter bör därför inte undantas från den föreslagna använd-
ningsbegränsningen. Om det inom något verksamhetsområde eller 
för någon viss myndighet skulle finnas behov av ett sådant undantag 
bör det övervägas särskilt.  

                                                                                                                                                          
11 Prop. 1997/98:44 s. 63. 
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14.5.5 Undantag från vissa av den registrerades rättigheter 

Utredningens bedömning: Dataskyddslagen bör inte innehålla 
något generellt undantag från de registrerades rättigheter vid 
behandling för statistiska ändamål.  

 
I avsnitt 14.3.1 har vi redogjort för artikel 14.5 b och 17.3 d i data-
skyddsförordningen, som utgör direkt tillämpliga undantag från vissa 
av förordningens bestämmelser om de registrerades rättigheter. Om 
personuppgifter behandlas för statistiska ändamål får det dessutom, 
enligt artikel 89.2, i nationell rätt föreskrivas undantag från de rättig-
heter som avses i artiklarna 15, 16, 18 och 21, med förbehåll för de 
villkor och skyddsåtgärder som avses i artikel 89.1. Detta får emeller-
tid bara göras i den utsträckning som sådana rättigheter sannolikt 
kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla det 
särskilda ändamålet och sådana undantag krävs för att uppnå detta 
ändamål. 

Vi kan konstatera att det är mycket svårt att överblicka behovet 
och konsekvenserna av ett generellt undantag från de registrerades 
rättigheter vid behandling av personuppgifter för statistiska ändamål. 
Vi anser därför att dataskyddslagen inte bör innehålla någon sådan 
bestämmelse. Vid behov, och om det bedöms vara lämpligt, bör 
sådana undantag i stället införas i sektorsspecifika författningar. 

Enligt 19 § fjärde stycket PUL får personuppgifter lämnas ut för 
att användas i sådana statistikprojekt som avses i 19 § andra 
stycket PUL, om inte något annat följer av regler om sekretess och 
tystnadsplikt. Bestämmelsen innebär ingen skyldighet, endast en 
möjlighet, att lämna ut uppgifter. Av förarbetena framgår att bestäm-
melsens syfte och konsekvens är att den statistiker som hämtar in 
uppgifter från någon annan än de registrerade inte behöver informera 
de registrerade om sin behandling. Bestämmelsen medför nämligen att 
det undantag från informationsplikten som föreskrivs i 24 § andra 
stycket PUL blir tillämpligt.12 Enligt detta undantag behöver informa-
tion enligt första stycket samma paragraf inte lämnas, om det finns 
bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av personuppgif-
terna i en lag eller någon annan författning. 

                                                                                                                                                          
12 Prop. 1997/98:44 s. 127. 
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I artikel 14.5 c i dataskyddsförordningen föreskrivs, på ett likartat 
sätt som i artikel 11.2 i dataskyddsdirektivet, att informationsplikten 
enligt artikel 14.1–4 inte gäller om erhållande eller utlämnande av 
uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller genom en 
medlemsstats nationella rätt. Dessutom anges i artikel 14.5 b i förord-
ningen att informationsplikten inte gäller vid behandling av per-
sonuppgifter för statistiska ändamål, om tillhandahållandet av infor-
mation visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell 
ansträngning eller om skyldigheten sannolikt skulle göra det omöjligt 
eller avsevärt försvåra uppfyllandet av målen med behandlingen. 
Enligt vår bedömning fyller den sistnämnda bestämmelsen behovet 
på generell nivå av undantag från informationsplikten. Vi föreslår 
därför ingen bestämmelse som motsvarar 19 § fjärde stycket PUL. 
Bestämmelser som uttryckligen föreskriver att uppgifter ska lämnas 
ut eller samlas in, och som medför att informationsplikten enligt 
dataskyddsförordningen inte gäller, bör i stället övervägas på sektors-
specifik nivå. Sådana bestämmelser finns redan bland annat i lagen 
och förordningen om den officiella statistiken.   
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15 Förhandstillstånd 

15.1 Vårt uppdrag 

I kommittédirektiven anges att vi ska överväga om regeringen också 
fortsättningsvis ska ha en generell möjlighet att meddela föreskrifter 
om krav på förhandstillstånd i vissa fall, eller om sådana föreskrifter 
endast bör tas in i sådan sektorsspecifik lagstiftning som ligger utan-
för utredningens uppdrag. 

15.2 Gällande rätt 

Enligt 41 § PUL har regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om 
att behandlingar som innebär särskilda risker för otillbörligt intrång i 
den personliga integriteten ska anmälas för förhandskontroll till 
tillsynsmyndigheten. Bestämmelsen har införts för att genomföra 
artikel 20.1 i dataskyddsdirektivet. Enligt artikeln ska medlemssta-
terna bestämma vilka behandlingar som kan innebära särskilda risker 
för den registrerades fri- och rättigheter och säkerställa att dessa 
behandlingar kontrolleras innan de påbörjas. Det är tillsynsmyndig-
heten som ska utföra förhandskontrollen sedan en anmälan kommit 
in från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsombudet. 
Det har tidigare funnits vissa sådana bestämmelser i personupp-
giftsförordningen men dessa har upphävts. Viss behandling som 
regleras i särskild ordning, t.ex. Skatteverkets behandling av person-
uppgifter i samband med brottsutredningar, omfattas däremot av 
bestämmelser om förhandskontroll.1  

                                                                                                                                                          
1 2 § förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medver-
kan i brottsutredningar. 
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15.3 Dataskyddsförordningen 

Förhandssamråd regleras i artikel 36 i dataskyddsförordningen, och 
kommenteras i skäl 94. Av artikeln framgår att den personuppgifts-
ansvarige ska samråda med tillsynsmyndigheten före behandling om 
en konsekvensbedömning visar att behandlingen skulle leda till en 
hög risk, om inte den personuppgiftsansvarige skulle vidta åtgärder 
för att minska risken.  

Om tillsynsmyndigheten anser att den planerade behandlingen 
skulle strida mot förordningen, ska tillsynsmyndigheten ge person-
uppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde skriftliga råd och utnyttja 
sina befogenheter enligt artikel 58. Det gäller exempelvis att begära 
information, utfärda varningar om att planerade behandlingar sanno-
likt kommer att bryta mot förordningen och förelägga den person-
uppgiftsansvarige om rättelse eller radering. 

Vid samråd med tillsynsmyndigheten ska den personuppgifts-
ansvarige lämna viss närmare specificerad information, t.ex. ända-
målen med och medlen för den avsedda behandlingen, de åtgärder 
som vidtas och de garantier som lämnas för att skydda de registre-
rades rättigheter och friheter enligt denna förordning och den 
genomförda konsekvensutredningen. Underlåtenhet att utföra en 
konsekvensutredning och att samråda med tillsynsmyndigheten kan 
föranleda att sanktionsavgift påförs enligt artikel 83.4. 

I artikel 36.5 ges medlemsstaterna utrymme att i sin nationella rätt 
i stället kräva att personuppgiftsansvariga alltid ska samråda med och 
erhålla förhandstillstånd av tillsynsmyndigheten när det gäller en 
personuppgiftsansvarigs behandling för utförandet av en uppgift av 
allmänt intresse, inbegripet behandling avseende social trygghet och 
folkhälsa.  

15.4 Överväganden  

Utredningens bedömning: Ett bemyndigande för regeringen att 
meddela föreskrifter om förhandstillstånd för vissa behandlingar 
bör inte tas in i dataskyddslagen, utan i de fall det bedöms nöd-
vändigt tas in i sektorsspecifik reglering. 
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Den enda generella reglering som har antagits med stöd av bemyn-
digandet i 41 § PUL är den numera upphävda 10 § PUF. Bestäm-
melsen innebar att automatiserade behandlingar av personuppgifter 
om genetiska anlag som framkommit efter genetisk undersökning, 
skulle anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen senast tre 
veckor i förväg. Bestämmelsen upphörde att gälla den 1 mars 2013. 

Som nämnts ovan finns föreskrifter om anmälan för förhands-
kontroll rörande behandling av personuppgifter vid Skatteverkets 
medverkan i brottsutredningar. Tidigare gällde även krav på för-
handstillstånd för vissa behandlingar hos andra brottsbekämpande 
myndigheter, såsom polisen, Kustbevakningen och Tullverket.2 När 
det gäller polisen och Kustbevakningen har kraven på tillstånd nume-
ra ersatts av ett samrådsförfarande.3 Det finns vidare en fortsatt möj-
lighet för regeringen att förordna att viss behandling hos Tullverket 
kräver förhandstillstånd, genom en hänvisning till 41 § PUL i 6 § 
första stycket 7 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tull-
verkets brottsbekämpande verksamhet. Möjligheten har dock inte 
utnyttjats.  

Redan Datalagskommittén ansåg att skyldigheten att i förväg an-
mäla behandlingar till tillsynsmyndigheten för förhandskontroll bor-
de begränsas till ett minimum och att Datainspektionens resurser 
i stället skulle användas för att ge råd, sprida kunskap och utöva till-
syn.4 Datalagskommittén ansåg dock att det skulle vara oförenligt 
med direktivet att införa en bestämmelse om att inga behandlingar 
måste kontrolleras på förhand. Det bedömdes som mest lämpligt att 
regeringen fick meddela sådana föreskrifter på förordningsnivå, var-
för kommittén föreslog den delegationsbestämmelse som återfinns i 
41 § PUL.5 

Dataskyddsförordningen stadgar en relativt långtgående samråds-
skyldighet i kombination med kraftfulla befogenheter och en möj-
lighet att påföra sanktionsavgift om skyldigheten inte efterlevs. Ut-
vecklingen i svensk rätt har alltmer rört sig mot ett avskaffande av 
tillståndsförfaranden och en utökad användning av samrådsförfaran-
                                                                                                                                                          
2 Se 2 § i numera upphävda polisdataförordningen (1999:81), 10 § tredje stycket numera upp-
hävda förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen, och 
2 § numera upphävda förordningen (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets 
brottsbekämpande verksamhet. 
3 Se 2 § polisdataförordningen (2010:1155) och 2 § kustbevakningsdataförordningen (2012:146). 
4 SOU 1997:39 s. 423 f. 
5 SOU 1997:39 s. 430. 
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den. Förordningen ställer, till skillnad från dataskyddsdirektivet, inga 
krav på att medlemsstaterna ska reglera frågan om förhandstillstånd. 
Tvärtom är det ett av syftena med att dataskyddsreformen att minska 
byråkratin genom att avskaffa kravet på anmälningar och tillstånd.6 
Den möjlighet som medlemsstaterna ges i artikel 36.5 att reglera till-
ståndsfrågan är rent fakultativ. 

Mot denna bakgrund bör skälen för en sådan reglering övervägas 
noga i varje enskilt fall och anpassas till de speciella förhållanden som 
råder inom den sektor där behandlingen är tänkt att ske. Vi menar 
därför att det inte finns skäl att generellt bemyndiga regeringen att 
meddela föreskrifter om förhandstillstånd. Sådana bemyndiganden får 
i stället, i de fall det bedöms nödvändigt, tas in i sektorsspecifik lag. 

 

                                                                                                                                                          
6 Europeiska kommissionens pressmeddelande den 15 december 2015 ”Överenskommelse 
om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala inre marknaden”. 
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16 Godkännande av 
certifieringsorgan  

16.1 Vårt uppdrag 

Enligt dataskyddsförordningen ska medlemsstaterna, Europiska data-
skyddsstyrelsen och kommissionen, framför allt på unionsnivå, upp-
muntra till att det införs certifieringsmekanismer och märkningar i 
syfte att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ska 
kunna visa att de uppfyller kraven i förordningen. Sådan certifiering 
kan utföras av särskilda certifieringsorgan eller av tillsynsmyndighe-
ten. I kommittédirektiven anges att dataskyddsförordningen kräver 
att medlemsstaterna inför bestämmelser för hur sådana särskilda 
certifieringsorgan ska godkännas. Det ingår därför i vårt uppdrag att 
bedöma hur certifieringsorgan ska godkännas och att lämna sådana 
författningsförslag som är behövliga och lämpliga.  

16.2 Dataskyddsförordningen 

Enligt artikel 24 i dataskyddsförordningen ska den personuppgifts-
ansvarige kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med denna 
förordning. Detta kan bland annat ske genom användning av godkän-
da certifieringsmekanismer. Sådana mekanismer kan även användas 
för att visa att den personuppgiftsansvarige följer kraven i artikel 25 
på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, att ett person-
uppgiftsbiträde tillhandahåller tillräckliga garantier enligt artikel 28, 
och att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas enligt 
artikel 32. 

De godkända certifieringsmekanismer som avses i dessa bestäm-
melser regleras närmare i artikel 42. Där anges bland annat att med-
lemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska 
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uppmuntra, särskilt på unionsnivå, införandet av certifieringsmeka-
nismer för dataskydd och sigill och märkningar för dataskydd som 
syftar till att visa att personuppgiftsansvarigas eller personuppgifts-
biträdens behandling är förenlig med förordningen (punkt 1). Certi-
fieringsförfarandet ska vara frivilligt (punkt 3). Certifiering minskar 
inte den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets ansvar 
för att förordningen efterlevs och påverkar inte tillsynsmyndigheter-
nas uppgifter och befogenheter (punkt 4). Certifieringar ska utfärdas 
av särskilda certifieringsorgan, den behöriga tillsynsmyndigheten eller 
styrelsen (punkt 5).1  

Särskilda certifieringsorgan ska enligt artikel 43 vara ackrediterade. 
Medlemsstaten ska säkerställa att certifieringsorganen är ackredite-
rade av både eller endera av tillsynsmyndigheten och det nationella 
ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med förordning (EG) 
nr 765/20082. Ackrediteringen ska ske i enlighet med EN-
ISO/IEC 17065/2012 och med de ytterligare krav som fastställts av 
tillsynsmyndigheten. Certifieringsorgan får ackrediteras endast om 
vissa villkor som anges i artikeln är uppfyllda och på grundval av 
offentliggjorda kriterier som godkänts av tillsynsmyndigheten eller 
styrelsen. 

Tillsynsmyndigheten tilldelas genom artikel 57.1 i dataskyddsför-
ordningen en rad uppgifter som rör certifieringsmekanismen. Myn-
digheten ska bland annat  

– godkänna certifieringskriterierna (led n), 
– genomföra en periodisk översyn av utfärdade certifieringar 

(led o), 
– utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av certifie-

ringsorgan (led p), och 
– ackreditera certifieringsorgan (led q). 
I artikel 58.3 anges att tillsynsmyndigheten ska ha befogenhet att 
– ackreditera certifieringsorgan (led e), och 
– utfärda certifieringar och godkänna certifieringskriterier (led f). 

                                                                                                                                                          
1 Det kan dock noteras att uppgiften att utfärda certifiering inte nämns i de artiklar som anger 
styrelsens uppgifter. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av 
förordning (EEG) nr 339/93. 
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16.3 Överväganden 

16.3.1 Certifiering, ackreditering och Swedac 

Certifiering är ett förfarande som syftar till att bedöma om vissa 
specificerade krav avseende till exempel en process eller ett organ har 
uppfyllts. Kraven kan handla om olika aspekter, exempelvis säkerhet 
eller hälsa. Kraven kan framgå av författning, branschöverenskom-
melse eller standard.3  

Med ackreditering avses ett formellt erkännande att ett organ är 
kompetent att utföra vissa specificerade tjänster. Ackrediteringen 
meddelas av ett särskilt ackrediteringsorgan efter genomförd utvär-
dering. Ackreditering syftar till att bedöma och säkerställa att till-
lämpliga krav uppfylls. I svensk lagstiftning som inte härrör från 
unionslagstiftning, dvs. som ligger utanför det harmoniserade områ-
det, krävs ofta ackreditering för organ som utför kontroll, certifiering 
och liknande tjänster.4 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har 
utsetts att vara nationellt ackrediteringsorgan i Sverige och ansvarar 
för ackreditering enligt förordning (EG) nr 765/2008. Swedac ansva-
rar enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll 
även för ackreditering i övrigt av organ för bedömning av överens-
stämmelse. Även vid sådan ackreditering ska vissa bestämmelser i 
förordning (EG) nr 765/2008 tillämpas. Ett organ som vill bli ackre-
diterat måste lämna en ansökan till Swedac som prövar och bedömer 
om organet uppfyller de krav som ställs. Förfaranderegler finns i för-
ordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.  

16.3.2 Vår bedömning 

Utredningens bedömning: Det bör för närvarande inte införas 
några ytterligare bestämmelser om hur certifieringsorgan ska god-
kännas. 

 

                                                                                                                                                          
3 Prop. 2010/11:80 s. 40. 
4 Prop. 2010/11:80 s. 42. 
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I kommittédirektiven anges att dataskyddsförordningen kräver att 
medlemsstaterna inför bestämmelser för hur särskilda certifierings-
organ ska godkännas. Av förordningens slutliga lydelse är det emel-
lertid svårt att utläsa något sådant krav. 

I artikel 43.1 anges att medlemsstaterna ska säkerställa att certifie-
ringsorgan är ackrediterade av antingen tillsynsmyndigheten eller av 
det nationella ackrediteringsorganet eller av båda dessa. Frågan är vad 
som avses med uttrycket ”säkerställa” i detta sammanhang. I den 
engelska språkversionen används uttrycket ensure. En möjlig tolkning 
är att det ankommer på medlemsstaten att se till att de certifierings-
organ som verkar på marknaden är ackrediterade. Detta bör dock 
snarare vara en uppgift för tillsynsmyndigheten, än för staten som 
sådan. En rimligare tolkning, som dock ligger längre från bestäm-
melsens ordalydelse, är att staten är skyldig att se till att antingen till-
synsmyndigheten eller det nationella ackrediteringsorganet eller att 
dessa båda organ har de befogenheter och verktyg som behövs för att 
ackreditera certifieringsorgan.  

Tillsynsmyndighetens uppgift och befogenhet att ackreditera 
certifieringsorgan anges uttryckligen i artiklarna 57.1 q och 58.3 e. 
Ett organ som vill bli ackrediterat måste därmed anses ha en direkt 
på förordningen grundad rätt att få sin överensstämmelse med kra-
ven bedömda av tillsynsmyndigheten. Det kan mot denna bak-
grund inte komma i fråga att genom nationell lagstiftning vare sig 
tilldela eller frånta tillsynsmyndigheten denna uppgift. 

Swedac är i Sverige det nationella ackrediteringsorgan som utpekas 
i artikel 43.1 b. Swedac ansvarar enligt sin instruktion5 även för annan 
ackrediteringsverksamhet än den som avses i förordning (EG) 
nr 765/2008. Det regelverk som på nationell nivå kompletterar för-
ordning (EG) nr 765/2008, till exempel avseende förfarandet, är 
tillämpligt även på sådan annan ackrediteringsverksamhet. För det fall 
att ett organ som vill bli ackrediterat skulle anses ha en direkt på 
förordningen grundad rätt att få sin överensstämmelse med kraven 
bedömda av det nationella ackrediteringsorganet torde det således 
inte behövas några ytterligare författningsåtgärder. 

Det kan noteras att det i artikel 70.1 o anges att även Europeiska 
dataskyddsstyrelsen, på eget initiativ eller på begäran av kommis-

                                                                                                                                                          
5 Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kon-
troll. 
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sionen, ska ackreditera certifieringsorgan. Det får förutsättas att 
avsikten är att en ackreditering som beslutats av styrelsen ska fylla 
samma självständiga funktion som annan ackreditering enligt data-
skyddsförordningen. Mot den bakgrunden framstår medlemsstater-
nas skyldighet enligt artikel 43.1 att ”säkerställa” att certifierings-
organ är ackrediterade av både eller endera av tillsynsmyndigheten 
och det nationella ackrediteringsorganet som än mer svårfångad. Det 
kan även av detta skäl ifrågasättas om det krävs några ytterligare 
bestämmelser i svensk rätt för hur certifieringsorgan ska godkännas. 

Enligt artiklarna 43.8 och 43.9 får kommissionen anta delegerade 
akter och genomförandeakter rörande bland annat certifieringsmeka-
nismen. Förhoppningsvis klarnar rättsläget genom dessa rättsakter. I 
avvaktan på att kommissionen antar sådana akter, och med tanke på 
att i vart fall tillsynsmyndigheten redan genom förordningens direkt 
tillämpliga bestämmelser har rätt och skyldighet att ackreditera certi-
fieringsorgan, lämnar vi inte några författningsförslag om hur certifie-
ringsorgan ska godkännas.   
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17 Sekretess 

17.1 Vårt uppdrag  

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt 
och konfidentialitet hos tillsynsmyndigheten och för dataskydds-
ombud. I båda fallen hänvisar förordningen till nationell rätt. 
Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dels en bestämmelse om 
sekretess hos Datainspektionen som aktualiseras i detta sammanhang, 
dels flera bestämmelser som hänvisar till personuppgiftslagen. Dessa 
bestämmelser måste ses över med anledning av den nya regleringen i 
förordningen och personuppgiftslagens upphävande. 

Vårt uppdrag när det gäller sekretessfrågor har tre delar. Vi ska för 
det första analysera om nuvarande sekretessbestämmelser behöver 
anpassas med anledning av förordningens reglering om tystnadsplikt 
hos tillsynsmyndigheten. För det andra ska vi analysera vilken regle-
ring som behöver införas i svensk rätt med anledning av förord-
ningens bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för dataskydds-
ombud. Slutligen ska vi överväga hur de bestämmelser i offentlighets- 
och sekretesslagen som innehåller hänvisningar till personuppgifts-
lagen bör anpassas till den nya regleringen. 

17.2 Allmänt om grundlags- och sekretessregleringen 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna 
ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Offentlighets-
principen kommer till uttryck på olika sätt, exempelvis genom yttran-
de- och meddelarfrihet för tjänstemän, genom domstolsoffentlighet 
och genom offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden. 
När det mer allmänt talas om offentlighetsprincipen brukar man i 
första hand syfta på reglerna om allmänna handlingars offentlighet. 
Dessa regler finns i tryckfrihetsförordningens andra kapitel. 
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Enligt 2 kap. 2 § första stycket tryckfrihetsförordningen får rätten 
att ta del av allmänna handlingar begränsas endast om det är påkallat 
med hänsyn till vissa angivna intressen, däribland enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden. En sådan begränsning ska enligt andra 
stycket anges noga i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det i ett 
visst fall är lämpligare, i en annan lag vartill den särskilda lagen hän-
visar. Efter bemyndigande i en sådan bestämmelse får regeringen 
genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens 
tillämplighet.  

Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihets-
förordningen en framställning i skrift eller bild samt en upptagning 
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tek-
niskt hjälpmedel. Handlingsbegreppet i tryckfrihetsförordningen 
omfattar således även sådan automatiserad behandling som avses i 
personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen.  

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och 
enligt 2 kap. 6 eller 7 § tryckfrihetsförordningen är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos en myndighet. En upptagning ska 
enligt 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen anses vara 
förvarad hos en myndighet om upptagningen är tillgänglig för myn-
digheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar 
för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat 
sätt uppfattas. En handling som förvaras hos en myndighet endast 
som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning 
anses enligt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen inte som allmän 
handling hos den myndigheten. 

Offentlighets- och sekretesslagen utgör i dag den särskilda lag 
som avses i 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. Reger-
ingen har meddelat närmare tillämpningsföreskrifter i offentlighets- 
och sekretessförordningen (2009:641). 

Sekretess innebär enligt 3 kap. 1 § OSL ett förbud att röja en upp-
gift, oavsett om det sker genom utlämnande av en handling eller 
genom att röja uppgiften muntligen eller på något annat sätt. Sekre-
tessen innebär således dels handlingssekretess, dels tystnadsplikt. Av 
2 kap. 2–4 § OSL framgår att riksdagen, beslutande kommunala för-
samlingar och sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ OSL ska 
jämställas med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekre-
tesslagen. Bestämmelser om tystnadsplikt finns också utanför offent-
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lighets- och sekretesslagens tillämpningsområde, exempelvis för an-
ställda inom den privata hälso- och sjukvården och för advokater. 

17.3 Sekretess hos tillsynsmyndigheten 

17.3.1 Gällande rätt 

Enligt artikel 28.7 i dataskyddsdirektivet ska medlemsstaterna före-
skriva att tillsynsmyndighetens ledamöter och personal, även sedan 
deras anställning upphört, ska ha tystnadsplikt med avseende på för-
trolig information som de har tillgång till. 

Enligt 32 kap. 1 § OSL gäller sekretess hos Datainspektionen 
bland annat i ärende om tillstånd eller tillsyn som enligt lag eller 
annan författning ska handläggas av inspektionen för uppgift om 
en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan 
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada 
eller men om uppgiften röjs. 

Sekretessen gäller till skydd för uppgifter om en enskilds per-
sonliga eller ekonomiska förhållanden och omfattar alltså såväl upp-
gifter om fysiska personer, till exempel uppgifter om registrerade i ett 
kund- eller ärendehandläggningssystem, som uppgifter som hänför 
sig till näringsidkares affärs- eller driftförhållanden. Det har också 
ansetts att sekretess till skydd för enskilds personliga och ekono-
miska förhållanden kan gälla det faktum att det är en viss person som 
har lämnat vissa uppgifter. Uppgifter som lämnas till en myndighet 
och som indirekt kan avslöja en uppgiftslämnares identitet på grund 
av att bara en viss person eller befattningshavare kan ha kännedom om 
dem kan också omfattas av sekretessen om de kan röja den enskildes 
identitet.1  

Sekretessen i 32 kap. 1 § OSL gäller med ett så kallat rakt skade-
rekvisit. Det innebär att en presumtion för offentlighet gäller. Ett 
rakt skaderekvisit innebär normalt att det är uppgifternas karaktär 
som får avgöra om sekretess gäller eller inte. Avsikten är att skade-
bedömningen i dessa fall i huvudsak ska kunna göras med utgångs-
punkt i själva uppgiften. Frågan om sekretess gäller behöver där-
med inte i första hand knytas till en skadebedömning i det enskilda 
                                                                                                                                                          
1 Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen (8 november 2016, Zeteo), kommentaren 
till 32 kap. 8a § OSL. 
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fallet. Avgörande bör i stället vara om uppgiften är av den arten att 
ett utlämnande typiskt sett kan vara ägnat att medföra skada för det 
intresse som ska skyddas genom bestämmelsen. Om uppgiften är 
sådan att den genomsnittligt sett måste betraktas som harmlös ska 
den alltså normalt anses falla utanför sekretessen. Om uppgiften 
i stället typiskt sett måste betraktas som känslig omfattas den nor-
malt av sekretess.2 Det har förutsatts att skaderekvisitet i 32 kap. 
1 § OSL får tolkas med beaktande av den sekretess som gäller för 
personuppgifterna i verksamheten hos den myndighet uppgifterna 
kommer ifrån3, och att paragrafen vid behov bör tolkas unionskon-
formt i förhållande till direktivets krav på tystnadsplikt.4 Sekretessens 
räckvidd enligt bestämmelsen begränsas till ärende om tillstånd eller 
tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av Data-
inspektionen. Sekretessen gäller i högst sjuttio år för uppgifter i all-
männa handlingar. 

Bestämmelsen i 11 kap. 1 § första stycket OSL om överföring av 
sekretess i tillsynsverksamhet är i praktiken inte tillämplig på Data-
inspektionens uppgifter när det gäller sekretess till skydd för enskil-
das förhållanden, eftersom det i 11 kap. 8 § samma lag föreskrivs att 
bestämmelserna om överföring av sekretess inte gäller om uppgiften 
hos den mottagande myndigheten redan omfattas av en annan 
bestämmelse till skydd för samma intresse. 

Då det gäller sekretess till skydd för andra intressen tillämpas 
bestämmelserna i 15–19 kap. OSL. Exempelvis skulle bestämmelserna 
om utrikessekretess i 15 kap. 1 § och om sekretess i det interna-
tionella samarbetet i 15 kap. 1a § kunna bli tillämpliga i vissa situa-
tioner, liksom sekretessen till skydd för inspektionsförberedelser i 
17 kap. 1 § och sekretessen till skydd för säkerhets- eller bevak-
ningsåtgärd avseende system för automatiserad behandling av infor-
mation i 18 kap. 8 § 3. 

                                                                                                                                                          
2 Prop. 1979/80:2 Del A s. 80 f. 
3 Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen (8 november 2016, Zeteo), kommentaren 
till 32 kap. 1 § OSL. 
4 Prop. 1997/98:44 s. 146. 
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17.3.2 Dataskyddsförordningen 

Enligt artikel 54.2 i dataskyddsförordningen ska varje tillsynsmyn-
dighets ledamöter och personal, i enlighet med unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, omfattas av tystnadsplikt både 
under och efter sin mandattid vad avser konfidentiell information 
som de fått kunskap om under utförandet av deras uppgifter eller 
utövandet av deras befogenheter. Under mandatperioden ska tyst-
nadsplikten i synnerhet gälla rapportering från fysiska personer om 
överträdelser av förordningen. 

17.3.3 Överväganden  

Utredningens bedömning: Någon förändring av den befintliga 
sekretessbestämmelsen till skydd för enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden i Datainspektionens verksamhet krävs 
inte till följd av dataskyddsförordningens reglering om tystnads-
plikt för ledamöter och personal hos tillsynsmyndigheten. 

 
Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten har i 
betänkandet SOU 2016:65 föreslagit att Datainspektionen ska vara 
tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och att detta ska 
framgå av förordningen (2007:975) med instruktion för Datain-
spektionen. Våra direktiv är också skrivna med denna utgångspunkt. 
De fortsatta resonemangen kommer därför att utgå från detsamma. 

Dataskyddsförordningen innehåller inga skäl som skulle kunna ge 
ledning för den närmare tolkningen av artikel 54.2. Artikelns orda-
lydelse antyder dock att det främst är sekretess till skydd för enskil-
das personliga och ekonomiska förhållanden som avses och inte 
sekretess till skydd för t.ex. tillsynsmyndighetens verksamhet. Hän-
visningen till medlemsstaternas nationella rätt och begränsningen till 
konfidentiell information gör enligt vår bedömning att medlems-
staterna har relativt stort utrymme att utforma en lämplig reglering.  

Det är framför allt bestämmelsen i 32 kap. 1 § OSL som reglerar 
skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden hos 
Datainspektionen. I artikel 54.2 används termen tystnadsplikt och att 
denna ska gälla både under och efter ledamöters och personals man-
dattid. Som nämnts ovan innebär bestämmelser om sekretess i offent-
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lighets- och sekretesslagen både handlingssekretess och tystnadsplikt. 
Sekretessen enligt 32 kap. 1 § OSL gäller i upp till sjuttio år. Av 2 kap. 
1 § OSL framgår att en befattningshavare som är skyldig att iaktta 
sekretess också är det sedan han eller hon har lämnat sin befattning.5 

Om uppgifter har lämnats till Datainspektionen från en tillsyns-
myndighet i någon annan medlemsstat inom ramen för det samarbete 
som förutsätts i förordningen sker detta i ärende om tillstånd eller 
tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av inspek-
tionen och omfattas därmed av sekretessen i 32 kap. 1 § OSL. Det 
kan också noteras att sekretessen gäller även för företrädare för till-
synsmyndigheter i andra medlemsstater som enligt artikel 62.3 i för-
ordningen förordnats att utföra vissa uppgifter eller att inom ramen 
för vissa angivna befogenheter annars agera för den svenska tillsyns-
myndighetens räkning, så länge kraven i 2 kap. 1 § OSL är uppfyllda.  

Med den tolkning bestämmelsen har fått i svensk rätt bedömer 
vi att den utgör ett tillräckligt sådant skydd för enskildas personliga 
och ekonomiska förhållanden som förutsätts i förordningen. Det 
har inte heller framkommit något under utredningen som talar för 
att bestämmelsen om sekretess i Datainspektionens verksamhet har 
förorsakat tillämpningssvårigheter eller att sekretessen skulle vara 
otillräcklig ur ett integritetsperspektiv.  

Datainspektionens uppgift att handlägga tillsynsärenden enligt 
dataskyddsförordningen kommer att framgå av myndighetens in-
struktion. Därmed regleras inspektionens tillsynsverksamhet enligt 
dataskyddsförordningen i författning på det sätt som förutsätts i 
32 kap. 1 § OSL. Några förändringar i bestämmelsens ordalydelse 
bedöms därför inte nödvändiga.  

I detta sammanhang kan det förtjäna att påpekas att den incident-
rapportering som förutsätts ske till tillsynsmyndigheten i enlighet 
med artikel 33 i förordningen, i praktiken kan innebära en upplysning 
om att ingivarens it-system är sårbart för attacker. Uppgiften om vem 
som har lämnat in en sådan rapport kan alltså innebära en säkerhets-
risk. Uppgifter om ingivare av incidentrapportering avseende säker-
hetsbrister i it-system till Post- och telestyrelsen, liksom uppgifter 
om innehållet i rapporterna, har i ett tidigare lagstiftningsärende an-
setts omfattas av sekretessen till skydd för säkerhets- och bevak-

                                                                                                                                                          
5 Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen (8 november 2016, Zeteo), kommentaren 
till 2 kap. 1 § OSL. 
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ningsåtgärder avseende system för automatiserad behandling av infor-
mation i 18 kap. 8 § OSL.6 Vår bedömning är att motsvarande skydd 
kommer att gälla för uppgifter som rör incidentrapportering enligt 
förordningens artikel 33. I vilken mån den uppgiften kan hemlighållas 
i diariet får bedömas enligt 5 kap. 2 § och 18 kap. 8 § OSL.7  

17.4 Tystnadsplikt för dataskyddsombud 

17.4.1 Gällande rätt 

I dataskyddsdirektivet finns bestämmelserna om motsvarigheten till 
förordningens dataskyddsombud i artikel 18 andra och tredje streck-
satserna. Där framgår att en anmälan om behandling till tillsyns-
myndigheten kan underlåtas om den registeransvarige i enlighet med 
nationell lagstiftning utser ett uppgiftsskyddsombud. Ombudet ska 
bland annat ha till uppgift att på ett oberoende sätt säkerställa den 
interna tillämpningen av de nationella bestämmelser som antagits till 
följd av direktivet. I direktivet finns inga bestämmelser om tystnads-
plikt eller sekretess för uppgiftsskyddsombud. 

Direktivets bestämmelser har implementerats i svensk rätt ge-
nom bestämmelserna om personuppgiftsombud i 38–40 §§ PUL. 
Inte heller i svensk rätt finns någon särskild reglering om tystnads-
plikt för personuppgiftsombud. 

17.4.2 Dataskyddsförordningen 

Ett dataskyddsombud ska enligt förordningen ha till uppgift att 
informera de personuppgiftsansvariga, biträden och anställda om 
skyldigheterna enligt förordningen och andra unions- eller medlems-
statsreglerade dataskyddsbestämmelser. Ombudet ska också bland 
annat övervaka efterlevnaden av förordningen och samarbeta med 
tillsynsmyndigheten (artikel 39).  

                                                                                                                                                          
6 Prop. 2003/04:93 s. 82. 
7 Utredningen om genomförande av NIS-direktivet, Ju 2016:11, har i uppdrag att överväga 
om det nuvarande sekretesskyddet för rapportering av it-incidenter i 18 kap. 8 § OSL är till-
räckligt och att annars föreslå ändringar i offentlighets- och sekretesslagen för att känslig 
information i incidentrapporter ska kunna skyddas (dir. 2016:29).  
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Myndigheter som behandlar personuppgifter måste utnämna data-
skyddsombud. Detsamma gäller personuppgiftsansvariga eller biträ-
den som utför behandling där omfattningen, ändamålen eller upp-
gifternas karaktär motiverar att ett ombud utses (artikel 37). I artik-
larna 37.5 och 38 finns bestämmelser om dataskyddsombudets kvali-
fikationer och ställning. I artikel 37.6 stadgas att dataskyddsombudet 
får ingå i den personuppgiftsansvariges eller biträdets personal, eller 
utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. Av sammanhanget 
framgår alltså tydligt att ombudet ska vara en fysisk person. Flera 
myndigheter eller flera bolag i en koncern kan ha ett gemensamt data-
skyddsombud under vissa förutsättningar (artikel 37.2–3). 

Enligt artikel 38.5 ska dataskyddsombudet, när det gäller dennes 
genomförande av sina uppgifter, vara bundet av sekretess eller kon-
fidentialitet i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas natio-
nella rätt. 

17.4.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Den som utsetts till dataskyddsombud 
enligt dataskyddsförordningen ska inte obehörigen få röja det som 
han eller hon vid fullgörandet av sin uppgift har fått veta om 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. 

 
Utredningens bedömning: I det allmännas verksamhet är regle-
ringen i offentlighets- och sekretesslagen tillräcklig för att uppfylla 
kraven på tystnadsplikt för dataskyddsombud enligt förordningen. 

Bakgrund  

Regleringen i offentlighets- och sekretesslagen är detaljerad och diffe-
rentierad, och har anpassats med hänsyn till uppgifternas känslighet, 
intresset av insyn och intresset av skydd i vissa specifika verksamheter. 
Det är förbjudet för myndigheter att röja en sekretessbelagd uppgift. 
Förbudet gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften 
genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet 
på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av 
tjänsteplikt eller på annan liknande grund (2 kap. 1 § OSL). 
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I den privata sektorn gäller i stället som huvudregel att den som 
disponerar över information i princip själv bestämmer om utläm-
nande av den till andra, med de begränsningar som dataskyddsregle-
ringen ställer upp. Inom flera olika verksamhetsområden i den privata 
sektorn gäller emellertid tystnadsplikt enligt lag, ofta reglerad som ett 
förbud mot att röja vissa uppgifter obehörigen. Det gäller bland annat 
verksamheter i välfärdssektorn såsom skola och hälso- och sjukvård. 
Men det finns också exempel på tystnadsplikt i privat verksamhet 
som inte har någon motsvarighet i det allmännas verksamhet, utan 
som skyddar information som lämnas till personer i olika slag av för-
troendeställning, såsom exempelvis tystnadsplikt för revisorer och 
skyddsombud, eller den tystnadsplikt som följer av den så kallade 
banksekretessen.8 

I dessa fall har obehörighetsrekvisitet sammanfattningsvis tolkats 
som att ett utlämnande av uppgifter får ske om den uppgiften rör har 
lämnat sitt samtycke, om uppgifter lämnas vidare till personer inom 
den berörda verksamheten som behöver dem för verksamheten eller 
om uppgifterna enligt lag eller annan författning ska lämnas ut, exem-
pelvis till en tillsynsmyndighet.9  

Författningsreglerad tystnadsplikt, oavsett om den följer av offent-
lighets- och sekretesslagen eller av särskilda bestämmelser om tyst-
nadsplikt för den privata sektorn, är som regel förenad med straff-
ansvar. I 20 kap. 3 § brottsbalken regleras det generella straffansvaret 
för brott mot tystnadsplikt. Straffansvaret gäller var och en som har 
skyldighet att hemlighålla en uppgift enligt lag eller annan författning, 
förutsatt att straffansvaret inte har reglerats särskilt. Konsekvensen av 
att en tystnadsplikt införs i författning blir alltså, om inget annat 
stadgas, att med regleringen följer ett straffansvar. 

Vår bedömning 

Det finns inget uttalande i skälen som ger ledning vid tolkning av 
kravet på sekretess för dataskyddsombud i förordningens artikel 38.5. 
Sannolikt syftar bestämmelsen till att skydda framför allt sådan infor-
mation om den personuppgiftsansvariges eller biträdets affärs- och 
                                                                                                                                                          
8 9 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) och 26 § revisorslagen (2001:883), 7 kap. 13 § arbets-
miljölagen (1977:1160) samt 1 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.  
9 Se exempelvis prop. 2002/03:139 s. 479. 
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driftsförhållanden som dataskyddsombudet kan komma att få tillgång 
till vid utövandet av sitt uppdrag. Det kan dock inte uteslutas att 
avsikten också har varit att skydda anmälares namn eller andra upp-
gifter om enskildas personliga förhållanden. 

Det faktum att bestämmelsen hänvisar till nationell rätt innebär 
att medlemsstaterna har stor frihet att utforma en lämplig reglering. 
Eftersom bestämmelsen enligt sin ordalydelse är tvingande finns det 
däremot enligt vår bedömning ingen möjlighet att helt lämna denna 
fråga oreglerad. 

För det allmännas räkning kan det enligt vår mening inte komma 
ifråga att särskilt reglera sekretessen för dataskyddsombud, utöver 
den sekretess som redan gäller i alla de vitt skilda verksamhetstyper 
som omfattas av dataskyddsförordningens tillämpningsområde. Det 
får förutsättas att det i verksamheter där känsliga uppgifter förekom-
mer redan gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen i 
den utsträckning som är motiverad i just den verksamheten. Så länge 
dataskyddsombudet innehar en sådan anställning eller uppdrag som 
avses i 2 kap. 1 § andra stycket OSL omfattas han eller hon av sekre-
tessen. Vår bedömning är att ett dataskyddsombud i allmänhet får 
anses delta i verksamheten på ett sådant sätt som förutsätts i nämnda 
bestämmelse. 

Vi bedömer inte heller att ett dataskyddsombud som innehar en 
sådan anställning eller ett sådant uppdrag i allmänhet kan anses upp-
träda självständigt i förhållande till den övriga verksamheten inom 
myndigheten i den mening som avses i 2 kap. 8 § tryckfrihetsför-
ordningen. På många sätt påminner dataskyddsombudets ställning 
enligt förordningens artikel 38 om den som en internrevisor intar när 
det gäller självständighet och förhållande till ledningen.10 Högsta för-
valtningsdomstolen har i HFD 2013 ref. 40 bedömt att en intern-
revisor vid Jordbruksverket inte intog en sådan självständig ställning 
att en rapport som överlämnats till den granskade verksamheten 
skulle anses expedierad. 

Om det skulle visa sig att tystnadsplikten för dataskyddsombud 
i det allmännas verksamhet är otillräcklig, får frågan om en särskild 
sekretessreglering övervägas på nytt. 
                                                                                                                                                          
10 En internrevisor vid en myndighet ska enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) och 
Ekonomistyrningsverkets tillhörande föreskrifter, ESV Cirkulär 2007:1, senast ändrade genom 
ESV Cirkulär 2015:4, inrättas direkt under myndighetens ledning och vara självständig i förhål-
lande till den granskade verksamheten. 
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Utanför den krets som anges i 2 kap. 2–4 §§ OSL − dvs. myndig-
heter, sådana juridiska personer där kommuner och landsting har ett 
rättsligt bestämmande inflytande och de organ som finns upptagna i 
bilagan till offentlighets- och sekretesslagen − finns det däremot 
ingen reglering som skyddar uppgifter som dataskyddsombudet får 
tillgång till vid utförandet av sitt uppdrag. För att Sverige ska uppfylla 
dataskyddsförordningens krav måste bestämmelser om tystnadsplikt 
för dataskyddsombud i den privata sektorn införas. 

Som framgår ovan finns det en rad tystnadsplikter som är ägnade 
att skydda uppgifter som lämnas till personer som i egenskap av sin 
ställning och för att kunna utföra sitt uppdrag måste åtnjuta förtro-
ende, såsom exempelvis revisorer och skyddsombud. Dataskydds-
ombudets ställning kan i vissa avseenden likställas med revisorns eller 
skyddsombudets, och tystnadsplikten för dataskyddsombud bör där-
för utformas på ett liknande sätt. Tystnadsplikten ska således avgrän-
sas med ett obehörighetsrekvisit vilket bland annat innebär att upp-
gifter kan lämnas ut med samtycke, till tillsynsmyndighet eller annars 
som en följd av en skyldighet i lag eller författning. 

17.5 Sekretess för uppgifter som behandlas  
i strid mot personuppgiftsregleringen 

17.5.1 Gällande rätt  

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL innebär att sekretess gäller 
för personuppgifter, om det kan antas att ett utlämnande skulle med-
föra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Även 
om paragrafens formulering är något oklar, får det numera anses 
fastslaget i praxis att den enbart tar sikte på mottagarens behandling 
av personuppgifter.11 Det som ska bedömas enligt bestämmelsen är 
alltså endast huruvida mottagarens avsedda behandling av de person-
uppgifter som begärs ut uppfyller kraven enligt personuppgiftslagen.  

Sekretessen enligt 21 kap. 7 § OSL gäller med ett rakt skaderekvi-
sit, dvs. det ska presumeras att sekretess inte hindrar att personupp-
gifterna lämnas ut. I förarbetena till den motsvarande sekretess-
bestämmelse som gällde under datalagens tid anfördes att en begäran 

                                                                                                                                                          
11 HFD 2014 ref. 66. 
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om massuttag eller selekterade uppgifter alltid borde utgöra anledning 
för myndigheten att närmare utreda hur det är avsett att uppgifterna 
ska användas och att det är först om sökanden kan ange en godtagbar 
förklaring som uppgifterna bör lämnas ut.12 

Bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL har utretts flera gånger under 
2000-talet. Inledningsvis sågs den över av Offentlighets- och sekre-
tesskommittén (SOU 2003:99) och därefter av Personuppgifts-
lagsutredningen (SOU 2004:6). Personuppgiftslagsutredningen före-
slog bland annat att det skulle förtydligas att prövningen enligt 
sekretessbestämmelsen ska avse om det kan antas att uppgifterna 
efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med personupp-
giftslagen. Riksdagens ombudsmän (JO) har i remissyttranden över 
dessa betänkanden anfört att sekretessbestämmelsen bör upphävas. 
Som skäl har JO bland annat anfört att en sekretessbestämmelse som 
förutsätter att en myndighet måste skaffa sig en uppfattning om 
syftet med en begäran om utlämnande av handlingar eller uppgifter 
stämmer dåligt med det s.k. efterfrågeförbudet i 2 kap. 14 § tredje 
stycket tryckfrihetsförordningen.13 Varken Offentlighets- och sekre-
tesskommitténs eller Personuppgiftslagutredningens förslag till 
ändring av sekretessbestämmelsen har genomförts.  

Frågan om tillämpningen av 21 kap. 7 § OSL har också utförligt 
behandlats av E-offentlighetskommittén, som bland annat hade till 
uppgift att överväga om bestämmelsen borde upphävas. Kommittén 
fann att bestämmelsen fyller i vart fall en viss begränsad funktion och 
därför inte borde upphävas. Vidare föreslog kommittén bland annat 
att bestämmelsen skulle förtydligas så att det inte råder någon tvekan 
om att det bara är sökandens efterföljande behandling som är relevant 
för den sekretessprövning som ska göras och inget annat. 14 Förslaget 
har ännu inte lett till lagstiftning. Bestämmelsens innebörd och histo-
rik behandlas också utförligt i Informationshanteringsutredningens 
betänkande.15 

JO har uttalat följande till klargörande av hur bestämmelsen ska 
tillämpas mot bakgrund av efterfrågeförbudet i 2 kap. 14 § tredje 
stycket tryckfrihetsförordningen (dnr 1102-2004). 

                                                                                                                                                          
12 Prop. 1973:33 s. 140. 
13 JO dnr 1102-2004 och 1849-2004. 
14 SOU 2010:4 s. 317 f. 
15 SOU 2015:39 s. 436 f. 
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Det står klart att myndigheten inte får börja ställa frågor om 
sökandens tilltänkta användning bara för att en personuppgift begärs 
utlämnad. Det krävs för det första att det finns någon konkret om-
ständighet som gör att det kan antas att personuppgiften efter utläm-
nandet kommer att behandlas på ett sätt som omfattas av person-
uppgiftslagen. Sådana omständigheter kan – förutom de upplysningar 
som sökanden på eget initiativ kan ha lämnat om sin tilltänkta 
användning av uppgifterna – vara att sökanden begär att få ut uppgifter 
om väldigt många personer från ett register (ett s.k. massuttag) eller 
uppgifter om ett urval av personer med vissa karakteristika, t.ex. 
inkomst, språktillhörighet, politisk tillhörighet osv. (s.k. selekterade 
uppgifter). Först om det på grund av någon konkret omständighet 
finns skäl att anta att sökanden kommer att behandla uppgifterna på 
ett sätt som omfattas av personuppgiftslagen, t.ex. därför att begäran 
omfattar uppgifter om många personer, finns det anledning att genom 
frågor till sökanden försöka ta reda på hur och till vad sökanden ska 
använda uppgifterna för att kunna bedöma om den tilltänkta behand-
lingen strider mot personuppgiftslagen. Myndigheten får dock enligt 
2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen inte ställa mer 
inträngande eller fler frågor än som behövs för att göra en sekretess-
bedömning. 

Det är vidare värt att notera att det i praxis har tydliggjorts att sekre-
tessen inte gäller om de utlämnade uppgifterna ska behandlas av per-
sonuppgiftsansvariga som är etablerade utomlands, där personupp-
giftslagen inte är tillämplig (HFD 2014 ref. 66). 

17.5.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Sekretess ska gälla för personuppgift, 
om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att 
behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskydds-
lagen.  

 
Bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL har som framgått ovan varit föremål 
för överväganden under lång tid. Den senaste utvärderingen, som 
skedde av den parlamentariskt sammansatta E-offentlighetskom-
mittén, kom fram till att bestämmelsen fortsatt fyller en viss begrän-
sad funktion och inte bör upphävas. Våra direktiv lämnar inte utrym-
me för överväganden som rör ett eventuellt upphävande av bestäm-
melsen, utan handlar enbart om anpassning av bestämmelsen till den 
nya regleringen. Det kan dock i detta sammanhang konstateras att 
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det följer av förordningens artikel 86 att nationella bestämmelser om 
tillgång till allmänna handlingar ges företräde framför förordningens 
bestämmelser om skydd för personuppgifter. I artikeln nämns att 
detta görs för att jämka samman allmänhetens rätt att få tillgång till 
handlingar med rätten till skydd av personuppgifter enligt förord-
ningen. Bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL innebär ett uttryckligt stöd i 
svensk rätt för en sådan sammanjämkning mellan de nämnda rättig-
heterna, vilket möjligen ytterligare talar för att bestämmelsen fyller 
en funktion även fortsättningsvis.  

Eftersom vi föreslår att personuppgiftslagen ska upphävas och 
materiellt ersättas av dataskyddsförordningen och vårt förslag till 
dataskyddslag, måste bestämmelsen ändras. 

Den lösning som ligger närmast till hands är enligt vår mening då 
att ersätta hänvisningen till personuppgiftslagen med en hänvisning 
till dataskyddsförordningen och den dataskyddslag vi föreslår. Detta 
kan innebära en risk för att den prövning som ska utföras kompli-
ceras något. Förordningens bestämmelser är betydligt mer omfat-
tande och i vissa avseenden mer detaljerade än personuppgiftslagens. 
Det bör dock betonas att det som en utlämnande myndighet ska 
pröva är om det kan antas att en uppgift efter ett utlämnande kommer 
att behandlas i strid med förordningen eller dataskyddslagen. Som 
framgår av äldre förarbeten och JO:s uttalanden får vidare undersök-
ningar vidtas endast om det finns konkreta omständigheter som indi-
kerar att mottagaren kommer att behandla uppgifterna på ett sätt 
som strider mot dataskyddsregleringen, t.ex. massuttag eller selek-
terade uttag. Finns det inga sådana indikationer behöver inte någon 
bedömning enligt dataskyddsregleringen göras. Rekvisitet ”kan 
antas” torde också innebära att någon fullständig bedömning av om 
behandlingen kommer att strida mot förordningen inte krävs.  

En materiell skillnad som den föreslagna förändringen kommer 
att medföra är att utlämnanden till utländska mottagare som omfat-
tas av dataskyddsförordningens tillämpningsområde också kommer 
att omfattas av sekretessbestämmelsen. 

Vår bedömning är att den ordning som tydliggjorts genom 
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (HFD 2014 ref. 66) inne-
bär en omotiverad åtskillnad i skydd för personuppgifter som lämnas 
ut till personuppgiftsansvariga som inte är etablerade i Sverige. Det 
medför att svenska personuppgiftsansvariga missgynnas jämfört med 
personuppgiftsansvariga i andra medlemsstater på ett sätt som kan 
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ifrågasättas utifrån dataskyddsförordningens syfte. En ordning där 
bestämmelsen inte är tillämplig gentemot personuppgiftsansvariga 
som är etablerade i andra medlemsstater innebär också att bestäm-
melsen lätt kan kringgås genom att uppgifter begärs utlämnade av en 
sådan personuppgiftsansvarig för en svensk personuppgiftsansvarigs 
räkning. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att denna materiella 
utvidgning av bestämmelsens tillämpningsområde är rimlig och ligger 
väl i linje med de grundläggande principerna i dataskyddsförord-
ningen. 

Det är numera klarlagt att prövningen av 21 kap. 7 § OSL gäller 
den behandling som kommer att ske efter ett eventuellt utlämnan-
de. E-offentlighetskommitténs förslag för att förtydliga detta i lag-
text har inte mött någon kritik från remissinstanserna. Vi föreslår 
därför att lagtexten ska justeras så att det tydligt framgår att det är 
behandling efter ett utlämnande som avses. 

Eftersom den här föreslagna hänvisningen avser dataskyddsför-
ordningen i dess helhet och innebär en tydlig inskränkning i den 
grundlagsstadgade handlingsoffentligheten, bör hänvisningen vara 
statisk, dvs. avse den ursprungliga lydelsen av förordningen. Det 
medför att lagstiftaren aktivt måste bedöma om eventuella ändringar 
och tillägg till förordningen ska omfattas av 21 kap. 7 § OSL. 

17.6 Generalklausulen  

17.6.1 Gällande rätt 

Den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL möjliggör utläm-
nande av uppgifter som omfattas av sekretess mellan myndigheter 
även i fall då det saknas uttryckliga sekretessbrytande regler. Utläm-
nandet ska då prövas enligt den intresseavvägning och med beaktande 
av det uppenbarhetsrekvisit som framgår av bestämmelsen. Av 
paragrafens andra stycke framgår att viss sekretess, som hälso- och 
sjukvårdssekretessen och socialtjänstsekretessen, undantas från 
tillämpningsområdet. 

I tredje stycket samma paragraf undantas också utlämnanden som 
strider mot lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats 
med stöd av personuppgiftslagen från tillämpningsområdet. Första 
ledet har ansetts innebära att en förutsättning för att generalklausulen 
ska vara tillämplig är att utlämnandet inte strider mot en sådan 
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specialreglering av uppgiftslämnandet i fråga som finns i lag eller 
förordning. Om det t.ex. i lag har föreskrivits att en viss myndighet 
för sin verksamhet på angivna villkor kan få ta del av även hemliga 
uppgifter hos en annan myndighet, kommer det inte i fråga att, när de 
angivna villkoren inte är uppfyllda, lämna ut uppgifterna med stöd av 
generalklausulen i stället.16  

Innebörden av tredje styckets andra led är numera oklar. Tidigare 
avsåg den en möjlighet för Datainspektionen att meddela vissa villkor 
om utlämnande för vissa register i samband med tillståndsgivning. I 
kommentaren till den numera upphävda sekretesslagen (1980:100) 
har det ansetts att det efter datalagens upphörande och införandet av 
personuppgiftslagen är reglerna i själva personuppgiftslagen och inte 
föreskrifter i enskilda beslut av Datainspektionen som får betydelse 
för behandlingen av generalklausulen.17 

17.6.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Hänvisningen till personuppgiftslagen i 
generalklausulen ska strykas. Generalklausulen ska enligt den nya 
lydelsen inte tillämpas om utlämnandet strider mot lag eller för-
ordning. 

 
Det finns ingen praxis som tydliggör innebörden av hänvisningen till 
personuppgiftslagen i 10 kap. 27 § tredje stycket andra ledet OSL och 
innebörden har som redogjorts för ovan ansetts oklar och bestäm-
melsen tycks inte längre fylla någon praktisk funktion.  

Det första ledet i generalklausulens tredje stycke innebär enligt sin 
ordalydelse att ett utlämnande till annan myndighet med stöd av 
generalklausulen inte får ske om det skulle strida mot lag eller för-
ordning, exempelvis mot personuppgiftslagen. En hänvisning till lag i 
offentlighets- och sekretesslagen innefattar också EU-förordningar.18 
Redan det första ledet torde alltså innebära att ett utlämnande till 
annan myndighet som strider mot dataskyddsförordningen eller data-
                                                                                                                                                          
16 Prop. 1979/80:2, del A s. 328. 
17 Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen (8 november 2016, Zeteo), kommentaren 
till 10 kap. 27 § OSL, och Regner m.fl., Sekretesslagen (1 april 2009, Zeteo), kommentaren 
till 14 kap. 3 § sekretesslagen. 
18 Prop. 1998/99:18 s. 41 och 75 samt prop. 1999/2000:126 s. 160 och 283. 
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skyddslagen inte kan ske med stöd av generalklausulen. Någon mot-
svarighet till andra ledet i tredje stycket behövs enligt vår bedömning 
inte som en följd av den nya regleringen. Vi föreslår därför att det 
andra ledet stryks.  

17.7 Sekretess för uppgifter i verksamhet 
för teknisk bearbetning och lagring  

17.7.1 Gällande rätt 

Sekretessen enligt 40 kap. 5 § OSL gäller i en myndighets verksamhet 
som består av enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för 
någon annans räkning av sådana personuppgifter som avses i per-
sonuppgiftslagen. Sekretessen gäller hos en myndighet som behandlar 
personuppgifter såväl då det är fråga om bearbetning eller lagring för 
enskildas räkning som då det gäller bearbetning eller lagring av en 
annan myndighets personuppgifter. Med teknisk bearbetning avses 
t.ex. att myndigheten scannar in text på papper för att lagra elektro-
niskt. Teknisk lagring avser alla former av lagring som kräver sär-
skilda tekniska anordningar, t.ex. lagring av information på hårddisk 
eller i molntjänster. Personuppgifter som förvaras hos en arkiv-
myndighet anses normalt inte tekniskt lagrade för någon annans räk-
ning.19  

Sekretessens räckvidd är avgränsad till verksamhet avseende per-
sonuppgifter som avses i personuppgiftslagen, dvs. enligt den defi-
nition som finns i 3 § PUL. Sekretessens föremål, dvs. de uppgifter 
som skyddas av bestämmelsen, är uppgifter om enskildas person-
liga och ekonomiska förhållanden. Detta omfattar inte bara person-
uppgifter utan även exempelvis uppgifter om juridiska personer. 
Sekretessen är som nämnts absolut.  

Tryckfrihetsförordningens reglering i 2 kap. 10 § första stycket 
innebär att handlingar som förvaras hos en myndighet endast som ett 
led i teknisk bearbetning eller lagring inte är att anse som allmänna 
handlingar där. Det innebär i sin tur att bestämmelsen i 40 kap. 
5 § OSL inte har någon praktisk betydelse för utlämnande av upp-
gifter i allmänna handlingar, utan endast fyller funktionen av en tyst-
                                                                                                                                                          
19 Lenberg m.fl., Offentlighets- och sekretesslagen (8 november 2016, Zeteo), kommentaren 
till 40 kap. 5 § OSL.  
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nadspliktsbestämmelse som hindrar utlämnande på myndighetens 
eller befattningshavarens eget initiativ. 

17.7.2 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Sekretess ska gälla för uppgift om en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden i verksamhet för 
enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans 
räkning av sådana personuppgifter som avses i dataskyddsförord-
ningen. 

 
Tillämpningsområdet för sekretessbestämmelsen i 40 kap. 5 § OSL 
är begränsat till teknisk bearbetning eller lagring av personupp-
gifter enligt personuppgiftslagens definition. Personuppgifter defi-
nieras i 3 § PUL som ”all slags information som direkt eller indi-
rekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”. Eftersom per-
sonuppgiftslagen ska upphävas enligt vårt förslag måste bestämmel-
sen anpassas.  

För att anpassa bestämmelsen till den nya regleringen ligger det 
nära till hands att ersätta hänvisningen till personuppgiftslagen med 
en hänvisning till dataskyddsförordningens definition av personupp-
gifter. Den överensstämmer i stora drag med personuppgiftslagen, 
även om den är mer detaljerad. Definitionen i artikel 4.1 lyder som 
följer. 

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk 
person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt 
med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifika-
tionsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller 
en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller 
sociala identitet. 

Av förordningens skäl 27 framgår att förordningen inte gäller 
behandling av personuppgifter rörande avlidna personer. Samman-
taget bedömer vi att förordningens definition inte är tydligt vidare än 
den som finns i dag i personuppgiftslagen. Kopplingen mellan sekre-
tessbestämmelsen och den definition av personuppgifter som åter-
finns i dataskyddsregleringen har funnits sedan paragrafen infördes i 
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dåvarande sekretesslagen och vi ser ingen anledning att ändra på den 
ordningen. Hänvisningen till personuppgiftslagens definition av per-
sonuppgifter bör därför ersättas med en hänvisning till personupp-
giftsbegreppet i den betydelse det har i dataskyddsförordningens 
artikel 4.1. Eftersom hänvisningen i praktiken inte begränsar hand-
lingsoffentligheten och bara avser själva definitionen av personupp-
gifter bör den vara dynamisk, dvs. avse den vid varje tidpunkt gäl-
lande definitionen i förordningen.   
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18 Sanktioner 

18.1 Vårt uppdrag 

Vårt uppdrag när det gäller sanktioner består av flera delar. Vi ska 
analysera om, och i så fall i vilken utsträckning, det bör vara möjligt 
att besluta om administrativa sanktionsavgifter inom den offentliga 
sektorn. En jämförelse ska göras med vad som gäller för t.ex. viten i 
allmänhet, miljösanktionsavgifter och sanktionsavgifter på arbets-
miljöområdet.  

Vi ska analysera och ta ställning till i vilken utsträckning över-
trädelser av förordningen bör bli föremål för ytterligare sanktioner, 
vid sidan om de sanktionsavgifter som föreskrivs i förordningen. Vi 
ska också analysera om, och i så fall i vilken utsträckning, dessa 
sanktioner bör vara tillämpliga inom den offentliga sektorn. 

Slutligen ska vi analysera hur en reglering med både administrativa 
sanktionsavgifter och andra sanktioner förhåller sig till det s.k. 
dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde 
tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna. 

18.2 Vad är en sanktion? 

Det finns ingen legaldefinition av begreppet sanktion. Klart är att en 
sanktion alltid har ett handlingsdirigerande eller bestraffande syfte. 
En vid definition skulle kunna omfatta alla former av påföljder som 
kan följa på ett rättsstridigt handlande. 

Det är enligt vår mening av vikt att presentera en samlad bild av 
de konsekvenser överträdelser av personuppgiftsregleringen kan få 
enligt gällande rätt och enligt dataskyddsförordningen, för att mot 
den bakgrunden kunna göra de bedömningar som ingår i vårt upp-
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drag. I detta avsnitt behandlas därför sanktioner i vid mening, inbe-
gripet regleringen om straff, sanktionsavgifter, vite och skadestånd. 

18.3 Gällande rätt 

18.3.1 Skadestånd  

Enligt dataskyddsdirektivets artikel 23 ska medlemsstaterna före-
skriva att den som har lidit skada genom otillåten behandling eller 
någon annan åtgärd som är oförenlig med de nationella bestäm-
melser som antagits till följd av direktivet har rätt till ersättning av 
den personuppgiftsansvarige för skadan.  

Artikeln har genomförts i svensk rätt genom 48 § PUL, där det 
stadgas att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade 
för skada och kränkning av den personliga integriteten som en 
behandling i strid med lagen har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan 
enligt paragrafens andra stycke jämkas om den personuppgiftsansva-
rige visar att felet inte beror på honom eller henne. Ersättning kan 
utgå såväl för ekonomisk som ideell skada (kränkning). Ansvaret är 
strikt och det krävs alltså inte att den personuppgiftsansvarige eller 
någon annan har haft uppsåt att handla i strid med lagen eller varit 
oaktsam. Skadeståndsregleringen i personuppgiftslagen får anses 
strängare än vad som krävs enligt dataskyddsdirektivet och har be-
dömts innebära en effektiv sanktion mot överträdelser av regle-
ringen.1 Det bör noteras att bestämmelsen endast gäller behandling i 
strid med personuppgiftslagen, och alltså inte direkt gäller behandling 
i strid med sektorslagstiftning. Många sektorsspecifika författningar 
innehåller emellertid en hänvisning till skadeståndsbestämmelsen i 
personuppgiftslagen.  

Justitiekanslern har möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skade-
ståndsanspråk som riktas mot staten, bland annat enligt skade-
ståndsregleringen i personuppgiftslagen. Tanken med det är att avlasta 
domstolarna uppgiften att pröva mål där det egentligen inte finns 
någon tvist, utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har 
begåtts och att den enskilde har rätt till viss ersättning (2 a § 
förordningen [1975:1345] med instruktion för Justitiekanslern, samt 
                                                                                                                                                          
1 Öman och Lindblom, Personuppgiftslagen (20 december 2016, Zeteo), kommentaren till rubri-
ken Skadestånd i personuppgiftslagen. 
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förordningen [1995:1301] om handläggning av skadeståndsanspråk 
mot staten). 

En genomgång av Justitiekanslerns praxis angående skadestånds-
anspråk mot staten med anledning av 48 § PUL finns i Informations-
hanteringsutredningens betänkande, SOU 2015:39 s. 643 f. Som 
exempel på skador på grund av överträdelse av personuppgiftslagen 
som enligt Justitiekanslerns beslut medfört ersättningsskyldighet kan 
nämnas bristande gallringsrutiner och felaktiga personuppgifter i 
olika register, exempelvis i folkbokföringsdatabasen och i socialför-
sökringsdatabasen. Värt att nämna särskilt i detta sammanhang är 
Justitiekanslerns beslut den 7 maj 2014 (dnr 1441-14-47) där skade-
ståndsanspråket rörde registrering av personuppgifter i det s.k. Kring-
resanderegistret i strid med polisdatalagen (2010:361). Polisdatalagen 
hänvisar till skadeståndsbestämmelsen i personuppgiftslagen. Om-
kring 3 000 personer ansökte om skadestånd hos Justitiekanslern för 
registreringen. Justitiekanslern ansåg att de registrerade var berät-
tigade till en ersättning om 5 000 kronor per registrerad person.2  

18.3.2 Straff 

Dataskyddsdirektivet överlåter enligt artikel 24 till medlemsstaterna 
att besluta om de sanktioner som ska användas vid överträdelse av 
bestämmelserna om behandling av personuppgifter. Med stöd av 
artikeln infördes 49 § PUL. Paragrafen innehåller en straffbestämmel-
se avseende brott mot vissa bestämmelser i lagen, bland annat om 
man lämnar osann uppgift i information till registrerade eller till till-
synsmyndigheten, behandlar känsliga personuppgifter i strid med 
personuppgiftslagen eller för över personuppgifter till tredje land 
utan att beakta kravet på adekvat skyddsnivå. För straffbarhet krävs 
det uppsåt eller grov oaktsamhet. Det är den fysiska person som har 
gjort sig skyldig till förfarandet eller underlåtenheten som döms till 
straff oavsett om han eller hon själv är personuppgiftsansvarig. För 
ringa fall döms inte till ansvar. Den som överträtt ett vitesföreläg-

                                                                                                                                                          
2 Stockholms tingsrätt har efter att elva av de registrerade ansökt om stämning mot staten, 
tillerkänt dem ytterligare ersättning om 30 000 kr var, se Stockholms tingsrätts dom den 
10 juni 2016 i mål nr T 2978-15, T 2986-15, T 2993-15, T 2996-15, T 2998-15, T 3002-15, 
T 3006-15, T 3010-15, T 3011-15, T 3012-15 och T 3013-15. Svea hovrätt har fastställt tings-
rättens dom, se hovrättens dom den 28 april 2017 i mål nr T 6161-16. 
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gande döms inte heller till ansvar för samma gärning som vitesföre-
läggandet avser. 

De mål som har prövats enligt straffbestämmelsen har framför allt 
handlat om publiceringar på internet och de flesta är av äldre datum – 
innan EU-domstolen klargjorde att publiceringar på internet inte 
innebär en överföring av personuppgifter till tredje land.3 Straff-
bestämmelsen har sällan använts på senare år, bland annat eftersom 
det har funnits svårigheter med att lagföra kränkningar på internet 
med stöd av bestämmelsen. Lagstiftningen uppfattas som kompli-
cerad och det grundlagsskyddade området begränsar det straffbara 
området väsentligt.4 

Vid sidan av straffbestämmelsen i personuppgiftslagen finns andra 
straffbestämmelser som också kan innebära att vissa gärningar som 
innefattar personuppgiftsbehandling omfattas av straffansvar – såsom 
bestämmelserna om dataintrång (4 kap. 9c § brottsbalken), kränkan-
de fotografering (4 kap. 6a § brottsbalken), förtal (5 kap. 1 § brotts-
balken) och tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken). För en utförlig 
genomgång av det straffrättsliga integritetsskyddet i brottsbalken, se 
SOU 2016:7 s. 208 f. 

18.3.3 Vite  

Enligt 44 och 45 §§ PUL får Datainspektionen vid vite förbjuda en 
personuppgiftsansvarig att fortsätta att behandla uppgifter på annat 
sätt än att lagra dem, om inspektionen inte på begäran får tillgång till 
ett tillräckligt underlag för att konstatera att behandlingen är laglig 
eller om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behand-
las eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt. Detsamma gäller 
om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer ett beslut om 
säkerhetsåtgärder. Bestämmelserna om vite gäller även för statliga och 
kommunala myndigheter som är personuppgiftsansvariga. I praktiken 
har dock Datainspektionen aldrig utnyttjat möjligheten att vitesföre-
lägga. 

Några uttryckliga bestämmelser om vite finns inte i dataskydds-
direktivet. Det kan noteras att Datalagskommittén ansåg att vites-
                                                                                                                                                          
3 Dom Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punkt 70. 
4 SOU 2016:7 s. 273 f., Svahn Starrsjö, Personuppgiftslagen och yttrandefriheten, SvJT 
100 år (jubileumsskrift) s. 447. 
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förelägganden – och utdömandet av förelagda viten – utgör sådana 
särskilda sanktioner som medlemsstaterna ska besluta om enligt 
dataskyddsdirektivets artikel 24.5 

I sektorsspecifika författningar finns bestämmelser som innebär 
en inskränkning i Datainspektionens möjligheter att förelägga vite.6 
Skälen för dessa inskränkningar i Datainspektionens befogenheter 
varierar. I vissa fall är argumentet att vite som sanktionsmedel enligt 
allmänna rättsgrundsatser inte bör användas mellan statliga myndig-
heter.7 

18.4 Dataskyddsförordningen 

18.4.1 Skadestånd 

Enligt förordningens artikel 82.1 ska varje person som har lidit 
materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av för-
ordningen ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige för 
den uppkomna skadan. En nyhet i förordningen är att även person-
uppgiftsbiträden kan bli skadeståndsskyldiga under vissa förutsätt-
ningar. I skäl 146 och artikel 82.2–5 preciseras närmare under vilka 
förutsättningar personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
kan hållas ansvariga för uppkomna skador. Bland annat anges där att 
varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde som med-
verkat vid behandlingen ska ansvara för uppkommen skada. Det stad-
gas också att den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts-
biträdet ska undgå ansvar om de visar att de inte på något sätt är 
ansvariga för den händelse som orsakade skadan. Sammantaget leder 
detta tanken till att ett i princip strikt skadeståndsansvar gäller enligt 
förordningen för såväl ekonomisk som ideell skada, dvs. en liknande 
reglering som den som gäller enligt personuppgiftslagen. Den när-
mare innebörden av bestämmelserna får dock utvecklas i rättspraxis. 

Förordningen innebär också ett förtydligande jämfört med direk-
tivet på så sätt att varje personuppgiftsansvarig eller personuppgifts-

                                                                                                                                                          
5 SOU 1997:39 s. 437 f.  
6 Så är fallet i exempelvis 1 kap. 3 § lagen (2001:181) om behandling av personuppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet, i 1 kap. 3 § lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter 
i verksamhet med val och folkomröstningar och i 1 kap. 3 § lagen (2001:184) om behandling av 
personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.  
7 Prop. 2000/01:33 s. 96, prop. 2004/05:164 s. 54 och prop. 2009/10:85 s. 90. 
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biträde som har medverkat vid en behandling kan hållas ansvarig för 
hela skadan, dvs. att ett solidariskt ansvar gäller när det finns flera 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som är ansva-
riga för samma behandling. 

18.4.2 Administrativa sanktionsavgifter 

Administrativa sanktionsavgifter är en nyhet i dataskyddsförord-
ningen som inte finns med i dataskyddsdirektivet eller den nuvarande 
svenska personuppgiftsregleringen. Sanktionsavgifterna införs enligt 
skäl 148 för att stärka verkställigheten av förordningen.  

Bestämmelserna om administrativa sanktionsavgifter återfinns i 
förordningens i artikel 83 och förtydligas i skäl 148–150. Av arti-
kel 83.1 framgår att det är den nationella tillsynsmyndigheten som 
ska besluta om sanktionsavgifter vid överträdelser av förordningens 
bestämmelser. I artikel 83.2 finns en detaljerad reglering av vilka fak-
torer som ska beaktas vid beslut om sanktionsavgifter och bestäm-
mande av avgiftens storlek. Bland annat ska tillsynsmyndigheten vid 
beslutet beakta överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktig-
het, samt om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsam-
het. Det är alltså inte ett uttryckligt krav i förordningstexten att 
överträdelsen ska ha skett med uppsåt eller oaktsamhet för att sank-
tionsavgift ska bli aktuellt, men subjektiva omständigheter hos den 
personuppgiftsansvarige är en faktor som ska beaktas.  

Andra faktorer som tillsynsmyndigheten ska beakta är antalet 
berörda registrerade, vilken skada de har lidit, om den personupp-
giftsansvarige har försökt förebygga eller i efterhand komma till 
rätta med överträdelsen och eventuell ekonomisk vinst som görs, 
eller ekonomisk förlust som undviks, genom överträdelsen. Av skä-
len framgår vidare att avsikten har varit en viss flexibilitet när en 
sanktionsavgift beslutas mot en fysisk person. I skäl 148 anges till 
exempel att om en sanktionsavgift som ”sannolikt skulle utdömas” 
skulle innebära en oproportionell börda för en fysisk person får en 
reprimand utfärdas i stället. I skäl 150 anges också att den allmänna 
inkomstnivån i medlemsstaten och personens ekonomiska situation 
bör beaktas när sanktionsavgiften fastställs mot en fysisk person. 
Förordningens bestämmelser tycks alltså ge utrymme för att beakta 
uppsåt, proportionalitet och betalningsförmåga vid beslut om sank-
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tionsavgifterna, vilket inte alltid är fallet när det gäller sanktions-
avgifter på andra områden.8 

I artikel 83.3 stadgas att om flera överträdelser görs får avgiftens 
totala belopp inte överstiga det belopp som fastställs för den allvar-
ligaste överträdelsen. I artikel 83.4 och 83.5 fastställs övre belopps-
gränser för de två olika kategorier av överträdelser som kan föranleda 
sanktionsavgifter enligt förordningen. För de något mindre allvar-
ligare överträdelserna, såsom överträdelser av regler om inbyggt data-
skydd, förteckningar och konsekvensbeskrivningar, fastslås ett max-
belopp på 10 000 000 EUR eller 2 procent av den globala årsom-
sättningen om det gäller ett företag, beroende på vilket belopp som är 
högst. För allvarligare överträdelser, såsom överträdelser av regler om 
de grundläggande principerna för behandling och behandling av 
känsliga personuppgifter, registrerades rätt till information, rättelse 
och radering, överföring av uppgifter till tredje land och underlåten-
het att rätta sig efter tillsynsmyndighetens förelägganden, fastslås ett 
maxbelopp om 20 000 000 EUR eller 4 procent av den globala årsom-
sättningen. 

Det stora flertalet bestämmelser i förordningen som innehåller 
rättigheter eller skyldigheter för personuppgiftsansvariga, personupp-
giftsbiträden samt eventuella certifieringsorgan och övervaknings-
organ omfattas av regleringen om sanktionsavgifter, vilket framgår av 
hänvisningar i artikel 83.4–6. För samtliga de artiklar som artikel 83 
hänvisar till ska alltså en överträdelse föranleda att sanktionsavgift 
påförs, om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda enligt artikel 83.2.  

I allmänhet är de bestämmelser i förordningen som inte nämns i 
artikel 83 sådana som inte innehåller några rättigheter och skyldig-
heter för enskilda, myndigheter eller andra organ vid sidan av till-
synsmyndigheten och kommissionen. Artikel 10, om behandling av 
personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och andra lagöver-
trädelser, tillhör emellertid inte denna kategori. Artikel 10 nämns inte 
i artikel 83.4–6 och omfattas alltså inte av regleringen om sanktions-
avgifter. Inga särskilda skrivningar om anledningen till detta finns i 
skälen eller annars i förordningstexten. Värt att notera är att i kom-
missionens ursprungliga förslag fanns bestämmelsen om domar i 
brottmål och andra lagöverträdelser i artikel 9 tillsammans med regle-

                                                                                                                                                          
8 Waring-Nerep Sanktionsavgifter, särskilt i näringsverksamhet s. 209 f., och SOU 2013:38 
s. 544 f. 



Sanktioner SOU 2017:39 

280 

ringen om känsliga personuppgifter, och omfattades därmed av regle-
ringen om sanktionsavgifter. Det kan inte uteslutas att det faktum att 
artikel 83 inte nämner artikel 10 helt enkelt är en oavsiktlig kon-
sekvens av att bestämmelsen om domar i brottmål och andra över-
trädelser kom att placeras i en egen artikel i den slutliga versionen av 
förordningstexten.  

Artikel 83.4–6 innehåller inte enbart en uppräkning av vilka 
överträdelser som i sig kan föranleda att sanktionsavgift påförs, utan 
också bestämmelser om att sanktionsavgifter kan påföras vid olika 
slag av underlåtelse att rätta sig efter tillsynsmyndighetens instruktio-
ner, förelägganden eller beslut (artikel 83.5 e och 83.6).  

Enligt artikel 83.5 e kan en personuppgiftsansvarig eller ett per-
sonuppgiftsbiträde påföras sanktionsavgift vid  

– underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från tillsynsmyn-
digheten, 

– underlåtenhet att rätta sig efter ett beslut om en tillfällig eller per-
manent begränsning av behandling av uppgifter, 

– underlåtenhet att rätta sig efter ett beslut om att avbryta uppgifts-
flöden, eller 

– underlåtenhet att ge tillsynsmyndigheten tillgång till uppgifter. 

Sanktionsavgiften fyller därmed en vitesliknande funktion.  
Vid överträdelser av tillsynsmyndighetens instruktioner, föreläg-

ganden och beslut enligt ovan gäller att sanktionsavgift får påföras 
med det högre maxbeloppet, dvs. 20 000 000 EUR eller 4 procent av 
den globala årsomsättningen. När det gäller förelägganden från till-
synsmyndigheten upprepas bestämmelsen i artikel 83.6.  

Enligt artikel 83.7 får varje medlemsstat reglera om och i vilken 
utsträckning det ska vara möjligt att besluta om sanktionsavgifter 
mot offentliga myndigheter och organ i den medlemsstaten. 

Artikel 83.8 uppställer krav på effektiva rättsmedel och rätts-
säkerhet vid beslut om sanktionsavgifter och artikel 83.9 slår fast att 
om det inte finns några regler om administrativa sanktionsavgifter i 
en medlemsstats rättssystem får förfarandet inledas av tillsynsmyn-
digheten och avgiften utdömas av nationell domstol. 

Avslutningsvis kan noteras att förordningen inte säger något 
uttryckligen om vem sanktionsavgifterna ska tillfalla, dvs. om de ska 
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tillfalla den medlemsstat där den beslutats eller något organ på EU-
nivå.  

18.4.3 Andra sanktioner 

Enligt artikel 84 i förordningen ska medlemsstaterna fastställa regler 
om andra sanktioner för överträdelser av förordningen, särskilt för 
sådana som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter. Sank-
tionerna ska enligt artikeln vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. I skäl 152 anges att medlemsstaterna bör genomföra 
ett system med effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner 
om förordningen inte harmoniserar administrativa sanktioner eller 
om det är nödvändigt i andra fall. Det anges också i nämnda skäl att 
det ska fastställas om sanktionerna ska vara av straffrättslig eller 
administrativ art. 

I skäl 149 anges att medlemsstaterna bör kunna fastställa bestäm-
melser om straffrättsliga påföljder och möjligheter att förverka den 
vinning som gjorts vid överträdelser av förordningen. Där erinras 
också om att utdömandet av sådana påföljder och administrativa 
sanktioner inte bör medföra ett åsidosättande av dubbelprövnings-
förbudet enligt EU-domstolens tolkning. 

18.5 Sanktionsavgifter inom offentlig sektor 

18.5.1 Vad är en sanktionsavgift? 

En sanktionsavgift har definierats som en som avgift benämnd pen-
ningpålaga som i realiteten utgör en sanktion. Tre kriterier ska en-
ligt doktrinen vara uppfyllda för att något ska kvalificera som en 
sanktionsavgift. Avgiften ska  

1. vara en ekonomisk sanktion som inte är böter eller annan rätts-
verkan av brott, 

2. stipuleras i författning och alltså utgöra ett generellt hot, och 

3. tillfalla det allmänna.9  

                                                                                                                                                          
9 Wiveka Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet, s. 15. 
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Det rör sig alltså om en straffliknande ekonomisk sanktion med ett 
avskräckande och bestraffande syfte. Sanktionsavgifter intar en mel-
lanställning mellan egentliga avgifter och brottspåföljder, vilket kan få 
betydelse för tillämpningen av såväl regeringsformen som Europa-
konventionen. Den nu rådande inställningen i doktrinen är att påfö-
rande av sanktionsavgifter normalt ska presumeras utgöra brotts-
anklagelser i konventionens mening och jämställas med böter i norm-
givningshänseende. Detta medför att de rättssäkerhetsgarantier som 
uppställs i artikel 6 i Europakonventionen måste vara uppfyllda och 
att bestämmelser om sanktionsavgifter omfattas av lagkrav med möj-
lighet till delegation enligt 8 kap. 3 § regeringsformen.10 

18.5.2 Viten och sanktionsavgifter mot det allmänna  

Enligt direktiven ska vi i denna del göra en jämförelse med vad som 
gäller för det allmännas skyldigheter att betala viten i allmänhet, miljö-
sanktionsavgifter och sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet. Vi har 
valt att även redogöra för regleringen kring en annan sanktionsavgift, 
nämligen upphandlingsskadeavgiften. 

Vite  

Ett vite har alltid anknytning till ett visst föreläggande eller förbud 
och riktas mot den i beslutet namngivna adressaten. Syftet med ett 
vite är att verka preventivt och på förhand få en fysisk eller juridisk 
person att följa ett visst föreläggande eller förbud, inte att som sank-
tionsavgifterna verka repressivt som en påföljd mot överträdelser mot 
generella normer.11 Föreläggande och utdömande av vite regleras i 
lagen (1985:206) om viten, fortsättningsvis benämnd viteslagen. 

Viteslagen ställer inte upp några begränsningar när det gäller utdö-
mande av vite mot det allmänna. I lagens andra paragraf anges bara att 
ett vitesföreläggande ska vara riktat till en eller flera namngivna fysis-
ka eller juridiska personer. Det anses dock vara en vedertagen princip 
att staten inte föreläggs vite utan särskild reglering.12 Huvudargu-

                                                                                                                                                          
10 Warling-Nerep s.119 och 153 f. samt SOU 2013:38 s. 455. 
11 Lavin, Viteslagstiftningen (12 november 2015, Zeteo), kommentaren till 1 § lagen om viten. 
12 Prop. 2012/13:143 s. 66 f. 
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menten mot att staten ska kunna åläggas vite har varit dels att en stat-
lig myndighet ändå kan beräknas följa ett föreläggande, dels att ett 
effektivt vite mot staten är nästan omöjligt att åstadkomma eftersom 
ett utdömt vite i slutänden ändå tillfaller staten.13 I vissa författningar 
framgår det uttryckligen att vite inte kan föreläggas staten, se t.ex. 
9 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken och 2 kap. 27 § utsöknings-
balken. 

Om det finns särskilt författningsstöd kan vite dock riktas mot 
staten. I 4 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) och 7 kap. 7 § 
arbetsmiljölagen (1977:1160) finns uttryckliga föreskrifter om att ett 
vitesföreläggande kan riktas även mot staten som arbetsgivare eller 
som huvudman för utbildningsverksamhet. I förarbetena till diskri-
mineringslagen hänvisades till motsvarande fråga i förarbetena till den 
numera upphävda jämställdhetslagen (1991:433), där regeringen an-
såg att frågorna om jämställdhet och mångfald i arbetslivet är av sådan 
vikt att den restriktiva inställningen till vite mot staten borde frångås. 
Regeringen menade att en ordning där statliga arbetsgivare hålls utan-
för området där viten kan föreläggas skulle innebära att mer förmån-
liga regler gällde för dessa än för kommunala eller privata arbets-
givare. En sådan skillnad ansågs inte motiverad. Intresset av ett väl 
fungerande aktivt arbete för jämställdhet och mångfald även i förhål-
lande till statliga arbetsgivare ansågs vara så starkt att det fanns skäl 
att markera att även staten skulle kunna föreläggas vite.14 Liknande 
argument framfördes i förarbetena till nämnda bestämmelse i arbets-
miljölagen.15 

Ett annat exempel på när vitesföreläggande kan ådömas myndig-
heter är möjligheten för JO att enligt 21 § andra stycket lagen 
(1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän förelägga 
vite om högst 10 000 kronor när ombudsmännen inom ramen för sin 
tillsyn begär upplysningar och yttranden som domstolar, förvalt-
ningsmyndigheter samt anställda hos staten eller kommun eller annan 
som står under en ombudsmans tillsyn är skyldiga att lämna enligt 
13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Utöver dessa exempel 
finns sådana där staten kan och ska åläggas vite i fall då staten upp-
träder som privat subjekt, t.ex. i egenskap av fastighetsägare, nytt-

                                                                                                                                                          
13 Strömberg – Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 26 upplagan s. 148.  
14 Prop. 2007/08:95 s. 349 f. 
15 Prop. 2012/13:143 s. 67. 
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janderättshavare eller ansvarig för rörelse.16 Det finns också bestäm-
melser som uttryckligen anger att en kommun kan vara adressat för 
ett vitesföreläggande, t.ex. 51 § lagen 2006:412 om allmänna vatten-
tjänster. 

Informationshanteringsutredningen bedömde i sitt betänkande att 
tillsynsmyndigheten inte skulle ha befogenhet att rikta vitesföreläg-
ganden mot vare sig statliga eller kommunala myndigheter enligt den 
föreslagna myndighetsdatalagen. Utredningen uttalade i det sam-
manhanget bland annat att eftersom statliga myndigheters behandling 
av personuppgifter sker i en verksamhet som i allmänhet inte före-
kommer utanför det allmänna och som omgärdas av helt andra krav 
och regler än vad som annars är fallet, fanns inga bärande skäl för att i 
alla delar ha samma sanktionsmöjligheter mot både myndigheter och 
enskilda. Utredningen ansåg därför inte att myndigheters behandling 
av personuppgifter utgjorde ett sådant undantagsfall att man borde 
avvika från den allmänna rättsgrundsatsen att staten inte kan rikta 
viten mot sig själv.17 

Enligt 3 § viteslagen ska ett vite fastställas till ett belopp som med 
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden 
och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. Beloppet ska vara tillräckligt 
stort för att bryta den enskildes motstånd, att jämföra med storleken 
av ett bötesbelopp som snarare blir beroende av bland annat omfatt-
ningen av den enskildes skuld.18 Vitesbeloppen kan variera kraftigt 
beroende på sammanhang. Det finns exempel på att viten har satts till 
allt från tusen kronor till miljonbelopp.19 

Frågor om utdömande av viten prövas enligt 6 § viteslagen av för-
valtningsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vites-
föreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om 
vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i 
första instans. I vissa undantagssituationer kan vitesfrågan enligt 7 § 
viteslagen prövas av allmän domstol. 

                                                                                                                                                          
16 Lavin, Viteslagstiftningen, Viteslagstiftningen (12 november 2015, Zeteo), kommentaren 
till 2 § lagen om viten. 
17 SOU 2015:39 s. 631 f. 
18 Lavin, Viteslagstiftningen (12 november 2015, Zeteo), kommentaren till 3 § lagen om 
viten. 
19 Se exempelvis Högsta domstolens bedömning angående vitets storlek i NJA 1991 s. 200.  
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Miljösanktionsavgifter  

Miljösanktionsavgifter regleras främst i 30 kap. miljöbalken och för-
ordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Syftet med avgif-
terna är att verka repressivt och avskräckande och därmed bidra till 
att upprätthålla en hög standard i miljöpåverkande verksamhet.20 
Miljösanktionsavgifter kan beslutas mot både näringsidkare, myndig-
heter och enskilda som bedriver verksamhet som faller inom ramen 
för miljöbalken. Myndigheternas verksamhet faller alltså inte utanför 
tillämpningsområdet. 

Enligt 30 kap. 1 § miljöbalken får regeringen meddela föreskrif-
ter om att miljösanktionsavgift ska betalas bland annat av den som 
påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig utan att tillstånd 
har getts eller av den som åsidosätter villkor eller andra bestämmel-
ser i ett tillstånd. Genom förordningen om miljösanktionsavgifter 
har regeringen meddelat sådana föreskrifter, exempelvis när det gäl-
ler miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Det har förtydligats i praxis att miljösanktionsavgifter inte kan 
beslutas mot en myndighet för åsidosättande som har skett vid myn-
dighetsutövning.21 När en verksamhet har inslag av både myndighets-
utövning och näringsverksamhet har domstolen gjort en bedömning 
av vilket inslag som är det dominerande för att avgöra om en miljö-
sanktionsavgift kan beslutas.22 

Enligt 30 kap. 1 § miljöbalken ska avgiftens storlek framgå av 
regeringens föreskrifter, och uppgå till minst 1 000 kronor och högst 
1 000 000 kronor. När avgiftens storlek bestäms, ska hänsyn tas till 
överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträ-
delsen avser. De avgifter som bestäms i förordningen om miljösank-
tionsavgifter varierar mellan 1 000 och 50 000 kronor. Det är tillsyns-
myndigheten som enligt 30 kap. 3 § miljöbalken beslutar om miljö-
sanktionsavgift. Beslutet kan enligt 30 kap. 7 § överklagas till mark- 
och miljödomstol. 

                                                                                                                                                          
20 Prop. 1997/98:45 del I s. 535. 
21 MÖD 2001:23. 
22 MÖD 2001:21. 
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Sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet  

Enligt 8 kap. 5 § arbetsmiljölagen finns en möjlighet för regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer att föreskriva om sank-
tionsavgifter för vissa typer av överträdelser mot lagen. Avgiften ska 
vara lägst 1 000 och högst 1 000 000 kronor. Av 18 § 4 arbetsmiljöför-
ordningen (1977:1166) framgår att Arbetsmiljöverket bemyndigats 
att meddela sådana föreskrifter. De avgifter som bestäms i före-
skrifterna varierar mellan 2 000 kronor och 1 000 000 kronor. 

De sanktionsavgifter som har föreskrivits på arbetsmiljöområdet 
riktar sig mot arbetsgivare utan att statliga eller kommunala myndig-
heter undantas. Bakgrunden till att sanktionsavgifter infördes som 
huvudsaklig sanktion i stället för de straffbestämmelser som tidigare 
gällde, var att överträdelser av arbetsmiljöbestämmelser ofta görs 
inom ramen för verksamhet där många människor medverkar och att 
det ansågs svårt att utreda en utpekad gärningsmans personliga skuld. 
Det anfördes i motiven att det t.ex. kan vara osäkert vilket reellt 
inflytande över händelseförloppet någon som varit formellt ansvarig 
haft samt att det ofta är uppenbart att bristen i arbetsmiljön är resul-
tatet av att någon inom företaget har gjort sig skyldig till en vårdslös-
het utan att man kan peka på vem som gjort det.23 

Avgiften, som enligt 8 kap. 6 § arbetsmiljölagen tillfaller staten, 
ska enligt 8 kap. 7 § prövas av Arbetsmiljöverket, som sedan kan an-
söka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläg-
gandet har utfärdats om att sanktionsavgift ska tas ut, om avgiftsföre-
läggandet inte har godkänts inom utsatt tid.  

Upphandlingsskadeavgifter 

Ett exempel på sanktionsavgifter som särskilt riktar sig mot myn-
digheter är reglerna om upphandlingsskadeavgift i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU). Allmän förvaltningsdomstol får 
efter ansökan från tillsynsmyndigheten enligt 21 kap. 1 och 
2 §§ LOU besluta att en upphandlande myndighet ska betala en upp-
handlingsskadeavgift. Avgiften kan tas ut oberoende av om över-
trädelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

                                                                                                                                                          
23 Prop. 1993/94:186 s. 49. 
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En upphandlingsskadeavgift ska enligt 21 kap. 4 § LOU uppgå till 
lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får emel-
lertid inte överstiga tio procent av upphandlingens värde. Enligt 
21 kap. 5 § LOU ska vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens 
storlek särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är. Upp-
handlingsavgiften ska enligt 21 kap. 8 § LOU tillfalla staten.  

När det gäller frågan om möjligheten att ålägga statliga och kom-
munala myndigheter skyldighet att erlägga avgiften till staten konsta-
terades i förarbetena till den numera upphävda lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling att andra liknande avgifter såsom konkurrens-
skadeavgift och marknadsstörningsavgift kan tas ut av offentligrätts-
liga subjekt om de är att betrakta som näringsidkare. Vidare beto-
nades vikten av att sanktionsbestämmelserna är desamma för alla slag 
av upphandlande myndigheter och enheter och att något undantag 
för statliga myndigheter därför inte borde göras. Lagrådet angav vida-
re i sitt yttrande över förslaget att för att den eftersträvade preventiva 
effekten ska uppnås beträffande statliga myndigheter är det viktigt att 
det upprätthålls en strikt budgetdisciplin, så att avgiften blir kännbar 
också för en felande statlig myndighet. När det gäller kommunala 
myndigheter påpekades bland annat att möjligheter att påföra kom-
muner sanktionsavgifter som tillfaller staten redan förekommer i 
andra författningar, såsom exempelvis socialtjänstlagen.24 

18.5.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Sanktionsavgifter ska få tas ut även av stat-
liga och kommunala myndigheter. 

För mindre allvarliga överträdelser ska avgiften uppgå till högst 
10 000 000 kronor och för allvarligare överträdelser till högst 
20 000 000 kronor. Vid bestämmandet av avgiftens storlek i det 
enskilda fallet ska dataskyddsförordningens bestämmelser till-
lämpas. 

 
Utgångspunkten för våra överväganden i denna del är att det följer 
direkt av förordningen att sanktionsavgifter kommer att kunna 

                                                                                                                                                          
24 Prop. 2009/10:180 s. 200. 
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påföras aktörer i den privata sektorn. Det finns enligt vår mening 
starka skäl som talar för att sanktionsmöjligheterna bör vara desamma 
mot privata subjekt som mot myndigheter när det gäller överträdelser 
mot dataskyddsförordningen.  

Inledningsvis kan det konstateras att regleringen syftar till att 
skydda enskildas integritet, och att enskildas intresse av skydd för sin 
personliga integritet väger lika tungt om uppgifter behandlas i det 
allmännas verksamhet som i den privata sektorn. Såväl statliga som 
kommunala myndigheter hanterar mycket stora mängder person-
uppgifter, ofta mycket känsliga sådana, som dessutom i allt ökande 
grad utbyts över myndighets- och nationsgränser utan enskildas 
samtycke.  

Trots att det allmännas verksamhet i och för sig är reglerad i högre 
grad genom annan lagstiftning än personuppgiftsrelaterad sådan, 
exempelvis i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretess-
lagen och arkivlagstiftningen, sker själva behandlingen av per-
sonuppgifter på i stort sett samma villkor och enligt samma regelverk 
som för personuppgiftsansvariga i privat sektor. Det framgår vidare 
av tillsynsmyndigheternas granskningar under senare år att några av 
de grövre överträdelserna mot dataskyddslagstiftningens grundläg-
gande principer har gjorts av myndigheter.25 Det är alltså högst tvek-
samt om myndigheter i allmänhet kan förväntas att i högre grad än 
enskilda följa regleringen om dataskydd. Inte heller borde behovet av 
avskräckande sanktioner vara mindre när det gäller myndigheternas 
personuppgiftsbehandling.  

Argumenten mot att sanktionsavgifter enligt förordningen ska 
kunna tas ut av myndigheter är främst sanktionens bristande effekti-
vitet när det är statliga myndigheter som gör sig skyldiga till över-
trädelser, samt att − i motsats till den privata sektorn – tjänstefels-
ansvaret utgör ett visst skydd mot att enskilda tjänstemän i offentlig 
verksamhet gör sig skyldiga till grövre överträdelser. Som framgår av 
redogörelsen i föregående avsnitt är det trots detta inte helt ovanligt 
med viten och sanktionsavgifter som riktar sig till statliga och kom-
munala myndigheter. 

                                                                                                                                                          
25 Se exempelvis Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande om det s.k. kringresande-
registret (dnr 173-2013) och Datainspektionens beslut om det s.k. kvinnoregistret (dnr 2790-
2014). 
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Den EU-rättsliga regleringen av personuppgiftsbehandling utgår 
från det förhållandet att individens rätt till skydd vid behandling av 
personuppgifter är en grundläggande rättighet enligt artikel 8.1 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Frå-
gan om vilka sanktioner som bör kunna riktas mot myndigheter bör 
därför i likhet med andra områden där regleringen framför allt syftar 
till skydd för individers grundläggande rättigheter, såsom exempelvis 
inom diskrimineringslagstiftningen, besvaras utifrån ett individ-
perspektiv. Behovet av skydd kan enligt vår mening inte anses vara 
mindre vid personuppgiftsbehandling som utförs av myndigheter än 
av enskilda. Tjänstefelsansvar eller disciplinansvar är inte tillräckligt 
effektiva sanktioner mot systematiska överträdelser på myndighets-
nivå för att motivera en annan bedömning. I detta sammanhang förtjä-
nar det att noteras att kommissionen har föreslagit att sanktionsavgif-
ter ska kunna tas ut av EU-institutionerna och andra gemenskaps-
organ vid överträdelser mot den förordning som reglerar institu-
tionernas och gemenskapsorganens egen behandling av person-
uppgifter, parallellt med disciplinära påföljder.26  

Inte heller effektivitetsargument leder till ett annat ställnings-
tagande eftersom liknande avgifter har ansetts utgöra en effektiv sank-
tion på flera andra områden trots att vitet eller avgiften betalas av 
statliga myndigheter till staten. Här får, såsom anfördes i förarbetena 
till regleringen om upphandlingsskadeavgifter, förutsättas att bud-
getdisciplinen upprätthålls så att avgiften får den avskräckande funk-
tion förordningen förutsätter.  

Sammanfattningsvis menar vi att övervägande skäl talar för att 
administrativa sanktionsavgifter ska kunna tas ut av statliga och 
kommunala myndigheter. I förordningens artikel 83.1–3 anges vilka 
omständigheter som ska beaktas vid beslut om att ta ut sanktions-
avgifter och vid bestämmande av beloppets storlek. Dessa bestäm-
melser bör enligt vår mening tillämpas även då sanktionsavgifter tas 
ut av myndigheter.  

Bestämmelsen i artikel 83.7 om medlemsstaternas möjligheter 
att bestämma i vilken utsträckning myndigheter ska kunna påföras 
avgifter, innebär enligt vår mening att medlemsstaterna har utrym-
me att bestämma ett tak för de belopp som kan påföras myndig-

                                                                                                                                                          
26 Artiklarna 66 och 69 i kommissionens förslag av den 10 januari 2017, COM(2017) 8 final, 
2017/0002 (COD). 
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heter, på samma sätt som föreslås i betänkandet Brottsdatalag, 
SOU 2017:29.  

När det gäller frågan om sådana beloppstak bör införas för myn-
digheternas del bör följande beaktas. Som vi har anfört ovan anser vi 
att ur ett integritetsperspektiv bör samma typ av överträdelse leda till 
samma typ av sanktion oavsett om överträdelsen begåtts av en 
myndighet eller ett privat subjekt. Vi anser dock att sanktionsavgifter 
som påförs myndigheter beloppsmässigt bör ligga i paritet med andra 
sanktionsavgifter i svensk rätt. Varken på miljöområdet eller på 
arbetsmiljöområdet är de avgifter som kan tas ut tillnärmelsevis så 
höga som de som anges i dataskyddsförordningen. Det högsta belopp 
som kan beslutas vid en överträdelse inom dessa områden är 
1 000 000 kronor. Inte heller företagsbot eller upphandlingsskade-
avgift kan uppgå till lika höga belopp som enligt förordningen. För 
företagsbot är minimibeloppet i dag 5 000 kronor och maximibelop-
pet 10 000 000 kronor. För upphandlingsskadeavgift enligt lagen om 
offentlig upphandling är lägsta beloppet 10 000 kronor och det högs-
ta 10 000 000 kronor. Avgiften får dock aldrig överstiga en viss 
procentsats av upphandlingens värde. 

Skillnader mellan sanktionsavgifternas storlek utanför respektive 
innanför myndighetssfären kan också motiveras av att personupp-
giftsansvariga i den privata sektorn kan vara multinationella företag 
där det krävs synnerligen höga sanktionsbelopp för att avgiften ska 
vara kännbar. För myndigheter kan även en något lägre avgift för-
väntas påverka agerandet i önskad riktning. Till det kommer att ett 
felaktigt agerande från en myndighet sällan föranleds av en önskan att 
maximera vinst eller att göra en större besparing, även om det inte 
kan uteslutas att det finns ekonomiska motiv. Lägre men tillräckligt 
kännbara belopp torde därför påverka myndigheterna så länge bud-
getdisciplinen upprätthålls och de inte får ekonomiska tillskott för att 
kunna betala sina sanktionsavgifter. Här kan också noteras att i 
kommissionens förslag till den förordning som reglerar institu-
tionernas och gemenskapsorganens egen behandling av personupp-
gifter sätts beloppsgränsen för sanktionsavgifterna betydligt lägre än 
enligt dataskyddsförordningen.27 

                                                                                                                                                          
27 Artikel 66.2 och 66.3 i kommissionens förslag av den 10 januari 2017, COM(2017) 8 final, 
2017/0002 (COD). 
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Ett av huvudsyftena med sanktionsavgifter är att de ska vara 
effektiva och avskräckande. För att regleringen ska få en tillräckligt 
avskräckande effekt krävs, trots det som sagts ovan om myndigheters 
relativt sett högre känslighet även för låga sanktionsavgifter, enligt vår 
bedömning att maximibeloppet sätts relativt högt. Sammanfattnings-
vis anser vi att maxbeloppet för sanktionsavgifter mot myndigheter 
bör ligga i linje med de sanktionsavgifter som i dag finns på andra 
områden och med storleken på företagsbot, och därmed bestämmas 
till ett lägre belopp än enligt dataskyddsförordningen. 

Sanktionsavgift ska enligt förordningen tas ut på två olika nivåer – 
en lägre nivå vid överträdelser som betraktas som mindre allvarliga 
och en högre nivå vid allvarligare överträdelser och underlåtenhet att 
följa förelägganden eller beslut av tillsyns-myndigheten eller att på 
annat sätt bistå den. Vi anser att det även för myndigheter finns skäl 
att ha två olika avgiftsnivåer. Ett maximibelopp om 10 000 000 kro-
nor för mindre allvarliga överträdelser, vilket motsvarar vad som i dag 
gäller för företagsbot, får anses tillräckligt betydande för att utgöra en 
kännbar sanktion. 

Det finns, utifrån förordningens modell, skäl att bestämma belop-
pen för allvarligare överträdelser till det dubbla. Det innebär att 
maximibeloppet för sådana överträdelser bör vara 20 000 000 kronor. 
Vid bestämmandet av vad som utgör en mindre allvarlig respektive en 
allvarlig överträdelse bör förordningens artikel 83.4 respektive 83.5 
gälla.  

Frågan om det närmare förfarandet vid beslut om sanktions-
avgifter och effektiva rättsmedel för de som påförs avgifterna behand-
las i avsnitt 19.5.3 och 19.7.3. 

18.6 Övriga sanktioner och förbudet 
mot dubbelbestraffning 

18.6.1 Medlemsstaternas åligganden 

Som nämnts ovan anges i artikel 84 att medlemsstaterna ska fast-
ställa regler om andra sanktioner för överträdelser av förordningen, 
särskilt för överträdelser som inte är föremål för administrativa sank-
tionsavgifter. Medlemsstaterna har enligt samma artikel att se till att 
sanktionerna är effektiva, proportionella och avskräckande. Frågan 
är då vad detta innebär för våra skyldigheter när det gäller genom-
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förande. I skäl 152 anges att om förordningen inte harmoniserar 
administrativa sanktioner eller om nödvändigt i andra fall bör med-
lemsstaterna genomföra ett system med effektiva, proportionella 
och avskräckande sanktioner, som kan vara av administrativ eller 
straffrättslig art. Artikel 84 får alltså tolkas så att om sanktioner 
saknas enligt förordningen åligger det i princip medlemsstaterna att 
täppa till sådana luckor, men att det finns relativt stor frihet för 
medlemsstaterna att avgöra på vilket sätt detta ska ske. 

Som framgår av genomgången ovan av förordningens reglering 
om sanktionsavgifter täcker den det stora flertalet rättigheter och 
skyldigheter enligt förordningen, med det viktiga undantaget att 
överträdelser mot artikel 10 inte omfattas. 

18.6.2 Allmänt om kriminalisering  

Det finns en uttalad politisk vilja att använda straffrätten återhåll-
samt. Detta eftersom kriminalisering innebär påtagliga inskränk-
ningar i medborgarnas valfrihet och ingripande tvångsåtgärder mot 
dem som begår brott. Straffrättsliga sanktioner ses vidare som inef-
fektiva i många fall, i synnerhet när det i första hand är juridiska 
personer som kan antas göra sig skyldiga till överträdelser av olika 
slag genom beslut som fattas på viss nivå i organisationen.28 

Åklagarutredningen manade i sitt betänkande, SOU 1992:61, till 
försiktighet vid användandet av kriminalisering som metod för att 
styra medborgarnas beteende. Utredningen fastslog vissa kriterier 
för att en kriminalisering ska framstå som befogad, bland annat att 
alternativa sanktioner inte står till buds, inte skulle vara rationella 
eller skulle kräva oproportionerligt höga kostnader och att straff-
sanktionen utgör ett effektivt medel för att motverka det icke 
önskvärda beteendet. Den restriktiva syn på kriminalisering som 
kom till uttryck i utredningen och den efterföljande propositionen 
fick i huvudsak stöd vid riksdagsbehandlingen.29 

Straffrättsanvändningsutredningen fick i uppdrag av regeringen 
att på nytt analysera och ta ställning till vilka kriterier som bör gälla 
för att kriminalisering ska anses vara befogad, se dir. 2011:31. Som 

                                                                                                                                                          
28 SOU 2013:38 s. 536. 
29 Prop. 1994/95:23 s. 52 f., bet. 1994/95:JuU2 och rskr. 1994/95:40. 
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utgångspunkt angavs att kriminalisering bör ske med återhållsam-
het och endast användas när den metoden som framstår som den 
mest effektiva för att motverka det oönskade beteendet. Utred-
ningen tog fram fem kriterier som den ansåg ska vara uppfyllda för 
att kriminalisering ska komma i fråga. Dessa kan sammanfattas 
enligt följande. 

1. Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierat och konkreti-
serat intresse som är skyddsvärt (godtagbart skyddsintresse). 

2. Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka 
skada eller fara för skada på skyddsintresset. 

3. Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av 
straffansvar, vilket innebär att kriminaliseringen inte får äventyra 
tillämpningen av skuldprincipen. 

4. Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse. 

5. Det får inte finnas någon alternativ metod som är tillräckligt 
effektiv för att komma till rätta med det oönskade beteendet. I 
första hand bör vite, sanktionsavgift eller återkallelse av tillstånd 
övervägas. Straff bör väljas i sista hand.30 

Utredningen ansåg att för att inte riskera att komma i konflikt med 
det så kallade dubbelbestraffningsförbudet (se vidare nedan) bör 
sådana beteenden som sanktioneras med avgift inte samtidigt vara 
straffbelagda. Visserligen kan man med åtalsbegränsningsregler, jämk-
ningsregler, inskränkning av anmälningsplikt osv. försöka se till att 
dubbelbestraffningsförbudet inte överträds i praktiken, men en sådan 
uppbyggnad av regelverket gör enligt utredningen att detta blir svårt 
att överblicka och besvärligt att tillämpa. Utredningen ansåg vidare 
att det bör vara möjligt för den enskilde att kunna förutse om ett visst 
beteende leder till straff eller avgift, och förordade därför att när 
sanktionsavgift införs för beteenden som redan är straffbelagda, dessa 
beteenden avkriminaliseras i motsvarande mån.31 Straffrättsanvänd-
ningsutredningens betänkande har remissbehandlats och bereds nu 
inom Regeringskansliet. 

                                                                                                                                                          
30 SOU 2013:38 s. 498. 
31 SOU 2013:38 s. 546 f.  
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18.6.3 Dubbelprövningsförbudet 

Europakonventionen gäller som lag i Sverige. I konventionen regle-
ras mänskliga rättigheter såsom rätten till en rättvis rättegång i 
artikel 6. I artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till konventio-
nen regleras rättigheten att inte bli lagförd eller straffad två gånger, 
ibland kallat dubbelbestraffningsförbudet. Fortsättningsvis kom-
mer här att användas den något mer korrekta termen dubbelpröv-
ningsförbudet. 

Det svenska systemet med samtidig tillämpning av en administra-
tiv sanktion i form av skattetillägg och en straffrättslig sanktion i 
form av skattebrott har prövats i domen Lucky Dev mot Sverige 
(no. 7356/10, den 27 november 2014), där Europadomstolen fann att 
en kränkning av dubbelprövningsförbudet hade skett. 

Dubbelprövningsförbudet finns även reglerat i EU-rätten, när-
mare bestämt i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grund-
läggande rättigheterna. EU-domstolen har i ett avgörande år 2013 
ansett sig behörig att pröva de svenska skattetilläggs- och skatte-
brottsreglerna såvitt de gäller mervärdesskatt, men lämnade i domen 
över till den frågande tingsrätten att bedöma om förfarandet stred 
mot dubbelprövningsförbudet.32 Högsta domstolen och Högsta 
förvaltningsdomstolen har under 2013 ändrat sin tidigare praxis och 
nu kommit fram till att det svenska systemet med två förfaranden och 
dubbla sanktioner vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är oför-
enligt med dubbelprövningsförbudet.33 

18.6.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i data-
skyddsförordningen ska kunna tas ut även vid överträdelser av 
artikel 10 i förordningen. Avgiftens storlek ska bestämmas inom 
ramen för den högre beloppsgräns som gäller för överträdelser 
mot bland annat bestämmelserna om känsliga personuppgifter.    

                                                                                                                                                          
32 Dom Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:280. 
33 NJA 2013 s. 502, NJA 2013 s. 746 och HFD 2013 ref. 71. Jfr Europadomstolens dom i A 
och B mot Norge, (no 24130/11 och 29758/11, den 15 november 2016).  
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Utredningens bedömning: Något straff ska inte ådömas den som 
bryter mot förordningen. 

Någon möjlighet för tillsynsmyndigheten att förena sina före-
lägganden med vite bör inte införas.  

Sanktionsavgift vid överträdelser mot artikel 10 

Dataskyddsförordningens artikel 10 begränsar möjligheterna att 
behandla uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträ-
delser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder, och innebär 
alltså skyldigheter för personuppgiftsansvariga och personuppgifts-
biträden att se till att behandling bara sker i tillåtna fall. Intresset av 
att upprätthålla efterlevnaden av de begränsningar som anges i arti-
kel 10, dvs. möjligheterna att behandla personuppgifter om fällande 
domar och överträdelser som rör brott, väger enligt vår mening lika 
tungt ur integritetssynpunkt som att säkerställa efterlevnaden av 
förbudet mot behandling av vissa typer av känsliga personuppgifter. 
Behandling av uppgifter om misstänkta eller lagförda brott uppfattas 
många gånger som mycket integritetskänsligt och stigmatiserande av 
den registrerade. Som nämnts ovan framstår det inte heller som 
osannolikt att avsikten varit att även artikel 10 skulle omfattats av 
regleringen om sanktionsavgifter. 

Av förordningens skäl 152 och artikel 84 kan utläsas att det står 
medlemsstaterna fritt att införa administrativa sanktioner på områden 
som inte harmoniseras i förordningen. Vår bedömning är att samma 
system för sanktionsavgifter bör gälla vid överträdelser av artikel 10 
som för överträdelser av regleringen om känsliga personuppgifter i 
artikel 9. Tillsynsmyndigheten bör därför kunna påföra administrativa 
sanktionsavgifter upp till det högre maxbeloppet även vid överträ-
delser mot förordningens artikel 10.  

Straff 

Den befintliga bestämmelsen i 49 § PUL har som nämnts ovan till-
lämpats sparsamt under senare tid. I många fall är det svårt att peka 
ut en fysisk person som uppfyller de objektiva och subjektiva 
rekvisiten för brott och därför är det svårt att fälla någon till ansvar.  
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Eftersom ansvaret för överträdelser enligt förordningen i huvud-
sak läggs på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, 
vilka i flertalet fall är juridiska personer, bör de mycket kännbara 
avgifter som kan påföras enligt förordningen vara väsentligt mer 
effektiva i den meningen att de har en mer avhållande effekt än 
straffrättsliga sanktioner.  

Överträdelser mot förordningen kommer sannolikt i stor utsträck-
ning att upptäckas och utredas av tillsynsmyndigheten. Även ur 
resurssynpunkt är det därför mer effektivt att låta tillsynsmyndig-
heten sanktionera överträdelserna. Med det kraftfulla och relativt 
heltäckande system med sanktionsavgifter som införs genom förord-
ningen finns det därför enligt vår bedömning en alternativ metod som 
är tillräckligt effektiv och avskräckande för att komma till rätta med 
överträdelser mot förordningen.  

Införandet av straff kan också aktualisera dubbelprövningsför-
budet och göra det svårt för personuppgiftsansvariga att förutse vil-
ken sanktion som kan komma ifråga för vilken överträdelse. Med 
den restriktiva syn på kriminalisering som förutsätts i dag, bedömer 
vi att någon straffsanktion inte bör införas för överträdelser mot 
förordningen. 

Det bör i detta sammanhang återigen erinras om att visst integri-
tetskränkande beteende som innefattar personuppgiftsbehandling 
kan vara straffsanktionerat enligt andra bestämmelser, såsom exem-
pelvis dataintrång och förtal. Tjänstefelsansvaret kan också komma 
ifråga vid gärningar som begås av offentliganställda och som innebär 
överträdelser av dataskyddsregleringen. För närvarande bereds också 
förslaget om införande av brottet olaga integritetsintrång i Regerings-
kansliet (SOU 2016:7). En avkriminalisering av brott mot regleringen 
om dataskydd innebär alltså inte att integritetskränkningar som begås 
vid personuppgiftsbehandling kommer att sakna straffrättsliga sank-
tioner. 

Andra sanktioner  

Dataskyddsförordningen innehåller inte någon indikation på vilka 
andra sanktioner som avses i artikel 84. Straffanvändningsutred-
ningen har bedömt att de repressiva metoder som står till buds för 
staten, vid sidan av straff och sanktionsavgifter, främst är vite och 
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återkallelse av tillstånd.34 Förordningen föreskriver inte något sådant 
tillståndsförfarande som gör att återkallelse kan användas som sank-
tion. Frågan om det finns skäl att behålla möjligheten för tillsyns-
myndigheten att vitesförelägga i vissa situationer måste dock över-
vägas i detta sammanhang. 

Inledningsvis kan konstateras att Datainspektionen hittills aldrig 
använt sig av den möjlighet att vitesförelägga som finns enligt person-
uppgiftslagen. Som nämnts ovan kan sanktionsavgifterna enligt för-
ordningen användas framåtsyftande, dvs. för att säkerställa ett age-
rande i enlighet med tillsynsmyndighetens pålagor, genom att det 
erinras om att sanktionsavgifter kan utgå enligt artikel 83.5 e och 
artikel 83.6 om föreläggandet eller beslutet inte följs. Vi bedömer att 
denna möjlighet bör fylla tillsynsmyndighetens behov av hand-
lingsdirigerande sanktion, och att det därför inte finns något behov 
för tillsynsmyndigheten att också kunna förena sina förelägganden 
med vite på förordningens tillämpningsområde. Det faktum att även 
vite kan aktualisera dubbelprövningsförbudet om det utdöms för 
gärningar som också aktualiserar påförande av sanktionsavgifter, talar 
ytterligare emot att införa en sådan möjlighet. 

Vid sidan av systemet med sanktionsavgifter finns också det i 
det närmaste strikta skadeståndsansvar som gäller enligt förord-
ningens artikel 82. De höga belopp som kan komma att dömas ut 
vid mer omfattande behandling får också antas ha en avskräckande 
effekt.  

Sammanfattningsvis menar vi att förordningens system med skade-
stånd och sanktionsavgifter, tillsammans med den reglering som före-
slagits ovan avseende artikel 10, uppfyller kraven på effektiva och 
avskräckande sanktioner för överträdelser av förordningen och att det 
därför inte finns behov av att införa några andra sanktioner i svensk 
rätt. 

                                                                                                                                                          
34 SOU 2013:38 s. 537. 
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18.7 Betalning och verkställighet  

18.7.1 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Sanktionsavgifterna ska tillfalla staten och 
betalas inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut avgiften har 
fått laga kraft. Om en sanktionsavgift inte betalas ska den lämnas 
för indrivning.  

 
Som nämnts ovan framgår det inte uttryckligen av dataskyddsför-
ordningen om de sanktionsavgifter som kan komma att tas ut ska 
betalas till EU eller till medlemsstaterna. Inte heller regleras det i för-
ordningen hur betalningen eller den närmare verkställigheten av 
avgifterna ska ske. 

I avsaknad av reglering i förordningen om vem sanktionsavgif-
terna tillfaller, måste utgångspunkten vara att avgifterna ska tillfalla 
staten. Detta bör framgå av dataskyddslagen. Det bör däremot läm-
nas till regeringen att bestämma till vilken myndighet betalning ska 
ske.  

Föreskrifter om verkställighet av sanktionsavgifter kan meddelas 
av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med stöd av 
8 kap. 7 § regeringsformen. Någon upplysningsbestämmelse om detta 
behöver enligt vår bedömning inte tas in i dataskyddslagen. Med stöd 
av nämnda bestämmelse i regeringsformen bör regeringen meddela 
föreskrifter om till vilken myndighet betalning ska ske, liksom sed-
vanliga föreskrifter om betalningen i övrigt, om indrivning och om 
preskription, i likhet med vad som föreslagits i betänkandet Brotts-
datalag, SOU 2017:29.  
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19 Processuella frågor 

19.1 Vårt uppdrag 

Enligt kommittédirektiven ska vi analysera i vilken utsträckning det 
behövs kompletterande bestämmelser om de rättsmedel för enskilda 
som regleras i dataskyddsförordningen. Vi ska vidare analysera om det 
behövs kompletterande bestämmelser om sådana integritetsskydds-
organisationer som regleras i förordningen eller om vilandeförklaring 
eller skadestånd, samt lämna sådana författningsförslag som är behöv-
liga och lämpliga.  

Enligt direktiven ska vi även analysera i vilken utsträckning det 
behövs kompletterande bestämmelser om utövandet av tillsynsmyn-
dighetens befogenheter. Det kan dock konstateras att själva utövan-
det av befogenheterna har behandlats av Utredningen om tillsynen 
över den personliga integriteten i betänkandet SOU 2016:65. Den 
fråga som ankommer på oss att utreda rörande utövandet av tillsyns-
myndighetens befogenheter är därmed främst att analysera i vilken 
utsträckning det behövs kompletterande processuella bestämmelser 
till skydd för bland andra den personuppgiftsansvarige och de registre-
rade, i samband med att tillsynsmyndigheten utövar sina befogen-
heter. 

Dataskyddsförordningen innehåller utförliga bestämmelser som 
förpliktar de nationella tillsynsmyndigheterna att samarbeta med och 
assistera andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter. Detta innefattar 
bland annat skyldigheter att samråda och utbyta information. Till-
synsmyndigheterna ges också möjlighet och skyldighet att genom-
föra gemensamma insatser och utredningar, där personal från olika 
medlemsstaters tillsynsmyndigheter deltar.  

Vid gemensamma insatser får en tillsynsmyndighet, i enlighet med 
nationell rätt, medge företrädare för deltagande tillsynsmyndigheter i 
andra medlemsstater att utöva tillsynsbefogenheter. I kommittédirek-
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tiven anges därför att vi ska bedöma om det bör införas bestämmelser 
som möjliggör en överföring av den svenska tillsynsmyndighetens 
befogenheter till en annan medlemsstats tillsynsmyndighet. Vi ska 
även lämna lämpliga författningsförslag. 

19.2 Kapitlets disposition 

De processuella frågor som aktualiseras när en behandling av person-
uppgifter ifrågasätts behandlas i detta kapitel i den kronologiska ord-
ning de normalt uppkommer. Först behandlas således vilka rätts-
medel som står till buds för den registrerade i direkt förhållande till 
den personuppgiftsansvarige eller biträdet, dvs. utan inblandning av 
tillsynsmyndigheten (avsnitt 19.3). Därefter behandlas den registre-
rades möjlighet att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten och få 
ett besked om myndigheten avser att vidta några åtgärder eller inte 
(avsnitt 19.4). I de påföljande avsnitten behandlas dels frågor som rör 
tillsynsmyndighetens handläggning av ärenden (avsnitt 19.5) och 
gemensamma insatser med utländska tillsynsmyndigheter (av-
snitt 19.6), dels rätten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut (av-
snitt 19.7) och andra beslut enligt dataskyddslagen (avsnitt 19.8). 
Den registrerades möjligheter att få stöd av en ideell organisation 
behandlas därefter (avsnitt 19.9) och till sist vissa frågor som rör dom-
stolsförfarandet (avsnitt 19.10). 

19.3 Rättsmedel mot den personuppgiftsansvarige 
eller personuppgiftsbiträdet  

19.3.1 Gällande rätt 

Enligt 28 § PUL är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begä-
ran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana 
personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personupp-
giftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. 

I 48 § PUL anges att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den 
registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten 
som en behandling av personuppgifter i strid med personuppgifts-
lagen har orsakat. Med stöd av denna bestämmelse kan den registre-
rade ansöka om stämning mot den personuppgiftsansvarige och yrka 
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att den personuppgiftsansvarige ska åläggas att betala ersättning. Om 
den personuppgiftsansvarige är en statlig myndighet får begäran om 
ersättning ges in till Justitiekanslern. Enligt förordningen om hand-
läggning av skadeståndsanspråk mot staten ska Justitiekanslern hand-
lägga sådana anspråk som görs med stöd av personuppgiftslagens 
skadeståndsbestämmelse. 

Om den personuppgiftsansvarige är en myndighet har den regi-
strerade också i vissa fall möjlighet att initiera en process i förvalt-
ningsdomstol. Enligt 52 § PUL får nämligen några av de beslut som 
myndigheten fattar enligt personuppgiftslagen överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Denna rätt gäller endast myndighetens beslut 
om information enligt 26 § PUL, om rättelse och underrättelse till 
tredje man enligt 28 §, om information enligt 29 § andra stycket och 
om upplysningar enligt 42 §. Rätten att överklaga gäller inte beslut 
som fattats av riksdagen, regeringen eller riksdagens ombudsmän. 

19.3.2 Dataskyddsförordningen 

Varje registrerad som anser att hans eller hennes rättigheter har åsido-
satts som en följd av att hans eller hennes personuppgifter har 
behandlats på ett sätt som inte är förenligt med förordningen ska ha 
rätt till ett effektivt rättsmedel, utöver rätten att lämna in ett klago-
mål till en tillsynsmyndighet (artikel 79.1). Talan mot en personupp-
giftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde ska väckas vid domsto-
larna i den medlemsstat där den personuppgiftsansvarige eller person-
uppgiftsbiträdet är etablerad. Talan får även väckas vid domstolarna i 
den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist, såvida inte den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet 
som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning (artikel 79.2). 

Artikel 82 innehåller bestämmelser om skadestånd. Enligt arti-
kel 82.6 ska domstolsförfaranden för utövande av rätten till ersätt-
ning tas upp vid de domstolar som är behöriga enligt artikel 79.2.   
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19.3.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Om den personuppgiftsansvarige är en 
myndighet, ska myndighetens beslut avseende behandlingen av 
personuppgifter i vissa fall få överklagas av den registrerade till 
allmän förvaltningsdomstol. 

Det ska förtydligas i dataskyddslagen att rätten till ersättning 
enligt dataskyddsförordningen även gäller vid överträdelser av 
bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen. 

 
Utredningens bedömning: Den registrerades rätt till ett effektivt 
rättsmedel mot den personuppgiftsansvarige eller biträdet till-
godoses genom möjligheten att föra talan om skadestånd i allmän 
domstol.  

 
En registrerad ska enligt dataskyddsförordningen ha rätt till ett effek-
tivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personupp-
giftsbiträde. Av kontexten framgår att rättsmedlet ska innefatta en 
rätt att föra talan i domstol. Vilken slags talan som den registrerade 
ska kunna väcka framgår däremot inte, vare sig av artikeltexten eller 
av skälen till förordningen.  

Även enligt dataskyddsdirektivet ska den registrerade ha rätt till 
ett rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personupp-
giftsbiträde. I artikel 22 i direktivet anges att medlemsstaterna ska 
föreskriva att var och en har rätt att föra talan inför domstol om såda-
na kränkningar av rättigheter som skyddas av den nationella lag-
stiftning som är tillämplig på behandlingen. Vid genomförandet av 
dataskyddsdirektivet bedömdes att denna bestämmelse var genom-
förd i svensk rätt genom möjligheten för enskilda att vid allmän 
domstol föra talan om skadestånd för kränkningar av alla rättigheter 
som direktivet och den svenska lagstiftningen ger enskilda.1   

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1997/98:44 s. 106. 
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En myndighets beslut om personuppgiftsbehandling  
ska i vissa fall få överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

Om den personuppgiftsansvarige är en myndighet får enligt gällande 
rätt vissa av de beslut som myndigheten fattar i denna egenskap över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol (52 § PUL). Denna bestäm-
melse har inte sin grund i dataskyddsdirektivet, utan motiveras av 
allmänna förvaltningsrättsliga principer om att förvaltningsbeslut som 
direkt berör en enskild person ska kunna överprövas av domstol.2 

Dessa allmänna förvaltningsrättsliga principer gör sig gällande 
även avseende vissa av de beslut som personuppgiftsansvariga myn-
digheter kommer att fatta enligt dataskyddsförordningen, till följd av 
en begäran av en registrerad. När den personuppgiftsansvarige är en 
myndighet kan nämligen vissa beslut rörande behandlingen av per-
sonuppgifter sägas vara ett utflöde av myndighetens myndighets-
utövning. Dataskyddslagen bör därför, i likhet med personuppgifts-
lagen, förses med en uttrycklig bestämmelse om att vissa myndig-
hetsbeslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövnings-
tillstånd bör krävas för överklagande till kammarrätten.  

Rätten att överklaga bör omfatta beslut som en personuppgifts-
ansvarig myndighet fattar med anledning av att en registrerad utövar 
sina rättigheter enligt kapitel III i dataskyddsförordningen. De rättig-
heter som kan föranleda överklagbara beslut rör information (arti-
kel 12.5), registerutdrag m.m. (artikel 15), rättelse (artikel 16), rade-
ring (artikel 17), begränsning (artikel 18), underrättelse till tredje 
man om rättelse, radering eller begränsning (artikel 19) och invänd-
ningar (artikel 21). Det bör noteras att överklaganderätten bara kan 
gälla beslut som är av den karaktären att de är överklagbara enligt 
allmänna förvaltningsrättsliga principer, jfr t.ex. RÅ 2010 ref. 72 och 
RÅ 2007 ref. 7. En myndighets faktiska handlande eller underlåtenhet 
att handla kan exempelvis inte överklagas. En annan förutsättning för 
överklagande är att beslutet har någon inte alltför obetydlig verkan 
för parter eller andra. Normalt saknas också möjlighet att klaga över 
motiveringen till ett beslut.  

                                                                                                                                                          
2 Prop. 2005/06:173 s. 51 f. 
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Den registrerade får föra talan om skadestånd  

Den registrerades rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige 
eller personuppgiftsbiträdet vid skada som uppstått till följd av 
behandling som strider mot dataskyddsförordningen regleras i arti-
kel 82. Med behandling som strider mot dataskyddsförordningen av-
ses enligt skäl 146 även behandling som strider mot nationella 
bestämmelser som specificerar förordningen. Artikel 82, som är direkt 
tillämplig, tar över de allmänna skadeståndsreglerna i skadestånds-
lagen, jfr 1 kap. 1 § i den lagen.  

Domstolsförfaranden rörande skadestånd ska enligt artikel 82.6 
tas upp vid de domstolar som är behöriga enligt artikel 79.2, dvs. vid 
en domstol i den medlemsstat där den personuppgiftsansvarige eller 
biträdet är etablerad. Såvida den ansvarige eller biträdet inte är en 
myndighet får talan i stället väckas vid en domstol i den medlemsstat 
där den registrerade har sin hemvist. Bestämmelsen tar över rätte-
gångsbalkens allmänna forumregler, jfr 10 kap. 21 § rättegångsbalken. 

Ersättningen ska enligt förordningen täcka såväl materiell som 
immateriell skada, dvs. med svenska termer ekonomisk och ideell 
skada. Kränkning, som i 48 § PUL nämns särskilt vid sidan av skada, 
utgör en immateriell eller ideell skada.3 Förarbetsuttalanden rörande 
personuppgiftslagen och den praxis som har utvecklats vid tillämp-
ningen av 48 § PUL bör därför kunna vara vägledande även vid pröv-
ning av rätten till ersättning enligt artikel 82 i dataskyddsförord-
ningen. Se även avsnitt 18.3.1. 

I likhet med den bedömning som gjordes vid genomförandet av 
dataskyddsdirektivet anser vi att den registrerades rätt till ett effek-
tivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personupp-
giftsbiträde tillgodoses i svensk rätt genom möjligheten att vid allmän 
domstol föra talan om ersättning för den skada som en behandling av 
personuppgifter i strid med förordningen har gett upphov till.  

Samma rätt till ersättning gäller enligt skäl 146 även vid skada som 
uppstått genom behandling av personuppgifter i strid med de natio-
nella bestämmelser som specificerar dataskyddsförordningen. Detta 
bör förtydligas genom en upplysningsbestämmelse i dataskyddslagen. 
Denna bestämmelse bör erinra om att rätten till ersättning gäller även 

                                                                                                                                                          
3 För en närmare beskrivning av det skadeståndsrättsliga begreppet kränkning, se SOU 2010:87 
s. 104 f. 
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vid överträdelser av bestämmelser i dataskyddslagen och i andra för-
fattningar som kompletterar dataskyddsförordningen. Några natio-
nella bestämmelser i övrigt, utöver dem som redan finns i rättegångs-
balken och skadeståndslagen, behövs däremot inte för att uppfylla 
dataskyddsförordningens krav på rättsmedel enligt artikel 79.  

19.4 Klagomål till tillsynsmyndigheten 

19.4.1 Gällande rätt 

Den registrerades möjlighet att ge in ett klagomål till Datainspek-
tionen är inte reglerad i författning. På inspektionens hemsida anges 
dock att inspektionen tar del av alla klagomål, bedömer om tillsyn ska 
inledas och lämnar ett besked till den som framfört klagomålet. 

19.4.2 Dataskyddsförordningen 

Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som 
avser henne eller honom strider mot dataskyddsförordningen ska ha 
rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77.1). 
Tillsynsmyndigheten ska underrätta den enskilde bland annat om hur 
arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir (arti-
kel 77.2).  

Om tillsynsmyndigheten underlåter att behandla ett klagomål eller 
att informera den registrerade inom tre månader om hur det fort-
skrider med klagomålet eller vilket beslut som har fattats med anled-
ning av det, ska varje registrerad person ska ha rätt till ett effektivt 
rättsmedel (artikel 78.2). 

19.4.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Om tillsynsmyndigheten inte inom tre 
månader behandlar ett klagomål, ska den registrerade kunna 
begära besked i frågan om tillsynsmyndigheten avser att utöva till-
syn. Myndigheten ska då inom två veckor antingen lämna ett 
sådant besked eller i ett särskilt beslut avslå begäran om besked. 
Om tillsynsmyndigheten avslår begäran om besked får den 
registrerade begära nytt besked i ärendet först efter tre månader.  
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Utredningens bedömning: Det behövs inga författningsbestäm-
melser om den registrerades rätt att lämna in klagomål till tillsyns-
myndigheten. 

Den registrerade får lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten 

Det finns i gällande svensk rätt inga uttryckliga bestämmelser om 
rätten att framföra klagomål till Datainspektionen. Inte heller data-
skyddsförordningen ger anledning till nationell reglering av rätten 
att ge in klagomål. Den registrerades rätt regleras direkt i artikel 77 
i förordningen och tillsynsmyndighetens skyldighet att handlägga 
sådana klagomål föreskrivs i artikel 57.1 f. Vi lämnar därför inget 
författningsförslag i denna del. 

Vid utebliven eller långsam handläggning av ett klagomål 
ska den registrerade kunna begära besked 

Tillsynsmyndigheten ansvarar för att behandla klagomål, vilket inne-
fattar en skyldighet att, där så är lämpligt, undersöka den sakfråga 
som klagomålet gäller. Tillsynsmyndigheten ska också inom rimlig 
tid underrätta den enskilde om hur undersökningen fortskrider och 
om resultatet (artikel 57.1 f och artikel 77.2 i dataskyddsförord-
ningen). Om tillsynsmyndigheten inte inom tre månader uppfyller 
dessa skyldigheter, ska den registrerade ha rätt till ett effektivt rätts-
medel.  

En motsvarande rätt för enskilda att föra passivitets- eller dröjs-
målstalan mot myndigheter som inte agerar inom föreskriven tidsfrist 
återfinns i flera unionsrättsakter, bland annat inom det finansiella 
området och i tullagstiftningen. Det har dock inte varit självklart hur 
denna rätt bäst ska tillgodoses inom ramen för den svenska förvalt-
ningsprocessuella traditionen, eftersom denna innebär att domstolen 
överprövar ett skriftligt myndighetsbeslut. På flera områden har EU-
rättsliga bestämmelser om dröjsmålstalan genomförts på så sätt att 
den enskilde har getts en möjlighet att hos förvaltningsdomstol 
begära förklaring att ärendet onödigt uppehålls. Om myndigheten 
inte har meddelat ett beslut inom en viss tid från det att domstolen 
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har lämnat en sådan förklaring, ska ansökan anses ha avslagits.4 Detta 
fingerade avslagsbeslut kan därefter överklagas i samma ordning som 
om ett formellt beslut verkligen hade fattats. 

I prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny 
förvaltningslag, som bygger på Förvaltningslagsutredningens betän-
kande (SOU 2010:29), föreslås en lösning som i stället syftar till att 
framtvinga ett överklagbart beslut i handläggningsfrågan. Enligt det 
förslaget ska den enskilde inte i första skedet vända sig till förvalt-
ningsdomstol, utan hos myndigheten begära att ärendet avgörs. Myn-
digheten ska då inom fyra veckor antingen avgöra ärendet eller i ett 
särskilt beslut avslå framställningen. Ett sådant avslagsbeslut får sedan 
överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behö-
rig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet (se 12 § i för-
slaget till förvaltningslag). Med tanke på att regeringens förslag, om 
det så småningom antas av riksdagen, innebär att ett nytt rättsmedel 
mot långsam myndighetshandläggning införs i Sverige på generell 
nivå, anser vi att dataskyddsförordningens bestämmelse om dröjs-
målstalan bör genomföras på ett sätt som följer samma principiella 
konstruktion.  

Om tillsynsmyndigheten inte behandlar ett klagomål inom den 
tidsfrist som anges i förordningen, bör myndigheten således vara 
skyldig att på skriftlig begäran av den registrerade lämna besked i 
frågan om tillsynsmyndigheten tänker utöva tillsyn eller inte med 
anledning av klagomålet. Om tillsynsmyndigheten inte kan lämna ett 
sådant besked inom två veckor, t.ex. på grund av att ärendet kräver 
ytterligare utredning, bör tillsynsmyndigheten vara skyldig att i ett 
särskilt beslut avslå den registrerades begäran om besked. Ett sådant 
avslagsbeslut utgör myndighetsutövning och ska därför enligt 20 § 
förvaltningslagen innehålla skälen för beslutet. Endast på så sätt 
skapas förutsättningar för att i domstol göra en prövning av om 
handläggningstiden hos tillsynsmyndigheten är rimlig, se avsnitt 19.7 
om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut.  

Om tillsynsmyndigheten avslår begäran om besked bör den regi-
strerade ha möjlighet att på nytt begära besked i ärendet. Tillsyns-
myndigheten bör dock dessförinnan få en rimlig tid på sig att faktiskt 
handlägga klagomålet. Enligt vår mening är tre månader en rimlig tids-

                                                                                                                                                          
4 Se t.ex. 6 kap. 26 § tullagen (2016:253) och 26 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden. 
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frist. Om en ny begäran om besked kommer in till tillsynsmyndig-
heten innan tre månader har förflutit sedan myndigheten avslog den 
första begäran om besked, bör således tillsynsmyndigheten avvisa 
begäran. 

19.5 En rättssäker handläggning  
hos tillsynsmyndigheten 

19.5.1 Gällande rätt 

Tillsynsmyndighetens utredningsbefogenheter regleras i 43 § PUL. 
Enligt denna bestämmelse har tillsynsmyndigheten rätt att för sin till-
syn på begäran få  

a) tillgång till de personuppgifter som behandlas, 

b) upplysningar om och dokumentation av behandlingen av person-
uppgifter och säkerheten vid denna, och 

c) tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandlingen 
av personuppgifter.  

Tillsynsmyndigheten har inte några maktbefogenheter att ta till om 
den personuppgiftsansvarige vägrar att t.ex. tillhandahålla informa-
tion eller bereda myndigheten tillträde till lokalerna. Myndigheten 
kan inte heller begära handräckning av polisen eller Kronofogde-
myndigheten i en sådan situation. 

Enligt 44 § PUL får tillsynsmyndigheten vid vite förbjuda den 
personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter på något 
annat sätt än genom att lagra dem, om myndigheten efter begäran 
enligt 43 § inte kan få tillräckligt underlag för att konstatera att 
behandlingen av personuppgifter är laglig. Detta ansågs vid införan-
det av personuppgiftslagen som en lämpligare åtgärd än regler om 
att myndigheten skulle få genomdriva sina rättigheter med t.ex. 
polishjälp.5  

Om tillsynsmyndigheten kan konstatera att personuppgifter be-
handlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt, ska myndig-
heten enligt 45 § PUL genom påpekanden eller liknande förfaranden 
                                                                                                                                                          
5 Prop. 1997/98:44 s. 102 f. och SOU 1997:39 s. 446 f. 
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försöka åstadkomma rättelse. Går det inte att få rättelse på något 
annat sätt eller är saken brådskande, får myndigheten vid vite förbjuda 
den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla personuppgif-
terna på något annat sätt än genom att lagra dem. Vite får även före-
skrivas om den personuppgiftsansvarige inte frivilligt följer ett beslut 
om säkerhetsåtgärder enligt 32 § som vunnit laga kraft. 

I 46 § första stycket PUL anges att den personuppgiftsansvarige 
ska ha fått tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om 
vite enligt 44 eller 45 §. Om saken är brådskande, får dock myndig-
heten i avvaktan på yttrandet meddela ett tillfälligt beslut om vite. 
Det tillfälliga beslutet ska omprövas, när tiden för yttrande har gått ut. 

Tillsynsmyndigheten får inte själv besluta om utplåning av per-
sonuppgifter. Enligt 47 § PUL får dock myndigheten ansöka hos 
förvaltningsrätten om att sådana personuppgifter som har behand-
lats på ett olagligt sätt ska utplånas. Beslut om utplånande får inte 
meddelas om det är oskäligt.  

19.5.2 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen innehåller direkt tillämpliga bestämmelser 
om tillsynsmyndighetens befogenheter. Dessa befogenheter är fler, 
eller i vart fall mer detaljerat reglerade, än dem som anges i person-
uppgiftslagen. Tillsynsmyndighetens utredningsbefogenheter, som 
regleras i artikel 58.1 i förordningen, motsvarar i stora drag de 
befogenheter som tillkommer myndigheten enligt personuppgifts-
lagen. De s.k. korrigerande befogenheterna, som framgår av arti-
kel 58.2, är däremot mer omfattande. Som exempel kan nämnas att 
tillsmyndigheten enligt led g i den angivna artikeln får förelägga om 
radering av personuppgifter och att den enligt led i får påföra admi-
nistrativa sanktionsavgifter. Vidare anges i artikel 58.3 vilken möj-
lighet myndigheten har att utfärda tillstånd och att ge råd. 

Enligt artikel 58.5 ska det i den nationella lagstiftningen fastställas 
att tillsynsmyndigheten har befogenhet att upplysa de rättsliga myn-
digheterna om överträdelser av förordningen och vid behov inleda 
eller på annat vis delta i rättsliga förfaranden, för att verkställa 
bestämmelserna. 

Varje medlemsstat får enligt artikel 58.6 föreskriva att dess till-
synsmyndighet ska ha ytterligare befogenheter, utöver dem som av-
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ses i punkterna 1, 2 och 3. Om den svenska myndigheten bör ges 
sådana ytterligare befogenheter är en fråga som har övervägts av 
Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten. Utred-
ningen har i sitt betänkande konstaterat att det för närvarande inte 
finns något sådant behov.6 

I artikel 58.4 anges att utövandet av de befogenheter som tillsyns-
myndigheten tilldelas enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder, inbegripet effektiva rättsmedel och rättssäkerhet, 
som fastställs i unionsrätten och i medlemsstaternas nationella rätt i 
enlighet med stadgan. I artikel 83.8 upprepas kravet på lämpliga 
skyddsåtgärder avseende tillsynsmyndighetens befogenheter att på-
föra administrativa sanktionsavgifter. Innebörden av kravet på skydds-
åtgärder i tillsynsmyndighetens verksamhet utvecklas i skäl 129 till 
förordningen. 

19.5.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Tillsynsmyndighetens befogenheter enligt 
dataskyddsförordningen ska gälla även vid myndighetens tillsyn 
över att de bestämmelser som kompletterar förordningen följs. 

Innan tillsynsmyndigheten fattar vissa ingripande beslut ska 
den som beslutet gäller ha fått tillfälle att yttra sig över allt mate-
rial av betydelse för beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Om saken är brådskande kan dock ett tillfälligt beslut fattas, i 
avvaktan på yttrandet.  

Sanktionsavgift ska inte få tas ut om den som anspråket rik-
tas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år från det 
att överträdelsen ägde rum. 

Vissa ingripande beslut ska delges, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vissa former av stämningsmannadelgivning ska få 
användas bara om det finns särskild anledning att anta att mot-
tagaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. 

Om det finns skäl att ifrågasätta giltigheten av en unionsrätts-
akt som påverkar tillämpningen av förordningen, ska tillsynsmyn-
digheten få ansöka hos förvaltningsrätten om att en tillsynsåtgärd 
ska vidtas, i stället för att själv besluta om åtgärden. 

                                                                                                                                                          
6 SOU 2016:65 s. 154 f. 
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Utredningens bedömning: Det bör inte införas några bestäm-
melser om tillsynsmyndighetens tillträde till en personuppgifts-
ansvarigs eller ett personuppgiftsbiträdes lokaler. 

Tillsynsmyndigheten får enligt förordningen förelägga en per-
sonuppgiftsansvarig om att uppgifter ska raderas. Det behövs inga 
bestämmelser om förhandsprövning i domstol. 

 
Förordningens krav på att tillsynsmyndighetens befogenheter ska 
kringgärdas av skyddsåtgärder innefattar en skyldighet för medlems-
staterna att dels se till att den personuppgiftsansvarige och person-
uppgiftsbiträdet har tillgång till effektiva rättsmedel, dels skapa för-
utsättningar för en rättsäker handläggning hos tillsynsmyndigheten. 
Frågan om effektiva rättsmedel behandlas i avsnitt 19.7. I detta 
avsnitt behandlas enbart behovet av åtgärder för att säkerställa en 
rättssäker handläggning hos tillsynsmyndigheten. 

Tillsynsmyndighetens ärendehandläggning och verksamhet i övrigt 
omfattas givetvis av regeringsformens grundsatser om legalitet och 
objektivitet. Dessutom gäller förvaltningslagens generella bestäm-
melser om bland annat effektivitet, partsinsyn, kommunicerings- och 
motiveringsskyldighet – bestämmelser som alla syftar till att stärka 
rättssäkerheten. Vid utövandet av de flesta av tillsynsmyndighetens 
befogenheter är dessa allmänna och särskilda krav på god förvaltning 
tillräckliga för att säkerställa de krav på myndighetsutövningen som 
ställs i dataskyddsförordningen. Det bör dock övervägas om vissa av 
de mer ingripande befogenheterna bör föranleda att ytterligare 
skyddsåtgärder införs. Det bör även övervägas om tillsynsmyndig-
hetens befogenheter att ingripa mot överträdelser av nationella 
bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen ska regleras. 

Tillsynsmyndighetens befogenheter ska gälla även vid tillsyn 
enligt dataskyddslagen och sektorsspecifika författningar 

Bestämmelsen i artikel 58 om tillsynsmyndighetens befogenheter 
avser enligt dess lydelse endast tillsynen över tillämpningen av för-
ordningens bestämmelser. För att förordningens intentioner ska få 
fullt genomslag krävs dock att tillsynsmyndigheten kan vidta samma 
åtgärder vid sin tillsyn över tillämpningen av de nationella bestäm-
melser som kompletterar förordningen. Detta bör framgå uttryck-
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ligen av dataskyddslagen. Befogenheterna bör gälla oavsett om de 
kompletterande nationella bestämmelserna har placerats i dataskydds-
lagen eller om de återfinns i sektorsspecifika författningar som avser 
behandling av personuppgifter.  

Mottagaren måste få tillfälle att yttra sig  
innan förelägganden beslutas 

I 46 § PUL finns bestämmelser som avviker från förvaltningslagen 
och utgör ytterligare processuella skyddsåtgärder för den person-
uppgiftsansvarige när tillsynsmyndigheten utövar sin befogenhet att 
besluta om vitesföreläggande. I paragrafen anges bland annat att den 
personuppgiftsansvarige, enligt huvudregeln, ska ha fått tillfälle att 
yttra sig innan tillsynsmyndigheten beslutar om vite. Om saken är 
brådskande, får myndigheten dock i avvaktan på yttrandet meddela 
ett tillfälligt beslut om vite. Vidare anges att ett vitesföreläggande ska 
delges den personuppgiftsansvarige. Vissa former av stämningsman-
nadelgivning får dock användas bara om det med beaktande av vad 
som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra 
delgivningsförsök med den personuppgiftsansvarige finns anledning 
att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig 
undan. 

Enligt dataskyddsförordningen ska administrativa sanktionsavgif-
ter tas ut vid underlåtelse att rätta sig efter ett föreläggande som har 
meddelats av tillsynsmyndigheten (artikel 83.5 e och 85.6). Sank-
tionsavgiften fyller därmed samma funktion som ett vite. Som fram-
går av avsnitt 18.6.4 anser vi därför att det inte behöver införas någon 
möjlighet för tillsynsmyndigheten att förena sina förelägganden med 
vite. Den omständigheten att underlåtenhet att följa ett föreläggande 
kan leda till att administrativa sanktionsavgifter tas ut motiverar emel-
lertid enligt vår mening att de processuella skyddsåtgärder som nu 
kringgärdar tillsynsmyndighetens vitesförelägganden bör gälla för alla 
förelägganden som myndigheten kan meddela med stöd av arti-
kel 58.2 i dataskyddsförordningen.  

Således bör tillsynsmyndigheten, innan ett föreläggande enligt 
artikel 58.2 i dataskyddsförordningen beslutas, vara skyldig att ge 
mottagaren möjlighet att yttra sig över allt material av betydelse för 
föreläggandet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om saken är 
brådskande bör dock myndigheten, i avvaktan på yttrandet, kunna 
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besluta om tillfällig begränsning av eller förbud mot behandling, i 
enlighet med artikel 58.2 f i dataskyddsförordningen. Ett sådant 
beslut ska omprövas, när tiden för yttrande har gått ut.  

Förelägganden ska delges 

Enligt 46 § andra stycket PUL ska vitesförelägganden delges. Den 
omständigheten att underlåtenhet att följa ett föreläggande enligt 
dataskyddsförordningen kan leda till administrativa sanktionsavgifter 
motiverar ett motsvarande krav på delgivning för alla typer av före-
lägganden som riktas mot en personuppgiftsansvarig eller ett person-
uppgiftsbiträde som tillsynsmyndigheten kan besluta enligt arti-
kel 58.2 i förordningen. Tillsynsmyndigheten bör alltså enligt vår 
mening vara skyldig att se till att ett föreläggande kommer mottaga-
ren till del på något av de sätt som föreskrivs i delgivnings-
lagen (2010:1932). Precis som enligt 46 § PUL bör dock vissa typer 
av stämningsmannadelgivning, nämligen sådana som innebär att 
handlingen överlämnas till en annan person än delgivningsmottaga-
ren, få användas bara om det finns särskild anledning att anta att 
mottagaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan (jfr 34–
37 §§ delgivningslagen). 

Förelägganden och andra beslut ska hanteras på samma sätt 

Behovet av särskilda processuella skyddsåtgärder, som avviker från 
förvaltningslagens generella bestämmelser, bör övervägas också avse-
ende andra beslut än förelägganden som tillsynsmyndigheten kan 
fatta med stöd av artikel 58.2 i dataskyddsförordningen. Inte minst 
med tanke på att överträdelser av dataskyddsförordningen kan leda 
till administrativa sanktionsavgifter med höga belopp, är det mycket 
viktigt att tillsynsmyndigheten kommunicerar materialet i ärendet 
med den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och 
ger denne möjlighet att yttra sig innan ett beslut fattas. Detta gäller 
inte bara vid myndighetsutövning mot enskild utan även om mot-
tagaren är en myndighet. Beslut om tillfällig begränsning av, eller till-
fälligt förbud mot, behandling måste dock kunna fattas i avvaktan på 
yttrande, men ska i så fall omprövas när tiden för yttrande har löpt ut.  
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I vissa fall kan det vara uppenbart obehövligt att låta den som 
beslutet gäller yttra sig, till exempel om det är mottagaren själv som 
har lämnat uppgifterna i fråga. Kommuniceringsplikten bör därför 
inte vara absolut. 

Vad gäller delgivning av beslut anges i 21 § förvaltningslagen att en 
sökande, klagande eller annan part ska underrättas om innehållet i det 
beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myn-
dighetsutövning mot någon enskild. Det är myndigheten som 
bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, 
genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen ska dock 
alltid ske skriftligt, om parten begär det. Enligt vår mening bör dock 
tillsynsmyndighetens beslut enligt artikel 58.2 i förordningen alltid 
delges i enlighet med delgivningslagens bestämmelser, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Vissa former av stämningsmannadelgivning 
bör dock inte kunna ske annat än under särskilda omständigheter. 

Sammanfattningsvis anser vi således att även andra ingripande 
beslut än tillsynsmyndighetens förelägganden ska omfattas av proces-
suella skyddsåtgärder som avviker från förvaltningslagens generella 
bestämmelser. Innan tillsynsmyndigheten meddelar ett föreläggande 
eller annat beslut enligt artikel 58.2 i dataskyddsförordningen, bör 
därför den som beslutet riktas mot ha fått tillfälle att yttra sig över allt 
material av betydelse för beslutet, om det inte är uppenbart obehöv-
ligt. Om saken är brådskande bör myndigheten, i avvaktan på yttran-
det, få besluta att behandlingen av personuppgifter tillfälligt ska 
begränsas eller förbjudas i enlighet med artikel 58.2 f i dataskyddsför-
ordningen. Ett sådant tillfälligt beslut bör omprövas, när tiden för 
yttrande har gått ut. Vidare bör ett föreläggande eller annat beslut 
enligt artikel 58.2 i dataskyddsförordningen delges den som det riktas 
mot, om det inte är uppenbart obehövligt. Delgivning enligt 34–37 §§ 
delgivningslagen ska få användas bara om det finns särskild anledning 
att anta att mottagaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. 
När det gäller tillsynsbeslut i ärenden som har initierats genom klago-
mål bör även den som har framställt klagomålet få kännedom om 
beslutet, lämpligen genom att en kopia av beslutet skickas till denne. 
Formell delgivning bör dock normalt inte krävas i det fallet. 
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Administrativa sanktionsavgifter måste tas ut inom fem år 

Beslut om administrativa sanktionsavgifter är en särskilt ingripande 
åtgärd. Sådana beslut bör därför inte få fattas om lång tid har förflutit 
sedan överträdelsen ägde rum. Någon preskriptionstid anges dock 
inte i dataskyddsförordningen. En sådan begränsning av tillsynsmyn-
dighetens befogenheter måste i stället anses ingå i medlemsstaternas 
skyldighet att ställa upp lämpliga skyddsåtgärder för rättssäkerheten i 
nationell rätt (artikel 58.4). I likhet med vad som gäller för t.ex. miljö-
sanktionsavgift och sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet bör det 
därför föreskrivas att sanktionsavgift inte får tas ut, om den som 
anspråket riktas mot inte inom fem år från det att överträdelsen ägde 
rum har getts tillfälle att yttra sig.7  

Platsundersökning ska inte kunna ske med tvång 

Enligt dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheten från den per-
sonuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet få tillgång till alla 
personuppgifter och all information som myndigheten behöver för 
att kunna fullgöra sina uppgifter (artikel 58.2 e). Tillsynsmyndigheten 
ska också få tillträde till alla lokaler som tillhör den personuppgifts-
ansvarige och personuppgiftsbiträdet, inbegripet tillgång till all utrust-
ning och alla andra medel för behandling av personuppgifter (arti-
kel 58.2 f). I skäl 129 till förordningen anges att undersökningsbefo-
genheten när det gäller tillträde till lokaler bör utövas i enlighet med 
särskilda krav i medlemsstaternas nationella processrätt, såsom kravet 
på att inhämta förhandstillstånd från rättsliga myndigheter. 

Enligt personuppgiftslagen har tillsynsmyndigheten inte rätt att gå 
in i den personuppgiftsansvariges eller biträdets lokaler utan dennes 
medgivande. Tillsynsmyndigheten har inte heller möjlighet att hos 
någon rättslig instans inhämta tillstånd till en sådan åtgärd. Befogen-
heten att få tillträde till lokalerna kan därmed sägas vara begränsad av 
den personuppgiftsansvariges eller biträdets samarbetsvilja, precis 
som tillgången till information. Vid genomförandet av dataskydds-
direktivet ansågs det olämpligt med regler som innebär att myndig-
heten skulle få genomdriva sina rättigheter med t.ex. polishjälp, efter-
som det skulle kunna leda till ett större intrång i den personliga 
                                                                                                                                                          
7 Jfr 30 kap. 6 § miljöbalken och 8 kap. 8 § arbetsmiljölagen. 



Processuella frågor SOU 2017:39 

316 

integriteten än det intrång som myndighetens tillsynsverksamhet syf-
tar till att förebygga.8 Risken för att tillsynsmyndigheten skulle för-
bjuda fortsatt behandling av personuppgifter ansågs medföra att de 
personuppgiftsansvariga blir tillräckligt benägna att ge myndigheten 
det underlag den behöver.9  

Oanmälda tillsynsbesök förekommer i Sverige inom flera olika 
områden. Det är dock endast i ett fåtal sammanhang som tillsyns-
myndigheten har rätt att bereda sig tillträde till lokaler utan inne-
havarens medgivande. Sådana platsundersökningar får dessutom nor-
malt ske endast efter ansökan hos och medgivande av domstol.10 Ofta 
får myndigheten begära handräckning av Kronofogdemyndigheten 
för att genomföra platsundersökningen.11 Gemensamt för de sam-
manhang där platsundersökning får genomföras med tvång är att det 
finns risk för till exempel sabotage eller undanhållande av bevis. 

Dataskyddsförordningen ger tillsynsmyndigheten en ovillkorlig 
rätt att få tillträde till en personuppgiftsansvarigs eller ett personupp-
giftsbiträdes lokaler. Enligt vår bedömning kan en undersökning av 
lokalerna i de allra flesta fall ske med innehavarens medgivande. I vart 
fall torde risken för att tillsynsmyndigheten annars beslutar om till-
fälligt förbud mot behandlingen, med stöd av artikel 58.2 f i data-
skyddsförordningen, göra innehavaren tillräckligt benägen att ge till-
synsmyndigheten det tillträde den har rätt till enligt artikel 58.1 f. 
Detta gäller i synnerhet då en underlåtelse att rätta sig efter ett före-
läggande eller att ge tillsynsmyndigheten tillgång till uppgifter kan 
medföra att administrativa sanktionsavgifter tas ut enligt arti-
kel 83.5 e. Enligt uppgift från Datainspektionen har tvångsåtgärder 
hittills aldrig behövts och det finns enligt vår bedömning inget skäl 
att anta att det kommer att behövas när dataskyddsförordningen 
börjar tillämpas. 

                                                                                                                                                          
8 Prop. 1997/98:44 s. 101. 
9 Prop. 1997/98:44 s. 102. 
10 Se t.ex. 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) och 45 kap. 13 § skatteförfarandelagen. Enligt 
lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut, som kompletterar Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, krävs 
dock inte något domstolsbeslut för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra en platsunder-
sökning utan medgivande, se prop. 2011/12:40 s. 23. Detsamma gäller även enligt exempelvis 
lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, 
centrala motparter och transaktionsregister. 
11 Vad gäller bevissäkring enligt skatteförfarandelagen är det i stället Kronofogdemyn-
digheten eller granskningsledaren själv som verkställer förvaltningsrättens beslut, se 69 kap. 
3 § skatteförfarandelagen. 
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I likhet med den bedömning som gjordes vid genomförandet av 
dataskyddsdirektivet anser vi därför att det inte behövs några bestäm-
melser som ger tillsynsmyndigheten möjlighet att tillgripa tvångs-
åtgärder för att genomföra en platsundersökning. Vi anser också att 
det vore olämpligt, med tanke på de integritetsrisker som ett sådant 
förfarande skulle kunna föranleda. Vi lämnar således i inga förslag i 
denna del. 

Tillsynsmyndigheten får besluta om radering 

I artikel 58.2 g i dataskyddsförordningen anges att tillsynsmyndig-
heten bland annat får förelägga om radering av personuppgifter 
enligt artikel 17. Den personuppgiftsansvarige är enligt den senare 
bestämmelsen skyldig att radera personuppgifter bland annat om 
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för 
vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats eller om person-
uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt. 

Enligt 47 § PUL får beslut om utplåning endast fattas av förvalt-
ningsrätten, på ansökan av tillsynsmyndigheten. Frågan är om ett 
föreläggande om radering enligt artikel 58.2 g i dataskyddsförord-
ningen bör omfattas av en liknande skyddsåtgärd. 

Ett föreläggande om radering av personuppgifter är onekligen en 
mycket ingripande åtgärd ur den personuppgiftsansvariges perspek-
tiv. När raderingen väl har verkställts är åtgärden oåterkallelig. I det 
allmännas verksamhet kan radering i vissa fall också vara otillåten, om 
tillämplig gallringsföreskrift saknas. Om det senare skulle visa sig att 
raderingen var onödig eller felaktig kan den inte ångras. I vissa fall 
kan det till och med vara omöjligt att på nytt inhämta eller återskapa 
personuppgifterna. 

Detta utgör dock inget skäl för att frångå principen om att pröv-
ningen av om en åtgärd ska vidtas ska göras av tillsynsmyndigheten 
som första instans. Tillsynsmyndighetens förelägganden kan överkla-
gas med stöd av den bestämmelse om rätt att överklaga beslut som vi 
föreslår i avsnitt 19.7. Enligt vår bedömning saknas det därför skäl att 
föreskriva en särskild ordning, såsom krav på förhandstillstånd eller 
beslut av domstol, när tillsynsmyndigheten utövar sin befogenhet 
enligt artikel 58.2 g att förelägga om radering av personuppgifter. Vi 
lämnar därför inget sådant förslag.  
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Särskilt förfarande då förhandsbesked från EU-domstolen krävs 

Tillsynsmyndigheten ska enligt artikel 58.5 i dataskyddsförordningen 
ha befogenhet att bland annat inleda eller på övrigt vis delta i rättsliga 
förfaranden, för att verkställa bestämmelserna i förordningen. En 
motsvarande bestämmelse finns i artikel 28.3 tredje strecksatsen i 
dataskyddsdirektivet, men berördes inte vid genomförandet av direk-
tivet i svensk rätt.  

I det mål som gällde giltigheten av kommissionens beslut att de så 
kallade Safe Harbor-principerna säkerställde ett adekvat skydd för 
överförda personuppgifter klargjorde EU-domstolen att bestämmel-
sen i dataskyddsdirektivet kan innebära ett krav på kompletterande 
processuella bestämmelser i nationell rätt.12 I domen angavs att det 
ankommer på den nationella lagstiftaren att föreskriva rättsmedel 
som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att vid nationella dom-
stolar göra gällande de invändningar mot behandlingen av person-
uppgifter som den anser att det finns fog för. På så sätt kan nationella 
domstolar, om de delar myndighetens tvivel angående en unionsrätts-
akts giltighet, hänskjuta en begäran om förhandsavgörande till EU-
domstolen för att pröva rättsaktens giltighet. Bakgrunden till detta 
uttalande är att det bara är EU-domstolen som kan förklara en 
unionsrättsakt ogiltig. En nationell tillsynsmyndighet har inte denna 
befogenhet och måste därför tillämpa en unionsrättsakt, även om det 
finns skäl att ifrågasätta dess förenlighet med fördragen eller annan 
unionsrätt. Inte heller en nationell domstol kan ogiltigförklara en 
unionsrättsakt, men däremot kan domstolen begära förhandsavgö-
rande från EU-domstolen och på så sätt få till stånd ett klargörande. 

I svensk rätt finns det ingen möjlighet att väcka en renodlad lag-
prövningstalan i domstol. Det finns inte heller någon generell möj-
lighet för tillsynsmyndigheter att initiera en domstolsprövning enbart 
i syfte att skapa förutsättningar för ett klargörande från EU-dom-
stolen. En sådan möjlighet bör dock enligt vår mening införas på 
dataskyddsområdet, för att Sverige fullt ut ska uppfylla kraven i 
artikel 58.5 i dataskyddsförordningen. Om det finns skäl att ifråga-
sätta om en unionsrättsakt som påverkar tillämpningen av data-
skyddsförordningen är giltig, till exempel om ett kommissionsbeslut 

                                                                                                                                                          
12 Dom Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, punkt 65. Se även Reichel, Nationella dataskydds-
myndigheter som lagprövare av EU-rätten, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 1/16. 
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är förenligt med förordningen och fördragen, kan det vara olämpligt 
att tillsynsmyndigheten själv fattar beslut om åtgärder enligt arti-
kel 58.2 i dataskyddsförordningen, såsom att den personuppgifts-
ansvarige ska föreläggas att radera personuppgifter eller att behand-
ling av personuppgifter ska förbjudas. I en sådan situation bör tillsyns-
myndigheten i stället kunna ansöka hos allmän förvaltningsdomstol 
om att åtgärden ska beslutas. Om domstolen i ett sådant mål delar 
tillsynsmyndighetens tvivel angående giltigheten av den unions-
rättsakt som förhindrar eller kräver att åtgärden vidtas, kan domsto-
len begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen och därigenom 
få rättsaktens giltighet prövad innan något beslut om åtgärden fattas. 

 Tillsynsmyndighetens ansökan bör göras hos den förvaltningsrätt 
som är behörig att pröva ett överklagande av tillsynsmyndighetens 
beslut. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till kammar-
rätten. Denna typ av ansökningsförfarande hos domstol finns redan 
på ett flertal tillsynsområden, bland annat i 47 § PUL, och skulle 
därmed inte i sig utgöra något främmande element i svensk process-
rätt. På detta sätt kan således förordningens krav på rättsmedel för 
tillsynsmyndigheten uppfyllas, utan att något nytt processuellt insti-
tut behöver tillskapas. 

19.6  Gemensamma tillsynsinsatser 

19.6.1 Gällande rätt 

Svensk grundlag 

Vårt uppdrag i denna del är att bedöma om det bör införas bestäm-
melser som möjliggör en överföring av den svenska tillsynsmyndig-
hetens befogenheter till en annan medlemsstats tillsynsmyndighet. 
Det finns därför anledning att redogöra för den svenska grund-
lagsregleringen på detta område. 

Överlåtelse av beslutanderätt inom ramen för samarbetet i EU 

Inom ramen för samarbetet i EU kan riksdagen överlåta beslutande-
rätt som inte rör principerna för statsskicket (10 kap. 6 § regerings-
formen). Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet 
inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det 
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som ges i regeringsformen och i den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre 
fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter 
röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som 
gäller för stiftande av grundlag.  

Den överlåtelse av beslutanderätt som har skett som en följd av 
Sveriges medlemskap i EU kommer till uttryck genom lagen med 
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen (anslut-
ningslagen). I 2 § anslutningslagen föreskrivs att anslutningsfördraget 
och de grundläggande fördragen m.m. gäller här i landet med den 
verkan som följer av fördragen. Genom bestämmelsen införlivas hela 
det unionsrättsliga regelverket i den svenska rätten. I 3 § samma lag 
föreskrivs bland annat att EU får fatta beslut som gäller här i landet i 
den omfattning och med den verkan som följer av de fördrag och 
andra instrument som anges i 4 §. Det är genom den bestämmelsen 
som överlåtelsen av beslutanderätt till EU kommer till uttryck. I 4 § 
anslutningslagen finns en uppräkning av de fördrag och andra instru-
ment som avses i 2 och 3 §§.  

Systemet är uppbyggt så att riksdagen genom anslutningslagen en 
gång för alla beslutar om den överlåtelse av beslutsbefogenheter som 
respektive fördrag kräver. För varje nytt fördrag som har förutsatt 
överlåtelse av beslutsbefogenheter har alltså riksdagen dels godkänt 
det aktuella fördraget, dels beslutat om ändring av 4 § anslutnings-
lagen, dvs. beslutat om införlivande och överlåtelse av besluts-
befogenheter. Detta innebär att det inte behövs någon ytterligare 
överlåtelse av beslutsbefogenheter till EU när t.ex. ett direktiv som 
har rättslig grund i fördragen ska införlivas i svensk lagstiftning; över-
låtelsen har ju redan skett.13 

Överlåtelse av rättsskipnings- eller förvaltningsuppgift 

Regeringsformens bestämmelser om rättsskipning och förvaltning 
utgår från förutsättningen att dessa funktioner ska handhas av svenska 
organ. Rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt 
grundar sig på regeringsformen kan dock, även i andra fall än de som 

                                                                                                                                                          
13 Starrsjö, Regeringsform (1974:152) 10 kap. 6 §, Lexino 2016-01-23. 
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avses i 10 kap. 6 § regeringsformen, genom beslut av riksdagen 
överlåtas till en annan stat, till en mellanfolklig organisation eller till en 
utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet (10 kap. 8 § 
regeringsformen). Riksdagen får i lag även bemyndiga regeringen eller 
någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan 
överlåtelse. Om uppgiften innefattar myndighetsutövning, fattar riks-
dagen beslut om överlåtelse eller bemyndigande enligt den särskilda 
kvorumregeln i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen, dvs. med 
kvalificerad majoritet, eller genom beslut av två riksdagar.  

Den överlåtelse av beslutsbefogenheter som riksdagen har gjort 
enligt 10 kap. 6 § regeringsformen i samband med godkännande av 
nya EU-fördrag och ändring av anslutningslagen innebär att EU får 
fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den 
verkan som följer av fördragen. Om till exempel ett fullharmonise-
ringsdirektiv eller en förordning anger att medlemsstaternas tillsyns-
myndigheter får tilldela befogenheter till andra medlemsstaters till-
synsmyndigheter krävs därmed inget ytterligare riksdagsbeslut om 
överlåtelse av beslutsbefogenheter. Riksdagen har redan överlåtit sin 
beslutsbefogenhet till unionslagstiftaren. Denne har i sin tur, genom 
den aktuella rättsakten, beslutat att tillsynsmyndigheterna får dele-
gera sina befogenheter till andra medlemsstater. Något ytterligare 
riksdagsbeslut om överlåtelse av förvaltningsuppgift enligt 10 kap. 8 § 
regeringsformen krävs därmed inte i en sådan situation.14 

19.6.2 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen innehåller många och detaljerade bestäm-
melser om tillsynsmyndigheterna. Bland annat regleras tillsynsmyn-
digheternas uppgifter och befogenheter (artiklarna 57 och 58). Varje 
tillsynsmyndighet är behörig att utföra dessa uppgifter och utöva 
dessa befogenheter inom sin egen medlemsstats territorium (arti-
kel 55.1). Vid gränsöverskridande personuppgiftsbehandling kommer 
det därmed att finnas flera behöriga tillsynsmyndigheter. I sådana 
situationer ska tillsynsmyndigheten för den personuppgiftsansvariges 
eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga eller enda verksamhets-
ställe vara behörig att agera som ansvarig tillsynsmyndighet (arti-

                                                                                                                                                          
14 Jfr prop. 2011/12:175 s. 33 eller 2015/16:KU3y s. 3.  
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kel 56.1).15 Varje tillsynsmyndighet ska dock vara behörig att be-
handla klagomål som lämnats in till denna eller ärenden om över-
trädelser av förordningen, om sakfrågan i ärendet endast rör ett verk-
samhetsställe i medlemsstaten eller i väsentlig grad påverkar regi-
strerade endast i medlemsstaten (artikel 56.2). 

Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska samarbeta med de andra 
berörda tillsynsmyndigheterna i en strävan att uppnå samförstånd, 
och tillsynsmyndigheterna ska utbyta all relevant information med 
varandra (artikel 60.1). Den ansvariga tillsynsmyndigheten får när 
som helst begära att andra berörda tillsynsmyndigheter ska ge ömse-
sidigt bistånd och får genomföra gemensamma insatser, i synnerhet 
för att utföra utredningar eller övervaka genomförandet av en åtgärd 
som avser en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 
som är etablerad i en annan medlemsstat (artikel 60.2). 

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov genomföra gemensamma 
insatser, inbegripet gemensamma utredningar och gemensamma 
verkställighetsåtgärder (artikel 62.1). Om den personuppgiftsansva-
rige eller personuppgiftsbiträdet har verksamhetsställen i flera med-
lemsstater, eller om ett betydande antal registrerade personer i mer än 
en medlemsstat sannolikt kommer att påverkas i väsentlig grad av att 
uppgifter behandlas, ska tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa 
medlemsstater ha rätt att delta i de gemensamma insatserna (arti-
kel 62.2).  

Vid gemensamma insatser kan de deltagande tillsynsmyndig-
heternas ledamöter och personal tilldelas befogenheter av värdlandets 
tillsynsmyndighet. Denna tillsynsmyndighet får också, i den mån den 
nationella lagstiftningen tillåter detta, medge att de deltagande till-
synsmyndigheternas ledamöter eller personal utövar de utrednings-
befogenheter som de har enligt lagstiftningen i sin egen medlemsstat 
(artikel 62.3).  

                                                                                                                                                          
15 Artikel 56 ska dock enligt artikel 55.2 inte tillämpas om behandlingen utförs av myndig-
heter eller privata organ som agerar på grundval av artikel 6.1 c eller e. Då ska endast tillsyns-
myndigheten i den berörda medlemsstaten vara behörig. 
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19.6.3 Överväganden 

Utredningens bedömning: Den svenska tillsynsmyndigheten får, 
i enlighet med gällande svensk rätt, förordna företrädare för en 
utländsk myndighet att agera för tillsynsmyndighetens räkning. 

Det bör för närvarande inte införas något bemyndigande som 
gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att medge företrädare för 
en utländsk tillsynsmyndighet att inom svenskt territorium agera 
enligt den medlemsstatens lagstiftning. 

Tilldelning av befogenheter enligt svensk rätt 

Första meningen i artikel 62.3 i dataskyddsförordningen består av två 
bestämmelser. Enligt den första bestämmelsen får en tillsyns-
myndighet tilldela befogenheter, även utredningsbefogenheter, till 
ledamöter eller personal från en annan medlemsstats tillsynsmyndig-
het som deltar i gemensamma insatser. Bestämmelsen innebär att 
företrädare för en utländsk tillsynsmyndighet kan ges befogenhet att 
utöva offentlig makt i Sverige, i enlighet med den lagstiftning som 
gäller för den svenska tillsynsmyndigheten. Detta är enligt vår 
mening inte detsamma som att en förvaltningsuppgift överlåts till en 
utländsk tillsynsmyndighet. Av bestämmelsen framgår tvärtom tyd-
ligt att avsikten är att det är fysiska personer, ledamöter eller per-
sonal, som ska kunna tilldelas sådana befogenheter. Den svenska till-
synsmyndigheten kan således förordna företrädare för den andra 
myndigheten att utföra vissa uppgifter eller att inom ramen för vissa 
angivna befogenheter annars agera för tillsynsmyndighetens räkning. 
Enligt gällande svensk rätt är tillsynsmyndigheten fri att besluta om 
sådana förordnanden, även om det för anställning hade krävts svenskt 
medborgarskap. Några författningsåtgärder behövs därmed inte för 
att uppfylla denna del av bestämmelsen.  

Enligt den sista meningen i artikel 62.3 ska en företrädare som till-
delas befogenheter omfattas av den medlemsstats nationella rätt som 
gäller för värdlandets tillsynsmyndighet. Det innebär bland annat att 
företrädaren omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestäm-
melser om tystnadsplikt och att denne kan ställas till ansvar för even-
tuella tjänstefel.  
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Medgivande att utöva befogenheter enligt utländsk rätt 

Enligt den andra bestämmelsen i den första meningen i artikel 62.3 i 
dataskyddsförordningen får tillsynsmyndigheten medge företrädare 
för den deltagande myndigheten att utöva de utredningsbefogenheter 
som tilldelats dem enligt lagstiftningen i deras egen medlemsstat. I 
praktiken skulle ett sådant medgivande innebära att en utländsk till-
synsmyndighet får behörighet att agera på svenskt territorium i enlig-
het med utländsk lagstiftning. Medgivandet skulle därför enligt vår 
bedömning utgöra en överlåtelse av förvaltningsuppgift i regerings-
formens mening. I bestämmelsen anges dock att medgivande får läm-
nas bara om lagstiftningen i värdlandet tillåter det. Tillsynsmyndig-
heterna har således inte direkt genom dataskyddsförordningen 
bemyndigats att medge andra medlemsstaters myndigheter rätt att 
utöva sina egna befogenheter inom värdlandets gränser. Det är i stäl-
let den nationella rätten i värdlandet som avgör om myndigheten 
överhuvudtaget kan vidta en sådan åtgärd.  

En möjlighet för tillsynsmyndigheten att tillåta utländska myndig-
hetsföreträdare att inom svenskt territorium utöva befogenheter enligt 
utländsk lagstiftning, bör enligt vår mening inte införas med mindre 
än att det finns ett tydligt och uttalat behov som inte kan uppfyllas på 
något annat sätt. Något sådant behov har inte framkommit. Det bör 
därför vara tillräckligt att den utländska myndigheten får delta i 
insatserna i enlighet med dataskyddsförordningens direkt tillämpliga 
bestämmelser. Det kan noteras att lagstiftaren har gjort liknande 
bedömningar i andra ärenden rörande gränsöverskridande tillsyn.16 

19.7 Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut 

19.7.1 Gällande rätt 

Enligt 22 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som 
beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan över-
klagas. I 22 a § samma lag anges att beslut överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol och att prövningstillstånd krävs vid överklagande 
till kammarrätten. 

                                                                                                                                                          
16 Se t.ex. prop. 2012/13:4 s. 47 eller prop. 2015/16:9 s. 191 f. 
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I 51 § PUL anges att tillsynsmyndighetens beslut om annat än 
föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I samma 
paragraf anges att tillsynsmyndigheten får bestämma att dess beslut 
ska gälla även om det överklagas. 

19.7.2 Dataskyddsförordningen 

Som redan har nämnts ska utövandet av de befogenheter som till-
synsmyndigheten tilldelas enligt artikel 58 i dataskyddsförordningen 
omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet effektiva rättsmedel 
(artikel 58.4). I artikel 83.8 upprepas kravet på lämpliga skyddsåtgär-
der avseende tillsynsmyndighetens befogenheter att påföra admi-
nistrativa sanktionsavgifter. 

Enligt artikel 78.1 ska varje fysisk eller juridisk person ha rätt till 
ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bindande beslut rörande dem 
som meddelats av en tillsynsmyndighet. I skälen anges att denna rätt 
även avser beslut om att avvisa eller avslå ett klagomål. Rätten till 
rättsmedel ska inte påverka något annat administrativt prövningsför-
farande eller prövningsförfarande utanför domstol. Talan mot en 
tillsynsmyndighet ska enligt artikel 78.3 väckas vid domstolarna i den 
medlemsstat där tillsynsmyndigheten har sitt säte. Kravet på effektiva 
rättsmedel utvecklas i skäl 143 till förordningen.  

19.7.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Tillsynsmyndighetens beslut enligt data-
skyddsförordningen samt dess beslut om administrativa sank-
tionsavgifter enligt dataskyddslagen ska få överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överkla-
gande till kammarrätten. 

Tillsynsmyndighetens beslut att avslå en begäran om besked 
med anledning av ett klagomål ska få överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol (dröjsmålstalan). Domstolens beslut ska inte kunna 
överklagas. 
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Den som beslutet gäller ska få överklaga  

Rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 78.1 i dataskyddsför-
ordningen avser rättsligt bindande beslut som meddelats av tillsyns-
myndigheten. Rätten tillkommer varje fysisk eller juridisk person 
som beslutet rör. Däremot omfattas inte sådana åtgärder som inte är 
rättsligt bindande, såsom tillsynsmyndighetens yttranden eller rådgiv-
ning.  

Rätten till ett effektivt rättsmedel mot myndighetsbeslut tillgodo-
ses i svensk rätt normalt genom möjligheten att överklaga beslutet till 
allmän förvaltningsdomstol, dvs. till förvaltningsrätt som första 
instans. Detta bör gälla även här och uttryckligen anges i dataskydds-
lagen. Rätten att överklaga bör omfatta dels sådana beslut som till-
synsmyndigheten får meddela enligt dataskyddsförordningen, dels 
sådana beslut om administrativa sanktionsavgifter som får meddelas 
med stöd av dataskyddslagen. Övriga beslut som fattas av tillsyns-
myndigheten enligt dataskyddslagen bör inte omfattas av den gene-
rella överklagandebestämmelsen. Liksom enligt personuppgiftslagen 
bör prövningstillstånd krävas vid överklagande av förvaltningsrättens 
beslut till kammarrätten.  

Talerätt har enligt förvaltningslagen den som beslutet angår, om 
beslutet har gått denne emot. Den ordningen överensstämmer enligt 
vår bedömning med kravet på rättsmedel enligt artikel 78.1 i data-
skyddsförordningen och bör således gälla även för beslut som till-
synsmyndigheten fattar enligt förordningen och den dataskyddslag 
som vi föreslår. I praktiken innebär detta i normalfallet att det är den 
som beslutet riktas mot, oftast en personuppgiftsansvarig, ett person-
uppgiftsbiträde eller ett certifieringsorgan, som har rätt att överklaga. 
Det kan dock inte uteslutas att ett beslut i något fall skulle kunna ha 
rättsligt bindande följder även för andra än den som beslutet riktas 
mot. Dessa skulle i så fall också ha rätt att överklaga beslutet, enligt 
förvaltningslagens generella bestämmelse om talerätt.  

Enligt svensk rättspraxis rörande personuppgiftslagen är Data-
inspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av en 
anmälan eller att avskriva ett tillsynsärende inte överklagbart (se 
RÅ 2010 ref. 29). I skäl 143 till dataskyddsförordningen anges dock 
att tillsynsmyndighetens beslut att avvisa eller avslå ett klagomål ska 
kunna angripas med ett effektivt rättsmedel. Den som berörs av ett 
sådant beslut är den enskilde som har lämnat in klagomålet. Vidare 
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anges i artikel 77.2 att tillsynsmyndigheten ska underrätta den en-
skilde om hur arbetet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet 
möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78. EU-domstolen har 
angett att motsvarande bestämmelse i dataskyddsdirektivet (arti-
kel 28.3) innebär att den person som har kommit in med en begäran 
till tillsynsmyndigheten ska ha tillgång till rättsmedel med vilka han 
eller hon vid nationella domstolar kan angripa det beslut som gått 
vederbörande emot.17 Dessa omständigheter skulle kunna tala för att 
dataskyddsförordningen förutsätter att den enskilde ska ha en gene-
rell rätt att överklaga tillsynsmyndighetens beslut att till exempel inte 
vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål.  

 Det finns emellertid också omständigheter som talar emot en 
sådan tolkning. Enligt artikel 78.1 är det den som beslutet rör som 
ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel. Dessutom ska beslutet vara 
rättsligt bindande för denne. Ett beslut om att inte vidta några åtgär-
der med anledning av ett klagomål medför normalt inte några rättsligt 
bindande följder för den som har lämnat in klagomålet, även om det 
inte kan uteslutas att det någon gång skulle kunna förekomma, vilket 
i så fall skulle ge talerätt enligt förvaltningslagen. Dessutom skulle en 
ovillkorlig rätt till domstolsprövning av ett sådant beslut underminera 
tillsynsmyndighetens oberoende ställning, såsom denna kommer till 
uttryck i exempelvis artikel 52.1 i dataskyddsförordningen. Enligt 
artikel 57.1 f i dataskyddsförordningen ska tillsynsmyndigheten be-
handla klagomål och ”där så är lämpligt” undersöka den sakfråga som 
klagomålet gäller. Tillsynsmyndigheten har därmed inte någon skyl-
dighet att vidta tillsynsåtgärder eller ens att alltid närmare undersöka 
sakförhållandena. Tvärtom har tillsynsmyndigheten enligt dataskydds-
förordningen, precis som enligt svensk tillsynstradition, ett uttalat ut-
rymme för att själv avgöra vilka tillsynsärenden som ska drivas och på 
vilket sätt det ska ske. Det framgår inte heller uttryckligen av förord-
ningen att tillsynsmyndigheten måste fatta ett formellt beslut i varje 
klagomåls- eller tillsynsärende.  

Sammanfattningsvis anser vi att det är oklart om dataskyddsför-
ordningen medför att den registrerade har rätt att överklaga tillsyns-
myndighetens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett 
klagomål. Oavsett hur förordningen ska tolkas i detta avseende, krävs 
det emellertid inte några författningsåtgärder i svensk rätt. Vi över-
                                                                                                                                                          
17 Se t.ex. dom Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, punkt 64. 
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lämnar därför till domstolarna att, genom en unionskonform tolk-
ning av förvaltningslagens generella talerättsbestämmelse, ta ställning 
i frågan.  

Formerna för överklagande av tillsynsmyndighetens beslut, vilken 
överklagandefrist som ska gälla, talerätt m.m., bör inte avvika från 
förvaltningslagens bestämmelser. Vi föreslår därför inga särskilda 
bestämmelser om detta. 

Den som har begärt besked om handläggningen av ett klagomål 
ska få överklaga ett beslut att avslå begäran (dröjsmålstalan) 

En registrerad som har lämnat in ett klagomål till tillsynsmyndig-
heten ska enligt dataskyddsförordningen ha rätt till ett effektivt rätts-
medel, om myndigheten inte handlägger klagomålet eller tar lång tid 
på sig (artikel 78.2). I avsnitt 19.4 har vi därför föreslagit att till-
synsmyndigheten på skriftlig begäran av den registrerade ska vara 
skyldig att lämna besked om myndigheten avser att utöva tillsyn eller 
inte. Om myndigheten inte inom två veckor efter att begäran kom in 
kan lämna ett sådant besked, ska myndigheten i ett särskilt beslut 
avslå begäran om besked. Avsikten med detta är att den registrerade 
ska kunna få ett motiverat beslut rörande handläggningsfrågan som 
sedan kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. På så sätt kan 
den registrerade få till stånd en domstolsprövning av om handlägg-
ningstiden är rimlig. Om domstolen bifaller överklagandet ska dom-
stolen förelägga tillsynsmyndigheten att inom en viss angiven tid 
lämna besked till den registrerade i frågan om tillsyn med anledning 
av klagomålet kommer att utövas. Domstolens beslut bör dock inte 
kunna överklagas till ytterligare en instans.  

Som framgår av avsnitt 19.4 kan den registrerade komma in med 
en förnyad begäran om besked rörande handläggningen av ett klago-
målsärende först tre månader efter det att tillsynsmyndigheten beslu-
tat att avslå en första begäran om besked i ärendet. Om en sådan ny 
begäran kommer in innan denna tidsfrist har förflutit, ska alltså 
tillsynsmyndigheten inte göra någon prövning i sak utan i stället 
avvisa begäran. Ett sådant avvisningsbeslut bör inte vara överklagbart. 

Redan i dag gäller skyndsamhetskrav och informationsskyldighet 
enligt förvaltningslagens allmänna bestämmelser och eventuella bris-
ter i handläggningen kan anmälas till och bli föremål för prövning av 
JO. Såvitt vi känner till förekommer det i dag ingen utebliven eller 



SOU 2017:39 Processuella frågor 

329 

långsam handläggning av klagomål hos den svenska tillsynsmyndig-
heten. Det praktiska värdet av de bestämmelser rörande besked om 
handläggningen av ett klagomål och dröjsmålstalan som vi föreslår 
kan mot denna bakgrund ifrågasättas. I avsaknad av en generell regle-
ring i förvaltningslagen om åtgärder vid dröjsmål bedömer vi dock att 
de föreslagna bestämmelserna behövs för att dataskyddsförord-
ningens krav på effektiva rättsmedel ska anses uppfyllda. För det fall 
att riksdagen i enlighet med regeringens förslag beslutar om en ny 
förvaltningslag som innehåller generellt tillämpliga bestämmelser om 
åtgärder vid dröjsmål kan det dock finnas anledning att särskilt över-
väga om detta behov kvarstår. 

Tillsynsmyndighetens beslut ska i vissa fall  
kunna verkställas innan det har vunnit laga kraft 

Dataskyddsförordningen innehåller inga bestämmelser om när ett 
beslut som fattats av tillsynsmyndigheten ska börja gälla. Enligt vår 
mening finns det rättssäkerhetsskäl som talar för att huvudregeln 
bör vara att beslut inte ska kunna verkställas förrän överklagande-
tiden har löpt ut och beslutet vunnit laga kraft. I vissa fall måste 
dock åtgärder kunna vidtas snabbare än så.  

I prop. 2016/17:180 med förslag till ny förvaltningslag föreslås 
generella bestämmelser om i vilka fall beslut kan verkställas innan 
överklagandetiden har gått ut (35 §). Bland annat föreslås att beslut 
som gäller endast tillfälligt, såsom tillfälliga förbud, ska kunna verk-
ställas omedelbart. Vidare föreslås att en myndighet under vissa om-
ständigheter ska få verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt 
allmänt eller enskilt intresse kräver det. Enligt vår bedömning skulle 
dessa generella bestämmelser skapa en god balans mellan effektivitet 
och rättssäkerhet även när det gäller tillsynsmyndighetens beslut 
enligt dataskyddsförordningen. Vi lämnar därför inte något förslag i 
denna del. För det fall att regeringens förslag till ny förvaltningslag 
inte skulle komma att antas av riksdagen bör det dock övervägas om 
bestämmelser av motsvarande innebörd i stället bör tas in i data-
skyddslagen. 
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19.8 Överklagande av andra beslut 

19.8.1 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Datainspektionens beslut om att i enskilda 
fall tillåta andra än myndigheter att behandla personuppgifter som 
rör lagöverträdelser ska få överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol. Detsamma gäller Riksarkivets förvaltningsbeslut om enskilda 
organs behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt 
intresse. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kam-
marrätten. 

 
I avsnitt 11.4 föreslår vi att Datainspektionen ska ges befogenhet att i 
enskilda fall fatta beslut om att andra än myndigheter får behandla 
personuppgifter som rör lagöverträdelser. De förvaltningsbeslut som 
Datainspektionen meddelar med stöd av den föreslagna bestämmel-
sen bör, av hänsyn till allmänna förvaltningsrättsliga principer, kunna 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör 
krävas vid överklagande till kammarrätten.  

Vidare föreslår vi i avsnitt 14.4 att Riksarkivet ska ges befogenhet 
att i enskilda fall få fastställa rättslig grund för ett enskilt organs 
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 
På motsvarande sätt föreslås att Riksarkivet ska få fatta beslut som 
tillåter enskilda organ att behandla känsliga personuppgifter för såda-
na ändamål. Även sådana förvaltningsbeslut bör, av hänsyn till all-
männa förvaltningsrättsliga principer, kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas vid överklagande 
till kammarrätten.  

Andra beslut enligt dataskyddslagen, såsom beslut om att med-
dela föreskrifter, bör inte kunna överklagas. Detta bör tydliggöras 
genom en uttrycklig bestämmelse i lagen.   
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19.9 Ideella organisationer som är verksamma  
inom dataskyddsområdet 

19.9.1 Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser som tar sikte på 
organ, organisationer eller sammanslutningar som  

– bedrivs utan vinstsyfte, 

– är inrättade i enlighet med lagen i en medlemsstat, 

– vars stadgeenliga mål är av allmänt intresse, och  

– är verksamma inom området skydd av registrerades rättigheter 
och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter.  

Vi har, för enkelhetens skull, valt att benämna denna typ av samman-
slutningar ideella organisationer.  

Enligt artikel 80.1 ska den registrerade ha rätt att ge en sådan orga-
nisation i uppdrag att för hans eller hennes räkning lämna in ett kla-
gomål till tillsynsmyndigheten enligt artikel 77 och att utöva den rätt 
till effektiva rättsmedel som avses i artiklarna 78 och 79. Den registre-
rade ska också, om så föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt, ha 
rätt att ge den ideella organisationen i uppdrag att för hans eller 
hennes räkning utöva den rätt till ersättning som avses i artikel 82.  

I artikel 80.2 anges att medlemsstaterna får föreskriva att en ideell 
organisation, oberoende av en registrerads mandat, har rätt att ge in 
klagomål till tillsynsmyndigheten enligt artikel 77 och utöva de rättig-
heter som avses i artiklarna 78 och 79. Organisationer får däremot 
inte ges rätt att kräva ersättning på en registrerad persons vägnar utan 
den registrerades mandat. 

19.9.2 Överväganden  

Utredningens bedömning: Den registrerade kan enligt gällande 
rätt ge en ideell organisation i uppdrag att företräda honom eller 
henne hos tillsynsmyndigheten. I allmän domstol och i förvalt-
ningsdomstol kan endast fysiska personer agera ombud, men upp-
draget att föra den registrerades talan kan ges till en företrädare 
för organisationen.  
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Ideella organisationer bör för närvarande inte ges rätt att 
utan den registrerades mandat föra talan i ärenden och mål om 
behandling av personuppgifter.  

 
Dataskyddsförordningens tvingande bestämmelser avser inte att ge 
ideella organisationer talerätt i ärenden och mål om behandling av 
personuppgifter. Detta framgår tydligt genom att det i artikel 80.1 
anges att den registrerade får ge en sådan organisation ”i uppdrag” att 
”för hans eller hennes räkning” vidta vissa åtgärder. Ideella organisa-
tioner ska alltså kunna agera ombud för den registrerade i klago-
målsärenden hos tillsynsmyndigheten, i mål om tillsynsmyndighetens 
dröjsmål och, om nationell rätt tillåter det, i mål om skadestånd. Frå-
gan om huruvida det behövs kompletterande bestämmelser till data-
skyddsförordningen rör sig därmed om möjligheten för sådana orga-
nisationer att vara ombud i förvaltningsärenden, mål i förvaltnings-
domstol och mål i allmän domstol. 

I artikel 80.2 däremot, ges medlemsstaterna en frivillig möjlighet 
att ge ideella organisationer talerätt, dvs. rätt att utan den registre-
rades mandat utöva dennes rättigheter. I den delen är frågan om en 
sådan ordning vore lämplig och önskvärd. 

Ideella organisationer som ombud för den registrerade 

Ideella organisationer kan, än så länge,  
företräda enskilda i förvaltningsärenden  

I förvaltningsärenden får den enskilde enligt 9 § förvaltningslagen 
anlita ombud eller biträde, men ska medverka personligen, om myn-
digheten begär det. Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller 
oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten 
avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet. I förarbetena till 
förvaltningslagen anges att reglerna inte innebär något hinder mot att 
juridisk person fungerar som ombud.18 Förvaltningslagen ställer inte 
heller upp några principiella krav eller begränsningar avseende ombu-
dets kvalifikationer eller dennes relation till huvudmannen. I propo-
sitionen om ny förvaltningslag, prop. 2016/17:180, föreslås dock 

                                                                                                                                                          
18 Prop. 1971:30 del 2 s. 362. 
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bestämmelser som förhindrar juridiska personer att agera ombud i 
förvaltningsärenden (14 §). 

Det finns därmed enligt gällande rätt möjlighet för den enskilde 
att ge en ideell organisation i uppdrag att för hans eller hennes räk-
ning lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller vid 
utövande av rätten att hos Justitiekanslern begära skadestånd, när en 
personuppgiftsansvarig statlig myndighet har åsamkat den enskilde 
skada genom överträdelser av dataskyddsförordningen. Denna möj-
lighet kommer dock att försvinna om riksdagen antar förslaget om ny 
förvaltningslag. 

En juridisk person kan inte vara ombud i domstol 

Det förhåller sig emellertid annorlunda, enligt gällande rätt, när det 
gäller möjligheten för en juridisk person såsom en ideell organisation 
att företräda en enskild i domstol, dvs. i ett förvaltningsmål rörande 
tillsynsmyndighetens dröjsmål eller i ett skadeståndsmål i allmän 
domstol. Bestämmelserna om rättegångsombud i 12 kap. rättegångs-
balken utgår nämligen från förutsättningen att ombudet är en fysisk 
person. En ideell organisation skulle därmed sannolikt avvisas som 
ombud i ett skadeståndsmål i allmän domstol. Detsamma gäller sedan 
den 1 juli 2013 även i mål i allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelser 
om ombud finns bland annat i 48 och 49 §§ förvaltningsprocess-
lagen (1971:291) och av förarbetena till den nuvarande lydelsen fram-
går att det inte längre kommer att vara möjligt att i allmän förvalt-
ningsdomstol använda sig av juridiska personer som ombud eller 
biträden.19  

En företrädare för en ideell organisation kan dock företräda  
den enskilde, både i förvaltningsärenden och i domstol 

Ett rättegångsombud ska enligt 12 kap. 2 § rättegångsbalken vara 
lämplig med hänsyn till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet. I 
48 § förvaltningsprocesslagen anges endast att ombudet ska vara 
lämpligt för uppdraget. Det finns varken i rättegångsbalken eller i 
förvaltningsprocesslagen, eller i förslaget till ny förvaltningslag, något 
                                                                                                                                                          
19 Prop. 2012/13:45 s. 106 f. 
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krav på att ombudet ska vara advokat eller jurist. Den företrädare för 
den ideella organisationen som skulle ha fört talan om organisationen 
själv hade godkänts som rättegångsombud skulle därmed normalt 
godkännas som ombud för den registrerade.20  

I förarbetena till 2013 års ändring av förvaltningsprocesslagen 
anges att ett uppdrag som ombud eller biträde i domstol bör vara för-
enat med ett personligt uppdrags- och ansvarsförhållande.21 Vi 
instämmer i denna bedömning. Även om en ideell organisation skulle 
få anlitas som ombud skulle det i realiteten vara en fysisk person som 
för den enskildes talan. Fullmakten till organisationen kan därmed 
utan olägenhet utformas så att den också omfattar den fysiska per-
sonen som faktiskt utför uppdraget. Mot denna bakgrund anser vi att 
det saknas skäl att föreslå några bestämmelser som avviker från 
rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen.  

Ideella organisationer ska inte ges talerätt 

Medlemsstaterna får enligt dataskyddsförordningen meddela natio-
nella föreskrifter som ger ideella organisationer en självständig tale-
rätt avseende registrerades rättigheter. En sådan talerätt skulle ge 
dessa organisationer möjlighet att utan den registrerades mandat ge in 
klagomål till tillsynsmyndigheten samt föra talan mot myndigheten 
om dess dröjsmål, om organisationen anser att den registrerades 
rättigheter har kränkts. 

En liknande ordning gäller enligt svensk rätt i fråga om kränk-
ningar i form av diskriminering. Enligt 6 kap. 2 § diskriminerings-
lagen får en ideell förening som enligt sina stadgar har att ta till vara 
sina medlemmars intressen och som inte är en arbetstagarorganisa-
tion, som part föra talan om diskriminering. En förutsättning är dock 
att den enskilde medger detta. Ett annat exempel som kan nämnas är 
möjligheten till organisationstalan enligt lagen (2002:599) om grupp-
rättegång. I 5 § i den lagen anges att organisationstalan får väckas av 
en ideell förening som i enlighet med sina stadgar tillvaratar kon-
sument- eller löntagarintressen i tvister mellan konsumenter och en 

                                                                                                                                                          
20 Jfr prop. 2002/03:65 s. 167. 
21 Prop. 2012/13:45 s. 106 f. 
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näringsidkare om någon vara, tjänst eller annan nyttighet som närings-
idkaren erbjuder till konsumenter. 

När det gäller skyddet för den personliga integriteten har det 
under senare år börjat bli vanligare med ideella organisationer som är 
verksamma inom dataskyddsområdet. I Sverige är dock denna typ av 
verksamhet än så länge liten. Mot denna bakgrund, och då det inom 
ramen för vår utredning inte finns möjlighet att närmare analysera 
behovet av talerätt för sådana organisationer och vilka konsekvenser 
det i så fall skulle få, lämnar vi inget sådant förslag. Beroende på hur 
den ideella sektorn utvecklas är det dock inte uteslutet att det i fram-
tiden kan komma att finnas skäl att utreda denna fråga särskilt.  

19.10 Parallella domstolsförfaranden 

19.10.1 Dataskyddsförordningen 

Om en behörig domstol i en medlemsstat har information om att ett 
förfarande pågår i en domstol i en annan medlemsstat, rörande sam-
ma sakfråga och samma personuppgiftsansvarig eller personupp-
giftsbiträde, ska den förstnämnda domstolen enligt artikel 81.1 i data-
skyddsförordningen kontakta den andra domstolen för att få det 
bekräftat.  

I artikel 81.2 anges att om förfaranden som rör samma sakfråga 
och samma personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde pågår i 
en domstol i en annan medlemstat, får alla andra behöriga domstolar 
än den där förfarandet först inleddes vilandeförklara förfarandena. 
Om ett förfarande prövas i första instans får domstolen, utom den 
domstol vid vilken förfarandena först inleddes, enligt artikel 81.3 för-
klara sig obehörig på begäran av en av parterna. Detta gäller under 
förutsättningen att den domstol vid vilken förfarandet först inleddes 
är behörig att pröva de berörda förfarandena och dess lagstiftning 
tillåter förening av dessa. 

I skäl 144 till förordningen anges att förfarandena ska anses vara 
relaterade, om de är så nära förenade att en gemensam handlägg-
ning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar med-
delas. 
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19.10.2  Överväganden  

Utredningens bedömning: En svensk domstol kan förklara ett 
mål vilande, om ett förfarande rörande samma sakfråga pågår i 
en domstol i en annan medlemsstat. Däremot kan domstolen 
inte förklara sig obehörig att handlägga målet.  

Domstolen kan förklara ett mål vilande 

I 32 kap. 5 § rättegångsbalken finns en bestämmelse som innebär att 
rätten får förklara ett mål vilande, om det för prövning av målet är av 
synnerlig vikt att en fråga som är föremål för annan rättegång eller 
behandling i annan ordning först avgörs. Någon motsvarighet till 
denna bestämmelse finns inte i förvaltningsprocesslagen. Det innebär 
dock inte att förvaltningsdomstolar är förhindrade att förklara ett mål 
vilande av motsvarande skäl. Vid införandet av förvaltningsprocess-
lagen ansågs detta tvärtom så självklart att lagtexten inte behövde 
belastas med någon hänvisning till rättegångsbalken.22 Möjligheten 
till vilandeförklaring har inte bara utnyttjats när flera relaterade mål 
förekommit i samma domstol eller i olika svenska domstolar, utan 
har också använts för att invänta EU-domstolens dom i ett annat mål 
avseende en för målet central rättsfråga.23  

Sedan den 1 juli 2013 får Högsta förvaltningsdomstolen enligt 
36 a § förvaltningsprocesslagen meddela prövningstillstånd som 
begränsas till att gälla en viss fråga eller en viss del av målet. I avvak-
tan på att prövning sker i enlighet med ett sådant begränsat pröv-
ningstillstånd får Högsta förvaltningsdomstolen förklara frågan om 
meddelande av prövningstillstånd rörande målet i övrigt helt eller 
delvis vilande. Med anledning av ett påpekande under remissbehand-
lingen från Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter underströks i 
förarbetena att den omständigheten att denna typ av vilandeförkla-
ring numera uttryckligen regleras i förvaltningsprocesslagen inte 
inskränker allmän förvaltningsdomstols möjligheter att även i andra 
sammanhang vilandeförklara mål.24 
                                                                                                                                                          
22 Prop. 1971:30 del 2 s. 600. 
23 Se t.ex. RÅ 2005 ref. 33 och Kammarrättens i Stockholm dom den 22 augusti 2014 i mål 
nr 1724-13. 
24 Prop. 2012/13:45 s. 139. 
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Mot bakgrund av att förvaltningsdomstolarna redan på grundval 
av förvaltningsprocessrättsliga principer och praxis kan förklara mål 
vilande när ett mål rörande samma sakfråga pågår i en annan domstol, 
även en utländsk sådan, finns det enligt vår bedömning inget skäl att 
införa några särskilda bestämmelser i svensk rätt med anledning av 
artikel 81.2 i dataskyddsförordningen. Hur sådana situationer ska 
hanteras i praktiken får lämnas till domstolarna att avgöra.25 

Domstolen kan inte förklara sig obehörig 

Om förfaranden som rör samma sakfråga pågår i flera domstolar, får 
varje domstol utom den där förfarandet först inleddes förklara sig 
obehörig på begäran av en av parterna (artikel 81.1). Detta förutsätter 
dock dels att den domstol där förfarandet först inleddes är behörig att 
göra prövningen, dels att dess lagstiftning tillåter förening av förfa-
randena. 

Enligt 7 § förvaltningsprocesslagen kan ett mål överlämnas till en 
annan domstol om domstolen finner att den saknar behörighet att 
handlägga målet men att en annan motsvarande domstol skulle vara 
behörig. Vidare följer det av 8 a och 14 §§ lagen (1972:289) om all-
männa förvaltningsdomstolar att mål under vissa omständigheter kan 
överlämnas, om det vid mer än en förvaltningsrätt eller kammarrätt 
förekommer mål som har nära samband med varandra. Det finns där-
emot för närvarande inte några bestämmelser i svensk förvaltnings-
processrätt som möjliggör för en domstol att förklara sig obehörig att 
handlägga ett mål på den grunden att det vid en utländsk domstol 
förekommer ett mål som rör samma sakfråga. En svensk domstol 
skulle därmed inte kunna överlämna ett mål till en utländsk domstol i 
den situation som beskrivs i artikel 81.1 i dataskyddsförordningen 
och samtidigt förklara sig obehörig att handlägga målet. I bestäm-
melsen anges dock endast att domstolen ”får” förklara sig obehörig. 
Förordningen är således i detta avseende inte tvingande och det finns 
därmed inte någon skyldighet för medlemsstaterna att införa process-
rättsliga bestämmelser som möjliggör ett sådant överlämnade. Vi ser 
därför inte något skäl att lämna ett förslag i denna del.   

                                                                                                                                                          
25 Jfr prop. 2011/12:70 s. 68. 
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20 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

20.1 Vårt uppdrag 

I våra direktiv förutsätts att personuppgiftslagen måste upphävas 
redan i samband med att dataskyddsförordningen börjar tillämpas. 
Regeringen anser därför att det kan finnas behov av övergångsbe-
stämmelser som i första hand innebär att lagen under en övergångs-
period fortsätter att gälla för sådan personuppgiftsbehandling som 
inte täcks av förordningens tillämpningsområde. 

20.2 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
i förordningen 

Av förordningens artikel 99.1 följer att förordningen träder i kraft 
den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, vilket skedde den 4 maj 2016.  

Av artikel 99.2 följer att förordningen ska tillämpas från och med 
den 25 maj 2018. I artikel 94 anges vidare att dataskyddsdirektivet 
ska upphöra att gälla med verkan från och med samma dag och att 
hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar 
till förordningen.  

I skäl 171 anges att behandling som redan pågår den dag då för-
ordningen börjar tillämpas bör bringas i överensstämmelse med för-
ordningen inom en period av två år från det att förordningen träder  
i kraft. Om behandlingen grundar sig på samtycke enligt dataskydds-
direktivet anges vidare att det inte är nödvändigt att den registrerade 
på nytt ger sitt samtycke för att den personuppgiftsansvarige ska 
kunna fortsätta med behandlingen i fråga efter det att förordningen 
börjar tillämpas, om det sätt på vilket samtycket gavs överensstäm-
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mer med villkoren i denna förordning. Beslut av kommissionen som 
antagits och tillstånd från tillsynsmyndigheterna som utfärdats på 
grundval av dataskyddsdirektivet ska enligt samma skäl vara fortsatt 
giltiga tills de ändras, ersätts eller upphävs.  

I artiklarna 95 och 96 finns vissa bestämmelser av övergångs-
karaktär när det gäller förhållandet till direktiv 2002/58/EG om inte-
gritet och elektronisk kommunikation samt internationella avtal. 

20.3 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Dataskyddslagen ska träda i kraft den 
25 maj 2018, samtidigt som personuppgiftslagen ska upphöra att 
gälla. Personuppgiftslagen ska dock fortfarande gälla i den ut-
sträckning som det i en annan lag eller förordning finns bestäm-
melser som innehåller hänvisningar till den. 

Äldre föreskrifter, dvs. personuppgiftslagen, personuppgiftsför-
ordningen och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa, 
ska fortfarande gälla för ärenden som har inletts hos Datainspek-
tionen men inte avgjorts före ikraftträdandet. Äldre föreskrifter 
ska också gälla för överklagande av beslut som har meddelats med 
stöd av dessa föreskrifter liksom för överträdelser som har skett 
före ikraftträdandet. 

Bestämmelserna om skadestånd i personuppgiftslagen ska gälla 
för skada som har orsakats före ikraftträdandet.  

 
Utredningens bedömning: Någon övergångsbestämmelse som 
rör personuppgiftsbehandling som inte täcks av förordningens 
tillämpningsområde behöver inte införas. 

Ikraftträdande 

Enligt dataskyddsförordningens artikel 99 ska förordningen tillämp-
as från och med den 25 maj 2018. Vi föreslår därför att den nya lagen 
med kompletterande bestämmelser till förordningen ska träda ikraft 
den dagen. Samtidigt bör personuppgiftslagen upphöra att gälla 
(avsnitt 5.2.1).  
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Personuppgiftsbehandling utanför förordningens tillämpningsområde 

När det gäller behandling av personuppgifter utanför förordningens 
tillämpningsområde innebär vårt förslag i avsnitt 6.4 att dataskydds-
förordningen i den ursprungliga lydelsen samt dataskyddslagen ska 
tillämpas vid behandling av personuppgifter även i verksamhet som 
faller utanför förordningens tillämpningsområde enligt artikel 2.2 a 
och b. Förutsatt att denna del av våra förslag genomförs ser vi inget 
behov av någon särskild övergångsbestämmelse för sådan behandling. 

Befintliga hänvisningar 

Hänvisningar till personuppgiftslagen förekommer i ett stort antal 
sektorsspecifika författningar. Eftersom dataskyddsförordningen är 
direkt tillämplig från och med den 25 maj 2018 och personuppgifts-
lagen samtidigt kommer att upphävas är det naturligtvis av stor bety-
delse att de hänvisningar som finns i gällande författningar till den 
nuvarande personuppgiftslagen så snart som möjligt ändras och anpas-
sas till dataskyddslagen och förordningen. Ett omfattande översyns-
arbete pågår just nu i utredningar och inom Regeringskansliet, men 
arbetet med att se över de följdändringar som kan behövas i både lag 
och förordning kommer att bli omfattande och ta tid. Vi bedömer 
därför att någon form av övergångsreglering när det gäller befintliga 
hänvisningar till personuppgiftslagen behövs.  

En övergångsreglering som innebär att befintliga hänvisningar  
i stället ska avse förordningens och dataskyddslagens bestämmelser 
bedömer vi inte som möjlig eftersom regleringen skiljer sig för myck-
et åt i sak. För att undvika osäkerhet med brister i integritetsskyddet 
som följd talar, enligt vår mening, övervägande skäl för att låta den 
nuvarande personuppgiftslagen övergångsvis fortsätta att gälla i den 
utsträckning som det fortfarande finns hänvisningar kvar till den 
lagen. Som framhålls ovan bör självklart befintlig reglering skynd-
samt anpassas till förordningen och dataskyddslagen.    
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Ärendehandläggning och överklagande av beslut 

En utgångspunkt i förordningen är som nämnts att behandling som 
pågår den dag då förordningen börjar tillämpas ska ha bringats i över-
ensstämmelse med förordningen när förordningen börjar tillämpas 
den 25 maj 2018. Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
får därför förutsättas ha ordnat sin behandling så att exempelvis en 
begäran om information från en registrerad som inkommit men inte 
hunnit besvaras före den 25 maj 2018 kan tillmötesgås i enlighet med 
förordningens bestämmelser. Även tillsynsmyndighetens verksam-
het bör i möjligaste mån ha anpassats till förordningens regelverk vid 
denna tidpunkt. Tillsynsärenden kan dock pågå under en längre tid 
och det är inte självklart att tillsynsmyndigheten helt kan styra över 
när underlaget är så fullständigt att beslut i ärendet kan fattas. Före-
lägganden om exempelvis säkerhetsåtgärder eller radering kan inte 
baseras på förordningens bestämmelser innan dessa är tillämpliga, 
utan måste utformas i enlighet med personuppgiftslagen fram till 
dess att förordningen börjar tillämpas. Det är lämpligt att sådana 
ärenden handläggs enligt personuppgiftslagen till dess de är avgjorda. 

Vi ser därför ett behov av en övergångsbestämmelse som tydlig-
gör att ärenden som har inletts hos Datainspektionen – genom att de 
anhängiggjorts av myndigheter eller enskilda, eller på inspektionens 
eget initiativ − före ikraftträdandet av dataskyddslagen men som vid 
den tidpunkten ännu inte har avgjorts, ska handläggas enligt person-
uppgiftslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. 
Detsamma bör gälla för överklagande av beslut som har meddelats 
med stöd av äldre föreskrifter. 

Skadestånd 

I 48 § PUL finns bestämmelser om skadeståndsskyldighet för per-
sonuppgiftsansvariga och möjlighet att jämka sådan ersättningsskyl-
dighet i vissa fall. Dessa bestämmelser bör fortsätta att gälla för skada 
som har orsakats före upphävandet av personuppgiftslagen. I svensk 
rätt har det ansetts att det följer av allmänna rättsgrundsatser att nya 
skadeståndsbestämmelser blir tillämpliga i fråga om skadestånd till 
följd av skadefall som inträffar efter ikraftträdandet, och att det inte 



SOU 2017:39 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

343 

behöver regleras i särskilda övergångsbestämmelser.1 Avsaknad av en 
övergångsbestämmelse i detta avseende riskerar dock att orsaka 
osäkerhet om förhållandet mellan dataskyddsförordningens och per-
sonuppgiftslagens bestämmelser om skadestånd. Det förhållandet att 
ett stort antal sektorsspecifika författningar innehåller hänvisningar 
till 48 § PUL gör också att det är lämpligt med en så tydlig reglering 
som möjligt. Vi menar mot denna bakgrund att det bör införas en 
särskild övergångsbestämmelse om detta. 

Straffbestämmelsens avskaffande 

Eftersom vårt förslag innebär att den straffrättsliga regleringen upp-
hävs och i praktiken ersätts med en administrativ sanktionsavgift, upp-
kommer frågan om vad som ska gälla för straffbelagda gärningar som 
har begåtts vid behandling som upphört före den 25 maj 2018 men där 
överträdelsen inte lagförts innan de nya reglerna ska börja tillämpas. 

Vid bedömningen av behovet att meddela övergångsbestämmelser 
för den nu nämnda situationen behöver bestämmelserna i såväl 2 kap. 
10 § regeringsformen som 5 § andra stycket lagen (1964:163) om in-
förande av brottsbalken beaktas. 

I 2 kap. 10 § regeringsformen finns ett förbud mot retroaktiv 
straff- och skattelagstiftning. Förbudet mot retroaktiv skattelag anses 
analogivis tillämpligt beträffande straffliknande administrativa påfölj-
der.2 Att ta ut sanktionsavgifter för överträdelser som begåtts före 
den 25 maj 2018 skulle således strida mot retroaktivitetsförbudet. 

Av 5 § andra stycket lagen om införande av brottsbalken framgår 
att straff ska bestämmas enligt den lag som gällde när gärningen före-
togs. Detta är dock inte fallet om annan lag gäller när dom meddelas, 
under förutsättning att den nya lagen leder till frihet från straff eller 
till lindrigare straff. Denna bestämmelse har enligt förarbetena gene-
rell räckvidd, dvs. den gäller även utanför brottsbalkens tillämpnings-
område.3 Bestämmelsen ger uttryck för den lindrigaste lagens princip. 

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
innebär att överträdelser mot den gällande dataskyddsregleringen 
överförs från det straffrättsliga området till ett system med enbart 
                                                                                                                                                          
1 Prop. 1972:5 s. 593. 
2 Prop. 1975/76:209 s. 125.  
3 Prop. 1964:10 s. 99. 
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administrativa sanktionsavgifter. Formellt sett får sanktionsavgiften 
anses lindrigare och borde därmed få genomslag bakåt i tiden. I prop. 
2007/08:107, Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område, före-
slogs motsvarande ändringar beträffande sanktionssystemet. Lagrådet 
anförde i sitt yttrande över lagförslaget att om avsikten med lagänd-
ringarna inte var ägnade att ändra synen på vad som var straffbart 
utan önskemålet i stället var att skapa en annan och mer effektiv 
sanktionsform, faller motiven för en tillämpning av den lindrigaste 
lagens princip bort.4 

När det gäller dataskyddsförordningens och dataskyddslagens 
system med kraftfulla sanktionsavgifter torde detta i många fall anses 
som en svårare sanktion än exempelvis ett bötesstraff enligt regle-
ringen i personuppgiftslagen. Huvudsyftet med att överträdelser mot 
dataskyddsregleringen föreslås avkriminaliseras är framför allt effek-
tivisering, och ska inte ses som ett uttryck för att överträdelserna ska 
bedömas lindrigare än tidigare. Vi menar därför att lindrigaste lagens 
princip inte gör sig gällande i detta fall. Äldre bestämmelser bör där-
för tillämpas på överträdelser som skett före dataskyddslagens ikraft-
trädande. 

Tillsynsåtgärder 

Det följer av allmänna principer och i någon mån av förordningens 
skäl 171 att förelägganden och förbud som har meddelats av tillsyns-
myndigheten med stöd av personuppgiftslagen fortsätter att gälla 
efter upphävandet av den lagen. Det behövs därför inte någon sär-
skild övergångsbestämmelse i den delen.5 Inte heller i övrigt finns 
det behov av ytterligare övergångsbestämmelser med anledning av 
personuppgiftslagens upphävande. 

 

                                                                                                                                                          
4 Prop. 2007/08:107 s. 66. 
5 Prop. 2015/16:72 s. 56. 
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21 Konsekvenser 

21.1 Vårt uppdrag 

Kommittéförordningen 

En utredning ska enligt kommittéförordningen (1998:1474) redovisa 
vilka konsekvenser förslagen i ett betänkande kan få i olika avse-
enden. I 14−15 a §§ föreskrivs bland annat att för det fall förslagen i 
ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, 
kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, ska en beräkning 
av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär 
samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt så ska dessa redovisas. 
Vidare ska eventuella konsekvenser för den kommunala självstyrel-
sen, för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, samt för 
bland annat sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet 
redovisas. Detsamma gäller små företags arbetsförutsättningar, kon-
kurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag 
och för jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Våra direktiv 

Regeringen ska enligt 16 § kommittéförordningen ange närmare i 
utredningsuppdraget vilka konsekvensbeskrivningar som ska finnas i 
ett betänkande. Enligt våra direktiv ska vi bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna av förslagen för det allmänna och för enskilda. Det är 
alltså konsekvenserna av våra förslag till dataskyddslag med till-
hörande förordning samt förslagen till ändringar i offentlighets- och 
sekretesslagen och arkivförordningen som vi har att bedöma enligt 
direktiven. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för 
det allmänna, ska vi föreslå hur dessa ska finansieras. Vi ska särskilt 
ange konsekvenser för företagen i form av kostnader och ökade admi-
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nistrativa bördor. Vi ska också redovisa förslagens konsekvenser för 
den personliga integriteten.  

Konsekvenser utanför vårt uppdrag 

Det står klart att dataskyddsförordningens direkt tillämpliga bestäm-
melser kommer att leda till konsekvenser, både för det allmänna och 
för enskilda i Sverige. Förordningens bestämmelser kan bland annat 
förväntas öka kostnaderna för myndigheter och enskilda som är 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, i form av ökad 
administration och ökade kostnader initialt för anpassning av befint-
liga it-system. Det kommer särskilt initialt att krävas ökade resurser 
till utbildningsinsatser och eventuellt nyrekryteringar till tjänster som 
dataskyddsombud både för det allmänna och i den privata sektorn. 
Konsekvenserna av dataskyddsförordningens direkt tillämpliga 
bestämmelser ankommer dock inte på oss att bedöma. 

Det bör noteras att dataskyddsförordningens konsekvenser för 
tillsynsmyndigheten tidigare har övervägts av Utredningen om till-
synen över den personliga integriteten. Den utredningen konstate-
rade i sitt betänkande (SOU 2016:65) att ytterligare resurser kommer 
att behöva tillföras, men att en slutgiltig uppskattning av resursbeho-
vet kommer att behöva göras när de utredningar har slutförts som har 
i uppdrag att överväga dataskyddsförordningens och det nya data-
skyddsdirektivets konsekvenser för hur tillsynen ska vara utformad.  

Det bör slutligen påpekas att flertalet nationella bestämmelser 
som kompletterar dataskyddsförordningen kommer att finnas i sådan 
sektorsspecifik reglering som ligger utanför vårt uppdrag. För när-
varande arbetar ett stort antal utredningar med anpassningar av 
nationell rätt med anledning av dataskyddsförordningen och det nya 
dataskyddsdirektivet. Konsekvenserna av deras förslag analyseras 
inom ramen för respektive utredning.  

21.2 Förändringar som följer av våra förslag 

Under respektive avsnitt i betänkandet görs för varje del övervägan-
den avseende dataskyddsförordningens krav, utrymmet för nationell 
reglering och skäl som talar för och emot olika författningstekniska 
lösningar. I de övervägandena har vi exempelvis beaktat hur olika 
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lösningar skulle påverka den personliga integriteten och motstående 
intressen samt vilka effekter de skulle få för myndigheternas verk-
samhet. För en analys av konsekvenserna av andra möjliga lösningar 
än de vi föreslår hänvisas därför till dessa avsnitt.  

En allmän utgångspunkt för vårt uppdrag har varit att sträva efter 
lösningar som ansluter till nuvarande systematik i personuppgifts-
lagen och personuppgiftsförordningen. De flesta bestämmelserna i 
dataskyddslagen och den kompletterande förordning som vi föreslår 
motsvarar i linje med detta i stort sett de nuvarande reglerna i per-
sonuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen.  

Vissa förslag innebär dock förändringar jämfört med den ordning 
som gäller i dag, och medför att en konsekvensanalys måste genom-
föras. Det gäller främst förslagen i avsnitt 14 om arkiv och statistik, i 
avsnitt 18 om sanktioner och i avsnitt 19 om processuella frågor.  

Riksarkivet föreslås i avsnitt 14 få nya uppgifter i form av före-
skriftsrätt och befogenhet att fatta beslut i enskilda fall när det gäller 
enskilda organs behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse. 

I avsnitt 18 föreslås att sanktionsavgifter ska kunna beslutas även 
mot myndigheter. Denna arbetsuppgift för tillsynsmyndigheten är 
inte direkt föranledd av dataskyddsförordningens bestämmelser. I 
avsnittet bedöms vidare att någon straffbestämmelse motsvarande 
den som finns i personuppgiftslagen inte bör införas i dataskydds-
lagen. 

Andra nyheter, som behandlas i avsnitt 19, är möjligheten för 
enskilda att i vissa fall begära besked från tillsynsmyndigheten om 
myndigheten avser att utöva tillsyn och att föra dröjsmålstalan mot 
ett sådant beslut. Det inrättas också en möjlighet för tillsynsmyn-
digheten att under vissa speciella omständigheter väcka talan i dom-
stol. Övriga förslag beträffande rättsmedel i kapitel 19 motsvarar 
emellertid i allt väsentligt det som gäller i dag.    
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21.3 Ekonomiska konsekvenser 

21.3.1 Ekonomiska konsekvenser för det allmänna 

Utredningens bedömning: Förslagen kommer att innebära att 
Riksarkivet, Datainspektionen och de allmänna förvaltningsdom-
stolarna får något fler arbetsuppgifter, men kostnadsökningarna 
kommer inte att bli större än att de ryms inom de befintliga 
anslagen. 

De konsekvenser som beskrivs nedan avser som nämnts tidigare 
enbart våra förslag och inte dataskyddsförordningens bestämmelser i 
stort. Vår analys utgår här från de förändringar som våra förslag 
medför jämfört med vad som gäller enligt nuvarande generella regle-
ring, dvs. framför allt enligt personuppgiftslagen och personuppgifts-
förordningen. 

Förslagen medför att Riksarkivet får föreskriftsrätt och en rätt 
att besluta i vissa enskilda fall som myndigheten inte haft tidigare. 
Initialt kan detta förväntas leda till en något ökad arbetsbörda, men 
torde därefter inte kräva några ökade resurser. Vi bedömer inte att 
våra förslag innebär att Riksarkivet behöver tillskjutas medel utöver 
befintliga anslag.  

Förslagen medför även nya arbetsuppgifter för Datainspektionen 
och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Möjligheten att begära 
besked från Datainspektionen om handläggningen av ett inkommet 
klagomål kommer initialt att kräva att resurser läggs på utarbetande 
av rutiner för hur information om handläggningen ska lämnas till den 
registrerade liksom för hur framställningar om besked från registre-
rade ska hanteras. Eftersom det kan antas att Datainspektionen i de 
flesta fall kommer att ha behandlat ett klagomål inom tre månader på 
det sätt som förutsätts i dataskyddsförordningen, bedömer vi att de 
nya arbetsuppgifterna i förlängningen inte kräver några mer omfat-
tande resurser.  

Vi bedömer att en dröjsmålstalan inte kommer väckas i domstol 
i mer än ett fåtal fall varje år. Målen är dessutom av enkel beskaf-
fenhet och torde därför kunna avgöras av en ensamdomare. Mot 
den bakgrunden bör inte heller domstolens resurser behöva tas i 
anspråk i någon större utsträckning för denna måltyp. 
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Vad gäller beslut om sanktionsavgift mot myndigheter får antas 
att dessa blir sällsynta. Det beror dels på att myndigheter i regel kan 
förväntas anpassa verksamheten efter Datainspektionens synpunkter 
utan att det krävs repressiva åtgärder, dels på att sanktionsavgift är 
den åtgärd som tillsynsmyndigheten bör välja i sista hand. Det bör 
därför inte påverka Datainspektionens arbetsbörda i någon större ut-
sträckning. Eftersom sanktionsavgifterna kan vara kännbara ekono-
miskt är det rimligt att utgå från att inspektionens beslut kommer att 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol i relativt stor utsträckning. 
Det faktum att sådana beslut förväntas bli ovanliga innebär dock att 
även överklagandena bör bli sällsynta.  

Kostnaderna för Datainspektionen och de allmänna förvaltnings-
domstolarna bör därför rymmas inom befintliga anslagsramar såvitt 
avser förslagen i detta betänkande. De förändringar dataskyddsför-
ordningen i övrigt medför kommer sannolikt att kräva budgetför-
stärkningar, framför allt för Datainspektionen. Detta ligger emellertid 
utanför vårt uppdrag att bedöma.  

21.3.2 Ekonomiska konsekvenser för enskilda 

Utredningens bedömning: Förslagen medför inga nya kostna-
der eller någon ökad administrativ börda för enskilda. 

 
De konsekvenser som beskrivs här avser som nämnts tidigare enbart 
våra förslag och inte dataskyddsförordningens bestämmelser i stort. 
Vår analys utgår vidare från de förändringar som våra förslag medför i 
relation till vad som gäller enligt nuvarande generella reglering, dvs. 
personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. Med dessa 
utgångspunkter bedöms förslagen i detta betänkande inte leda till 
några kostnadsökningar eller någon ökad administrativ börda för 
enskilda.  



Konsekvenser SOU 2017:39 

350 

21.4 Konsekvenser i övrigt 

Utredningens bedömning: Förslagen förväntas förbättra skyddet 
för enskildas personliga integritet och minskar antalet krimina-
liserade handlingar. De förväntas inte få några andra konsekvenser. 

Enskildas personliga integritet 

Förslagen innebär bland annat att det införs särskilda undantag för 
myndigheternas behandling av känsliga personuppgifter. Avsikten 
med förslagen i denna del är inte att utvidga möjligheterna till be-
handling i relation till vad som gäller i dag, utan att i stort sett möjlig-
göra behandling i motsvarande utsträckning som enligt personupp-
giftslagen och personuppgiftsförordningen. Vi föreslår dock också ett 
förbud för myndigheter som behandlar uppgifter med stöd av 
nämnda undantag att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga 
personuppgifter. Sökförbudet saknar motsvarighet i dag. Vi bedömer 
att det förslaget gynnar enskildas personliga integritet.  

Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär en förstärkning 
av enskildas rätt till information och tillgång till personuppgifter jäm-
fört med motsvarande reglering i personuppgiftslagen. De undantag 
vi föreslår från förordningens bestämmelser i detta avseende mot-
svarar de befintliga undantagen i personuppgiftslagen, trots att mer 
långtgående undantag i och för sig hade varit möjliga. Vi bedömer 
därför att regleringen sammantaget innebär en förstärkning av skyd-
det för enskildas personliga integritet. 

Vidare ger förslagen enskilda ökade möjligheter att reagera om 
deras klagomål hos tillsynsmyndigheten inte behandlas i tid, och att 
föra en dröjsmålstalan mot tillsynsmyndigheten i vissa fall. Detta 
bedöms också öka skyddet för enskildas personliga integritet, liksom 
den föreslagna möjligheten att besluta om sanktionsavgifter mot 
myndigheter när det gäller felaktig behandling av enskildas person-
uppgifter. Den föreslagna tystnadsplikten för dataskyddsombud inne-
bär slutligen också ett stärkt skydd för den personliga integriteten. 
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Övrigt 

Förslagen kommer att gälla även för personuppgiftsbehandling som 
sker hos kommuner och landsting men får inte några särskilda kon-
sekvenser för dessa organ eller för den kommunala självstyrelsen.  

Eftersom vi inte föreslår att någon straffbestämmelse motsvarande 
den som finns i personuppgiftslagen ska införas i dataskyddslagen 
minskar förslagen antalet kriminaliserade handlingar. I övrigt har för-
slagen inte några konsekvenser för brottsligheten eller det brotts-
förebyggande arbetet.  

Författningsförslagen är könsneutralt utformade och förväntas inte 
få några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.  

Förslagen får inte några andra sådana konsekvenser som avses i 
14–15 a §§ kommittéförordningen. 
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22 Författningskommentar 

22.1 Förslaget till lag med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 §    Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. 

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse 
som i dataskyddsförordningen. 

 
Paragrafen anger lagens innehåll. Hänvisningarna till dataskyddsför-
ordningen i denna lag är med undantag för 2 § dynamiska, dvs. avser 
förordningen i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse. Över-
vägandena finns i avsnitt 5.2.2. 

I första stycket anges att lagen innehåller kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är 
direkt tillämplig i varje medlemsstat. Det innebär att den automatiskt 
är en del av den svenska rättsordningen. I vissa avseenden förutsätter 
eller tillåter dataskyddsförordningen emellertid att Sverige inför 
bestämmelser som kompletterar förordningen, antingen i form av 
preciseringar eller i form av undantag. Denna lag innehåller de kom-
pletterande bestämmelser som gäller på ett generellt plan. Vid sidan 
av denna lag finns det även sektorsspecifika författningar som inne-
håller bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen på 
avgränsade områden. 



Författningskommentar SOU 2017:39 

354 

Av andra stycket framgår att de termer och uttryck som används i 
lagen ska förstås på samma sätt som i dataskyddsförordningen. Det 
innebär bland annat att definitionerna i artikel 4 i dataskyddsförord-
ningen även gäller vid tillämpningen av lagen.  

 
2 §    Bestämmelserna i dataskyddsförordningen, i den ursprungliga 
lydelsen, och i denna lag ska i tillämpliga delar gälla även vid behand-
ling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som inte om-
fattas av unionsrätten och i verksamhet som omfattas av avdel-
ning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionen. 

 
Paragrafen avser det materiella tillämpningsområdet för dataskydds-
förordningens bestämmelser och har ingen motsvarighet i person-
uppgiftslagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.  

Bestämmelsen innebär att förordningens bestämmelser gäller som 
svensk rätt vid personuppgiftsbehandling som utförs i sådan verk-
samhet som enligt artikel 2.2 a och 2.2 b i dataskyddsförordningen är 
undantagen från förordningens tillämpningsområde. Förordningens 
bestämmelser gäller alltså, i tillämpliga delar, även vid personupp-
giftsbehandling som utförs som ett led i en verksamhet som inte om-
fattas av unionsrätten och i verksamhet som utförs inom ramen för 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Verksamhet som 
inte omfattas av unionsrättens tillämpningsområde är bland annat 
verksamhet som rör nationell säkerhet och verksamhet på försvars-
området.  

Det är inte möjligt att genom nationell rätt ålägga tillsynsmyn-
digheter i andra länder att samarbeta med den svenska tillsynsmyn-
digheten. De bestämmelser i förordningen som avser tillsynsmyndig-
heternas skyldighet att samarbeta med varandra är därför inte tillämp-
liga. Inte heller är det möjligt att genom nationell rätt ge den euro-
peiska dataskyddsstyrelsen behörighet att t.ex. utfärda riktlinjer och 
rekommendationer eller att ge kommissionen rätt att anta delegerade 
akter inom detta område. Kapitel VII och kapitel X i dataskydds-
förordningen utgör därför inte ”tillämpliga delar”. Det kan även i 
övrigt finnas bestämmelser i dataskyddsförordningen som inte kan 
tillämpas i rent nationell verksamhet. Det får därför i varje enskilt fall 
göras en bedömning av om en viss förordningsbestämmelse kan gälla.  

Det bör noteras att det i sektorsspecifika författningar som avser 
verksamhet utanför dataskyddsförordningens egentliga tillämpnings-
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område kan föreskrivas undantag från bestämmelsen, se 3 §. Det kan i 
sådana författningar även anges att endast vissa av förordningens 
bestämmelser inte ska gälla inom just det området.  

Hänvisningen till dataskyddsförordningen i denna paragraf är 
statisk, dvs. avser den ursprungliga lydelsen av förordningen. 
 
3 §    Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmel-
se som rör behandling av personuppgifter och som avviker från denna lag 
tillämpas den bestämmelsen. 

 
Paragrafen avser lagens förhållande till avvikande bestämmelser i 
andra författningar. Bestämmelsen motsvarar i sak 2 § PUL. Över-
vägandena finns i avsnitt 5.2.3. 

Bestämmelsen innebär att avvikande bestämmelser som rör be-
handling av personuppgifter och som finns i en annan lag eller i en 
förordning ska ha företräde framför lagen. Det kan t.ex. vara bestäm-
melser som specificerar den rättsliga grunden för en myndighets 
behandling av personuppgifter, begränsningar av rätten att behandla 
känsliga personuppgifter i en viss verksamhet eller särskilda förfa-
randeregler. Sådana avvikande bestämmelser som avses i paragrafen 
finns ofta i författningar som helt eller delvis innehåller bestämmelser 
om behandling av personuppgifter hos en viss myndighet, inom en 
viss sektor eller i ett visst sammanhang. Sådana författningar före-
kommer främst inom den offentliga sektorn. 

Beslut som riksdagen eller regeringen har fattat i annan form än 
lag eller förordning och föreskrifter som myndigheter har utfärdat 
tar däremot inte över bestämmelserna i denna lag. Bestämmelsen 
innebär inte heller att avvikande bestämmelser per automatik har 
företräde framför dataskyddsförordningen. Sådant företräde gäller 
endast i den mån förordningen tillåter nationell särreglering. 

Formuleringen ”i en annan lag” omfattar inte bara avvikande 
bestämmelser i lagar antagna av den svenska riksdagen, utan även 
bestämmelser i direkt tillämpliga EU-förordningar. 

Frågan om en viss bestämmelse innefattar en avvikelse från vad 
som ska gälla enligt denna lag får avgöras med tillämpning av sed-
vanliga metoder för tolkning av författningar. Eventuella normkon-
flikter mellan bestämmelserna i denna lag och bestämmelser i annan 
författning om annat än dataskydd får på motsvarande sätt lösas med 
hjälp av allmänna principer, som till exempel att grundlag har före-
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träde framför vanlig lag, att EU-rätten har företräde framför svensk 
lag och att speciallag har företräde framför generell lag. 
 
4 §    Bestämmelserna i dataskyddsförordningen och i denna lag ska inte 
tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om 
tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihets-
grundlagen. 

Bestämmelserna i kapitel II och III, artiklarna 24–30 och 35–43 
och kapitel V i dataskyddsförordningen samt i 2–5 kap. denna lag ska 
inte tillämpas på behandling av personuppgifter som sker för journa-
listiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt ska-
pande. 
 
Paragrafen avser dataskyddsförordningens och lagens förhållande 
till tryck- och yttrandefriheten och motsvarar 7 § PUL. Övervä-
gandena finns i avsnitt 7.4.  

Bestämmelsen i första stycket erinrar om att tryckfrihetsför-
ordningen och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om tryck- 
och yttrandefrihet har företräde framför dataskyddsförordningens 
och lagens bestämmelser. Att bestämmelserna om allmänhetens 
tillgång till handlingar i tryckfrihetsförordningens 2 kap. har före-
träde framför dataskyddsförordningens bestämmelser följer av 
artikel 86 i förordningen.  

I andra stycket undantas uppräknade kapitel och artiklar i data-
skyddsförordningen och i lagen när det gäller behandling för jour-
nalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt 
skapande utanför det grundlagsreglerade området. Bestämmelsen har 
sin grund i artikel 85.2 i dataskyddsförordningen och innebär i sak att 
bestämmelserna om syfte, tillämpningsområde och definitioner 
(kapitel I), om samarbete med tillsynsmyndigheten och säkerhet för 
personuppgifter (artiklarna 31–34 i kapitel IV), om oberoende till-
synsmyndigheter (kapitel VI), om samarbete och enhetlighet (kapi-
tel VII) samt om rättsmedel, ansvar och sanktioner (kapitel VIII) är 
tillämpliga på behandling för de nämnda ändamålen. Det bör noteras 
att bestämmelserna om tillsyn, rättsmedel, ansvar och sanktioner 
alltså enbart blir tillämpliga såvitt avser tillsyn över eller överträdelser 
av bestämmelserna om säkerhet för personuppgifter. Kapitel IX, X 
och XI är i och för sig inte undantagna men bedöms i praktiken inte 
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aktualiseras vid behandling för sådana ändamål som avses i para-
grafen. 
 
5 §    Vid tillämpningen av 3 kap. 3 § 2 och 4 § samt 4 kap. 1 § andra 
stycket ska andra organ än myndigheter jämställas med myndigheter, i 
den utsträckning bestämmelserna om allmänna handlingar och sekre-
tess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller i organets verksamhet. 

 
Paragrafen avser organ som ska jämställas med myndigheter. Bestäm-
melsen saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. Övervägandena 
finns i avsnitt 10.6.2 och 14.4.6.  

Bestämmelsen innebär att vissa bestämmelser i lagen ska gälla även 
för andra organ än myndigheter, i den mån offentlighetsprincipen 
och sekretesslagstiftningen enligt författning gäller i organets verk-
samhet. Bestämmelsens hänvisning till 3 kap. 3 § 2 möjliggör sådan 
behandling av känsliga personuppgifter som är oundviklig i organets 
verksamhet som en direkt följd av bland annat tryckfrihetsförord-
ningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om all-
männa handlingar och diarieföring. Sökförbudet i 3 kap. 4 § avseende 
känsliga personuppgifter ska gälla vid sådan tillämpning. Bestäm-
melsens hänvisning till 4 kap. 1 § andra stycket innebär att använd-
ningsbegränsningen i första stycket samma paragraf inte hindrar organ 
som omfattas av offentlighetsprincipen från att använda personupp-
gifter som finns i allmänna handlingar.  
 
6 §    Den som utsetts till dataskyddsombud enligt artikel 37 i data-
skyddsförordningen får inte obehörigen röja det som han eller hon vid 
fullgörandet av sin uppgift har fått veta om enskilds personliga och eko-
nomiska förhållanden. 

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) i stället för första stycket. 

 
Paragrafen innebär att tystnadsplikt gäller för dataskyddsombud, och 
saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. Övervägandena finns i 
avsnitt 17.4.3. 

Bestämmelsen har stöd i dataskyddsförordningens artikel 38.5. 
Tystnadsplikten i första stycket är begränsad till obehörigt röjande av 
uppgifter. Begränsningen innebär att uppgifter exempelvis får lämnas 
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ut med samtycke, till tillsynsmyndighet eller annars som en följd av 
en skyldighet i lag eller annan författning.  

Andra stycket innehåller en erinran om att offentlighets- och sekre-
tesslagen tillämpas i det allmännas verksamhet. Så länge dataskydds-
ombudet innehar en sådan anställning eller uppdrag som avses i 2 kap. 
1 § andra stycket OSL omfattas han eller hon av sekretessen. Ett 
dataskyddsombud får i allmänhet anses delta i verksamheten på ett 
sådant sätt som förutsätts i nämnda paragraf. Om ett dataskydds-
ombud inte omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekre-
tesslagen gäller tystnadspliktsbestämmelsen i första stycket för upp-
gifter som han eller hon fått kännedom om inom ramen för sitt 
uppdrag. 

2 kap. Rättslig grund 

1 §    Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter får be-
handlas endast om minst ett av de villkor som anges i artikel 6.1 i för-
ordningen är uppfyllt. 

 
Paragrafen upplyser om att motsvarigheten till 10 § PUL, som anger 
villkoren för laglig behandling, finns i artikel 6.1 i dataskyddsför-
ordningen. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.6.  

Uppräkningen i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är uttöm-
mande. Om ingen av dessa punkter är tillämpliga är behandlingen 
inte laglig och får därmed inte utföras. De olika punkterna är i viss 
mån överlappande. Flera punkter kan därför vara tillämpliga avse-
ende en och samma behandling. 

Den omständigheten att behandlingen är laglig enligt artikel 6.1 
i dataskyddsförordningen, dvs. att det finns en tillämplig rättslig 
grund, innebär inte att behandling kan ske av vilka uppgifter som 
helst eller på valfritt sätt. Den personuppgiftsansvarige måste också 
uppfylla kraven i övriga bestämmelser i förordningen och i bestäm-
melser som kompletterar förordningen. 

För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten enligt 
artikel 6.1 b–f måste den vara nödvändig för att fullgöra, skydda 
eller utföra den rättsliga grunden. Detta innebär inte ett krav på att 
behandlingsåtgärden ska vara oundgänglig, att den inte kan under-
låtas. Behandlingen kan under vissa omständigheter anses vara nöd-
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vändig och därmed tillåten enligt artikel 6, om behandlingen leder 
till effektivitetsvinster. 
 
2 §    Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett 
barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen 
behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om barnet 
är minst 13 år. Om barnet är under 13 år ska sådan behandling vara 
tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den 
person som har föräldraansvar för barnet. 

 
Paragrafen anger vid vilken ålder barn som erbjuds informations-
samhällets tjänster själva kan samtycka till behandling av personupp-
gifter. Paragrafen har ingen motsvarighet i personuppgiftslagen. Över-
vägandena finns i avsnitt 9.5.  

Bestämmelsen har sin grund i artikel 8.1 i dataskyddsförord-
ningen, som anger att sådan behandling av personuppgifter som avses 
i paragrafen får ske med stöd av barnets eget samtycke om barnet har 
fyllt 16 år. Medlemsstaterna får föreskriva en lägre åldersgräns, dock 
lägst 13 år. 

Informationssamhällets tjänster är tjänster som vanligtvis utförs 
mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begä-
ran av en tjänstemottagare. Det rör sig således om t.ex. sociala 
medier, söktjänster och s.k. appar på smarta enheter. Bestämmelsen 
är tillämplig endast när den rättsliga grunden för personuppgifts-
behandlingen är samtycke och inte när behandlingen utförs på annan 
rättslig grund. Om barnet är under 13 år får behandling av person-
uppgifter med stöd av samtycke ske endast om samtycket ges eller 
godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet. Denna 
person är i allmänhet barnets vårdnadshavare. Om barnet inte har en 
vårdnadshavare eller vårdnadshavarna inte kan eller får utöva vård-
naden, får det från fall till fall bedömas vem som kan samtycka till 
personuppgiftsbehandlingen rörande barnet eller godkänna barnets 
samtycke.  
 
3 §    Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 c i data-
skyddsförordningen om behandlingen är nödvändig för att den per-
sonuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som 

1. gäller enligt lag eller annan författning,  
2. följer av kollektivavtal, eller 
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3. följer av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan för-
fattning. 

 
Paragrafen upplyser om att en rättslig förpliktelse utgör en rättslig 
grund för behandling av personuppgifter endast om förpliktelsen är 
fastställd i enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten. 
Kravet på fastställande saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. Att 
en rättslig förpliktelse kan utgöra rättslig grund för personupp-
giftsbehandling enligt personuppgiftslagen framgår av 10 § b PUL. 
Övervägandena finns i avsnitt 8.3.1 och 8.3.2. 

Bestämmelsen har sin grund i artikel 6.3 första stycket i data-
skyddsförordningen. För att en förpliktelse som åligger den person-
uppgiftsansvarige ska kunna läggas till grund för behandling av 
personuppgifter måste den vara rättsligt förankrad och giltig. En för-
pliktelse som inte är rättsligt förankrad i unionsrätten eller i med-
lemsstatens nationella rätt kan inte åberopas som rättslig grund för 
behandling av personuppgifter. Förpliktelsen måste alltså ha med-
delats i laga ordning, men behöver inte för den skull framgå direkt av 
en författning. Enligt svensk rätt kan en rättslig förpliktelse även 
framgå av t.ex. kollektivavtal, regeringsbeslut och myndighetsbeslut. 
Formuleringarna ”gäller enligt lag” och ”med stöd av lag” omfattar 
även förpliktelser som följer av direkt tillämpliga unionsrättsakter, 
eftersom unionsrättsakter gäller här i landet med den verkan som 
följer av EU-fördragen.  

Det bör noteras att bestämmelsen i artikel 6.3 andra stycket första 
meningen i dataskyddsförordningen anger att syftet med behand-
lingen ska fastställas i den rättsliga grunden. Kravet torde innebära att 
en förpliktelse inte kan läggas till grund för behandling av person-
uppgifter om syftet med behandlingen inte framgår av den författ-
ning eller det kollektivavtal som förpliktelsen grundas på och inte 
heller, i förekommande fall, kan utläsas av det beslut som anger för-
pliktelsen. 
 
4 §    Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i data-
skyddsförordningen om behandlingen är nödvändig  

1. för att den personuppgiftsansvarige ska kunna utföra en uppgift av 
allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, av kollektivav-
tal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författ-
ning, eller 
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2. som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning 
enligt lag eller annan författning. 

 
Paragrafen upplyser om att en uppgift av allmänt intresse liksom 
myndighetsutövning utgör rättslig grund för behandling av person-
uppgifter endast om uppgiften eller myndighetsutövningen är fast-
ställd i enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten. Kravet 
på fastställande saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. Att en 
uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning kan utgöra rätts-
lig grund för personuppgiftsbehandling framgår dock av 10 § d res-
pektive e PUL. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.1, 8.3.3 och 8.3.4. 

Bestämmelsen, som har sin grund i artikel 6.3 första stycket i data-
skyddsförordningen, förtydligar att en uppgift av allmänt intresse 
respektive myndighetsutövning som inte är rättsligt förankrad i 
unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt inte kan åberopas 
som rättslig grund för behandling av personuppgifter. I artikel 6.3 
andra stycket i dataskyddsförordningen anges att syftet med be-
handlingen måste vara nödvändigt för att utföra uppgiften eller myn-
dighetsutövningen. Den specifika behandlingen måste alltså vara nöd-
vändig för ett ändamål som i sin tur är nödvändigt för att den person-
uppgiftsansvarige ska kunna utföra sin fastställda uppgift. 

I punkt 1 tydliggörs att en uppgift av allmänt intresse utgör en 
rättslig grund för behandling av personuppgifter bara om uppgiften 
följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut 
som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. Denna 
förutsättning gäller oavsett om den personuppgiftsansvarige är en 
myndighet eller inte. Det är alltså inte tillräckligt att uppgiften är av 
allmänt intresse – uppgiften måste också vara fastställd i enlighet 
med gällande rätt. 

Statliga och kommunala myndigheters verksamhet är i allt väsent-
ligt av allmänt intresse. Formuleringen, ”som följer av lag eller annan 
författning”, är en följd av att en uppgift av allmänt intresse enligt 
svensk rätt inte måste vara uttryckt i lag eller förordning utan också 
kan anges i en annan föreskrift, förutsatt att föreskriften har med-
delats med stöd av lag eller förordning. Som en följd av den svenska 
arbetsmarknadsmodellen skulle en uppgift av allmänt intresse även 
kunna vara fastställd genom kollektivavtal. Uppgifter av allmänt 
intresse kan enligt svensk rätt även fastställas genom ”beslut som 
meddelats med stöd av lag eller annan författning”. Till exempel kan 
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en sådan uppgift ha tilldelats en statlig myndighet eller ett statligt 
bolag med särskilt samhällsintresse genom regeringsbeslut. For-
muleringen omfattar även uppgifter som med stöd av kommunallagen 
har getts till kommunala myndigheter och kommunala bolag genom 
beslut i fullmäktige. EU-rättsakter gäller här i landet med den verkan 
som följer av fördragen, vilket innebär att uppgifter som utförs enligt 
unionsrätten även utförs enligt lag. Den föreslagna formuleringen 
omfattar således även sådana uppgifter.  

Även privaträttsligt bedriven verksamhet av allmänt intresse 
omfattas av formuleringen, förutsatt att verksamheten är reglerad i 
lag eller annan författning eller följer av kollektivavtal eller av beslut 
som meddelats med stöd av lag eller annan författning. Däremot 
omfattas inte oreglerad verksamhet. Formuleringen omfattar inte hel-
ler sådan verksamhet som i och för sig är reglerad, men som inte kan 
anses vara av allmänt intresse i unionsrättslig mening. 

Det bör noteras att den författning eller det kollektivavtal eller 
beslut som utgör den rättsliga grunden för behandling av person-
uppgifter måste uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara propor-
tionell mot det legitima mål som eftersträvas (artikel 6.3 andra 
stycket sista meningen i dataskyddsförordningen). 

I punkt 2 tydliggörs på motsvarande sätt att myndighetsutövning 
utgör en rättslig grund för behandling av personuppgifter bara om 
myndighetsutövningen sker enligt lag eller annan författning. Detta 
gäller oavsett om den personuppgiftsansvarige är en myndighet eller 
inte. Om författningen ställer ytterligare villkor, t.ex. krav på att ett 
privat organ ska vara certifierat för att få utöva myndighet, sker myn-
dighetsutövningen ”enligt” författningen om villkoret är uppfyllt. 
Formuleringen ”enligt lag eller annan författning” innefattar t.ex. 
förordningar som har meddelats av regeringen, med stöd av restkom-
petensen. Formuleringen innefattar även befogenheter som anges i 
myndighetsföreskrifter, förutsatt att föreskrifterna har meddelats 
med stöd av ett bemyndigande. Unionsrättsakter gäller här i landet 
med den verkan som följer av EU-fördragen, vilket innebär att myn-
dighetsutövning som utövas enligt unionsrätten också har stöd av lag. 
Formuleringen omfattar således även sådana befogenheter. 
 
5 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål 
av allmänt intresse, när det gäller andra enskilda organ än de som 



SOU 2017:39 Författningskommentar 

363 

omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Den myndighet som regeringen bestämmer får även i enskilda fall 
besluta att sådana enskilda organ som avses i första stycket får behandla 
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.  
 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande avseende föreskrifter och 
förvaltningsbeslut om behandling av personuppgifter för arkivända-
mål av allmänt intresse utanför arkivlagstiftningens tillämpnings-
område. Bestämmelsen saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. 
Övervägandena finns i avsnitt 14.4.2.  

Bestämmelserna har sin grund i artikel 6.3 första stycket i data-
skyddsförordningen, som innebär att en uppgift av allmänt intresse 
utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter endast om 
uppgiften är fastställd i enlighet med unionsrätten eller den natio-
nella rätten. Bestämmelserna gör det möjligt för enskilda arkiv-
institutioner, vars uppgift inte redan är fastställd i enlighet med gäl-
lande rätt, att få sin verksamhet prövad och godkänd som rättslig 
grund för personuppgiftsbehandling.  

Rättslig grund kan antingen fastställas i föreskrifter som meddelas 
enligt första stycket, eller i förvaltningsbeslut som meddelas enligt 
andra stycket. En förutsättning i båda fallen är att arkivverksamheten 
är av allmänt intresse i dataskyddsförordningens mening och att 
organet inte är en myndighet eller ett sådant organ som enligt 1 kap. 
5 § ska jämställas med myndigheter. Den rättsliga grunden för 
behandling av personuppgifter i myndigheters och därmed jämställda 
organs arkivverksamhet är redan fastställd i arkivlagstiftningen.  

3 kap. Vissa kategorier av personuppgifter  

1 §    Utöver vad som framgår av artikel 9.2 a, c, d, e eller f i data-
skyddsförordningen får sådana särskilda kategorier av personuppgifter 
som anges i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen (känsliga person-
uppgifter) behandlas om förutsättningarna i någon av 2–8 §§ är upp-
fyllda. 
 
Paragrafen anger lagens förhållande till undantagen från förbudet att 
behandla känsliga personuppgifter i förordningens artikel 9.2. För-
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budet mot behandling av känsliga personuppgifter och undantagen 
från det förbudet har sin motsvarighet i 13–19 §§ PUL. Övervägan-
dena finns i avsnitt 10.3. 

Bestämmelsen förtydligar att vissa av förordningens undantag från 
förbudet är direkt tillämpliga, dvs. artikel 9.2 a (samtycke), 9.2 c (den 
registrerades eller annans grundläggande intressen), 9.2 d (ideella 
organisationer), 9.2 e (offentliggörande) och 9.2 f (rättsliga anspråk 
och dömande verksamhet). 

Utöver de direkt tillämpliga undantagen får behandling av känsliga 
personuppgifter ske med stöd av 2–8 §§ i lagen, vilka i sin tur har 
införts i svensk rätt med stöd av förordningens undantag i arti-
kel 9.2 b, g, h och j. Observera dock att undantag som tillåter behand-
ling i andra fall kan finnas i sektorsspecifik reglering. 

 
2 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 b i data-
skyddsförordningen behandlas om det är nödvändigt för att den person-
uppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldig-
heter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten. 

Personuppgifter som behandlas med stöd av första stycket får lämnas 
ut till tredje part endast om det inom arbetsrätten finns en skyldighet att 
göra det eller om den registrerade uttryckligen har samtyckt till utläm-
nandet. 
 
Paragrafen anger när känsliga personuppgifter får behandlas på 
arbetsrättens område. Paragrafen har sin motsvarighet i 16 § första 
stycket a PUL samt andra stycket samma paragraf. Övervägandena 
finns i avsnitt 10.5.2. 

Bestämmelsen i första stycket har sin grund i artikel 9.2 b i data-
skyddsförordningen. Termen ”inom arbetsrätten” är ett unionsrätts-
ligt begrepp som måste tolkas EU-konformt. I avsaknad av andra 
tolkningsdata bör begreppet även fortsättningsvis ges den tolkning 
som den har enligt personuppgiftslagen. I stort sett alla skyldigheter 
och rättigheter för arbetsgivare beträffande de anställda och deras 
organisationer bör alltså kunna innefattas i uttrycket inom arbets-
rätten, exempelvis behandling i samband med sjuklön och rehabili-
tering av arbetstagare. Även skyldigheter och rättigheter för fackliga 
organisationer i förhållande till arbetsgivare och deras organisationer 
bör innefattas. Att undantaget i artikel 9.2 b gäller även behandling 
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som sker enligt kollektivavtal framgår av artikeltexten, vilken också 
innebär att lämpliga skyddsåtgärder måste framgå av avtalet. 

I andra stycket begränsas möjligheterna att lämna ut uppgifter som 
behandlas med stöd av första stycket. Den skyldighet att lämna ut 
uppgifter som avses är sådan som åligger den personuppgiftsansvarige 
enligt författning, myndighetsbeslut eller avtal på arbetsrättens om-
råde. Termen tredje part definieras i förordningens artikel 4.10 som 
en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 
ett organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, 
personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personupp-
giftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behö-
riga att behandla personuppgifterna. Detta innebär exempelvis att en 
arbetsgivares utlämnande till en facklig organisation omfattas av regle-
ringen.  

Andra stycket innebär ingen begränsning av allmänhetens rätt till 
tillgång till handlingar. Det följer av förordningens artikel 86 att all-
mänhetens rätt till tillgång till handlingar enligt tryckfrihetsförord-
ningen gäller före förordningens bestämmelser om personuppgifts-
skydd.  
 
3 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 g i data-
skyddsförordningen behandlas av en myndighet  

1. i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är 
nödvändiga för handläggningen av ett ärende,  

2. om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen 
krävs enligt lag, eller 

3. i enstaka fall, om det är absolut nödvändigt för ändamålet med 
behandlingen och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i 
den registrerades personliga integritet. 

 
Paragrafen innebär att myndigheter får behandla känsliga person-
uppgifter i vissa fall. Bestämmelsen i första punkten motsvarar 
8 § PUF. Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

Bestämmelserna har sin grund i artikel 9.2 g i dataskyddsför-
ordningen om behandling som är nödvändig av hänsyn till ett vik-
tigt allmänt intresse. 

Punkt 1 möjliggör behandling av känsliga personuppgifter i myn-
digheternas ärenden, förutsatt att uppgifterna förekommer i löpande 
text och inte har strukturerats i registerform eller på annat sätt 
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sorterats. Bestämmelsen utesluter dock inte att handlingar som inne-
håller löpande text med ostrukturerade känsliga personuppgifter 
lagras elektroniskt i ärendehanteringssystem eller liknande. Upp-
gifterna måste ha lämnats in av någon utomstående eller vara nödvän-
diga för handläggningen av ärendet.  

Punkt 2 möjliggör sådan behandling av känsliga personuppgifter 
som är oundviklig i myndigheternas verksamhet som en direkt följd 
av framför allt tryckfrihetsförordningens, offentlighets- och sekre-
tesslagens och förvaltningslagens bestämmelser om hur inkomna 
handlingar ska hanteras, exempelvis genom krav på diarieföring och 
skyldighet att ta emot e-post. Behandling av känsliga personuppgifter 
med stöd av denna punkt får bara ske om uppgifterna har lämnats in 
till myndigheten, dvs. uppgifter i handlingar som definieras som in-
komna enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen, och själva behand-
lingen av uppgifterna är ett direkt krav enligt annan lag. Det bör note-
ras att enligt 1 kap. 5 § ska bestämmelsen i denna punkt gälla även för 
andra organ än myndigheter, i den mån offentlighetsprincipen och 
sekretesslagstiftningen enligt författning gäller i organets verksamhet. 

Punkt 3 möjliggör behandling av känsliga personuppgifter hos 
myndigheter i enstaka fall även då behandlingen inte sker i löpande 
text med koppling till visst ärende eller krävs enligt annan lag. Så kan 
exempelvis vara fallet i faktisk verksamhet såsom i kommunikation 
mellan skola och föräldrar eller inom en myndighet i samband med 
utvärdering.  

Kravet i punkt 3 på att behandlingen ska vara absolut nödvändig 
för ändamålet med behandlingen innebär att undantaget ska tillämpas 
restriktivt och att behovet av att behandla den känsliga personupp-
giften i det enskilda fallet noga ska prövas mot ändamålet med be-
handlingen.  

Vidare ställer bestämmelsen i punkt 3 krav på att ytterligare en 
avvägning ska göras för att behandling av känsliga personuppgifter 
ska få ske i det enskilda fallet. Det krävs en prövning av om en i och 
för sig absolut nödvändig behandling av känsliga personuppgifter 
ändå innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet. Vid 
bedömningen av om behandling utgör ett otillbörligt intrång ska vikt 
läggas vid sådana aspekter som uppgifternas känslighet, den inställ-
ning de registrerade kan antas ha till att uppgiften behandlas, den 
spridning uppgiften skulle komma att få och risken för vidare-
behandling för andra ändamål än insamlingsändamålet.  
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4 §    Vid behandling som sker enbart med stöd av 3 § får en myndig-
het inte använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter. 

 
Paragrafen innebär att det gäller ett förbud för myndigheter att söka 
på känsliga personuppgifter då sådana uppgifter behandlas enbart 
med stöd av 3 §. Sådana sökningar kan dock tillåtas i sektorsspecifik 
reglering. Paragrafen har ingen motsvarighet i personuppgiftslagen. 
Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2. 

Sökförbudet införs för att tillgodose kraven på särskilda åtgärder 
för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och 
intressen i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen. Förbudet omfattar 
alla tekniska åtgärder, som innebär att uppgifter används för att 
strukturera eller systematisera information så att känsliga personupp-
gifter avslöjas.  

Sökförbudet innebär att offentlighetsprincipen inskränks enligt 
den så kallade begränsningsregeln i 2 kap. 3 § tredje stycket tryckfri-
hetsförordningen. En begäran att få tillgång till en sammanställning 
av uppgifter som är resultatet av en sådan förbjuden sökning ska alltså 
avslås på den grunden att sammanställningen inte anses förvarad hos 
myndigheten. Det bör dock understrykas att begränsningsregeln inte 
hindrar att sökningar görs i färdiga elektroniska handlingar vid en 
begäran om tillgång till allmänna handlingar, dvs. sökning får på 
begäran ske i upptagningar där myndigheten eller den som lämnat in 
handlingen till myndigheten har gett upptagningen ett bestämt, fixe-
rat, innehåll som går att återskapa gång på gång.  

Det bör noteras att enligt 1 kap. 5 § ska sökförbudet gälla även för 
andra organ än myndigheter, som på grund av att offentlighets-
principen och sekretesslagstiftningen enligt författning gäller i orga-
nets verksamhet behandlar känsliga personuppgifter med stöd av 3 § 2. 
 
5 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 h i data-
skyddsförordningen behandlas om behandlingen är nödvändig av skäl 
som hör samman med 

1. förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin,  
2. bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, 
3. medicinska diagnoser, 
4. tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling, 
5. social omsorg, eller 
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6. förvaltning av social omsorg, hälso- och sjukvårdstjänster samt 
deras system. 

Behandling enligt första stycket får ske under förutsättning att 
kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i dataskyddsförordningen är upp-
fyllt.  

 
Paragrafen anger när känsliga personuppgifter inom social omsorg 
samt på hälso- och sjukvårdsområdet får behandlas när någon sek-
torsspecifik reglering som tillåter sådan behandling inte finns. 
Bestämmelserna motsvarar delvis 18 § PUL. Övervägandena finns i 
avsnitt 10.7.2. 

Paragrafen har sin grund i artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen. I 
första stycket punkterna 1–6 anges de ändamål för vilka behandling av 
känsliga personuppgifter får ske. Begreppen motsvarar de som anges i 
artikel 9.2 h och måste ges en EU-rättslig innebörd.  

Andra stycket erinrar om kravet på tystnadsplikt i förordningens 
artikel 9.3. Sammantaget innebär paragrafens första stycke och 
artikel 9.3 att behandling av känsliga personuppgifter bara är tillåten 
för de i paragrafen angivna ändamålen, och enbart under förut-
sättning att behandlingen sker av eller under ansvar av en person som 
omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller svensk rätt. 
 
6 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen behandlas för arkivändamål av allmänt intresse om 
behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kun-
na följa föreskrifter om bevarande och vård av arkiv.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att känsliga personuppgifter får behandlas för arkiv-
ändamål av allmänt intresse även i andra fall än de som avses i första 
stycket. 

Den myndighet som regeringen bestämmer får även i enskilda fall 
besluta att andra enskilda organ än de som omfattas av bestämmelserna 
om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) får behandla känsliga per-
sonuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.  

 
Paragrafen avser behandling av känsliga personuppgifter för arkiv-
ändamål av allmänt intresse och motsvarar delvis 8 § andra stycket 
första meningen PUL. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.3.  
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Bestämmelsen, som har sin grund i artikel 9.2 j i dataskydds-
förordningen, avser undantag från förordningens förbud mot att 
behandla känsliga personuppgifter, vid behandling av personuppgifter 
för arkivändamål av allmänt intresse. Möjligheten att för sådana ända-
mål behandla personuppgifter om lagöverträdelser regleras i 9 och 
11 §§. Behandling av andra slags uppgifter för arkivändamål av all-
mänt intresse regleras i stället av direkt tillämpliga bestämmelser i 
förordningen. Det följer också direkt av förordningen att vidare-
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 
inte ska anses som oförenlig med de ursprungliga ändamålen. Det be-
hövs inte heller någon separat rättslig grund för en sådan vidare-
behandling. 

För att känsliga personuppgifter ska få behandlas för arkivändamål 
av allmänt intresse enligt första stycket krävs att behandlingen sker 
som en följd av de skyldigheter att bevara och vårda handlingar som 
anges i föreskrifter. Detta krav gäller oavsett om personuppgifterna 
samlas in för arkivändamål av allmänt intresse eller om uppgifter som 
samlats in för andra ändamål vidarebehandlas för arkivändamål av all-
mänt intresse. På generell nivå anges sådana skyldigheter i arkivlagen 
och arkivförordningen samt i Riksarkivets och andra arkivmyndig-
heters föreskrifter. Det utrymme för behandling av känsliga person-
uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse som första stycket ger 
är därmed i första hand tillgängligt för myndigheter och andra organ 
som omfattas av arkivlagstiftningen. Bestämmelsen medför, tillsam-
mans med 11 §, att dataskyddsförordningen och lagen inte hindrar att 
en myndighet eller ett annat organ som omfattas av offentlighets-
principen arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkiv-
material tas om hand av en arkivmyndighet. 

I andra stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som tillåter sådana 
organ som inte omfattas av några föreskrifter om bevarande och 
vård av arkiv att behandla känsliga personuppgifter för arkivända-
mål av allmänt intresse.  

Enligt tredje stycket får den myndighet som regeringen bestämmer 
även genom förvaltningsbeslut tillåta ett enskilt organ som inte 
omfattas av arkivlagstiftningen att behandla känsliga personuppgifter. 
Bestämmelsen kan bland annat aktualiseras i samband med före-
skrifter eller beslut enligt 2 kap. 5 §, om en enskild arkivinstitution 
samlar in känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt 
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intresse. Bestämmelsen kan också tillämpas för att säkerställa att vissa 
andra enskilda organ ska kunna vidarebehandla känsliga personupp-
gifter för sådana ändamål, utan samtycke från den registrerade. Ett 
beslut som tillåter behandling av känsliga personuppgifter för arkiv-
ändamål av allmänt intresse förutsätter att den personuppgiftsansva-
rige vidtar lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den 
registrerades grundläggande rättigheter och intressen. Dessutom 
krävs som vid all personuppgiftsbehandling att behandlingen som 
sådan vilar på rättslig grund eller utgör en tillåten vidarebehandling. 
 
7 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i dataskydds-
förordningen behandlas om behandlingen är nödvändig för statistiska 
ändamål och samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen 
ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas person-
liga integritet som behandlingen kan innebära. 

 
Paragrafen avser behandling av känsliga personuppgifter för statis-
tiska ändamål och motsvarar 19 § andra stycket PUL. Övervägandena 
finns i avsnitt 14.5.3.  

Bestämmelsen, som har sin grund i artikel 9.2 j i dataskyddsför-
ordningen, utgör ett undantag från förordningens förbud mot att 
behandla känsliga personuppgifter. För att bestämmelsen över huvud 
taget ska aktualiseras krävs att insamlingen av personuppgifter är 
tillåten med stöd av någon av de rättsliga grunderna i artikel 6.1 i 
dataskyddsförordningen eller att behandlingen utgör en tillåten 
vidarebehandling av för andra ändamål insamlade personuppgifter.  
 
8 §    Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 
förbudet att behandla känsliga personuppgifter i artikel 9.1 i data-
skyddsförordningen om det behövs med hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse. 

 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet att behandla 
känsliga personuppgifter. Paragrafen motsvarar delvis 20 § PUL 
Övervägandena finns i avsnitt 10.6.2.  

Undantag med stöd av bemyndigandet ska vara förenade med 
skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningens krav. 
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9 §    Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdel-
ser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel får enligt 
artikel 10 i dataskyddsförordningen behandlas av myndigheter.  

 
Paragrafen avser myndigheters behandling av personuppgifter som 
rör lagöverträdelser. Paragrafen motsvarar delvis 21 § första stycket 
PUL. Övervägandena finns i avsnitt 11.4.  

Bestämmelsen införlivar delvis första ledet i förordningens arti-
kel 10 i svensk rätt genom att det tydliggörs att myndigheter får 
behandla sådana uppgifter om lagöverträdelser som avses i artikeln.  

Begreppet lagöverträdelser som innefattar brott är detsamma som 
i personuppgiftslagen. I avvaktan på klargörande EU-rättslig praxis 
omfattas därför även fortsättningsvis uppgifter om misstankar om 
brott i viss utsträckning. Faktiska iakttagelser om en persons hand-
lande omfattas normalt sett inte.  
 
10 §    Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall 
besluta att andra än myndigheter får behandla sådana uppgifter som 
avses i 9 §. 
 
Paragrafen avser enskilda organs behandling av personuppgifter som 
rör lagöverträdelser. Paragrafen motsvarar delvis 21 § fjärde stycket 
PUL. Övervägandena finns i avsnitt 11.4.  

Bestämmelsen har sin grund i artikel 10 i dataskyddsförordningen, 
som anger att behandling av uppgifter som rör lagöverträdelser m.m. 
får utföras under kontroll av en myndighet. Bestämmelsen innebär att 
den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela särskilda 
beslut om att tillåta sådan behandling i enskilda fall. Sådana beslut bör 
förenas med villkor såsom återkallelseförbehåll, tidsbegränsningar 
eller krav på återrapportering, för att på så sätt uppfylla förordningens 
krav på att behandlingen ska ske under kontroll av en myndighet. 
Beslut som tillåter behandling av uppgifter om lagöverträdelser i 
enskilda fall bör dock meddelas endast om intresset av sådan behand-
ling väger tyngre än de registrerades intresse av att behandling inte 
sker. 
 
11 §    Behandling av sådana personuppgifter som avses i 9 § får ske 
om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska 
kunna följa föreskrifter om bevarande och vård av arkiv. 
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Paragrafen avser behandling av personuppgifter som rör lagöverträ-
delser när behandlingen sker för arkivändamål av allmänt intresse. 
Paragrafen saknar direkt motsvarighet i personuppgiftslagen. Över-
vägandena finns i avsnitt 14.4.3.  

Bestämmelsen har sin grund i artikel 10 i dataskyddsförordningen 
och kompletterar 9 § i fråga om sådan behandling av personuppgifter 
om lagöverträdelser för arkivändamål av allmänt intresse som utförs 
av andra än myndigheter.  

För att andra än myndigheter ska få behandla personuppgifter om 
lagöverträdelser för arkivändamål av allmänt intresse med stöd av 
denna bestämmelse krävs att behandlingen sker som en följd av de 
skyldigheter att bevara och vårda handlingar som anges i föreskrifter. 
Detta krav gäller oavsett om personuppgifterna samlas in för arkiv-
ändamål av allmänt intresse eller om uppgifter som samlats in för 
andra ändamål vidarebehandlas för arkivändamål av allmänt intresse. 
På generell nivå anges sådana skyldigheter i arkivlagen, arkivförord-
ningen samt i Riksarkivets och andra arkivmyndigheters föreskrifter. 
Det utrymme för behandling av personuppgifter om lagöverträdelser 
för arkivändamål av allmänt intresse som bestämmelsen ger är 
därmed i första hand tillgängligt för de organ som omfattas av arkiv-
lagstiftningen. Bestämmelsen medför, tillsammans med 6 § första 
stycket, att dataskyddsförordningen och lagen inte hindrar att ett 
enskilt organ som omfattas av offentlighetsprincipen arkiverar och 
bevarar allmänna handlingar. 
 
12 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om i vilka fall andra än myndigheter får behand-
la sådana personuppgifter som avses i 9 §.  
 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande som motsvarar 21 § tredje 
stycket PUL. Övervägandena finns i avsnitt 11.4.  

Bestämmelsen har stöd i förordningens artikel 10, och innebär att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan tillåta 
behandling av sådana uppgifter om lagöverträdelser och liknande 
uppgifter som avses i 9 § i föreskriftsform. Sådana generella före-
skrifter kan exempelvis reglera behandling på vissa områden eller för 
vissa ändamål. Ett krav enligt dataskyddsförordningen är dock att 
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föreskrifter bara får meddelas om lämpliga skyddsåtgärder för de 
registrerades grundläggande rättigheter och friheter iakttas.  
 
13 §    Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får be-
handlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till 
ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller 
något annat beaktansvärt skäl.  

 
Paragrafen reglerar när personnummer och samordningsnummer 
får behandlas utan samtycke och motsvarar 22 § PUL. Övervägan-
dena finns i avsnitt 12.4. 

Bestämmelsen, som har sin grund i artikel 87 i dataskyddsförord-
ningen, innebär att en intresseavvägning mellan behovet av behand-
lingen och de integritetsrisker som den innebär ska göras. Om-
ständigheter som bör tillmätas betydelse vid intresseavvägningen är 
exempelvis om det eftersträvade syftet med behandlingen hade 
kunnat uppnås på annat sätt, behandlingens omfattning och om den 
förutsätter samkörning av register.  

 
14 §    Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall 
behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 

 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter som tillåter behandling av personnummer och samord-
ningsnummer i andra fall än enligt 13 §. Sådana föreskrifter får dock 
bara meddelas om dataskyddsförordningens krav på lämpliga skydds-
åtgärder för de registrerades grundläggande rättigheter och friheter 
iakttas. Bestämmelsen motsvarar delvis 50 § c PUL. Övervägandena 
finns i avsnitt 12.4. Bestämmelsen har sin grund i artikel 87 i data-
skyddsförordningen. 

4 kap. Användningsbegränsningar 

1 §    Personuppgifter som behandlas enbart för arkivändamål av all-
mänt intresse får inte användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
registrerade, annat än om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den 
registrerades vitala intressen. 
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Begränsningen i första stycket hindrar dock inte myndigheter från 
att använda personuppgifter som finns i allmänna handlingar. 

 
Paragrafen avser användning av arkiverade personuppgifter och 
motsvarar delvis 9 § fjärde stycket PUL och delvis 8 § andra stycket 
andra meningen PUL. Övervägandena finns i avsnitt 14.4.4.  

Första stycket, som har sin grund i artikel 9.2 j i dataskyddsför-
ordningen, utgör en sådan lämplig och särskild åtgärd som krävs 
enligt förordningen för att säkerställa den registrerades grundläg-
gande rättigheter och intressen. Bestämmelsen förhindrar att person-
uppgifter som finns hos den personuppgiftsansvarige enbart för 
arkivändamål av allmänt intresse används för att vidta åtgärder 
rörande den registrerade, om det inte finns synnerliga skäl med hän-
syn till den registrerades vitala intressen. Begränsningen gäller alla 
typer av personuppgifter och inte bara känsliga sådana. För att 
bestämmelsen överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att den aktuella 
användningen är förenlig med det ändamål för vilket uppgifterna 
ursprungligen samlades in. Bestämmelsen kan alltså inte tillämpas till 
stöd för en vidarebehandling som i sig är otillåten. 

Andra stycket innebär att användningsbegränsningen i första 
stycket inte gäller för myndigheters användning av personuppgifter 
i allmänna handlingar. I 1 kap. 5 § anges att vissa andra organ ska 
jämställas med myndigheter vid tillämpningen av denna bestäm-
melse. 
 
2 §    Personuppgifter som behandlas enbart för statistiska ändamål får 
inte användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade, annat 
än om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades 
vitala intressen. 

 
Paragrafen avser användning av statistikuppgifter och motsvarar 
delvis 9 § fjärde stycket PUL. Övervägandena finns i avsnitt 14.5.4. 

Bestämmelsen, som har sin grund i artikel 9.2 j i dataskydds-
förordningen, utgör en sådan lämplig och särskild åtgärd som krävs 
enligt förordningen för att säkerställa den registrerades grund-
läggande rättigheter och intressen. Bestämmelsen förhindrar att per-
sonuppgifter som finns hos den personuppgiftsansvarige enbart för 
statistiska ändamål används för att vidta åtgärder rörande den 
registrerade, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den 
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registrerades vitala intressen. Begränsningen gäller alla typer av 
personuppgifter och inte bara känsliga sådana. För att bestämmelsen 
överhuvudtaget ska aktualiseras krävs att den aktuella användningen 
är förenlig med det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen 
samlades in. Bestämmelsen kan alltså inte tillämpas till stöd för en 
vidarebehandling som i sig är otillåten. Det bör vidare noteras att 
bestämmelsen utgör en begränsning även av myndigheters möjlig-
heter att använda statistikuppgifter för att vidta åtgärder i fråga om 
den registrerade. 

5 kap. Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter 

1 §    Den registrerades rätt till information och tillgång till person-
uppgifter enligt artiklarna 13–15 i dataskyddsförordningen gäller inte 
sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får lämna ut 
till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut 
som har meddelats med stöd av författning.  

Om den personuppgiftsansvarige inte är en myndighet gäller undan-
taget i första stycket även för uppgifter som hos en myndighet skulle ha 
varit sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
Paragrafen föreskriver undantag från den personuppgiftsansvariges 
informationsskyldighet och motsvarar i sak 27 § PUL. Övervägan-
dena finns i avsnitt 13.4.1. 

Bestämmelsen har stöd i artikel 23 i dataskyddsförordningen. 
Första stycket innebär att sådan sekretess eller tystnadsplikt gentemot 
den registrerade som har stöd i författning har företräde framför 
rätten att få information och tillgång till de personuppgifter som 
behandlas.  

Andra stycket innebär att en personuppgiftsansvarig som inte 
omfattas av offentlighets- och sekretesslagens tillämpningsområde får 
vägra att lämna ut information till den registrerade, om en bestäm-
melse i den lagen hade hindrat utlämnande till den registrerade om 
den personuppgiftsansvarige hade varit en myndighet.  

 
2 §    Bestämmelsen om den registrerades rätt till tillgång till person-
uppgifter i artikel 15 i dataskyddsförordningen gäller inte personupp-
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gifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när begäran 
gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande.  

Undantaget i första stycket gäller inte om personuppgifterna 
1. har lämnats ut till tredje part, 
2. behandlas enbart för arkivändamål av allmänt intresse eller statis-

tiska ändamål, eller 
3. har behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte 

fått sin slutliga utformning. 
 
Paragrafen föreskriver undantag från den personuppgiftsansvariges 
skyldighet att på den registrerades begäran lämna s.k. registerutdrag. 
Bestämmelsen motsvarar i sak 26 § tredje stycket PUL. Över-
vägandena finns i avsnitt 13.4.2. 

Bestämmelsen i första stycket, som har stöd i artikel 23 i data-
skyddsförordningen, innebär att den personuppgiftsansvarige inte 
behöver söka fram och lämna ut personuppgifter som finns i arbets-
material i form av löpande text. Med löpande text avses information 
som inte har strukturerats så att sökning av personuppgifter 
underlättas. Med text som inte har fått sin slutliga utformning avses 
koncept och utkast och liknande. Text som är avsedd att tid efter 
annan ändras eller kompletteras och således aldrig kommer att få 
någon slutlig utformning omfattas inte av undantaget. Med text som 
utgör minnesanteckning avses promemorior och liknande som har 
kommit till bara för att bereda något slags ärende.  

Undantaget begränsas genom andra stycket. Begränsningen i 
punkt 1 innebär att rätten till registerutdrag ändå gäller, om den hand-
ling där personuppgifterna förekommer har lämnats ut till någon 
tredje part. Punkt 2 innebär bland annat att rätten till registerutdrag 
omfattar personuppgifter i sådana utkast eller minnesanteckningar 
som har tagits om hand för arkivering. Med behandling för arkiv-
ändamål av allmänt intresse eller statistiska ändamål avses detsamma 
som i dataskyddsförordningen. Slutligen innebär punkt 3 att person-
uppgifter som förekommer i löpande text som inte har fått sin slut-
liga utformning ska lämnas ut, om behandlingen har pågått under 
längre tid än ett år. Minnesanteckningar, som normalt får sin slutliga 
utformning i samband med att de förs, omfattas däremot inte av 
punkt 3. Personuppgifter som förekommer i sådana handlingar behö-
ver således inte lämnas ut, även om behandlingen pågått i mer än ett 
år, om inte någon av punkterna 1 eller 2 är tillämpliga. 
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3 §    Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar 
av vissa rättigheter och skyldigheter enligt artikel 23 i dataskyddsför-
ordningen. 

 
Paragrafen föreskriver ett bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter med stöd av artikel 23 i dataskyddsförordningen. Bestäm-
melsen motsvarar i sak 8 a § PUL. Övervägandena finns i av-
snitt 13.4.4. 

6 kap. Tillsynsmyndighetens handläggning och beslut 

1 §    De befogenheter som tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58.1, 
58.2 och 58.3 i dataskyddsförordningen gäller även vid tillsyn över 
efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och andra författningar 
som kompletterar dataskyddsförordningen. 

 
Paragrafen avser tillsynsmyndighetens befogenheter och saknar direkt 
motsvarighet i personuppgiftslagen, men fyller i sak samma funktion 
som 2a § andra stycket förordningen (2007:975) med instruktion för 
Datainspektionen. Övervägandena finns i avsnitt 19.5.3. 

Bestämmelsen, som införs mot bakgrund av artiklarna 55–58 i 
dataskyddsförordningen, innebär att de tillsynsåtgärder som tillsyns-
myndigheten kan vidta vid överträdelser av förordningen också kan 
vidtas vid överträdelser av bestämmelser i svensk rätt som komp-
letterar förordningen. Detta gäller oavsett om dessa kompletterande 
bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i denna lag 
eller i sektorsspecifika författningar. Det bör dock noteras att den 
befogenhet som tillsynsmyndigheten har enligt artikel 58.2 i, när det 
gäller att påföra administrativa sanktionsavgifter, hänvisar till 
artikel 83, som i sin tur innehåller en uttömmande uppräkning av 
vilka överträdelser som föranleder sanktionsavgifter. Av denna upp-
räkning framgår motsatsvis att sanktionsavgifter kan påföras vid 
överträdelser av nationella bestämmelser endast om dessa bestäm-
melser antagits på grundval av kapitel IX i dataskyddsförordningen. 

 
2 §    Om tillsynsmyndigheten vid handläggningen av ett ärende fin-
ner att det finns skäl att ifrågasätta giltigheten av en unionsrättsakt 
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som påverkar tillämpningen av dataskyddsförordningen i ärendet, får 
tillsynsmyndigheten hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en 
åtgärd enligt artikel 58.2 i dataskyddsförordningen ska vidtas. 

Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva 
ett överklagande av tillsynsmyndighetens beslut. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 
Paragrafen avser tillsynsmyndighetens möjlighet att anhängiggöra 
ett mål i domstol om behandling av personuppgifter. Paragrafen 
saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. Övervägandena finns i 
avsnitt 19.5.3. 

Bestämmelsen i första stycket, som har sin grund i artikel 58.5 i 
dataskyddsförordningen, innebär att tillsynsmyndigheten, om den 
anser att det finns skäl att ifrågasätta om en unionsrättsakt som 
påverkar tillämpningen av dataskyddsförordningen är giltig, kan avstå 
från att själv fatta beslut om korrigerande tillsynsåtgärder enligt 
artikel 58.2 och i stället ansöka hos förvaltningsrätten om att åtgärden 
ska beslutas. Bestämmelsen kan aktualiseras vid normkonflikt mellan 
dataskyddsförordningen och andra unionsrättsakter, t.ex. om ett 
kommissionsbeslut kräver eller förhindrar att en tillsynsåtgärd ska 
vidtas, men en sådan tillämpning skulle stå i strid med förordningen 
eller fördragen. Tillsynsmyndigheten kan i en sådan situation inte 
själv lösa normkonflikten genom att sätta någon av rättsakterna åt 
sidan. I stället får myndigheten ansöka hos förvaltningsrätten om att 
en tillsynsåtgärd ska vidtas. Om domstolen i ett sådant mål delar 
tillsynsmyndighetens tvivel angående giltigheten av den unionsrätts-
akt som förhindrar eller kräver att åtgärden vidtas, kan domstolen 
begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen och därigenom få 
giltigheten prövad innan något beslut om åtgärden fattas. 

Enligt andra stycket ska ansökan göras hos den förvaltningsrätt 
som är behörig att pröva överklaganden av tillsynsmyndighetens 
beslut. Av tredje stycket framgår att prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrätten.  

 
3 §    Innan tillsynsmyndigheten fattar ett beslut som avses i artikel 58.2 i 
dataskyddsförordningen, ska den som beslutet gäller ges tillfälle att inom 
en bestämd tid yttra sig över allt material av betydelse för beslutet, om 
det inte är uppenbart obehövligt.  
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Om saken är brådskande får myndigheten, i avvaktan på yttrandet, 
besluta att behandlingen av personuppgifter tillfälligt ska begränsas eller 
förbjudas i enlighet med artikel 58.2 f i dataskyddsförordningen. Det 
tillfälliga beslutet ska omprövas, när tiden för yttrande har gått ut. 

 
Paragrafen reglerar tillsynsmyndighetens kommunikationsplikt. Para-
grafen motsvarar delvis 46 § första stycket PUL. Övervägandena 
finns i avsnitt 19.5.3. 

Bestämmelsen införs mot bakgrund av artikel 58.4 i dataskydds-
förordningen. Av första stycket i paragrafen följer att tillsynsmyn-
digheten – innan den fattar vissa slags beslut – ska underrätta den 
som beslutet gäller om allt material av betydelse för beslutet och ge 
denne tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet, om 
det inte är uppenbart obehövligt. Bestämmelsen gäller sådana beslut 
som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av de korrigerande 
befogenheter som föreskrivs i artikel 58.2 i förordningen, oavsett om 
mottagaren är en enskild eller en myndighet. Avseende andra slags 
beslut gäller förvaltningslagens allmänna bestämmelser om kommu-
niceringsskyldighet.  

Kravet på kommunikation omfattar enbart sådant material som 
utgör underlag för beslutet, inte varje uppgift som har tillförts ären-
det utifrån. Sådant material som helt saknar relevans för ett beslut i 
ett ärende omfattas alltså inte av kravet på kommunikation. Med 
material av betydelse avses sådana omständigheter eller uppgifter i 
materialet som påverkar tillsynsmyndighetens ställningstagande i den 
fråga som beslutet gäller. Det är alltså inte ett förslag till beslut som 
ska kommuniceras. Hur lång svarsfrist som kan anses rimlig och 
lämplig får avgöras utifrån bland annat materialets omfattning och 
komplexitet.  

Det sista ledet i första stycket innebär en begränsning av huvud-
regeln för att undvika onödig kommunikation i de fall då detta är 
uppenbart obehövligt. Regeln ska tolkas snävt och är tillämplig 
enbart i sådana fall där behovet av kommunikation – sett ur motta-
garens perspektiv – är mindre framträdande eller helt saknas. Det 
måste alltså stå klart för tillsynsmyndigheten att åtgärden inte kan 
tillföra något i det aktuella ärendet. Ett tänkbart exempel kan vara 
att det är mottagaren själv som har lämnat uppgifterna. Närmare 
praxis om när det är uppenbart obehövligt med kommunikation får 
utvecklas i rättstillämpningen. 
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Enligt andra stycket får tillsynsmyndigheten i vissa fall besluta om 
begränsning av eller förbud mot behandling av personuppgifter redan 
innan tiden för yttrande har löpt ut. En förutsättning för detta är att 
saken är brådskande. Ett omedelbart ingripande ska alltså vara 
motiverat av en överhängande risk för allvarlig kränkning av enskildas 
personliga integritet. Kommunikationsplikten gäller även i en sådan 
situation, men tillsynsmyndigheten behöver inte invänta att den som 
beslutet gäller kommer in med yttrandet eller avvakta till den tid-
punkt då tiden för yttrande går ut innan beslut fattas. Tillsynsmyn-
dighetens beslut ska dock vara tillfälligt och ska omprövas när tiden 
för yttrande har gått ut. 

 
4 §    Ett beslut som avses i 3 § första stycket ska delges, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Delgivning enligt 34–37 §§ delgivnings-
lagen (2010:1932) får användas endast om det finns särskild anled-
ning att anta att mottagaren har avvikit eller på annat sätt håller sig 
undan. 
 
Paragrafen reglerar när en underrättelse om ett beslut enligt arti-
kel 58.2 i dataskyddsförordningen ska ske genom delgivning. Bestäm-
melsen motsvarar delvis 46 § andra stycket PUL. Övervägandena 
finns i avsnitt 19.5.3. 

Bestämmelsen införs mot bakgrund av artikel 58.4 i dataskydds-
förordningen. Att beslut ska delges innebär att myndigheten ska 
använda sig av de metoder för delgivning som regleras i delgiv-
ningslagen för att säkerställa att den som beslutet gäller får del av 
underrättelsen. Vissa delgivningsmetoder får dock bara användas 
under särskilda omständigheter. Om delgivning är uppenbart 
obehövligt, eller om beslutet inte grundar sig på befogenheterna i 
artikel 58.2 i förordningen, gäller förvaltningslagens generella bestäm-
melser om att myndigheten själv bestämmer hur en underrättelse om 
ett beslut ska gå till. Som exempel på när det kan anses vara uppen-
bart obehövligt att delge ett beslut kan nämnas att det som regel är 
uppenbart obehövligt att delge beslut enligt delgivningslagen när 
mottagaren är en myndighet. Däremot kan det aldrig anses uppenbart 
obehövligt att delge beslut om administrativa sanktionsavgifter. 
Närmare praxis om när det är uppenbart obehövligt med delgivning 
får utvecklas i rättstillämpningen. 
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5 §    Om tillsynsmyndigheten inte inom tre månader från den dag då 
ett klagomål kom in till myndigheten har behandlat klagomålet, ska 
tillsynsmyndigheten på skriftlig begäran av den registrerade antingen 
lämna besked i frågan om myndigheten avser att utöva tillsyn med 
anledning av klagomålet, eller i ett särskilt beslut avslå begäran om 
besked.  

Besked eller beslut enligt första stycket ska meddelas inom två 
veckor från den dag då begäran om besked kom in till myndigheten. 

Om tillsynsmyndigheten har avslagit en begäran om besked enligt 
första stycket, har den registrerade inte rätt till ett nytt besked i ärendet 
förrän tidigast tre månader efter det att myndighetens beslut med-
delades. 

 
I paragrafen finns bestämmelser om den registrerades rätt att på 
begäran få besked om tillsynsmyndighetens handläggning av ett 
klagomål. Paragrafen har inte någon motsvarighet i personuppgifts-
lagen. Övervägandena finns i avsnitt 19.4.3.  

Bestämmelsen har, liksom 8 kap. 3 §, sin grund i artikel 78.2 i 
dataskyddsförordningen. Av paragrafens första stycke följer att en 
registrerad som har lämnat in ett klagomål till tillsynsmyndigheten 
skriftligen får begära besked i ärendet, om tillsynsmyndigheten inte 
inom tre månader har behandlat klagomålet. Tillsynsmyndigheten 
ska då antingen lämna besked i frågan om myndigheten avser att 
utöva tillsyn med anledning av klagomålet eller i ett särskilt beslut 
avslå den registrerades begäran om besked.  

En begäran om besked ska vara skriftlig, men skriftlighetskravet är 
teknikoberoende. Det förutsätter endast att framställningen görs i en 
form som är läsbar för myndigheten. Det kan ske både i elektronisk 
form och på papper. Om en begäran görs muntligen – per telefon 
eller vid en personlig inställelse på myndigheten – är bestämmelsen 
alltså inte tillämplig. I ett sådant fall bör myndigheten dock, i enlighet 
med bestämmelserna i förvaltningslagen om myndigheternas service-
skyldighet, upplysa parten om formkravet. 

Det är bara framställningar som görs sedan minst tre månader har 
förflutit efter det att klagomålet lämnades in som måste beaktas vid 
tillämpningen av denna bestämmelse. Om en begäran om besked i 
ärendet görs innan denna spärrtid har passerat behöver tillsynsmyn-
digheten alltså inte ta ställning till begäran på det sätt som anges i 
bestämmelsen. Begäran kan då i stället avvisas.  
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Ett besked om att tillsynsmyndigheten avser att utöva tillsyn 
behöver inte innebära att tillsynsmyndigheten kommer att vidta 
någon av de korrigerande åtgärderna i artikel 58.2 i förordningen. 
Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn även när den vidtar sådana 
utredningsåtgärder som avses i artikel 58.1, som till exempel att beor-
dra den personuppgiftsansvarige att lämna information rörande 
behandlingen av personuppgifter. Tillsynsmyndighetens möjlighet 
att, i stället för att lämna besked, avslå den registrerades begäran ska 
användas restriktivt. Beslut om avslag bör fattas endast i de fall då 
ytterligare handläggningstid är motiverad av sakliga skäl som är 
kopplade till det aktuella ärendet. En sådan situation kan till exempel 
uppstå om samma sakfråga som den som klagomålet gäller, men 
rörande en annan personuppgiftsansvarig, är föremål för domstols-
prövning och utgången i målet är oviss. Tillsynsmyndighetens beslut 
att avslå en begäran om besked får överklagas av den registrerade 
enligt 8 kap. 3 §. 

Av andra stycket följer att tillsynsmyndigheten inom två veckor 
från den dag då begäran kom in antingen ska lämna besked eller i 
ett särskilt beslut avslå begäran. Myndigheten kan alltså inte välja 
att förhålla sig helt passiv. Eftersom beslutet ska kunna överklagas 
är det lämpligt att myndigheten dokumenterar beslutet skriftligt 
och anger skälen för detta.  

Om tillsynsmyndigheten har avslagit en begäran om besked föl-
jer det av tredje stycket att den registrerade inte kan påkalla ett nytt 
besked i samma ärende förrän efter ytterligare tre månader. Om en 
förnyad begäran kommer in till tillsynsmyndigheten innan denna 
spärrtid har förflutit, ska tillsynsmyndigheten avvisa den nya begä-
ran. Ett sådant avvisningsbeslut får inte överklagas enligt 8 kap. 3 §, 
jfr 8 kap. 5 §. 

7 kap. Administrativa sanktionsavgifter  

1 §    Sanktionsavgift får tas ut av en myndighet vid överträdelser som 
avses i artikel 83.4, 83.5 och 83.6 i dataskyddsförordningen, varvid 
artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i förordningen ska tillämpas.  

Vid överträdelser som avses i artikel 83.4 i dataskyddsförordningen 
ska avgiften bestämmas till högst 10 000 000 kronor och annars till 
högst 20 000 000 kronor. 
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Paragrafen innebär att sanktionsavgifter enligt förordningen kan 
tas ut även av myndigheter, och anger de övre beloppsgränser som 
gäller i sådana fall. Paragrafen har ingen motsvarighet i person-
uppgiftslagen. Övervägandena finns i avsnitt 18.5.3. 

Bestämmelserna i paragrafen har sin grund i artikel 83.7 i data-
skyddsförordningen, enligt vilken varje medlemsstat får reglera om 
och i vilken utsträckning det ska vara möjligt att besluta om sank-
tionsavgifter mot offentliga myndigheter och organ. 

Bestämmelsen i första stycket innebär att den reglering avseende 
påförande av sanktionsavgifter som finns i artikel 83.1–3 i för-
ordningen gäller vid beslut även mot myndigheter. Avgiftens 
storlek i det enskilda fallet ska alltså bestämmas med beaktande av 
vad som stadgas där, men inom de beloppsmässiga ramar som fram-
går av bestämmelsen i andra stycket.  

 
2 §    Sanktionsavgift får tas ut vid överträdelser av artikel 10 i data-
skyddsförordningen, varvid artikel 83.1, 83.2 och 83.3 i förordningen 
ska tillämpas. Avgiftens storlek ska bestämmas med tillämpning av arti-
kel 83.5 i förordningen. 

 
Paragrafen, som innebär att administrativa sanktionsavgifter kan 
påföras även avseende överträdelser mot förordningens reglering av 
behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m. i artikel 10, sak-
nar motsvarighet i personuppgiftslagen. Övervägandena finns i 
avsnitt 18.6.4. 

Det framgår av artikel 83.4–6 i dataskyddsförordningen att någon 
möjlighet att påföra sanktionsavgifter vid överträdelser mot artikel 10 
inte följer direkt av förordningen. Bestämmelsen medför att samma 
reglering för sanktionsavgifter ska gälla som enligt förordningen, och 
att det är den övre beloppsgränsen enligt artikel 83.5 i förordningen 
som gäller för sådana överträdelser.  

Det bör noteras att enligt artikel 10 får myndigheter behandla 
personuppgifter som rör lagöverträdelser. Det blir därmed inte aktu-
ellt att ta ut sanktionsavgift av en myndighet enligt denna paragraf. 
 
3 §    Sanktionsavgift får inte beslutas, om den som avgiften ska tas ut 
av inte har fått tillfälle att yttra sig enligt 6 kap. 3 § inom fem år från 
den dag då överträdelsen ägde rum. 
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Paragrafen, som saknar motsvarighet i personuppgiftslagen, inne-
bär att det finns en bortre tidsgräns för när sanktionsavgift får 
beslutas. Övervägandena finns i avsnitt 19.5.3. 

Bestämmelsen innebär att om kommunikation enligt 6 kap. 3 § 
inte har skett mot den som ska påföras avgiften inom fem år från 
överträdelsen, får den inte beivras. Bevisbördan för att kommu-
nikation har skett åligger tillsynsmyndigheten, vilket i praktiken 
innebär att underrättelsen bör delges. 

Tidsfristen börjar löpa när behandlingen upphör. Så länge 
otillåten eller felaktig behandling pågår är det fråga om en pågående 
överträdelse. Den i paragrafen angivna tiden förskjuts då framåt så 
länge behandlingen pågår.  

 
4 §    En sanktionsavgift som beslutats enligt dataskyddsförordningen 
eller denna lag tillfaller staten.  
 
Paragrafen, som saknar motsvarighet i personuppgiftslagen, föreskri-
ver att sanktionsavgifter som tas ut enligt dataskyddsförordningen 
eller denna lag ska tillfalla staten. Övervägandena finns i av-
snitt 18.7.1.  

8 kap. Skadestånd och rättsmedel 

1 §    Rätten till ersättning enligt artikel 82 i dataskyddsförordningen 
gäller även vid överträdelser av bestämmelser i denna lag och andra 
författningar som kompletterar dataskyddsförordningen. 
 
Paragrafen avser rätten till skadestånd vid överträdelser av bestäm-
melser om behandling av personuppgifter som kompletterar data-
skyddsförordningen. Bestämmelsen saknar motsvarighet i person-
uppgiftslagen. Övervägandena finns i avsnitt 19.3.3. 

Bestämmelsen, som har sin grund i förordningens artikel 82 och 
skäl 146, upplyser om att den rätt till ersättning som regleras i 
dataskyddsförordningen även gäller vid överträdelser av de bestäm-
melser om behandling av personuppgifter som finns i lagen och i 
andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen. 
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2 §    Beslut enligt artiklarna 12.5, 15–19 eller 21 i dataskyddsförord-
ingen som har meddelats av en myndighet i egenskap av personupp-
giftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Första stycket gäller inte beslut av riksdagen, regeringen, Högsta 

domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller riksdagens ombudsmän. 
 
Paragrafen reglerar rätten att överklaga beslut som en personupp-
giftsansvarig myndighet meddelar med anledning av att en registrerad 
utövar sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Paragrafen, 
som har sin grund i allmänna förvaltningsrättsliga principer, mot-
svarar i sak 52 § PUL. Övervägandena finns i avsnitt 19.3.3. 

 
3 §    Tillsynsmyndighetens beslut att avslå en begäran om besked 
enligt 6 kap. 5 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Om domstolen bifaller överklagandet, ska den förelägga tillsyns-
myndigheten att inom en bestämd tid lämna besked till den registrerade i 
frågan om tillsyn kommer att utövas. 

Domstolens beslut får inte överklagas. 
 

Paragrafen reglerar rätten till dröjsmålstalan i domstol avseende 
tillsynsmyndighetens handläggning av ett klagomål. Bestämmelsen 
saknar motsvarighet i personuppgiftslagen. Övervägandena finns i 
avsnitt 19.7.3. 

Bestämmelsen har, liksom 6 kap. 5 §, sin grund i artikel 78.2 i data-
skyddsförordningen. Av första stycket i paragrafen följer att tillsyns-
myndighetens beslut att avslå en begäran om besked rörande hand-
läggningen av ett klagomål får överklagas till förvaltningsrätten. 
Beslut att avvisa en begäran om besked, till exempel på grund av att 
spärrtiden enligt 6 kap. 5 § första eller tredje stycket inte har löpt ut, 
får däremot inte överklagas. 

I andra stycket anges att domstolen, om den bifaller överkla-
gandet, ska förelägga tillsynsmyndigheten att lämna besked i ären-
det. Domstolen ska alltså inte pröva om klagomålet till tillsyns-
myndigheten är befogat, utan endast ta ställning till om handlägg-
ningstiden hos tillsynsmyndigheten är berättigad och motiverad. 

Domstolens beslut med anledning av den registrerades dröjsmåls-
talan får enligt tredje stycket inte överklagas. 
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4 §    Tillsynsmyndighetens beslut enligt dataskyddsförordningen och 
enligt 7 kap. 1 och 2 §§ denna lag får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
 

Paragrafen avser rätten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut 
enligt dataskyddsförordningen samt om administrativa sanktions-
avgifter enligt lagen. Bestämmelsen har sin grund i artikel 78.1 i data-
skyddsförordningen och motsvarar 51 § och 53 § andra stycket PUL. 
Övervägandena finns i avsnitt 19.7.3. 

 
5 §    Beslut enligt 2 kap. 5 § andra stycket, 3 kap. 6 § tredje stycket och 
3 kap. 10 § denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  
 

Paragrafen avser rätten att överklaga sådana beslut i enskilda fall 
som den myndighet som regeringen bestämmer meddelar avseende 
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 
samt avseende behandling av personuppgifter som rör lagöverträ-
delser. Bestämmelsen har sin grund i allmänna förvaltningsrättsliga 
principer. Övervägandena finns i avsnitt 19.8. 
 
6 §    Andra beslut enligt denna lag än de som avses i 2–5 §§ och 
6 kap. 2 § får inte överklagas. 
 
Paragrafen avser överklagande och motsvarar i sak 53 § PUL. 
Övervägandena finns i avsnitt 19.8. 

Bestämmelsen innebär att tillsynsmyndighetens beslut att avvisa 
eller avskriva en begäran om besked enligt 6 kap. 5 § inte får över-
klagas. Beslut att meddela föreskrifter med stöd av bemyndigandena i 
lagen får inte heller överklagas.    
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22.2 Förslaget till lag om ändring i offentlighets-  
och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap.  

27 §    Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretess-
belagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att 
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda.  

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a 
och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 
1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 
2 och 5 §§. 

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag 
eller förordning. 

 
Paragrafen behandlas i avsnitt 17.6.2. Den reglerar utlämnande av 
uppgifter som omfattas av sekretess mellan myndigheter i fall då 
det saknas uttryckliga sekretessbrytande regler. Ändringen innebär 
att tredje styckets hänvisning till föreskrifter som har meddelats 
med stöd av personuppgiftslagen stryks.  

Tredje styckets hänvisning till lag eller förordning innefattar också 
EU-förordningar. Detta medför att ett utlämnande till annan 
myndighet som strider mot dataskyddsförordningen eller dataskydds-
lagen inte kan ske med stöd av generalklausulen. 

21 kap.  

Behandling i strid med dataskyddsregleringen 
 

7 §    Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften 
efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp-
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den 
ursprungliga lydelsen, eller lagen (2018:xx) med kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning. 
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Paragrafen behandlas i avsnitt 17.5.2. Ändringen innebär dels ett 
förtydligande av att prövningen enligt denna bestämmelse gäller den 
behandling som kommer att ske efter ett eventuellt utlämnande, dels 
att hänvisningen till personuppgiftslagen ersätts med en hänvisning 
till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. En konsekvens av 
att hänvisningen inte enbart avser nationell rätt är att utlämnanden till 
utländska mottagare som omfattas av dataskyddsförordningens 
tillämpningsområde också omfattas av sekretessbestämmelsen. I 
övrigt är äldre förarbetsuttalanden relevanta även fortsättningsvis.  

Hänvisningen till dataskyddsförordningen i denna paragraf är 
statisk, dvs. avser den ursprungliga lydelsen av förordningen.  

40 kap.  

5 §    Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller 
teknisk lagring för någon annans räkning av sådana personuppgifter 
som avses i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning). 
 
Paragrafen behandlas i avsnitt 17.7.2. Ändringen innebär att hänvis-
ningen till personuppgiftslagen ersätts med en hänvisning till data-
skyddsförordningen.  

Hänvisningen till förordningen medför att förordningens defini-
tion av personuppgifter blir avgörande för sekretessens räckvidd. I 
övrigt är tidigare förarbetsuttalanden relevanta även fortsättningsvis. 
Av dessa framgår följande. Sekretessen gäller hos en myndighet som 
behandlar personuppgifter såväl då det är fråga om bearbetning eller 
lagring för enskildas räkning som då det gäller bearbetning eller lag-
ring av en annan myndighets personuppgifter. Med teknisk bearbet-
ning avses t.ex. att myndigheten scannar in text på papper för att lagra 
elektroniskt. Teknisk lagring avser alla former av lagring som kräver 
särskilda tekniska anordningar, t.ex. lagring av information på hård-
disk eller i molntjänster. Personuppgifter som förvaras hos en arkiv-
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myndighet anses normalt inte tekniskt lagrade för någon annans 
räkning. 

Sekretessen enligt paragrafen är absolut. Tryckfrihetsförordning-
ens reglering i 2 kap. 10 § första stycket innebär dock att handlingar 
som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk 
bearbetning eller lagring inte är att anse som allmänna handlingar där. 
Det innebär i sin tur att bestämmelsen i 40 kap. 5 § OSL inte har 
någon praktisk betydelse för utlämnande av uppgifter i allmänna 
handlingar, utan endast fyller funktionen av en tystnadspliktsbestäm-
melse som hindrar utlämnande på myndighetens eller befattnings-
havarens eget initiativ. 

Hänvisningen till dataskyddsförordningen i denna paragraf är 
dynamisk, dvs. avser den vid varje tidpunkt gällande definitionen av 
personuppgiftsbegreppet i förordningen.    
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Kommittédirektiv 2016:15 

Dataskyddsförordningen 

Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2016 

Sammanfattning 

Inom kort förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny 
generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. En sär-
skild utredare ska föreslå de anpassningar och kompletterande  för-
fattningsbestämmelser på generell nivå som denna förordning ger 
anledning till. Syftet är att säkerställa att det finns en ändamålsenlig 
och välbalanserad kompletterande nationell reglering om personupp-
giftsbehandling på plats när förordningen börjar tillämpas. 

Utredaren ska bl.a. 

• undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, exem-
pelvis processuella bestämmelser, som förordningen kräver,

• analysera vilka bestämmelser om administrativa sanktionsavgif-
ter och andra sanktioner som Sverige behöver eller bör införa,

• överväga vilka kompletterande bestämmelser om t.ex. behandling
av känsliga personuppgifter och personnummer som bör införas i
den svenska generella regleringen,

• undersöka om det finns behov av generella bestämmelser för per-
sonuppgiftsbehandling utanför EU-rättens tillämpningsområde,
och

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga.
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I uppdraget ingår inte att överväga eller lämna förslag till grund-
lagsändringar. 

Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017. 

Den nuvarande och den nya regleringen 

Dataskyddsdirektivet – den nuvarande EU-regleringen 

Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom 
EU finns i dag i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseen-
de på behandling av personuppgifter och om behandling av det fria 
flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Direktivet syftar 
till att garantera en hög och i alla medlemsstater likvärdig skyddsnivå 
när det gäller enskilda personers fri- och rättigheter med avseende på 
behandling av personuppgifter, samt att främja ett fritt flöde av per-
sonuppgifter mellan medlemsstaterna i EU. 

Dataskyddsdirektivet gäller inte för behandling av personupp-
gifter på områden som faller utanför gemenskapsrätten, t.ex. allmän 
säkerhet, försvar, statens säkerhet och statens verksamhet på straff-
rättens område. 

Personuppgiftslagen – den nuvarande svenska regleringen 

Dataskyddsdirektivet har genomförts i svensk rätt huvudsakligen 
genom personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Bestämmel-
serna i personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot 
att deras personliga integritet kränks genom behandling av person-
uppgifter. Personuppgiftslagen följer i princip dataskyddsdirektivets 
struktur och innehåller liksom direktivet bestämmelser om bl.a. per-
sonuppgiftsansvar, grundläggande krav för behandling av person-
uppgifter, information till den registrerade, skadestånd och straff. 

Personuppgiftslagen är tillämplig även utanför EU-rättens område 
och gäller både för myndigheter och enskilda som behandlar person-
uppgifter. Personuppgiftslagen är samtidigt subsidiär vilket innebär 
att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande 
bestämmelser i en annan lag eller förordning. Det finns en stor 
mängd sådana bestämmelser i s.k. särskilda registerförfattningar som 
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främst reglerar hur olika myndigheter får behandla personuppgifter, 
t.ex. studiestödsdatalagen (2009:287) och polisdatalagen (2010:361). 
Men det finns också sådana bestämmelser i regleringar som primärt 
har andra syften än att reglera personuppgiftsbehandling, exempelvis i 
vapenlagen (1996:67) och kreditupplysningslagen (1973:1173). 

Personuppgiftslagen kompletteras också av bestämmelser i per-
sonuppgiftsförordningen (1998:1191), förkortad PUF, som bl.a. 
pekar ut Datainspektionen som tillsynsmyndighet enligt lagen. Data-
inspektionen bemyndigas i förordningen att meddela närmare före-
skrifter om bl.a. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten 
och vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige. 

Regeringsformen och kravet på lagreglering  
för viss personuppgiftsbehandling 

Sedan den 1 januari 2011 anges i 2 kap. 6 § andra stycket regerings-
formen att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot bety-
dande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan sam-
tycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden. Begränsningar av denna fri- och rättighet får 
enligt 2 kap. 20 § första stycket regeringsformen under vissa förut-
sättningar göras genom lag. Regleringen i regeringsformen innebär 
att viss personuppgiftsbehandling måste regleras i lag. 

Dataskyddsförordningen – den nya regleringen 

Inom kort förväntas Europaparlamentet och rådet fatta beslut om 
förordningen om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter (allmän uppgiftsskyddsförordning), nedan dataskyddsförord-
ningen.1 Förordningen utgör en ny generell reglering för person-
uppgiftsbehandling inom EU och kommer att ersätta det nuvarande 
dataskyddsdirektivet. Förordningen ska börja tillämpas två år räknat 
från den tjugonde dagen efter publicering i Europeiska unionens offi-

                                                                                                                                                          
1 Kommittédirektiven utgår från den version av förslaget som finns i dok. 5455/16 av den 
28 januari 2016. 
 



Bilaga 1 SOU 2017:39 

394 

ciella tidning. Det huvudsakliga syftet med förordningen är att ytter-
ligare harmonisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för 
att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kon-
troll över sina personuppgifter. 

Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirek-
tivets struktur och innehåll men innebär även en rad nyheter såsom 
en utökad informationsskyldighet, administrativa sanktionsavgifter 
och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsför-
ordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna men både förutsät-
ter och möjliggör kompletterande nationella bestämmelser av olika 
slag. Det finns t.ex. ett förhållandevis stort utrymme att behålla eller 
införa särregleringar för sådan personuppgiftsbehandling som är nöd-
vändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en 
rättslig skyldighet, utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller 
behandla uppgifter i samband med myndighetsutövning. 

Från dataskyddsförordningens tillämpningsområde undantas 
behandling av personuppgifter som utgör ett led i en verksamhet som 
a) inte omfattas av unionsrätten, b) utförs av medlemsstaterna när de 
utför aktiviteter som omfattas av den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, c) utförs av en fysisk person som ett led i verk-
samhet av privat natur eller som har samband med dennes hushåll 
eller d) utförs av behöriga myndigheter för ändamålen att förebygga, 
utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga på-
följder, inkluderande skydd mot samt förebyggande av hot mot all-
män säkerhet. Förordningen gäller inte heller för behandling av per-
sonuppgifter som utförs av EU:s institutioner, organ och byråer. 
Sådan behandling regleras i stället i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för 
enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen 
behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana 
uppgifter. 

Samtidigt med dataskyddsförordningen förväntas Europaparla-
mentet och rådet anta direktivet om skyddet av enskilda vid behöriga 
myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påfölj-
der, samt fri rörlighet för sådana uppgifter, nedan ”det nya data-
skyddsdirektivet”. Direktivet innehåller särregler för sådan person-
uppgiftsbehandling som behöriga myndigheter utför i syfte att före-
bygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
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påföljder, inkluderande skydd mot samt förebyggande av hot mot 
allmän säkerhet. Direktivet ska ersätta det gällande dataskyddsram-
beslutet (2008/977/RIF) som reglerar utbyte av personuppgifter mel-
lan medlemsstaterna inom denna sektor. Direktivets tillämpnings-
område omfattar till skillnad från rambeslutet emellertid även rent 
nationell personuppgiftsbehandling på området för brottsbekämp-
ning, brottmålshantering och straffverkställighet. Direktivet ska ha 
genomförts i svensk rätt senast två år efter att det har trätt i kraft. 

Vid vissa myndigheter, bl.a. de allmänna domstolarna, Kriminal-
våden och Kustbevakningen, kommer personuppgiftsbehandlingen 
att omfattas av antingen dataskyddsförordningen eller det nya data-
skyddsdirektivet beroende på vilket syfte uppgifterna behandlas för. 
Det gäller även Polismyndigheten som vid sidan av den brotts-
bekämpande verksamheten t.ex. sköter handräckning och handlägger 
olika typer av tillståndsärenden. Myndigheter vars kärnverksamhet 
huvudsakligen omfattas av det nya dataskyddsdirektivets tillämp-
ningsområde kommer också att tillämpa dataskyddsförordningen när 
de exempelvis överför uppgifter för ändamål utanför direktivets 
tillämpningsområde. 

Vid sidan av den EU-rättsliga dataskyddsregleringen finns 
Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter (CETS 108), den s.k. dataskydds-
konventionen. För svensk del har konventionen, som har ett generellt 
tillämpningsområde, främst betydelse för personuppgiftsbehandling 
utanför EU-regleringens tillämpningsområde. En översyn av konven-
tionen pågår inom Europarådet. 

Uppdraget 

Allmänna riktlinjer för uppdraget 

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra grunden för generell 
personuppgiftsbehandling inom EU. Detta innebär att personupp-
giftslagen och personuppgiftsförordningen, samt Datainspektionens 
föreskrifter i anslutning till denna reglering, måste upphävas. Det 
finns samtidigt ett behov av att ta fram en nationell reglering som på 
ett generellt plan kompletterar förordningen. En sådan komplette-
rande reglering behöver bl.a. innehålla bestämmelser om sanktioner 
och om tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen lämnar dess-
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utom utrymme för kompletterande nationella bestämmelser med 
ytterligare krav eller undantag i en rad andra frågor. 

Med anledning av detta finns det behov av en utredning. Det över-
gripande uppdraget för utredaren bör vara att föreslå författnings-
bestämmelser som på ett generellt plan kompletterar dataskydds-
förordningen. Vid utförandet av uppdraget är det viktigt att – i den 
mån utrymme finns på nationell nivå – hitta lämpliga avvägningar 
mellan skyddet för den personliga integriteten samt myndigheters, 
företags och enskildas behov av att kunna behandla personuppgifter. 
Förslagen ska utformas så att företagens administrativa börda inte 
ökar mer än nödvändigt. En lag som kompletteras av bestämmelser i 
en förordning samt en viss föreskriftsrätt för tillsynsmyndigheten 
kan vara en lämplig utgångspunkt för den aktuella kompletterande 
regleringen. 

Utredaren ska därför 

• lämna förslag till upphävande av den nuvarande generella person-
uppgiftsregleringen, och 

• lämna förslag till författningsbestämmelser som på ett generellt 
plan kompletterar dataskyddsförordningen. 

I utredarens uppdrag ingår inte att överväga eller lämna förslag till 
grundlagsändringar. Uppdraget omfattar inte heller att se över eller 
lämna förslag till förändringar av sådan sektorsspecifik reglering om 
behandling av personuppgifter som bl.a. finns i de särskilda register-
författningarna. 

Behovet av särskilt författningsstöd för behandling av personuppgifter i 
den offentliga sektorn 

De statliga och kommunala myndigheternas personuppgiftsbehand-
ling kommer huvudsakligen att ske med stöd av de rättsliga grunder 
som kommer till uttryck i artikel 6.1 c och e i dataskyddsförord-
ningen. Myndigheternas behandling av personuppgifter är alltså i 
normalfallet antingen nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet 
eller utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller i samband med 
myndighetsutövning. Detsamma gäller sådan behandling av person-
uppgifter som sker hos andra än myndigheter vid utförandet av för-
valtningsuppgifter, exempelvis bilprovningsföretag eller fristående 



SOU 2017:39 Bilaga 1 

397 

skolor. Det kan emellertid också gälla för andra verksamheter där 
arbetsuppgifterna mot bakgrund av verksamhetens syfte bedöms ha 
ett allmänt intresse. 

I dag sker behandling av detta slag till viss del med stöd av reg-
lering i särskilda registerförfattningar men i stor utsträckning enbart 
med stöd av den generella regleringen i personuppgiftslagen (10 § b), 
c) och d) PUL). Enligt artikel 6.3 i förordningen måste dock grunden 
för behandling av personuppgifter som bygger på någon av de rätts-
liga grunderna i artikel 6.1 c och e fastställas i unionsrätten eller den 
nationella rätten. Detta innebär att det inte kommer vara möjligt att 
endast stödja sig på den generella regleringen i förordningen vid sådan 
behandling. Det behöver därför analyseras vad dataskyddsförord-
ningens krav i denna del innebär i fråga om nationell författnings-
reglering och om det bör införas generella bestämmelser till stöd för 
åtminstone den offentliga sektorns behandling av personuppgifter. 
Informationshanteringsutredningen föreslår en sådan reglering i 8 § i 
förslaget till myndighetsdatalag (SOU 2015:39). Enligt förslaget får 
en myndighet behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att 
den ska kunna utföra sin verksamhet. Informationshanteringsutred-
ningens förslag med beaktande av de synpunkter som framförts vid 
remissbehandlingen är en lämplig utgångspunkt för utredarens analys. 

Utredaren ska därför 

• analysera om det behövs kompletterande bestämmelser som ger 
ett generellt stöd för myndigheters och andra organs behandling 
av personuppgifter, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 

Sanktioner 

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om att tillsyns-
myndigheterna ska besluta om administrativa sanktionsavgifter vid 
överträdelser av förordningens bestämmelser. I artikel 79 finns en 
detaljerad reglering av vilka faktorer som ska beaktas vid beslut om 
att utfärda sanktionsavgifter och bestämmande av avgiftens storlek. 
Kraven på ett effektivt rättsmedel i artikel 79.4 bör för svensk del 
tillgodoses genom att tillsynsmyndighetens beslut om sanktionsav-
gifter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
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Enligt artikel 79.3b får varje medlemsstat reglera om och i vilken 
utsträckning det ska vara möjligt att besluta om sanktionsavgifter 
mot myndigheter och offentliga organ i den medlemsstaten. Utre-
daren bör därför analysera om, och i så fall i vilken utsträckning, det 
bör vara möjligt att besluta om sanktionsavgifter inom den offentliga 
sektorn. Här bör en jämförelse göras med vad som gäller för t.ex. 
viten i allmänhet, miljösanktionsavgifter och sanktionsavgifter på 
arbetsmiljöområdet. 

Enligt artikel 79b ska medlemsstaterna fastställa regler om sank-
tioner för överträdelser av förordningen, särskilt för sådana över-
trädelser som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter. 
Medlemsstaterna ska också vidta alla åtgärder som är nödvändiga för 
att säkerställa att dessa bestämmelser tillämpas och underrätta kom-
missionen om de bestämmelser som antas. Det finns därför behov av 
att analysera och ta ställning till i vilken utsträckning överträdelser av 
förordningen bör bli föremål för sådana ytterligare sanktioner i 
Sverige. Det bör också analyseras om, och i så fall i vilken utsträck-
ning, dessa sanktioner bör vara tillämpliga inom den offentliga sek-
torn. 

I detta sammanhang kan det också behöva analyseras hur en regle-
ring med både administrativa sanktionsavgifter och andra sanktioner 
förhåller sig till det s.k. dubbelprövningsförbudet i artikel 4.1 i 
Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Utredaren ska därför 

• analysera vilka kompletterande bestämmelser om administrativa 
sanktionsavgifter och andra sanktioner som Sverige behöver eller 
bör införa, 

• bedöma om, och i så fall i vilken utsträckning, det bör vara möjligt 
att besluta om administrativa sanktionsavgifter och andra sank-
tioner mot myndigheter och offentliga organ, 

• analysera om ett system som kan leda till både administrativa 
sanktionsavgifter och andra sanktioner kan ge upphov till proble-
matik som rör dubbelprövning samt ta ställning till hur detta i så 
fall bör hanteras, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 
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Tillsynsmyndigheten 

Dataskyddsförordningen föreskriver i likhet med det nuvarande 
dataskyddsdirektivet att medlemsstaterna ska utse en eller flera 
självständiga tillsynsmyndigheter som ska ansvara för att övervaka 
tillämpningen av regleringen. Förordningen innehåller emellertid 
en betydligt mer detaljerad reglering av tillsynsmyndighetens roll, 
organisation och uppgifter än vad det nuvarande regelverket gör. 

Flertalet av dataskyddsförordningens bestämmelser om tillsyns-
myndigheten gäller direkt och medför inga krav på eller behov av 
kompletterande nationella bestämmelser. Vissa frågor är i och för 
sig reglerade genom förordningen men tillåter ytterligare nationell 
reglering. Detta gäller exempelvis regleringen om tillsynsmyndig-
hetens befogenheter i artikel 53. Det är vidare upp till medlemssta-
terna att inom vissa angivna ramar reglera bl.a. tillsynsmyndighetens 
organisation och utnämningen respektive avsättandet av dess med-
lemmar, samt se till att myndigheten har tillräckliga resurser. 

Dataskyddsförordningen innehåller en utförlig reglering som 
förpliktar de nationella tillsynsmyndigheterna att samarbeta med 
och assistera andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter (artiklarna 
54 a och 55). Detta innebär bl.a. skyldigheter att samråda och utby-
ta information. Tillsynsmyndigheterna ges också möjligheter att 
genomföra gemensamma insatser och utredningar där personal från 
olika medlemsstaters tillsynsmyndigheter deltar (artikel 56). Enligt 
artikel 56.3 får en tillsynsmyndighet, i överensstämmelse med natio-
nell lag, också överföra befogenheter till tillsynsmyndigheter i andra 
medlemsstater som är involverade i en gemensam insats. 

Regeringen beslutade i december 2014 att ge en särskild utreda-
re i uppdrag att utreda om skyddet för den personliga integriteten 
kan stärkas genom att samla tillsynen över personuppgiftsbehand-
ling hos en myndighet. Utredningen, som antagit namnet Utred-
ningen om tillsynen över den personliga integriteten, ska redovisa 
sitt uppdrag senast den 30 september 2016. I utredningens uppdrag 
ingår bl.a. att lämna de förslag som behövs för att myndigheten ska 
kunna fullgöra de uppgifter som den nu aktuella EU-reformen 
medför. 

Vilken eller vilka myndigheter som ska ha till uppgift att ansvara 
för tillsynen på dataskyddsförordningens tillämpningsområde (arti-
kel 46.1), anpassningsfrågor som rör myndighetens organisation och 
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utnämningen respektive avsättandet av medlemmar (artiklarna 47–49 
i relevanta delar), nationell representation i Europiska dataskydds-
styrelsen (artikel 46.2) samt resurser (artikel 47.5) och anknytande 
frågor får anses ligga inom ramen för uppdraget till Utredningen om 
tillsynen över den personliga integriteten. I den utredningens upp-
drag får det också bl.a. anses ingå att överväga om tillsynsmyndig-
heten bör ges andra befogenheter än de som anges i dataskyddsför-
ordningen (artikel 53.4) samt att analysera vilket utrymme och behov 
det finns av regler om exempelvis myndighetens uppgifter (artikel 52) 
i instruktionen till myndigheten. Dessa frågor ingår därför inte i 
utredarens uppdrag. 

I utredarens uppdrag ingår däremot att närmare analysera möjlig-
heten att överföra utredningsbefogenheter till tillsynsmyndigheter i 
andra medlemsstater. 

Utredaren ska därför 

• bedöma om det bör införas bestämmelser som möjliggör en över-
föring av den svenska tillsynsmyndighetens befogenheter till en 
annan medlemsstats tillsynsmyndighet, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 

Vissa processuella frågor 

Av artikel 53.2 i förordningen framgår att utövandet av tillsynsmyn-
dighetens befogenheter ska vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder, 
bl.a. effektiva rättsmedel. Enligt artikel 53.1 db ska tillsynsmyndig-
heten ha befogenhet att få tillgång till en personuppgiftsansvarigs eller 
ett personuppgiftsbiträdes lokaler och utrustning i överensstämmelse 
med unionsrätten eller nationell processrätt. Vidare anges i artikel 53.3 
att varje medlemsstat ska föreskriva att tillsynsmyndigheten ska ha 
möjlighet att fästa judiciella myndigheters uppmärksamhet på över-
trädelser av förordningen och, när det är lämpligt, inleda eller på annat 
sätt delta i rättsliga processer för att se till att förordningen efterlevs. 

Den registrerade ska, enligt dataskyddsförordningen, ha en rätt 
att framföra klagomål hos tillsynsmyndigheten (artikel 73.1). Vidare 
ska fysiska och juridiska personer ha en rätt till ett effektivt rätts-
medel mot tillsynsmyndighetens rättsligt bindande beslut som rör 
dem (artikel 74.1). Detta torde för svensk del bäst tillgodoses ge-
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nom en rätt för enskilda att överklaga tillsynsmyndighetens beslut 
till allmän förvaltningsdomstol. 

Enligt artikel 74.2 ska registrerade som framfört ett klagomål till 
tillsynsmyndigheten ha en rätt till ett effektivt rättsmedel om myn-
digheten inte hanterar klagomålet eller informerar den registrerade 
om utgången inom tre månader. Detta torde innebära att den 
registrerade under vissa förhållanden ska ha möjlighet att föra en 
dröjsmålstalan mot tillsynsmyndigheten. 

En registrerad ska vidare ha en rätt till ett effektivt rättsmedel 
direkt mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 
om den registrerade anser sig ha fått sina rättigheter enligt förord-
ningen åsidosatta (artikel 75). I enlighet med artikel 76.1 i data-
skyddsförordningen ska den registrerade också ha rätt att ge mandat 
till en integritetsskyddsorganisation att företräda honom eller henne 
gentemot tillsynsmyndigheten och processa i domstol. Det bör för 
svenskt vidkommande inte vara aktuellt att utnyttja möjligheten 
enligt förordningen att ge en sådan organisation rätt att föra talan 
även utan den registrerades mandat (artikel 76.2). 

Om en behörig nationell domstol har information om att en 
process som rör samma sak redan pågår i en domstol i en annan 
medlemsstat får domstolen under vissa förutsättningar vilandeför-
klara målet (artikel 76a.1 och 76a.2). En domstol i första instans 
kan också efter ansökan av någon av parterna förklara sig sakna 
behörighet om den andra medlemsstatens domstol har behörighet 
och lagen i den medlemsstaten tillåter en förening av målen (arti-
kel 76a.2a). 

I dataskyddsförordningen finns vidare bestämmelser om skade-
stånd (artikel 77). En enskild som har drabbats av materiell eller im-
materiell skada genom att hans eller hennes personuppgifter har 
behandlats på ett sätt som inte är förenligt med förordningen har 
under vissa närmare angivna förutsättningar rätt till ersättning av den 
personuppgiftsansvarige eller dennes personuppgiftsbiträde. Förord-
ningen reglerar i vilken medlemsstat en talan om skadestånd ska 
väckas medan nationell rätt styr vilken domstol i den medlemsstaten 
som är behörig (artikel 75.2 och artikel 77.6). 

Behovet av kompletterande nationella bestämmelser i de ovan-
stående frågorna behöver bli föremål för närmare analys.   



Bilaga 1 SOU 2017:39 

402 

Utredaren ska därför 

• analysera i vilken utsträckning det behövs kompletterande 
bestämmelser om utövandet av tillsynsmyndighetens befogen-
heter, 

• analysera i vilken utsträckning det behövs kompletterande 
bestämmelser om de rättsmedel för enskilda som regleras i 
dataskyddsförordningen, 

• analysera om det behövs kompletterande bestämmelser om sådana 
integritetsskyddsorganisationer som regleras i förordningen, 

• analysera om det behövs kompletterande bestämmelser om 
vilandeförklaring eller skadestånd, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 

Sekretessfrågor 

Enligt 32 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
förkortad OSL, gäller sekretess hos Datainspektionen, bl.a. i ärenden 
om tillstånd eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska 
handläggas av inspektionen. Sekretessen gäller för uppgifter om en 
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas 
att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men 
om uppgiften röjs. I 11 kap. 1 § första stycket OSL finns dessutom 
vissa bestämmelser om överföring av sekretess i tillsynsverksamhet. 

I förarbetena till personuppgiftslagen framhålls att motsvarig-
heten till 32 kap. 1 § OSL i den nu upphävda sekretesslagen 
(1980:100) vid behov skulle tolkas EG-konformt i förhållande till 
kravet på tystnadsplikt för tillsynsmyndighetens medlemmar och 
personal i dataskyddsdirektivets artikel 28.7 (propositionen Per-
sonuppgiftslag, prop. 1997/98:44 s. 146). I artikel 49.2 i dataskydds-
förordningen finns ett motsvarande krav på tystnadsplikt och det 
behöver analyseras om denna artikel innebär behov av att anpassa de 
nuvarande sekretessbestämmelserna på något sätt. 

Enligt artikel 36.4 ska ett uppgiftsskyddsombud vara bundet av 
sekretess eller tystnadsplikt rörande utförandet av hans eller hennes 
uppgifter i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt. Någon 
motsvarande reglering finns inte i det nuvarande dataskyddsdirek-
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tivet. Det behöver utredas vilken reglering som behöver införas i 
svensk rätt med anledning av denna artikel. 

Enligt 21 kap. 7 § OSL gäller sekretess för personuppgift om det 
kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behand-
las i strid med personuppgiftslagen. Eftersom personuppgiftslagen 
ska upphävas behöver bestämmelsen ses över. Även 10 kap. 27 § 
och 40 kap. 5 § OSL innehåller hänvisningar till personuppgifts-
lagen och behöver anpassas till den nya regleringen. 

Utredaren ska därför 

• analysera om nuvarande sekretessbestämmelser behöver anpas-
sas med anledning av förordningens reglering om tystnadsplikt 
hos tillsynsmyndigheten, 

• analysera vilken reglering som behöver införas i svensk rätt med 
anledning av förordningens bestämmelser om sekretess och 
tystnadsplikt för personuppgiftsombud, 

• överväga hur de bestämmelser i offentlighets- och sekretess-
lagen som innehåller hänvisningar till personuppgiftslagen bör 
anpassas till den nya regleringen, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 

Nationella begränsningar av vissa skyldigheter och rättigheter 

Genom artikel 21.1 i dataskyddsförordningen ges medlemsstaterna 
möjlighet att begränsa omfattningen av vissa av de skyldigheter och 
rättigheter som förordningen föreskriver. Detta gäller bl.a. infor-
mationsskyldigheten (artiklarna 14–15) och rätten för den registre-
rade att motsätta sig behandling (artikel 19). Sådana begränsningar får 
göras endast om de är förenliga med det väsentliga innehållet i de 
grundläggande fri- och rättigheterna samt är en nödvändig och 
proportionerlig åtgärd i ett demokratiskt samhälle till skydd för vissa 
angivna intressen, såsom nationell säkerhet, försvaret, allmän säkerhet 
eller förebyggande, undersökning eller avslöjande av brott. I arti-
kel 21.2 finns vidare krav på vad nationella bestämmelser med denna 
typ av begränsningar ska innehålla. 

I det nuvarande dataskyddsdirektivet finns motsvarande regle-
ring om undantag i artikel 13. Undantag med stöd av den bestäm-
melsen tas ofta in i sektorsspecifik lagstiftning. I 8 a § PUL finns 
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emellertid ett generellt bemyndigande för regeringen att meddela 
föreskrifter om undantag av detta slag. I förarbetena till paragrafen 
uttalas att det kan uppkomma situationer som inte har varit möjliga 
att förutse vid utarbetandet av särlagstiftning och att det därför är 
befogat att regeringen har möjlighet att föreskriva om undantag, 
t.ex. i avvaktan på att särlagstiftning hinner utarbetas eller ändras 
(propositionen Översyn av personuppgiftslagen, prop. 2005/06:173 
s. 56). I 27 § PUL finns vidare ett särskilt undantag till informa-
tionsskyldigheten vid sekretess och tystnadsplikt. I utredningens 
uppdrag bör ingå att överväga om det finns behov av bestämmelser av 
detta slag i den generella regleringen som ska komplettera förord-
ningen. 

Utredaren ska därför 

• överväga om det bör införas bestämmelser om undantag till vissa 
av förordningens skyldigheter och rättigheter i den komplet-
terande regleringen, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 

Kompletterande regler om behandling av känsliga personuppgifter  
och uppgifter om lagöverträdelser 

Dataskyddsförordningen innehåller i likhet med dataskyddsdirektivet 
och personuppgiftslagen ett principiellt förbud mot att behandla 
känsliga personuppgifter (artikel 9.1). Med känsliga personuppgifter 
avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackför-
ening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som specifikt be-
handlas för att unikt identifiera individer eller uppgifter som rör hälsa 
eller sexualliv. Förbudet är förenat med ett antal viktiga undantag 
(artikel 9.2–9.5). För att vissa av undantagen ska vara tillämpliga krävs 
att grunden för sådana behandlingar på olika sätt kommer till uttryck 
i unionsrätten eller i nationell lagstiftning. 

Möjligheten att göra undantag från förbudet kommer i svensk 
rätt i stor utsträckning att utnyttjas genom sektorsspecifik lagstift-
ning. I dag finns dock vissa undantagsbestämmelser i 15–19 §§ 
PUL. Som exempel kan nämnas att känsliga personuppgifter, enligt 
19 § andra stycket PUL, får behandlas för forskningsändamål om 
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behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor. 

Det finns i dag också en möjlighet för regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer att enligt 20 § PUL meddela före-
skrifter om ytterligare undantag om det behövs med hänsyn till ett 
viktigt allmänt intresse. Med stöd av detta bemyndigande har reger-
ingen föreskrivit att myndigheter får behandla känsliga person-
uppgifter i löpande text om uppgifterna har lämnats in i ett ärende 
eller är nödvändiga för handläggningen av det (8 § PUF). 

Utgångspunkten bör vara att det även i fortsättningen kommer att 
behövas vissa bestämmelser om undantag från förbudet att behandla 
känsliga personuppgifter av det slag som i dag finns i personupp-
giftslagen och personuppgiftsförordningen. Det bör därför ingå i 
uppdraget att analysera hur sådana bestämmelser kan utformas i den 
kompletterande regleringen. 

Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser och liknande 
uppgifter som i dag regleras i 21 § PUL kommer genom artikel 9a i 
dataskyddsförordningen även fortsättningsvis att vara föremål för 
särskilda begränsningar. Som huvudregel får sådana uppgifter endast 
behandlas under kontroll av en officiell myndighet eller om det är 
tillåtet i unionsrätten eller i nationell rätt, som i så fall ska innehålla 
adekvata regler till skydd för den registrerades fri- och rättigheter. 

I likhet med vad som gäller för känsliga personuppgifter får per-
sonuppgifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter, enligt 21 § 
andra stycket PUL, behandlas för forskningsändamål om behand-
lingen har godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor. Även här har regeringen eller den myndighet reger-
ingen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om ytterligare 
undantag. Till detta kommer en möjlighet för regeringen att besluta 
om undantag i enskilda fall, som också kan överlåtas åt tillsynsmyn-
digheten. 

I uppdraget bör ingå att analysera i vilken utsträckning det bör 
införas regler i den kompletterande regleringen som tillåter behand-
ling av uppgifter om lagöverträdelser som inte sker under kontroll av 
en officiell myndighet. En lämplig utgångspunkt för en sådan analys 
är den befintliga regleringen om behandling för forskningsändamål 
och den delegerade föreskriftsrätten i personuppgiftslagen.   
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Utredaren ska därför 

• överväga vilka kompletterande bestämmelser om undantag från 
förbudet att behandla känsliga personuppgifter som bör finnas i 
den generella regleringen, 

• analysera i vilken utsträckning det bör införas regler i den kom-
pletterande regleringen som tillåter behandling av uppgifter om 
lagöverträdelser som inte sker under kontroll av en officiell 
myndighet, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 

Kompletterande regler om behandling av personnummer  
eller samordningsnummer 

I 22 § PUL finns särskilda bestämmelser om när personnummer eller 
samordningsnummer får behandlas. Bestämmelsen är ett genom-
förande av artikel 8.7 i dataskyddsdirektivet där det föreskrivs att 
medlemsstaterna ska bestämma på vilka villkor ett nationellt identi-
fikationsnummer eller något annat vedertaget sätt för identifiering 
får behandlas. 

Även dataskyddsförordningen ger medlemsstaterna möjlighet att 
bestämma särskilda villkor för när ett nationellt identifieringsnum-
mer eller liknande identifieringsuppgift får behandlas (artikel 80b). 
Enligt förordningen ska sådana villkor innebära att identifierings-
uppgifterna bara får användas om det vidtas lämpliga åtgärder till 
skydd för den registrerades fri- och rättigheter i enlighet med för-
ordningen. I uppdraget bör det ingå att överväga om det även fort-
sättningsvis bör finnas begränsande villkor för behandling av per-
sonnummer eller samordningsnummer. 

Utredaren ska därför 

• överväga om särskilda villkor bör gälla för behandling av person-
nummer eller samordningsnummer, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 
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Krav på förhandstillstånd för vissa särskilt integritetskänsliga 
behandlingar? 

Enligt dataskyddsförordningen krävs att den personuppgiftsansva-
rige gör en dataskyddskonsekvensanalys före vissa typer av högrisk-
behandlingar av personuppgifter (artikel 33). Om en sådan kon-
sekvensanalys indikerar att den tänkta behandlingen skulle innebära 
en hög risk, ska den personuppgiftsansvarige under vissa förutsätt-
ningar och på ett visst sätt samråda med tillsynsmyndigheten (arti-
kel 34.2–34.6). Enligt artikel 34.7a har medlemsstaterna dessutom 
möjlighet att införa krav på förhandstillstånd för sådana behand-
lingar som utförs i det allmännas intresse, inklusive behandling av 
uppgifter som rör socialt skydd och folkhälsa. 

Enligt 41 § PUL har regeringen i dag möjlighet att meddela 
föreskrifter om att behandlingar som innebär särskilda risker för 
otillbörligt intrång i den personliga integriteten ska anmälas för för-
handskontroll till tillsynsmyndigheten. Det har tidigare funnits vissa 
sådana bestämmelser i personuppgiftsförordningen men dessa har 
upphävts. Viss behandling som regleras i särskild ordning, t.ex. 
Skatteverkets behandling av personuppgifter i samband med brotts-
utredningar, omfattas däremot av bestämmelser om förhandskon-
troll. I sammanhanget kan också huvudregeln i kameraövervaknings-
lagen (2013:460) nämnas som innebär att det krävs tillstånd från 
länsstyrelsen för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att 
den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. 

Det bör mot denna bakgrund övervägas om regeringen också fort-
sättningsvis ska ha en generell möjlighet att meddela föreskrifter i 
frågan om krav på förhandstillstånd eller om sådana föreskrifter 
endast bör tas in i sådan sektorsspecifik lagstiftning som ligger utan-
för utredningens uppdrag. 

Utredaren ska därför 

• överväga om regeringen även fortsättningsvis ska ges en generell 
rätt att meddela föreskrifter om krav på förhandstillstånd i vissa 
fall, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 
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Barns samtycke i vissa fall 

Enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen kan den registrerades 
samtycke utgöra en rättslig grund för behandling av personuppgifter. 
För att ett samtycke ska vara giltigt när informationssamhällets 
tjänster erbjuds direkt till ett barn under 16 år krävs, enligt artikel 8.1 
i förordningen, vårdnadshavarens samtycke eller dennes godkän-
nande av barnets samtycke. Den personuppgiftsansvarige ska i dessa 
fall göra rimliga ansträngningar för att kontrollera att samtycke ges 
eller godkänns av vårdnadshavaren. Medlemsstaterna har möjlighet 
att sänka den aktuella åldersgränsen från 16 år till lägst 13 år, vilket 
motsvarar den åldersgräns som vissa tjänsteleverantörer använder sig 
av. De aktuella bestämmelserna i förordningen ska inte påverka den 
allmänna kontraktsrätten i medlemsstaterna, såsom regler om giltig-
het, ingående eller verkan av ett avtal med ett barn (artikel 8.2). 

I personuppgiftslagen saknas motsvarande särbestämmelser för 
barns samtycke. En bedömning av om den underåriges samtycke ska 
anses giltigt får som huvudregel därmed göras från fall till fall. För ett 
giltigt samtycke krävs att den registrerade är kapabel att förstå inne-
börden av samtycket. Enligt Datainspektionen kan en tumregel vara 
att den som är 15 år normalt anses kapabel att ta ställning i sam-
tyckesfrågan. Det kan dock finnas andra rättsliga hinder mot vissa 
typer av personuppgiftsbehandlingar, exempelvis när det gäller att 
skicka direktreklam till barn. 

Utredaren ska mot denna bakgrund 

• analysera för- och nackdelar med att sätta en lägre åldersgräns än 
förordningens 16 år när det gäller krav på vårdnadshavares sam-
tycke eller dennes godkännande av barnets samtycke, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 

Hur ska certifieringsorgan godkännas? 

Dataskyddsförordningen innehåller liksom nuvarande reglering 
bestämmelser om att bl.a. medlemsstaterna och tillsynsmyndighe-
terna ska uppmuntra till att sammanslutningar av personuppgifts-
ansvariga tar fram uppförandekoder för personuppgiftsbehandlingen i 
en viss bransch eller liknande (artikel 38). Syftet är att bidra till en 
korrekt tillämpning av förordningen. Utkast till uppförandekoder ska 
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kunna ges in till tillsynsmyndigheten för att därefter godkännas och 
publiceras enligt en viss procedur. Tillsynsmyndigheterna har också 
möjlighet att godkänna särskilda organ som, vid sidan av tillsyns-
myndigheten, ska övervaka att de godkända uppförandekoderna följs 
(artikel 38a). 

Enligt artikel 39 i dataskyddsförordningen ska medlemsstaterna, 
Europiska dataskyddsstyrelsen och kommissionen, framför allt på 
unionsnivå, även uppmuntra till att det införs certifieringsmekanis-
mer och märkningar i syfte att personuppgiftsansvariga och per-
sonuppgiftsbiträden ska kunna visa att de uppfyller kraven i förord-
ningen. Sådan certifiering kan antingen utföras av särskilda certifie-
ringsorgan eller av tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen 
kräver att medlemsstaterna inför bestämmelser för hur sådana sär-
skilda certifieringsorgan ska godkännas (artikel 39a). Ett sådant organ 
kan antingen godkännas av tillsynsmyndigheten eller genom ackre-
ditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och mark-
nadskontroll i samband med saluföring av produkter. 

Utredaren ska därför 

• bedöma hur certifieringsorgan ska godkännas, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 

Förhållandet till yttrande- och informationsfriheten  
och offentlighetsprincipen 

Enligt beaktandesats 72 i det nuvarande dataskyddsdirektivet är det 
möjligt att vid genomförandet av direktivet ta hänsyn till principen 
om allmänhetens rätt till tillgång till allmänna handlingar. Vidare ska 
medlemsstaterna, enligt artikel 9 i direktivet, med avseende på 
behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska 
ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande, besluta om undan-
tag och avvikelser från delar av direktivet om det är nödvändigt för att 
förena rätten till privatlivet med reglerna om yttrandefriheten. 

Vid genomförandet av dataskyddsdirektivet gjorde regeringen 
bedömningen att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen inte behövde ändras (prop. 1997/98:44 s. 50). I 7 § första 
stycket PUL finns en upplysningsbestämmelse om att bestämmelser-
na i lagen inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot 
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bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen. I 8 § första stycket PUL upplyses vidare att bestämmelserna i 
lagen inte tillämpas i den utsträckning det skulle inskränka en 
myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att 
lämna ut personuppgifter. När det gäller förhållandet till yttrande- 
och informationsfriheten utanför tryckfrihetsförordningens och ytt-
randefrihetsgrundlagens tillämpningsområde görs i 7 § andra stycket 
PUL undantag från flertalet av lagens bestämmelser vid personupp-
giftsbehandling som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande. Undantaget för journalistiska 
ändamål är inte begränsat till journalister eller traditionella mass-
medier. Även en privatperson kan anses behandla personuppgifter för 
sådana ändamål, t.ex. på en blogg. 

I dataskyddsförordningen finns bestämmelser som ger ett tyd-
ligt utrymme för nationell reglering om förhållandet mellan, å ena 
sidan, skyddet för personuppgifter och, å andra sidan, yttrande- 
och informationsfriheten och offentlighetsprincipen. 

Enligt artikel 80.1 i dataskyddsförordningen ska medlemsstaternas 
nationella lagstiftning förena rätten till skydd av personuppgifter i 
enlighet med förordningen med rätten till yttrande- och informa-
tionsfrihet. Detta ska omfatta personuppgiftsbehandling för journa-
listiska och akademiska ändamål samt för konstnärligt eller litterärt 
skapande. När det gäller behandling för sådana ändamål ska medlems-
staterna enligt artikel 80.2 föreskriva om undantag eller avvikelser 
från stora delar av förordningens bestämmelser om det behövs för att 
förena rätten till skydd för personuppgifter med yttrande- och infor-
mationsfriheten. Medlemsstaterna ska enligt artikel 80.3 underrätta 
kommissionen om de undantagsbestämmelser som de har antagit 
med stöd av denna reglering. 

Enligt artikel 80a i dataskyddsförordningen får personuppgifter 
i allmänna handlingar hos en myndighet eller vissa typer av organ 
lämnas ut i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt i syfte att 
förena allmänhetens tillgång till allmänna handlingar med rätten till 
skydd av personuppgifter i enlighet med förordningen. 

Enligt regeringens bedömning innebär denna reglering att det blir 
tydligare än i det nuvarande dataskyddsdirektivet att den EU-rättsliga 
dataskyddsregleringen inte inkräktar på området för tryckfrihets-
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Som konstateras under 
avsnittet om de allmänna riktlinjerna för uppdraget ingår det därför 
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inte i utredarens uppdrag att överväga eller lämna förslag till grund-
lagsändringar. 

Utanför tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 
tillämpningsområde torde det även fortsättningsvis finnas behov av 
bestämmelser som – liksom 7 § andra stycket PUL – balanserar per-
sonuppgiftsskyddet mot yttrande- och informationsfriheten. Det bör 
därför ingå i uppdraget att analysera hur sådana regler bör utformas. 

Utredaren ska därför 

• analysera hur bestämmelser som balanserar personuppgiftsskyd-
det mot yttrande- och informationsfriheten utanför tryckfrihets-
förordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområ-
de bör utformas, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 

Myndigheters bevarande av allmänna handlingar och behandling av 
personuppgifter för arkivering i allmänhetens intresse samt för 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska 
ändamål 

I personuppgiftslagen finns vissa centrala bestämmelser som rör la-
gens förhållande till myndigheters arkivering av allmänna handling-
ar och sådan personuppgiftsbehandling som sker för historiska, 
statistiska eller vetenskapliga ändamål. 

Av 8 § andra stycket PUL framgår att lagens bestämmelser inte 
hindrar att en myndighet arkiverar och bevarar allmänna handlingar 
eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. I förarbetena 
till personuppgiftslagen bedömdes att myndigheternas bevarande av 
allmänna handlingar är tillåtet enligt de grundläggande bestämmel-
serna i dataskyddsdirektivet, så länge de inte innehåller känsliga per-
sonuppgifter. Det bedömdes däremot att ett särskilt undantag krävdes 
för att myndigheterna också skulle kunna bevara känsliga person-
uppgifter. Det aktuella undantaget i 8 § andra stycket PUL omfattar 
också den insamling och det långtidsbevarande av personuppgifter 
som sker hos de särskilda arkivmyndigheterna (prop. 1997/98:44 
s. 47–48). 

I 9 § PUL – där de grundläggande kraven på behandlingen av per-
sonuppgifter regleras – finns vissa bestämmelser som särskilt rör 
behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Här 
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framgår exempelvis att en behandling av personuppgifter för sådana 
ändamål inte ska anses oförenlig med insamlingsändamålen (andra 
stycket). Det finns vidare regler om hur länge personuppgifter får 
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål (tredje 
stycket) och begränsningar av när personuppgifter som behandlas för 
sådana ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
registrerade (fjärde stycket). Begränsningen i 9 § fjärde stycket PUL 
är en sådan lämplig skyddsåtgärd som krävs enligt artikel 6 i data-
skyddsdirektivet. Enligt 8 § andra stycket PUL gäller dock inte denna 
begränsning för myndigheters användning av personuppgifter i all-
männa handlingar. Detta undantag bygger på att det för sådana per-
sonuppgifter finns andra lämpliga skyddsåtgärder i form av bestäm-
melser om sekretess och skydd för arkiv (prop. 1997/98:44 s. 64). 

I dataskyddsförordningen finns ett antal bestämmelser som sär-
skilt rör personuppgiftsbehandling för arkivändamål i allmänhetens 
intresse samt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller för statistiska ändamål. Enligt artikel 

5.1 b gäller exempelvis att behandling av personuppgifter för 
sådana ändamål, i enlighet med artikel 83.1, inte ska anses oförenlig 
med de ursprungliga ändamålen. Av artikel 5.1 e följer att person-
uppgifter får lagras under en längre tid än vad som normalt gäller, 
om uppgifterna enbart kommer att behandlas för arkivändamål i 
allmänhetens intresse eller för vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller för statistiska ändamål. Den förlängda bevarande-
tiden gäller i den mån som lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder vidtas i enlighet med kraven i artikel 83.1 för att skydda de 
registrerades fri- och rättigheter. Det finns också särskilda bestäm-
melser som innebär undantag från förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter för aktuella ändamål i artikel 9.2 i, vilket har berörts 
i ett tidigare avsnitt. 

I artikel 19.2aa i dataskyddsförordningen föreskrivs vidare att den 
registrerade ska ha rätt att motsätta sig behandling för vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål av skäl 
som rör hans eller hennes personliga situation, om inte behandlingen 
är nödvändig för utförandet av en arbetsuppgift av allmänt intresse. 
Genom artikel 83.2 och 83.3 ges medlemsstaterna möjlighet att före-
skriva om undantag från denna och vissa andra av rättigheterna i för-
ordningen. Detta får emellertid bara göras i den mån det kan antas att 
de aktuella rättigheterna skulle göra det omöjligt eller allvarligt försvå-
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ra uppnåendet av de särskilda ändamålen med behandlingen och 
sådana undantag är nödvändiga för att ändamålen ska kunna uppfyllas. 

De generella kraven på skyddsåtgärder i artikel 83.1 och särskilda 
bestämmelser om exempelvis lagringstid och gallring aktualiseras i 
stor utsträckning i sektorsspecifik lagstiftning. Detsamma gäller 
behovet av undantag med stöd av artikel 83.2 och 82.3 i förordningen. 
Det är emellertid av central betydelse att myndigheternas bevarande 
av allmänna handlingar inte hindras av dataskyddsregleringen och att 
myndigheternas möjlighet att använda uppgifter i dessa handlingar 
säkerställs. På samma sätt behöver en ändamålsenlig behandling av 
personuppgifter för annan arkivering i allmänhetens intresse samt för 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska 
ändamål garanteras, samtidigt som skyddet för den registrerades fri- 
och rättigheter beaktas. Utgångspunkten bör därför vara att vissa 
grundläggande bestämmelser, liknande de som i dag finns i person-
uppgiftslagen, behöver tas in i den generella regleringen som ska 
komplettera dataskyddsförordningen. 

Utredaren ska därför 

• analysera vilka kompletterande bestämmelser om myndigheters 
bevarande av allmänna handlingar, användning av uppgifter i dessa 
och överlämnande av arkivmaterial till en arkivmyndighet som 
behövs i den generella regleringen, 

• analysera vilka övriga kompletterande bestämmelser om behand-
ling av personuppgifter för arkivering i allmänhetens intresse samt 
för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för 
statistiska ändamål som bör finnas i den generella regleringen, och 

• lämna lämpliga författningsförslag. 

Personuppgiftsbehandling utanför EU-rättens tillämpningsområde  

Personuppgiftslagen är generellt tillämplig vilket innebär att den 
också gäller för sådan behandling som faller utanför det nuvarande 
dataskyddsdirektivets tillämpningsområde, t.ex. statens verksamhet 
på straffrättens område, allmän säkerhet och försvar. Anledningen 
till att man valde denna lösning var bl.a. att det ansågs särskilt 
viktigt med ett starkt integritetsskydd för personuppgifter inom all 
offentlig verksamhet. Vidare ansågs den valda lösningen garantera 
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att behovet av särregler i förhållande till personuppgiftslagen alltid 
övervägs noga i den ordning som krävs för författningsgivning 
(prop. 1997/98:44 s. 40–41). 

Dataskyddsförordningens tillämpningsområde motsvarar huvud-
sakligen det nuvarande dataskyddsdirektivets. Det nya dataskydds-
direktivets tillämpningsområde omfattar dock – till skillnad från det 
nuvarande dataskyddsrambeslutet – myndigheters rent nationella 
personuppgiftsbehandling för brottsbekämpande och liknande ända-
mål. Detta innebär att den nya EU-rättsliga dataskyddsregleringen 
kommer att täcka ett något större område. Det kommer emellertid 
fortfarande att finnas ett område som inte täcks av EU-regleringen. 

Inom detta område har Sverige i dag vissa särskilda regelverk för 
behandling av personuppgifter, t.ex. lagen (2007:258) om behandling 
av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksam-
het och militära säkerhetstjänst och lagen (2007:259) om behandling 
av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- 
och utvecklingsverksamhet. Av 1 § andra stycket i respektive lag 
framgår att personuppgiftslagen inte gäller vid personuppgiftsbehand-
ling enligt den aktuella lagen. För Försvarsmaktens och Försvarets 
radioanstalts övriga verksamheter där personuppgiftsbehandling kan 
förekomma, t.ex. i samband med myndigheternas interna och admi-
nistrativa åtgärder, tillämpas till största del personuppgiftslagen. 

Lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalför-
svarspliktiga är ett exempel på lagstiftning som gäller utöver person-
uppgiftslagen. Det innebär att personuppgiftslagens regler är tillämp-
liga i den utsträckning det inte finns avvikande bestämmelser i lagen 
om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. 

I utredarens uppdrag ingår inte att se över de lagar på försvarsom-
rådet som nu har nämnts eller andra sektorsspecifika särregleringar. 
Det kan emellertid förekomma personuppgiftsbehandling utanför 
EU-rättens tillämpningsområde som inte omfattas av någon sektors-
specifik reglering. Utredaren bör undersöka denna fråga närmare och 
överväga om det finns behov av en generell reglering för sådan 
personuppgiftsbehandling. En sådan reglering skulle exempelvis kun-
na innebära att bestämmelserna i förordningen i relevanta delar görs 
tillämpliga inom detta område. 

Utredaren ska därför 

• undersöka om det finns personuppgiftsbehandling utanför EU-
rättens tillämpningsområde som inte omfattas av särreglering, 
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• överväga om det behöver införas generella bestämmelser för sådan 
personuppgiftsbehandling, och 

• lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga. 

Förhållandet till sektorsspecifik reglering  
och behovet av övergångsbestämmelser 

Personuppgiftslagen är subsidiär, vilket innebär att lagen inte ska till-
lämpas om det finns avvikande bestämmelser i en annan lag eller för-
ordning (2 § PUL). Sådana bestämmelser finns bl.a. i särskilda regis-
terförfattningar. Frågan om förhållandet till sektorsspecifik reglering 
kan aktualiseras även när det gäller den kompletterande reglering som 
utredaren ska lägga fram förslag till. Så kan exempelvis vara fallet när 
det gäller eventuella förslag till bestämmelser om stöd för behandling 
av personuppgifter i den offentliga sektorn och till generell reglering 
för personuppgiftsbehandling utanför EU-rättens tillämpningsom-
råde. I uppdraget ingår därför att analysera om det finns behov att reg-
lera förhållandet mellan den kompletterande regleringen och sektors-
specifika föreskrifter. 

Personuppgiftslagen måste upphävas redan i samband med att 
dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Det kan därför finnas behov 
av övergångsbestämmelser som i första hand innebär att lagen under 
en övergångsperiod fortsätter att gälla för sådan personuppgifts-
behandling som inte täcks av förordningens tillämpningsområde. 

Utredaren ska därför 

• analysera hur bestämmelserna i det kompletterande generella 
regelverket bör förhålla sig till bestämmelser om behandling av 
personuppgifter i annan lag eller förordning, 

• lämna behövliga och lämpliga författningsförslag, och 

• lämna förslag till lämpliga övergångsbestämmelser. 

Övriga frågor 

Utredaren är oförhindrad att inom de ramar som anges i de allmänna 
riktlinjerna ta upp och belysa även andra frågeställningar som är rele-
vanta för uppdraget. Om utredaren kommer fram till att det krävs 
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eller är lämpligt med kompletterande generella nationella bestämmel-
ser i andra delar än de som ska utredas särskilt, ska sådana föreslås. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen 
för det allmänna och för enskilda. Om förslagen kan förväntas leda 
till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur 
dessa ska finansieras. Utredaren ska särskilt ange konsekvenser för 
företagen i form av kostnader och ökade administrativa bördor. Utre-
daren ska också redovisa förslagens konsekvenser för den personliga 
integriteten. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska hålla sig informerad om och beakta relevant arbete 
som bedrivs inom Regeringskansliet, utredningsväsendet och inom 
EU. Vid anpassningen av svensk rätt till den nya EU-regleringen bör 
en enhetlig tolkning av regelverket eftersträvas. Utredaren ska därför 
följa och i lämplig omfattning samråda med övriga utredningar som 
har i uppdrag att anpassa svensk rätt till reformen av EU:s dataskydds-
regelverk. Till sådana utredningar hör bl.a. utredningen om tillsynen 
över den personliga integriteten (Ju 2015:02) och utredningen om 
kameraövervakningslagen – brottsbekämpning och integritetsskydd 
(Ju 2015:14), samt den kommande utredningen om genomförandet 
av det nya dataskyddsdirektivet. Samråd är särskilt viktigt i proces-
suella frågor och frågor som rör sanktioner, tillsynsmyndigheten och 
arkivering. Under genomförandet av uppdraget ska utredaren, i den 
utsträckning som bedöms lämplig, också ha en dialog med och 
inhämta upplysningar från myndigheter, näringslivet och andra som 
kan vara berörda av aktuella frågor. 

Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017. 
 

(Justitiedepartementet) 
 

 



I 

(Lagstiftningsakter) 

FÖRORDNINGAR 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 

av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 

dataskyddsförordning) 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och 

av följande skäl: 

(1)  Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de 
personuppgifter som rör honom eller henne. 

(2)  Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett 
deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och 
konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande. 

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers 
grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av 
personuppgifter mellan medlemsstaterna. 

4.5.2016 L 119/1 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 90. 
(2) EUT C 391, 18.12.2012, s. 127. 
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av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). 



(4)  Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter 
är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande 
rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter 
och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för 
privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk 
domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald. 

(5)  Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande 
ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och 
privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella 
myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i 
stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat. 

(6)  Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya utmaningar vad gäller skyddet av 
personuppgifter. Omfattningen av insamling och delning av personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken gör det 
möjligt för både privata företag och offentliga myndigheter att i sitt arbete använda sig av personuppgifter i en 
helt ny omfattning. Allt fler fysiska personer gör sina personliga uppgifter allmänt tillgängliga, världen över. 
Tekniken har omvandlat både ekonomin och det sociala livet, och bör ytterligare underlätta det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen samt överföringar till tredjeländer och internationella organisationer, samtidigt 
som en hög skyddsnivå säkerställs för personuppgifter. 

(7)  Dessa förändringar kräver en stark och mer sammanhängande ram för dataskyddet inom unionen, uppbackad av 
kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är viktigt att skapa den tillit som behövs för att utveckla den digitala 
ekonomin över hela den inre marknaden. Fysiska personer bör ha kontroll över sina egna personuppgifter. Den 
rättsliga säkerheten och smidigheten för fysiska personer, ekonomiska operatörer och myndigheter bör stärkas. 

(8)  Om denna förordning föreskriver förtydliganden eller begränsningar av dess bestämmelser genom 
medlemsstaternas nationella rätt, kan medlemsstaterna, i den utsträckning det är nödvändigt för 
samstämmigheten och för att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de personer som de tillämpas på, 
införliva delar av denna förordning i nationell rätt. 

(9)  Målen och principerna för direktiv 95/46/EG är fortfarande giltiga, men det har inte kunnat förhindra bristande 
enhetlighet i genomförandet av dataskyddet i olika delar av unionen, rättsosäkerhet eller allmänt spridda 
uppfattningar om att betydande risker kvarstår för fysiska personer, särskilt med avseende på användning av 
internet. Skillnader i nivån på skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av 
personuppgifter, vid behandling av personuppgifter i olika medlemsstater kan förhindra det fria flödet av 
personuppgifter över hela unionen. Dessa skillnader kan därför utgöra ett hinder för att bedriva ekonomisk 
verksamhet på unionsnivå, de kan snedvrida konkurrensen och hindra myndigheterna att fullgöra sina 
skyldigheter enligt unionsrätten. De varierande skyddsnivåerna beror på skillnader i genomförandet och 
tillämpningen av direktiv 95/46/EG. 

(10)  För att säkra en enhetlig och hög skyddsnivå för fysiska personer och för att undanröja hindren för flödena av 
personuppgifter inom unionen bör nivån på skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter vid behandling 
av personuppgifter vara likvärdig i alla medlemsstater. En konsekvent och enhetlig tillämpning av bestämmelserna 
om skydd av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter bör 
säkerställas i hela unionen. Vad gäller behandlingen av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för 
att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgift
sansvarige, bör medlemsstaterna tillåtas att behålla eller införa nationella bestämmelser för att närmare fastställa 
hur bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas. Jämte den allmänna och övergripande lagstiftning om 
dataskydd varigenom direktiv 95/46/EG genomförs har medlemsstaterna flera sektorsspecifika lagar på områden 
som kräver mer specifika bestämmelser. Denna förordning ger dessutom medlemsstaterna handlingsutrymme att 
specificera sina bestämmelser, även för behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter (nedan kallade 
känsliga uppgifter). Denna förordning utesluter inte att det i medlemsstaternas nationella rätt fastställs närmare 
omständigheter för specifika situationer där uppgifter behandlas, inbegripet mer exakta villkor för laglig 
behandling av personuppgifter. 
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(11)  Ett effektivt skydd av personuppgifter över hela unionen förutsätter att de registrerades rättigheter förstärks och 
specificeras och att de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas skyldigheter vid behandling av 
personuppgifter klargörs, samt att det finns likvärdiga befogenheter för övervakning och att det säkerställs att 
reglerna för skyddet av personuppgifter efterlevs och att sanktionerna för överträdelser är likvärdiga i 
medlemsstaterna. 

(12)  I artikel 16.2 i EUF-fördraget bemyndigas Europaparlamentet och rådet att fastställa bestämmelser om skydd för 
fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och bestämmelser om den fria rörligheten för 
personuppgifter. 

(13)  För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och undvika avvikelser som 
hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre marknaden behövs en förordning som skapar 
rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska aktörer, däribland mikroföretag samt små och medelstora företag, 
och som ger fysiska personer i alla medlemsstater samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt 
ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samma ansvar, så att övervakningen av behandling 
av personuppgifter blir enhetlig, sanktionerna i alla medlemsstater likvärdiga och samarbetet mellan tillsynsmyn
digheterna i olika medlemsstater effektivt. För att den inre marknaden ska fungera väl krävs att det fria flödet av 
personuppgifter inom unionen inte begränsas eller förbjuds av skäl som har anknytning till skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter. För att ta hänsyn till mikroföretagens samt de små och 
medelstora företagens särskilda situation innehåller denna förordning ett undantag för organisationer som 
sysselsätter färre än 250 personer med avseende på registerföring. Dessutom uppmanas unionens institutioner 
och organ samt medlemsstaterna och deras tillsynsmyndigheter att vid tillämpningen av denna förordning ta 
hänsyn till mikroföretagens samt de små och medelstora företagens särskilda behov. Begreppen mikroföretag 
samt små och medelstora företag bör bygga på artikel 2 i bilagan till kommissionens rekommendation 
2003/361/EG (1). 

(14)  Det skydd som ska tillhandahållas enligt denna förordning bör tillämpas på fysiska personer, oavsett 
medborgarskap eller hemvist, med avseende på behandling av deras personuppgifter. Denna förordning omfattar 
inte behandling av personuppgifter rörande juridiska personer, särskilt företag som bildats som juridiska personer, 
exempelvis uppgifter om namn på och typ av juridisk person samt kontaktuppgifter. 

(15)  För att förhindra att det uppstår en allvarlig risk för att reglerna kringgås bör skyddet för fysiska personer vara 
teknikneutralt och inte vara beroende av den teknik som används. Skyddet för fysiska personer bör vara 
tillämpligt på både automatiserad och manuell behandling av personuppgifter, om personuppgifterna ingår i eller 
är avsedda att ingå i ett register. Akter eller grupper av akter samt omslag till dessa, som inte är ordnade enligt 
särskilda kriterier, bör inte omfattas av denna förordning. 

(16)  Denna förordning är inte tillämplig på frågor som rör skyddet av grundläggande rättigheter och friheter eller det 
fria flödet av personuppgifter på områden som inte omfattas av unionsrätten, såsom verksamhet rörande 
nationell säkerhet. Denna förordning är inte tillämplig på medlemsstaternas behandling av personuppgifter när de 
agerar inom ramen för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. 

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2) är tillämplig på den behandling av 
personuppgifter som sker i unionens institutioner, organ och byråer. Förordning (EG) nr 45/2001 och de av 
unionens övriga rättsakter som är tillämpliga på sådan behandling av personuppgifter bör anpassas till 
principerna och bestämmelserna i den här förordningen och tillämpas mot bakgrund av den här förordningen. 
För att tillhandahålla en stark och sammanhängande ram för dataskyddet inom unionen bör nödvändiga 
anpassningar av förordning (EG) nr 45/2001 göras när den här förordningen har antagits, så att de båda 
förordningarna kan tillämpas samtidigt. 

(18)  Denna förordning är inte tillämplig på fysiska personers behandling av personuppgifter som ett led i verksamhet 
som är helt och hållet privat eller har samband med personens hushåll och därmed saknar koppling till yrkes- 
eller affärsmässig verksamhet. Privat verksamhet eller verksamhet som har samband med hushållet kan omfatta 
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tionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, 
s. 1). 



korrespondens och innehav av adresser, aktivitet i sociala nätverk och internetverksamhet i samband med sådan 
verksamhet. Denna förordning är dock tillämplig på personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som 
tillhandahåller utrustning för behandling av personuppgifter för sådan privat verksamhet eller hushålls
verksamhet. 

(19)  Skyddet för fysiska personer när det gäller behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda 
mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten och det fria flödet av sådana uppgifter, 
säkerställs på unionsnivå av en särskild unionsrättsakt. Därför bör denna förordning inte vara tillämplig på 
behandling av personuppgifter för dessa ändamål. Personuppgifter som myndigheter behandlar enligt denna 
förordning och som används för de ändamålen bör emellertid regleras genom en mer specifik unionsrättsakt, 
nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (1). Medlemsstaterna får anförtro behöriga 
myndigheter i den mening som avses i direktiv (EU) 2016/680 uppgifter som inte nödvändigtvis utförs för att 
förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, inklusive att skydda 
mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten, så att behandlingen av personuppgifter för 
dessa andra ändamål, i den mån den omfattas av unionsrätten, omfattas av tillämpningsområdet för denna 
förordning. 

Vad gäller dessa behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för ändamål som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna förordning, bör medlemsstaterna kunna bibehålla eller införa mer specifika 
bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning. I sådana bestämmelser får det 
fastställas mer specifika krav för dessa behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för dessa andra 
ändamål, med beaktande av respektive medlemsstats konstitutionella, organisatoriska och administrativa struktur. 
När privata organs behandling av personuppgifter omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, bör 
denna förordning ge medlemsstaterna möjlighet att, under särskilda villkor, i lag begränsa vissa skyldigheter och 
rättigheter, om en sådan begränsning utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för 
att skydda särskilda viktiga intressen, däribland allmän säkerhet samt förebyggande, förhindrande, utredning, 
avslöjande och lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga påföljder eller skydd mot samt förebyggande 
och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten. Detta är exempelvis relevant i samband med bekämpning 
av penningtvätt eller verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier. 

(20)  Eftersom denna förordning bland annat gäller för verksamhet inom domstolar och andra rättsliga myndigheter, 
skulle det i unionsrätt eller medlemsstaternas nationella rätt kunna anges vilken behandling och vilka förfaranden 
för behandling som berörs när det gäller domstolars och andra rättsliga myndigheters behandling av 
personuppgifter. Tillsynsmyndigheternas behörighet bör inte omfatta domstolars behandling av personuppgifter 
när detta sker inom ramen för domstolarnas dömande verksamhet, i syfte att säkerställa domstolsväsendets 
oberoende när det utför sin rättsskipande verksamhet, inbegripet när det fattar beslut. Det bör vara möjligt att 
anförtro tillsynen över sådan behandling av uppgifter till särskilda organ inom medlemsstaternas rättsväsen, vilka 
framför allt bör säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning, främja domstolsväsendets 
medvetenhet om sina skyldigheter enligt denna förordning och hantera klagomål relaterade till sådan behandling 
av uppgifter. 

(21)  Denna förordning påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (2), särskilt 
bestämmelserna om tjänstelevererande mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet. Syftet med det 
direktivet är att bidra till att den inre marknaden fungerar väl genom att säkerställa fri rörlighet för informations
samhällets tjänster mellan medlemsstaterna. 

(22) All behandling av personuppgifter som sker inom ramen för arbetet på personuppgiftsansvarigas eller personupp
giftsbiträdens verksamhetsställen inom unionen bör ske i överensstämmelse med denna förordning, oavsett om 
behandlingen i sig äger rum inom unionen. Verksamhetsställe innebär det faktiska och reella utförandet av 
verksamhet med hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga formen för en sådan struktur, oavsett om det är en filial 
eller ett dotterföretag med status som juridisk person, bör inte vara den avgörande faktorn i detta avseende. 
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(23)  För att fysiska personer inte ska fråntas det skydd som denna förordning ger dem bör sådan behandling av 
personuppgifter om registrerade personer som befinner sig i unionen vilken utförs av en personuppgiftsansvarig 
eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad inom unionen omfattas av denna förordning, om 
behandlingen avser utbjudande av varor eller tjänster inom unionen till de registrerade, oavsett om detta är 
kopplat till en betalning. I syfte att avgöra om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde erbjuder 
varor eller tjänster till registrerade som befinner sig i unionen bör man fastställa om det är uppenbart att den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet avser att erbjuda tjänster till registrerade i en eller flera av 
unionens medlemsstater. Medan enbart åtkomlighet till den personuppgiftsansvariges, personuppgiftsbiträdets 
eller en mellanhands webbplats i unionen, till en e-postadress eller andra kontaktuppgifter eller användning av ett 
språk som allmänt används i det tredjeland där den personuppgiftsansvarige är etablerad inte är tillräckligt för att 
fastställa en sådan avsikt, kan faktorer som användning av ett språk eller en valuta som allmänt används i en eller 
flera medlemsstater med möjlighet att beställa varor och tjänster på detta andra språk, eller omnämnande av 
kunder eller användare som befinner sig i unionen, göra det uppenbart att den personuppgiftsansvarige avser att 
erbjuda varor eller tjänster till registrerade inom unionen. 

(24)  Den behandling av personuppgifter som avser registrerade som befinner sig i unionen som utförs av en 
personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i unionen bör också omfattas av 
denna förordning, om den hör samman med övervakningen av de registrerade personernas beteende när de 
befinner sig i unionen. För att avgöra huruvida en viss behandling kan anses övervaka beteendet hos registrerade, 
bör det fastställas om fysiska personer spåras på internet, och om personuppgifterna därefter behandlas med 
hjälp av teknik som profilerar fysiska personer, i synnerhet för att fatta beslut rörande honom eller henne eller för 
att analysera eller förutsäga hans eller hennes personliga preferenser, beteende och attityder. 

(25)  Om medlemsstaternas nationella rätt är tillämplig i kraft av folkrätten, bör denna förordning också vara tillämplig 
på personuppgiftsansvariga som inte är etablerade inom unionen, exempelvis i en medlemsstats diplomatiska 
beskickning eller konsulat. 

(26)  Principerna för dataskyddet bör gälla all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. 
Personuppgifter som har pseudonymiserats och som skulle kunna tillskrivas en fysisk person genom att 
kompletterande uppgifter används bör anses som uppgifter om en identifierbar fysisk person. För att avgöra om 
en fysisk person är identifierbar bör man beakta alla hjälpmedel, som t.ex. utgallring, som, antingen av den 
personuppgiftsansvarige eller av en annan person, rimligen kan komma att användas för att direkt eller indirekt 
identifiera den fysiska personen. För att fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet kan komma att 
användas för att identifiera den fysiska personen bör man beakta samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader 
och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tidpunkten för behandlingen som 
den tekniska utvecklingen. Principerna för dataskyddet bör därför inte gälla för anonym information, nämligen 
information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, eller för personuppgifter som 
anonymiserats på ett sådant sätt att den registrerade inte eller inte längre är identifierbar. Denna förordning berör 
därför inte behandling av sådan anonym information, vilket inbegriper information för statistiska ändamål eller 
forskningsändamål. 

(27)  Denna förordning gäller inte behandling av personuppgifter rörande avlidna personer. Medlemsstaterna får 
fastställa bestämmelser för behandlingen av personuppgifter rörande avlidna personer. 

(28)  Tillämpningen av pseudonymisering av personuppgifter kan minska riskerna för de registrerade som berörs och 
hjälpa personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att fullgöra sina skyldigheter i fråga om dataskydd. Ett 
uttryckligt införande av pseudonymisering i denna förordning är inte avsett att utesluta andra åtgärder för 
dataskydd. 

(29)  För att skapa incitament för tillämpning av pseudonymisering vid behandling av personuppgifter bör åtgärder för 
pseudonymisering som samtidigt medger en allmän analys vara möjliga inom samma personuppgiftsansvarigs 
verksamhet, när den personuppgiftsansvarige har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att denna förordning genomförs för berörd uppgiftsbehandling och att kompletterande 
uppgifter för tillskrivning av personuppgifterna till en specifik registrerad person förvaras separat. Den 
personuppgiftsansvarige som behandlar personuppgifterna bör ange behöriga personer inom samma personupp
giftsansvarigs verksamhet. 
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(30)  Fysiska personer kan knytas till nätidentifierare som lämnas av deras utrustning, applikationer, verktyg och 
protokoll, t.ex. ip-adresser, kakor eller andra identifierare, som radiofrekvensetiketter. Detta kan efterlämna spår 
som, särskilt i kombination med unika identifierare och andra uppgifter som tas emot av servrarna, kan användas 
för att skapa profiler för fysiska personer och identifiera dem. 

(31)  Offentliga myndigheter som för sin myndighetsutövning mottar personuppgifter i enlighet med en rättslig 
förpliktelse, t.ex. skatte- och tullmyndigheter, finansutredningsgrupper, oberoende administrativa myndigheter 
eller finansmarknadsmyndigheter med ansvar för reglering och övervakning av värdepappersmarknader, bör inte 
betraktas som mottagare om de tar emot personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en särskild 
utredning av allmänt intresse, i enlighet med unionsrätten eller medlemstaternas nationella rätt. Offentliga 
myndigheters begäranden om att uppgifter ska lämnas ut ska alltid vara skriftliga och motiverade, läggas fram i 
enskilda fall och inte gälla hela register eller leda till att register kopplas samman. Dessa offentliga myndigheters 
behandling av personuppgifter bör ske i överensstämmelse med de bestämmelser för dataskydd som är 
tillämpliga på behandlingens ändamål. 

(32)  Samtycke bör lämnas genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och 
otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter 
rörande honom eller henne, som t.ex. genom en skriftlig, inklusive elektronisk, eller muntlig förklaring. Detta kan 
inbegripa att en ruta kryssas i vid besök på en internetsida, genom val av inställningsalternativ för tjänster på 
informationssamhällets område eller genom någon annan förklaring eller något annat beteende som i 
sammanhanget tydligt visar att den registrerade godtar den avsedda behandlingen av sina personuppgifter. 
Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet bör därför inte utgöra samtycke. Samtycket bör gälla all 
behandling som utförs för samma ändamål. Om behandlingen tjänar flera olika syften, bör samtycke ges för 
samtliga syften. Om den registrerade ska lämna sitt samtycke efter en elektronisk begäran, måste denna vara 
tydlig och koncis och får inte onödigtvis störa användningen av den tjänst som den avser. 

(33)  Det är ofta inte möjligt att fullt ut identifiera syftet med en behandling av personuppgifter för vetenskapliga 
forskningsändamål i samband med insamlingen av uppgifter. Därför bör registrerade kunna ge sitt samtycke till 
vissa områden för vetenskaplig forskning, när vedertagna etiska standarder för vetenskaplig forskning iakttas. 
Registrerade bör ha möjlighet att endast lämna sitt samtycke till vissa forskningsområden eller delar av 
forskningsprojekt i den utsträckning det avsedda syftet medger detta. 

(34)  Genetiska uppgifter bör definieras som personuppgifter som rör en fysisk persons nedärvda eller förvärvade 
genetiska kännetecken, vilka framgår av en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i fråga, framför 
allt kromosom-, DNA- eller RNA-analys eller av en annan form av analys som gör det möjligt att inhämta 
motsvarande information. 

(35)  Personuppgifter om hälsa bör innefatta alla de uppgifter som hänför sig till en registrerad persons hälsotillstånd 
som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. 
Detta inbegriper uppgifter om den fysiska personen som insamlats i samband med registrering för eller tillhanda
hållande av hälso- och sjukvårdstjänster till den fysiska personen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/24/EU (1), ett nummer, en symbol eller ett kännetecken som den fysiska personen tilldelats för att 
identifiera denne för hälso- och sjukvårdsändamål, uppgifter som härrör från tester eller undersökning av en 
kroppsdel eller kroppssubstans, däribland genetiska uppgifter och biologiska prov, och andra uppgifter om 
exempelvis sjukdom, funktionshinder, sjukdomsrisk, sjukdomshistoria, klinisk behandling eller den registrerades 
fysiologiska eller biomedicinska tillstånd, oberoende av källan, exempelvis från en läkare eller från annan 
sjukvårdspersonal, ett sjukhus, en medicinteknisk produkt eller ett diagnostiskt in vitro-test. 

(36)  Den personuppgiftsansvariges huvudsakliga verksamhetsställe i unionen bör vara den plats i unionen där den 
personuppgiftsansvarige har sin centrala förvaltning, såvida inte beslut om ändamålen och medlen för behandling 
av personuppgifter fattas vid ett annat av den personuppgiftsansvariges verksamhetsställen i unionen; i sådant fall 
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(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45). 



bör det andra verksamhetsstället anses vara det huvudsakliga verksamhetsstället. En personuppgiftsansvarigs 
huvudsakliga verksamhetsställe inom unionen bör avgöras med beaktande av objektiva kriterier och bör 
inbegripa den faktiska och reella ledning som fattar de huvudsakliga besluten vad avser ändamål och medel för 
behandlingen med hjälp av en stabil struktur. Detta kriterium bör inte vara avhängigt av om behandlingen av 
personuppgifter utförs på detta ställe. Att tekniska medel och teknik för behandling av personuppgifter eller 
behandlingsverksamhet finns och används visar i sig inte att det rör sig om ett huvudsakligt verksamhetsställe 
och utgör därför inte avgörande kriterier för ett huvudsakligt verksamhetsställe. Personuppgiftsbiträdets 
huvudsakliga verksamhetsställe bör vara den plats i unionen där denne har sin centrala förvaltning eller, om 
denne inte har någon central förvaltning inom unionen, den plats inom unionen där den huvudsakliga 
behandlingen sker. I fall som omfattar både en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde bör den 
behöriga ansvariga tillsynsmyndigheten fortfarande vara tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där den 
personuppgiftsansvarige har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, men den tillsynsmyndighet som gäller för 
personuppgiftsbiträdet bör betraktas som en berörd tillsynsmyndighet och den tillsynsmyndigheten bör delta i det 
samarbetsförfarande som föreskrivs i denna förordning. Om utkastet till beslut endast gäller den personuppgift
sansvarige, bör tillsynsmyndigheterna i den eller de medlemsstater där personuppgiftsbiträdet har ett eller flera 
verksamhetsställen inte under några omständigheter betraktas som berörda tillsynsmyndigheter. Om 
behandlingen utförs av en koncern bör det kontrollerande företagets huvudsakliga verksamhetsställe betraktas 
som koncernens huvudsakliga verksamhetsställe, utom då behandlingens ändamål och de medel med vilka den 
utförs fastställs av ett annat företag. 

(37)  En koncern bör innefatta ett kontrollerande företag och de företag som detta företag kontrollerar (kontrollerade 
företag), varvid det kontrollerande företaget bör vara det företag som kan utöva ett dominerande inflytande på de 
övriga företagen i kraft av exempelvis ägarskap, finansiellt deltagande eller de bestämmelser som det regleras av 
eller befogenheten att införa regler som rör personuppgiftsskyddet. Ett företag med kontroll över behandlingen av 
personuppgifter vid företag som är underställda detta företag bör, tillsammans med dessa företag, anses utgöra en 
koncern. 

(38)  Barns personuppgifter förtjänar särskilt skydd, eftersom barn kan vara mindre medvetna om berörda risker, 
följder och skyddsåtgärder samt om sina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter. Sådant särskilt 
skydd bör i synnerhet gälla användningen av barns personuppgifter i marknadsföringssyfte eller för att skapa 
personlighets- eller användarprofiler samt insamling av personuppgifter med avseende på barn när tjänster som 
erbjuds direkt till barn utnyttjas. Samtycke från den person som har föräldraansvar över ett barn bör inte krävas 
för förebyggande eller rådgivande tjänster som erbjuds direkt till barn. 

(39)  Varje behandling av personuppgifter måste vara laglig och rättvis. Det bör vara klart och tydligt för fysiska 
personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas samt i 
vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas. Öppenhetsprincipen kräver att all 
information och kommunikation i samband med behandlingen av dessa personuppgifter är lättillgänglig och 
lättbegriplig samt att ett klart och tydligt språk används. Den principen gäller framför allt informationen till 
registrerade om den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med behandlingen samt ytterligare information 
för att sörja för en rättvis och öppen behandling för berörda fysiska personer och deras rätt att erhålla bekräftelse 
på och meddelande om vilka personuppgifter rörande dem som behandlas. Fysiska personer bör göras medvetna 
om risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter och om hur de 
kan utöva sina rättigheter med avseende på behandlingen. De specifika ändamål som personuppgifterna 
behandlas för bör vara tydliga och legitima och ha bestämts vid den tidpunkt då personuppgifterna samlades in. 
Personuppgifterna bör vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål som de 
behandlas för. Detta kräver i synnerhet att det tillses att den period under vilken personuppgifterna lagras är 
begränsad till ett strikt minimum. Personuppgifter bör endast behandlas om syftet med behandlingen inte 
rimligen kan uppnås genom andra medel. För att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt 
bör den personuppgiftsansvarige införa tidsfrister för radering eller för regelbunden kontroll. Alla rimliga åtgärder 
bör vidtas för att rätta eller radera felaktiga uppgifter. Personuppgifter bör behandlas på ett sätt som säkerställer 
lämplig säkerhet och konfidentialitet för personuppgifterna samt förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig 
användning av personuppgifter och den utrustning som används för behandlingen. 

(40)  För att behandling ska vara laglig bör personuppgifterna behandlas efter samtycke från den berörda registrerade 
eller på någon annan legitim grund som fastställts i lag, antingen i denna förordning eller i annan unionsrätt eller 
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medlemsstaternas nationella rätt enligt denna förordning, vilket inbegriper att de rättsliga skyldigheter som åligger 
den personuppgiftsansvarige måste fullgöras eller att ett avtal i vilket den registrerade är part måste genomföras 
eller att åtgärder på begäran av den registrerade måste vidtas innan avtalet ingås. 

(41)  När det i denna förordning hänvisas till en rättslig grund eller lagstiftningsåtgärd, innebär detta inte nödvändigtvis 
en lagstiftningsakt antagen av ett parlament, utan att detta påverkar krav som uppställs i den konstitutionella 
ordningen i den berörda medlemsstaten. En sådan rättslig grund eller lagstiftningsåtgärd bör dock vara tydlig och 
precis och dess tillämpning bör vara förutsägbar för personer som omfattas av den, i enlighet med rättspraxis vid 
Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. 

(42)  När behandling sker efter samtycke från registrerade, bör personuppgiftsansvariga kunna visa att de registrerade 
har lämnat sitt samtycke till behandlingen. I synnerhet vid skriftliga förklaringar som rör andra frågor bör det 
finnas skyddsåtgärder som säkerställer att de registrerade är medvetna om att samtycke ges och om hur långt 
samtycket sträcker sig. I enlighet med rådets direktiv 93/13/EEG (1) bör en förklaring om samtycke som den 
personuppgiftsansvarige i förväg formulerat tillhandahållas i en begriplig och lätt tillgänglig form, med 
användning av ett klart och tydligt språk och utan oskäliga villkor. För att samtycket ska vara informerat bör den 
registrerade känna till åtminstone den personuppgiftsansvariges identitet och syftet med den behandling för 
vilken personuppgifterna är avsedda. Samtycke bör inte betraktas som frivilligt om den registrerade inte har 
någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. 

(43)  För att säkerställa att samtycket lämnas frivilligt bör det inte utgöra giltig rättslig grund för behandling av 
personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den personupp
giftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att 
samtycket har lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. Samtycke 
antas inte vara frivilligt om det inte medger att separata samtycken lämnas för olika behandlingar av 
personuppgifter, trots att detta är lämpligt i det enskilda fallet, eller om genomförandet av ett avtal – inbegripet 
tillhandahållandet av en tjänst – är avhängigt av samtycket, trots att samtycket inte är nödvändigt för ett sådant 
genomförande. 

(44)  Behandling bör vara laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett 
avtal. 

(45)  Behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller behandling 
som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, bör ha en grund i 
unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt. Denna förordning medför inte något krav på en särskild lag 
för varje enskild behandling. Det kan räcka med en lag som grund för flera behandlingar som bygger på en 
rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller om behandlingen krävs för att utföra en uppgift 
av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Behandlingens syfte bör också fastställas i unionsrätten 
eller i medlemsstaternas nationella rätt. Därtill skulle man genom denna grund kunna ange denna förordnings 
allmänna villkor för laglig personuppgiftsbehandling och precisera kraven för att fastställa vem den personupp
giftsansvarige är, vilken typ av personuppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till 
vilka personuppgifterna får lämnas ut, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt andra åtgärder för att tillförsäkra 
en laglig och rättvis behandling. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör också reglera frågan 
huruvida en personuppgiftsansvarig som utför en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighets
utövning ska vara en offentlig myndighet eller någon annan fysisk eller juridisk person som omfattas av offentlig
rättslig lagstiftning eller, om detta motiveras av allmänintresset, vilket inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, 
såsom folkhälsa och socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster, av civilrättslig lagstiftning, 
exempelvis en yrkesorganisation. 

(46)  Behandling av personuppgifter bör även anses laglig när den är nödvändig för att skydda ett intresse som är av 
avgörande betydelse för den registrerades eller en annan fysisk persons liv. Behandling av personuppgifter på 
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grundval av en annan fysisk persons grundläggande intressen bör i princip endast äga rum om behandlingen inte 
uppenbart kan ha en annan rättslig grund. Vissa typer av behandling kan tjäna både viktiga allmänintressen och 
intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade, till exempel när behandlingen är nödvändig av 
humanitära skäl, bland annat för att övervaka epidemier och deras spridning eller i humanitära nödsituationer, 
särskilt vid naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan. 

(47)  En personuppgiftsansvarigs berättigade intressen, inklusive intressena för en personuppgiftsansvarig till vilken 
personuppgifter får lämnas ut, eller för en tredje part, kan utgöra rättslig grund för behandling, på villkor att de 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre, med beaktande av de 
registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige. Ett sådant berättigat 
intresse kan till exempel finnas när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och 
den personuppgiftsansvarige i sådana situationer som att den registrerade är kund hos eller arbetar för den 
personuppgiftsansvarige. Ett berättigat intresse kräver under alla omständigheter en noggrann bedömning, som 
inbegriper huruvida den registrerade vid tidpunkten för inhämtandet av personuppgifter och i samband med 
detta rimligen kan förvänta sig att en uppgiftsbehandling för detta ändamål kan komma att ske. Den registrerades 
intressen och grundläggande rättigheter skulle i synnerhet kunna väga tyngre än den personuppgiftsansvariges 
intressen, om personuppgifter behandlas under omständigheter där den registrerade inte rimligen kan förvänta sig 
någon ytterligare behandling. Med tanke på att det är lagstiftarens sak att genom lagstiftning tillhandahålla den 
rättsliga grunden för de offentliga myndigheternas behandling av personuppgifter, bör den rättsliga grunden inte 
gälla den behandling de utför som ett led i fullgörandet av sina uppgifter. Sådan behandling av personuppgifter 
som är absolut nödvändig för att förhindra bedrägerier utgör också ett berättigat intresse för berörd personupp
giftsansvarig. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse. 

(48)  Personuppgiftsansvariga som ingår i en koncern eller institutioner som är underställda ett centralt organ kan ha 
ett berättigat intresse att överföra personuppgifter inom koncernen för interna administrativa ändamål, bland 
annat för behandling av kunders eller anställdas personuppgifter. De allmänna principerna för överföring av 
personuppgifter, inom en koncern, till företag i tredjeland påverkas inte. 

(49)  Behandling av personuppgifter utgör ett berättigat intresse för berörd personuppgiftsansvarig i den mån den är 
absolut nödvändig och proportionell för att säkerställa nät- och informationssäkerhet, dvs. förmågan hos ett nät 
eller ett informationssystem att vid en viss tillförlitlighetsnivå tåla olyckshändelser, olagliga handlingar eller 
illvilligt uppträdande som äventyrar tillgängligheten, autenticiteten, integriteten och konfidentialiteten hos lagrade 
eller överförda personuppgifter och säkerheten hos besläktade tjänster som tillhandahålls av – eller är tillgängliga 
via – dessa nät och system, av myndigheter, incidenthanteringsorganisationer (Cert), enheter för hantering av 
datasäkerhetsincidenter, tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och 
tillhandahållare av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Detta skulle t.ex. kunna innefatta att förhindra obehörigt 
tillträde till elektroniska kommunikationsnät och felaktig kodfördelning och att sätta stopp för överbelastnings
attacker och skador på datasystem och elektroniska kommunikationssystem. 

(50)  Behandling av personuppgifter för andra ändamål än de för vilka de ursprungligen samlades in bör endast vara 
tillåten, när detta är förenligt med de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in. I dessa fall 
krävs det inte någon annan separat rättslig grund än den med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter 
medgavs. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra, kan unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt fastställa och närmare ange för vilka uppgifter och syften ytterligare behandling 
bör betraktas som förenlig och laglig. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör betraktas som förenlig och laglig behandling av 
uppgifter. Den rättsliga grund för behandling av personuppgifter som återfinns i unionsrätten eller i 
medlemsstaternas nationella rätt kan också utgöra en rättslig grund för ytterligare behandling. För att fastställa 
om ett ändamål med den ytterligare behandlingen är förenligt med det ändamål för vilket personuppgifterna 
ursprungligen insamlades bör den personuppgiftsansvarige, efter att ha uppfyllt alla krav vad beträffar den 
ursprungliga behandlingens lagenlighet, bland annat beakta alla kopplingar mellan dessa ändamål och ändamålen 
med den avsedda ytterligare behandlingen, det sammanhang inom vilket personuppgifterna insamlats, särskilt de 
registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till den personuppgiftsansvarige i fråga om den 
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art, den planerade ytterligare behandlingens konsekvenser för de registrerade samt förekomsten av lämpliga 
skyddsåtgärder för både den ursprungliga och den planerade ytterligare behandlingen. 

Om den registrerade har gett sitt medgivande eller behandlingen grundar sig på unionsrätten eller på 
medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i 
syfte att säkerställa i synnerhet viktiga mål av allmänt intresse, bör den personuppgiftsansvarige tillåtas att 
behandla personuppgifterna ytterligare, oavsett om detta är förenligt med ändamålen eller inte. Under alla 
omständigheter bör tillämpningen av principerna i denna förordning, särskilt informationen till den registrerade 
om dessa andra ändamål och om dennes rättigheter, inbegripet rätten att göra invändningar, säkerställas. Om den 
personuppgiftsansvarige anmäler möjliga brott eller hot mot den allmänna säkerheten och i enskilda fall eller i 
flera fall som rör samma brott eller hot mot den allmänna säkerheten överför dessa personuppgifter till en 
behörig myndighet, ska detta betraktas som att den personuppgiftsansvarige agerar i ett berättigat intresse. Sådan 
överföring i den personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller ytterligare behandling av personuppgifter bör 
emellertid vara förbjuden, om behandlingen inte är förenlig med lagstadgad eller yrkesmässig tystnadsplikt eller 
annan bindande tystnadsplikt. 

(51)  Personuppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till grundläggande rättigheterna och friheter 
bör åtnjuta särskilt skydd, eftersom behandling av sådana uppgifter kan innebära betydande risker för de 
grundläggande rättigheterna och friheterna. Dessa personuppgifter bör även inbegripa personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, varvid användningen av termen ras i denna förordning inte innebär att unionen 
godtar teorier som söker fastställa förekomsten av skilda människoraser. Behandling av foton bör inte 
systematiskt anses utgöra behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, eftersom foton endast definieras 
som biometriska uppgifter när de behandlas med särskild teknik som möjliggör identifiering eller autentisering av 
en fysisk person. Sådana personuppgifter bör inte behandlas, såvida inte behandling medges i särskilda fall som 
fastställs i denna förordning, med beaktande av att det i medlemsstaternas lagstiftning får införas särskilda 
bestämmelser om dataskydd för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning i syfte att 
fullgöra en rättslig skyldighet eller en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den 
personuppgiftsansvarige har fått i uppgift att utföra. Utöver de särskilda kraven för sådan behandling, bör de 
allmänna principerna och andra bestämmelser i denna förordning tillämpas, särskilt när det gäller villkoren för 
laglig behandling. Undantag från det allmänna förbudet att behandla sådana särskilda kategorier av 
personuppgifter bör uttryckligen fastställas, bland annat om den registrerade lämnar sitt uttryckliga samtycke eller 
för att tillgodose specifika behov, i synnerhet när behandlingen utförs inom ramen för legitima verksamheter som 
bedrivs av vissa sammanslutningar eller stiftelser i syfte att göra det möjligt att utöva grundläggande friheter. 

(52)  Undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter bör även tillåtas om de föreskrivs i 
unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt och underkastas lämpliga skyddsåtgärder för att skydda 
personuppgifter och övriga grundläggande rättigheter, när allmänintresset motiverar detta, i synnerhet i fråga om 
behandling av personuppgifter inom ramen för arbetsrätt och sociallagstiftning, däribland pensioner, och för 
hälsosäkerhetsändamål, övervaknings- och varningssyften, förebyggande eller kontroll av smittsamma sjukdomar 
och andra allvarliga hot mot hälsan. Detta undantag får göras för hälsoändamål, inbegripet folkhälsa och 
förvaltningen av hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i de 
förfaranden som används vid prövningen av ansökningar om förmåner och tjänster inom sjukförsäkringssystemet, 
eller för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål. Genom undantag bör man även tillåta behandling av sådana personuppgifter där så krävs för 
fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, oavsett om detta sker inom ett domstolsförfarande eller 
inom ett administrativt eller ett utomrättsligt förfarande. 

(53)  Särskilda kategorier av personuppgifter som förtjänar ett mer omfattande skydd bör endast behandlas i 
hälsorelaterade syften om detta krävs för att uppnå dessa syften och gagnar fysiska personer och samhället i stort, 
särskilt inom ramen för förvaltningen av tjänster för hälso- och sjukvård och social omsorg och deras system, 
inbegripet behandling som utförs av förvaltningen och centrala nationella hälsovårdsmyndigheter av sådana 
uppgifter för syften som hör samman med kvalitetskontroll, information om förvaltningen samt allmän nationell 
och lokal tillsyn över hälso- och sjukvårdssystemet och systemet för social omsorg och säkerställande av 
kontinuitet inom hälso- och sjukvård och social omsorg samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård eller 
hälsosäkerhet, syften som hör samman med övervakning samt varningssyften eller för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål som baseras på unionsrätten 
eller på medlemsstaternas nationella rätt, vilka måste ha ett syfte av allmänt intresse, samt studier som genomförs 
av allmänt intresse på folkhälsoområdet. Denna förordning bör därför innehålla harmoniserade villkor för 
behandling av särskilda kategorier av personuppgifter om hälsa, vad gäller särskilda behov, i synnerhet när 
behandlingen av uppgifterna utförs för vissa hälsorelaterade syften av personer som enligt lag är underkastade 
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yrkesmässig tystnadsplikt. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör föreskriva särskilda och 
lämpliga åtgärder som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och personuppgifter. Medlemsstaterna 
bör få behålla eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska 
uppgifter eller uppgifter om hälsa. Detta bör emellertid inte hindra det fria flödet av personuppgifter inom 
unionen, när villkoren tillämpas på gränsöverskridande behandling av sådana uppgifter. 

(54)  På folkhälsoområdet kan det bli nödvändigt att med hänsyn till ett allmänt intresse behandla särskilda kategorier 
av personuppgifter utan att den registrerades samtycke inhämtas. Sådan behandling bör förutsätta lämpliga och 
särskilda åtgärder för att skydda fysiska personers rättigheter och friheter. I detta sammanhang bör folkhälsa tolkas 
enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 (1), nämligen alla aspekter som 
rör hälsosituationen, dvs. allmänhetens hälsotillstånd, inbegripet sjuklighet och funktionshinder, hälsans 
bestämningsfaktorer, hälso- och sjukvårdsbehov, resurser inom hälso- och sjukvården, tillhandahållande av och 
allmän tillgång till hälso- och sjukvård, utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvården samt dödsorsaker. 
Sådan behandling av uppgifter om hälsa av allmänt intresse bör inte innebära att personuppgifter behandlas för 
andra ändamål av tredje part, exempelvis arbetsgivare eller försäkrings- och bankföretag. 

(55)  Myndigheters behandling av personuppgifter på officiellt erkända religiösa sammanslutningars vägnar i syften 
som fastställs i grundlag eller i folkrätten anses också grunda sig på ett allmänt intresse. 

(56)  Om det för att det demokratiska systemet ska fungera i samband med allmänna val är nödvändigt att politiska 
partier i vissa medlemsstater samlar in personuppgifter om fysiska personers politiska uppfattningar, får 
behandling av sådana uppgifter tillåtas med hänsyn till ett allmänt intresse, på villkor att lämpliga skyddsåtgärder 
fastställs. 

(57)  Om de personuppgifter som behandlas av en personuppgiftsansvarig inte gör det möjligt för denne att identifiera 
en fysisk person, bör den personuppgiftsansvarige inte vara tvungen att skaffa ytterligare information för att 
kunna identifiera den registrerade, om ändamålet endast är att följa någon av bestämmelserna i denna förordning. 
Den personuppgiftsansvarige bör dock inte vägra att ta emot kompletterande uppgifter som den registrerade 
lämnat som stöd för utövandet av sina rättigheter. Identifiering bör omfatta digital identifiering av en registrerad, 
till exempel genom en autentiseringsmekanism, exempelvis samma identifieringsinformation som används av den 
registrerade för att logga in på den nättjänst som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige. 

(58)  Öppenhetsprincipen kräver att all information som riktar sig till allmänheten eller till registrerade är kortfattad, 
lättåtkomlig och lättbegriplig samt utformad på ett tydligt och enkelt språk samt att man vid behov använder 
visualisering. Denna information kan ges elektroniskt, exempelvis på en webbplats, när den riktas till 
allmänheten. Detta är särskilt relevant i situationer där mängden olika aktörer och den tekniska komplexiteten 
gör det svårt för den registrerade att veta och förstå om personuppgifter som rör honom eller henne samlas in, 
vem som gör det och för vilket syfte, exempelvis i fråga om reklam på nätet. Eftersom barn förtjänar särskilt 
skydd, bör all information och kommunikation som riktar sig till barn utformas på ett tydligt och enkelt språk 
som barnet lätt kan förstå. 

(59)  Förfaranden bör fastställas som gör det lättare för registrerade att utöva sina rättigheter enligt denna förordning, 
inklusive mekanismer för att begära och i förekommande fall kostnadsfritt få tillgång till och erhålla rättelse eller 
radering av personuppgifter samt för att utöva rätten att göra invändningar. Den personuppgiftsansvarige bör 
också tillhandahålla hjälpmedel för elektroniskt ingivna framställningar, särskilt i fall då personuppgifter 
behandlas elektroniskt. Personuppgiftsansvariga bör utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad vara 
skyldiga att besvara registrerades önskemål och lämna en motivering, om de inte avser att uppfylla sådana 
önskemål. 

4.5.2016 L 119/11 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och 
hälsa och säkerhet i arbetet (EUT L 354, 31.12.2008, s. 70). 



(60)  Principerna om rättvis och öppen behandling fordrar att den registrerade informeras om att behandling sker och 
syftet med den. Den personuppgiftsansvarige bör till den registrerade lämna all ytterligare information som krävs 
för att säkerställa en rättvis och öppen behandling, med beaktande av personuppgiftsbehandlingens specifika 
omständigheter och sammanhang. Dessutom bör den registrerade informeras om förekomsten av profilering samt 
om konsekvenserna av sådan profilering. Om personuppgifterna samlas in från den registrerade, bör denne även 
informeras om huruvida han eller hon är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och om konsekvenserna 
om han eller hon inte lämnar dem. Denna information får tillhandahållas kombinerad med standardiserade 
symboler för att ge en överskådlig, begriplig, lättläst och meningsfull överblick över den planerade behandlingen. 
Om sådana symboler visas elektroniskt bör de vara maskinläsbara. 

(61)  Information om behandling av personuppgifter som rör den registrerade bör lämnas till honom eller henne vid 
den tidpunkt då personuppgifterna samlas in från den registrerade eller, om personuppgifterna erhålls direkt från 
en annan källa, inom en rimlig period, beroende på omständigheterna i fallet. Om personuppgifter legitimt kan 
lämnas ut till en annan mottagare, bör de registrerade informeras första gången personuppgifterna lämnas ut till 
denna mottagare. Om den personuppgiftsansvarige avser att behandla personuppgifter för ett annat ändamål än 
det för vilket uppgifterna insamlades, bör denne före ytterligare behandling informera den registrerade om detta 
andra syfte och lämna annan nödvändig information. Om personuppgifternas ursprung inte kan meddelas den 
registrerade på grund av att olika källor har använts, bör allmän information ges. 

(62)  Det är dock inte nödvändigt att införa någon skyldighet att tillhandahålla information, om den registrerade redan 
innehar denna information, om registreringen eller utlämnandet av personuppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag 
eller om det visar sig vara omöjligt eller skulle medföra orimliga ansträngningar att tillhandahålla den registrerade 
informationen. Det sistnämnda skulle särskilt kunna vara fallet om behandlingen sker för arkivändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. I detta avseende bör 
antalet registrerade, uppgifternas ålder och lämpliga skyddsåtgärder beaktas. 

(63)  Den registrerade bör ha rätt att få tillgång till personuppgifter som insamlats om denne samt på enkelt sätt och 
med rimliga intervall kunna utöva denna rätt, för att vara medveten om att behandling sker och kunna 
kontrollera att den är laglig. Detta innefattar rätten för registrerade att få tillgång till uppgifter om sin hälsa, 
exempelvis uppgifter i läkarjournaler med t.ex. diagnoser, undersökningsresultat, bedömningar av behandlande 
läkare och eventuella vårdbehandlingar eller interventioner. Alla registrerade bör därför ha rätt att få kännedom 
och underrättelse om framför allt orsaken till att personuppgifterna behandlas, om möjligt vilken tidsperiod 
behandlingen pågår, vilka som mottar personuppgifterna, bakomliggande logik i samband med automatisk 
behandling av personuppgifter och, åtminstone när behandlingen bygger på profilering, konsekvenserna av sådan 
behandling. Om möjligt bör den personuppgiftsansvarige kunna ge fjärråtkomst till ett säkert system genom 
vilket den registrerade kan få direkt åtkomst till sina personuppgifter. Denna rätt bör inte inverka menligt på 
andras rättigheter eller friheter, t.ex. affärshemligheter eller immateriell äganderätt och särskilt inte på upphovsrätt 
som skyddar programvaran. Resultatet av dessa överväganden bör dock inte bli att den registrerade förvägras all 
information. Om den personuppgiftsansvarige behandlar en stor mängd uppgifter om den registrerade, bör den 
personuppgiftsansvarige kunna begära att den registrerade lämnar uppgift om vilken information eller vilken 
behandling en framställan avser, innan informationen lämnas ut. 

(64)  Personuppgiftsansvariga bör vidta alla rimliga åtgärder för att kontrollera identiteten på en registrerad som begär 
tillgång, särskilt inom ramen för nättjänster och i fråga om nätidentifierare. Personuppgiftsansvariga bör inte 
behålla personuppgifter enbart för att kunna agera vid en potentiell begäran. 

(65)  Den registrerade bör ha rätt att få sina personuppgifter rättade och en rätt att bli bortglömd, om lagringen av 
uppgifterna strider mot denna förordning eller unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den 
personuppgiftsansvarige omfattas av. En registrerad bör särskilt ha rätt att få sina personuppgifter raderade och 
kunna begära att dessa personuppgifter inte behandlas, om de inte längre behövs med tanke på de ändamål för 
vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om en registrerad har återtagit sitt samtycke till behandling eller 
invänder mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, eller om behandlingen av hans eller 
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hennes personuppgifter på annat sätt inte överensstämmer med denna förordning. Denna rättighet är särskilt 
relevant när den registrerade har gett sitt samtycke som barn, utan att vara fullständigt medveten om riskerna 
med behandlingen, och senare vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt på internet. Den registrerade bör kunna 
utöva denna rätt även när han eller hon inte längre är barn. Ytterligare lagring av personuppgifterna bör dock 
vara laglig, om detta krävs för att utöva yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig 
förpliktelse, för att utföra en uppgift i av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts 
den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet, för arkivändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

(66) För att stärka ”rätten att bli bortglömd” i nätmiljön bör rätten till radering utvidgas genom att personuppgift
sansvariga som offentliggjort personuppgifter är förpliktigade att vidta rimliga åtgärder, däribland tekniska 
åtgärder, för att informera de personuppgiftsansvariga som behandlar dessa personuppgifter om att den 
registrerade har begärt radering av alla länkar till och kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. I 
samband med detta bör den personuppgiftsansvarige vidta rimliga åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik 
och de hjälpmedel som står den personuppgiftsansvarige till buds, däribland tekniska åtgärder, för att informera 
de personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om den registrerades begäran. 

(67)  Sätten att begränsa behandlingen av personuppgifter kan bland annat inbegripa att man tillfälligt flyttar de valda 
personuppgifterna till ett annat databehandlingssystem, gör de valda uppgifterna otillgängliga för användare eller 
tillfälligt avlägsnar offentliggjorda uppgifter från en webbplats. I automatiserade register bör begränsningen av 
behandlingen i princip ske med tekniska medel på ett sådant sätt att personuppgifterna inte blir föremål för 
ytterligare behandling och inte kan ändras. Det förhållandet att behandlingen av personuppgifter är begränsad bör 
klart anges inom systemet. 

(68)  För att ytterligare förbättra kontrollen över sina egna uppgifter bör den registrerade, om personuppgifterna 
behandlas automatiskt, också tillåtas att motta de personuppgifter som rör honom eller henne, som han eller hon 
har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt 
format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvariga bör uppmuntras att 
utveckla kompatibla format som möjliggör dataportabilitet. Denna rättighet bör vara tillämplig om den 
registrerade har tillhandahållit uppgifterna efter att ha lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig 
för att ett avtal ska kunna genomföras. Den bör inte vara tillämplig om behandlingen utgår från en annan rättslig 
grund än samtycke eller avtal. På grund av sin art bör denna rättighet inte utövas mot personuppgiftsansvariga 
som behandlar personuppgifter som ett led i myndighetsutövning. Därför bör den inte vara tillämplig när 
behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personupp
giftsansvarige eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs 
av den personuppgiftsansvarige. Den registrerades rätt att överföra eller motta personuppgifter som rör honom 
eller henne innebär inte någon skyldighet för de personuppgiftsansvariga att införa eller upprätthålla 
behandlingssystem som är tekniskt kompatibla. Om mer än en registrerad berörs inom en viss uppsättning 
personuppgifter, bör rätten att motta personuppgifterna inte inverka på andra registrerades rättigheter och 
friheter enligt denna förordning. Denna rättighet bör inte heller påverka den registrerades rätt att få till stånd 
radering av personuppgifter och de inskränkningar av denna rättighet vilka anges i denna förordning och bör i 
synnerhet inte medföra radering av personuppgifter om den registrerade som denne har lämnat för 
genomförande av ett avtal, i den utsträckning och så länge som personuppgifterna krävs för genomförande av 
avtalet. Om det är tekniskt möjligt, bör den registrerade ha rätt till direkt överföring av personuppgifterna från en 
personuppgiftsansvarig till en annan. 

(69)  När personuppgifter lagligen får behandlas, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i en myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige, eller på 
grund av en personuppgiftsansvarigs eller en tredje parts berättigade intressen, bör alla registrerade ändå ha rätt 
att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som rör de registrerades särskilda situation. Det bör 
ankomma på den personuppgiftsansvarige att visa att dennes tvingande berättigade intressen väger tyngre än den 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. 

(70)  Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, bör den registrerade, oavsett om det handlar om 
inledande eller ytterligare behandling, ha rätt att när som helst kostnadsfritt invända mot sådan behandling, 
inbegripet profilering, i den mån denna är kopplad till direktmarknadsföring. Denna rättighet bör uttryckligen 
meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från annan information. 
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(71)  Den registrerade bör ha rätt att inte bli föremål för ett beslut, vilket kan inbegripa en åtgärd, med bedömning av 
personliga aspekter rörande honom eller henne, vilket enbart grundas på automatiserad behandling och medför 
rättsverkan för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, såsom ett 
automatiserat avslag på en kreditansökan online eller e-rekrytering utan personlig kontakt. Sådan behandling 
omfattar ”profilering” i form av automatisk behandling av personuppgifter med bedömning av personliga 
aspekter rörande en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutse aspekter avseende den registrerades 
arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende, 
vistelseort eller förflyttningar, i den mån dessa har rättsverkan rörande honom eller henne eller på liknande sätt i 
betydande grad påverkar honom eller henne. Beslutsfattande grundat på sådan behandling, inbegripet profilering, 
bör dock tillåtas när det uttryckligen beviljas genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den 
personuppgiftsansvarige omfattas av, inbegripet för sådan övervakning och sådant förebyggande av bedrägerier 
och skatteundandragande som genomförs i enlighet med unionsinstitutionernas eller de nationella 
tillsynsorganens bestämmelser, standarder och rekommendationer samt för att sörja för tillförlitlighet hos en 
tjänst som tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige, eller när det krävs för ingående eller genomförande av 
ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig eller den registrerade har gett sitt uttryckliga 
samtycke. Denna form av uppgiftsbehandling bör under alla omständigheter omgärdas av lämpliga 
skyddsåtgärder, som bör inkludera specifik information till den registrerade och rätt till mänskligt ingripande, att 
framföra sina synpunkter, att erhålla en förklaring till det beslut som fattas efter sådan bedömning och att 
överklaga beslutet. Sådana åtgärder bör inte gälla barn. 

I syfte att sörja för rättvis och transparent behandling med avseende på den registrerade, med beaktande av 
omständigheterna och det sammanhang i vilket personuppgifterna behandlas, bör den personuppgiftsansvarige 
använda adekvata matematiska eller statistiska förfaranden för profilering, genomföra tekniska och 
organisatoriska åtgärder som framför allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i personuppgifter 
korrigeras och att risken för fel minimeras samt säkra personuppgifterna på sådant sätt att man beaktar 
potentiella risker för den registrerades intressen och rättigheter och förhindrar bland annat diskriminerande 
effekter för fysiska personer, på grund av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, 
medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning, eller som leder till åtgärder 
som får sådana effekter. Automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på särskilda kategorier av 
personuppgifter bör endast tillåtas på särskilda villkor. 

(72)  Profilering omfattas av denna förordnings bestämmelser om behandling av personuppgifter, såsom de rättsliga 
grunderna för behandlingen och principer för dataskydd. Europeiska dataskyddsstyrelsen som inrättas genom 
denna förordning (nedan kallad styrelsen) bör kunna utfärda riktlinjer i detta avseende. 

(73)  Begränsningar med avseende på specifika principer och rätten till information, tillgång till och rättelse eller 
radering av personuppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att göra invändningar, profileringsbaserade beslut 
samt information till den registrerade om personuppgiftsincidenter och vissa av den personuppgiftsansvariges 
relaterade skyldigheter kan införas genom unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, i den mån de är 
nödvändiga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för att upprätthålla den allmänna säkerheten, 
exempelvis för att skydda människoliv, särskilt vid naturkatastrofer eller katastrofer framkallade av människan, vid 
förebyggande, förhindrande, utredning och lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, 
inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten eller 
överträdelser av etiska principer för reglerade yrken, vad gäller unionens eller en medlemsstats övriga viktiga mål 
av allmänt intresse, särskilt om de är av stort ekonomiskt eller finansiellt intresse för unionen eller en 
medlemsstat, förande av offentliga register som förs av hänsyn till ett allmänt intresse, ytterligare behandling av 
arkiverade personuppgifter för att tillhandahålla specifik information om politiskt beteende under tidigare 
totalitära regimer eller skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter, inklusive socialt skydd, 
folkhälsa och humanitära skäl. Dessa begränsningar bör överensstämma med kraven i stadgan och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

(74)  Personuppgiftsansvariga bör åläggas ansvaret för all behandling av personuppgifter som de utför eller som utförs 
på deras vägnar. Personuppgiftsansvariga bör särskilt vara skyldiga att vidta lämpliga och effektiva åtgärder och 
kunna visa att behandlingen är förenlig med denna förordning, även vad gäller åtgärdernas effektivitet. Man bör 
inom dessa åtgärder beakta behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risken för fysiska 
personers rättigheter och friheter. 
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(75)  Risken för fysiska personers rättigheter och friheter, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, kan uppkomma till 
följd av personuppgiftsbehandling som skulle kunna medföra fysiska, materiella eller immateriella skador, i 
synnerhet om behandlingen kan leda till diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, skadat 
anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, obehörigt 
hävande av pseudonymisering eller annan betydande ekonomisk eller social nackdel, om registrerade kan berövas 
sina rättigheter och friheter eller hindras att utöva kontroll över sina personuppgifter, om personuppgifter 
behandlas som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse eller medlemskap i 
fackförening, om genetiska uppgifter, uppgifter om hälsa eller sexualliv eller fällande domar i brottmål samt 
överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder behandlas, om personliga aspekter bedöms, 
framför allt analyser eller förutsägelser beträffande sådant som rör arbetsprestationer, ekonomisk ställning, hälsa, 
personliga preferenser eller intressen, tillförlitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar, i syfte att skapa 
eller använda personliga profiler, om det sker behandling av personuppgifter rörande sårbara fysiska personer, 
framför allt barn, eller om behandlingen inbegriper ett stort antal personuppgifter och gäller ett stort antal 
registrerade. 

(76)  Hur sannolik och allvarlig risken för den registrerades rättigheter och friheter är bör fastställas utifrån 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål. Risken bör utvärderas på grundval av en objektiv 
bedömning, genom vilken det fastställs huruvida uppgiftsbehandlingen inbegriper en risk eller en hög risk. 

(77)  Vägledning för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets genomförande av lämpliga åtgärder 
och för påvisande av att behandlingen är förenlig med denna förordning, särskilt när det gäller att kartlägga den 
risk som är förknippad med behandlingen och bedöma dess ursprung, art, sannolikhetsgrad och allvar samt 
fastställa bästa praxis för att minska risken, kan framför allt ges genom godkända uppförandekoder, godkänd 
certifiering, riktlinjer från styrelsen eller genom anvisningar från ett dataskyddsombud. Styrelsen kan också 
utfärda riktlinjer för uppgiftsbehandling som inte bedöms medföra någon hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter samt ange vilka åtgärder som i sådana fall kan vara tillräckliga för att bemöta en sådan 
risk. 

(78)  Skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter förutsätter att 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, så att kraven i denna förordning uppfylls. För att kunna 
visa att denna förordning följs bör den personuppgiftsansvarige anta interna strategier och vidta åtgärder, särskilt 
för att uppfylla principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Sådana åtgärder kan bland annat 
bestå av att uppgiftsbehandlingen minimeras, att personuppgifter snarast möjligt pseudonymiseras, att öppenhet 
om personuppgifternas syfte och behandling iakttas, att den registrerade får möjlighet att övervaka uppgiftsbe
handlingen och att den personuppgiftsansvarige får möjlighet att skapa och förbättra säkerhetsanordningar. Vid 
utveckling, utformning, urval och användning av applikationer, tjänster och produkter som är baserade på 
behandling av personuppgifter eller behandlar personuppgifter för att uppfylla sitt syfte bör producenterna av 
dessa produkter, tjänster och applikationer uppmanas att beakta rätten till dataskydd när sådana produkter, 
tjänster och applikationer utvecklas och utformas och att, med tillbörlig hänsyn till den tekniska utvecklingen, 
säkerställa att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden kan fullgöra sina skyldigheter avseende 
dataskydd. Principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard bör också beaktas vid offentliga 
upphandlingar. 

(79) Skyddet av de registrerades rättigheter och friheter samt de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbi
trädenas ansvar, även i förhållande till tillsynsmyndigheternas övervakning och åtgärder, kräver ett tydligt 
fastställande av vem som bär ansvaret enligt denna förordning, bl.a. när personuppgiftsansvariga gemensamt 
fastställer ändamål och medel för en behandling tillsammans med andra personuppgiftsansvariga eller när en 
behandling utförs på en personuppgiftsansvarigs vägnar. 

(80)  När personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade inom unionen behandlar 
personuppgifter om registrerade som befinner sig inom unionen och det bakomliggande syftet med uppgiftsbe
handlingen är att erbjuda de registrerade personerna i unionen varor eller tjänster, oberoende av om de 
registrerade personerna måste betala för dem, eller att övervaka deras beteende i den mån beteendet äger rum i 
unionen, bör de personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena utnämna en företrädare, såvida inte 
behandlingen endast är tillfällig, inte omfattar behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av 
personuppgifter eller behandling av personuppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser och det är 
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osannolikt att den inbegriper en risk för fysiska personers rättigheter och friheter, med beaktande av 
behandlingens art, sammanhang, omfattning och ändamål eller om den personuppgiftsansvarige är en myndighet 
eller ett organ. Företrädaren bör agera på den personuppgiftsansvariges eller på personuppgiftsbiträdets vägnar 
och kan kontaktas av samtliga tillsynsmyndigheter. Företrädaren bör uttryckligen utses genom en skriftlig 
fullmakt från den personuppgiftsansvarige eller från personuppgiftsbiträdet att agera på dennes vägnar med 
avseende på dennes skyldigheter enligt denna förordning. Utnämningen av företrädaren inverkar inte på den 
personuppgiftsansvariges eller på personuppgiftsbiträdets ansvar enligt denna förordning. Företrädaren bör utföra 
sina uppgifter i enlighet med erhållen fullmakt från den personuppgiftsansvarige eller från personuppgiftsbiträdet, 
vilket inbegriper samarbete med de behöriga tillsynsmyndigheterna i fråga om alla åtgärder som vidtas för att 
sörja för efterlevnad av denna förordning. Den utsedda företrädaren bör underkastas verkställighetsförfaranden i 
händelse den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet inte uppfyller sina skyldigheter. 

(81)  För att se till att kraven i denna förordning uppfylls vad gäller behandling som av ett personuppgiftsbiträde ska 
utföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige, när denne anförtror behandling åt 
ett personuppgiftsbiträde, endast använda personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier, i synnerhet i fråga 
om sakkunskap, tillförlitlighet och resurser, för att genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som uppfyller 
kraven i denna förordning, bl.a. vad gäller säkerhet i samband med behandlingen av uppgifter. Personuppgifts
biträdets anslutning till en godkänd uppförandekod eller en godkänd certifieringsmekanism kan användas som ett 
sätt att påvisa att den personuppgiftsansvarige fullgör sina skyldigheter. När uppgifter behandlas av ett 
personuppgiftsbiträde, bör hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan rättsakt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt mellan personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige, där föremålet 
för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av 
registrerade anges, med beaktande av personuppgiftsbiträdets specifika arbets- och ansvarsuppgifter inom ramen 
för den behandling som ska utföras och risken med avseende på den registrerades rättigheter och friheter. Den 
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet får välja att använda sig av ett enskilt avtal eller standardav
talsklausuler som antingen antas direkt av kommissionen eller av en tillsynsmyndighet i enlighet med 
mekanismen för enhetlighet och därefter antas av kommissionen. Efter det att behandlingen på den personupp
giftsansvariges vägnar har avslutats, bör personuppgiftsbiträdet återlämna eller radera personuppgifterna, 
beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt den 
unionsrätt eller medlemsstaternas nationella rätt som personuppgiftsbiträdet omfattas av. 

(82)  För att påvisa att denna förordning följs bör de personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena föra 
register över behandling som sker under deras ansvar. Alla personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 
bör vara skyldiga att samarbeta med tillsynsmyndigheten och på dennas begäran göra detta register tillgängligt, så 
att det kan tjäna som grund för övervakningen av behandlingen. 

(83) För att upprätthålla säkerheten och förhindra behandling som bryter mot denna förordning bör personuppgift
sansvariga eller personuppgiftsbiträden utvärdera riskerna med behandlingen och vidta åtgärder, såsom 
kryptering, för att minska dem. Åtgärderna bör säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inbegripet konfidentialitet, 
med beaktande av den senaste utvecklingen och genomförandekostnader i förhållande till riskerna och vilken typ 
av personuppgifter som ska skyddas. Vid bedömningen av datasäkerhetsrisken bör man även beakta de risker 
som personuppgiftsbehandling medför, såsom förstöring, förlust eller ändringar genom olyckshändelse eller 
otillåtna handlingar eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, 
lagrats eller på annat sätt behandlats, framför allt när denna kan medföra fysisk, materiell eller immateriell skada. 

(84)  I syfte att sörja för bättre efterlevnad av denna förordning när behandlingen sannolikt kan innebära en hög risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter, bör den personuppgiftsansvarige vara ansvarig för att en konsekvens
bedömning utförs avseende datasskydd för att bedöma framför allt riskens ursprung, art, särdrag och allvar. 
Resultatet av denna bedömning bör beaktas vid fastställandet av de lämpliga åtgärder som ska vidtas för att visa 
att behandlingen av personuppgifter är förenlig med denna förordning. I de fall en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd ger vid handen att uppgiftsbehandlingen medför en hög risk, som den personuppgift
sansvarige inte kan begränsa genom lämpliga åtgärder med avseende på tillgänglig teknik och genomförande
kostnader, bör ett samråd med tillsynsmyndigheten ske före behandlingen. 

(85)  En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer leda till fysisk, 
materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna eller till 
begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt 
hävande av pseudonymisering, skadat anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som 
omfattas av tystnadsplikt, eller till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen. Så 
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snart en personuppgiftsansvarig blir medveten om att en personuppgiftsincident har inträffat, bör den personupp
giftsansvarige därför anmäla personuppgiftsincidenten till tillsynsmyndigheten utan onödigt dröjsmål och, om så 
är möjligt, inom 72 timmar efter att ha blivit medveten om denna, om inte den personuppgiftsansvarige, i 
enlighet med ansvarsprincipen, kan påvisa att det är osannolikt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra 
en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, bör 
skälen till fördröjningen åtfölja anmälan och information får lämnas i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål. 

(86) Den personuppgiftsansvarige bör utan onödigt dröjsmål underrätta den registrerade om en personuppgift
sincident, om personuppgiftsincidenten sannolikt kommer att medföra en hög risk för den fysiska personens 
rättigheter och friheter, så att denne kan vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Denna underrättelse bör beskriva 
personuppgiftsincidentens art samt innehålla rekommendationer för den berörda fysiska personen om hur de 
potentiella negativa effekterna kan mildras. De registrerade bör underrättas så snart detta rimligtvis är möjligt, 
i nära samarbete med tillsynsmyndigheten och i enlighet med den vägledning som lämnats av den eller andra 
relevanta myndigheter, exempelvis brottsbekämpande myndigheter. Till exempel kräver behovet av att mildra en 
omedelbar skaderisk att de registrerade underrättas omedelbart, medan behovet av att vidta lämpliga åtgärder vid 
fortlöpande eller likartade personuppgiftsincidenter däremot kan motivera längre tid för underrättelsen. 

(87)  Det bör undersökas huruvida alla lämpliga tekniska skyddsåtgärder och alla lämpliga organisatoriska åtgärder har 
vidtagits för att omedelbart fastställa om en personuppgiftsincident har ägt rum och skyndsamt informera 
tillsynsmyndigheten och den registrerade. Att en anmälan gjordes utan onödigt dröjsmål bör fastställas med 
hänsyn tagen bl.a. till personuppgiftsincidentens art och svårighetsgrad och dess följder och negativa effekter för 
den registrerade. En sådan anmälan kan leda till ett ingripande från tillsynsmyndighetens sida i enlighet med dess 
uppgifter och befogenheter enligt denna förordning. 

(88)  När ingående regler fastställs för format och förfaranden för anmälan av personuppgiftsincidenter, bör vederbörlig 
hänsyn tas till omständigheterna kring incidenten, däribland om personuppgifterna var skyddade av lämpliga 
tekniska skyddsåtgärder, som betydligt begränsar sannolikheten för identitetsbedrägeri eller andra former av 
missbruk. Dessutom bör sådana regler och förfaranden beakta brottsbekämpande myndigheters berättigade 
intressen, där en för tidig redovisning kan riskera att i onödan hämma utredning av omständigheterna kring en 
personuppgiftsincident. 

(89) Direktiv 95/46/EG föreskrev en allmän skyldighet att anmäla behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighe
terna. Denna skyldighet medförde administrativa och ekonomiska bördor, men förbättrade inte alltid personupp
giftsskyddet. Sådana övergripande och allmänna anmälningsskyldigheter bör därför avskaffas och ersättas av 
effektiva förfaranden och mekanismer som i stället inriktas på de typer av behandlingar som sannolikt innebär en 
hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter, i kraft av deras art, omfattning, sammanhang och ändamål. 
Dessa behandlingar kan vara sådana som särskilt inbegriper användning av ny teknik eller är av en ny typ, för 
vilken konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd inte tidigare har genomförts av den personuppgift
sansvarige, eller som blir nödvändiga på grund av den tid som har förflutit sedan den ursprungliga behandlingen. 

(90)  I sådana fall bör den personuppgiftsansvarige före behandlingen, med beaktande av behandlingens art, 
omfattning, sammanhang och ändamål samt upphovet till risken, göra en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd i syfte att bedöma den höga riskens specifika sannolikhetsgrad och allvar samt dess ursprung. 
Konsekvensbedömningen bör främst innefatta de planerade åtgärder, skyddsåtgärder och mekanismer som ska 
minska denna risk, säkerställa personuppgiftskyddet och visa att denna förordning efterlevs. 

(91)  Detta bör särskilt vara tillämpligt på storskalig uppgiftsbehandling med syftet att behandla betydande mängder 
personuppgifter på regional, nationell eller övernationell nivå, vilket skulle kunna påverka ett stort antal 
registrerade och sannolikt kommer att innebära en hög risk, exempelvis till följd av uppgifternas känsliga natur, 
där i enlighet med den uppnådda nivån av teknisk kunskap en ny teknik används storskaligt, samt på annan 
behandling som innebär en hög risk för registrerades rättigheter och friheter, framför allt när denna behandling 
gör det svårare för de registrerade att utöva sina rättigheter. En konsekvensbedömning avseende dataskydd bör 
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också göras, där personuppgifter behandlas i syfte att fatta beslut om specifika fysiska personer efter en 
systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter på grundval av profilering av 
dessa uppgifter eller efter behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, biometriska uppgifter eller 
uppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder. 
Likaså krävs en konsekvensbedömning avseende dataskydd för övervakning av allmän plats i stor omfattning, 
särskilt vid användning av optisk-elektroniska anordningar, eller för all annan behandling där den behöriga 
tillsynsmyndigheten anser att behandlingen sannolikt kommer att innebära en hög risk för de registrerades 
rättigheter och friheter, framför allt på grund av att den hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller 
använda en tjänst eller ett avtal eller på grund av att den systematiskt genomförs i stor omfattning. Behandling av 
personuppgifter bör inte anses vara storskalig, om det är fråga om personuppgifter från patienter eller klienter 
som behandlas av enskilda läkare, andra yrkesverksamma på hälsoområdet eller juridiska ombud. I dessa fall bör 
en konsekvensbedömning avseende dataskydd inte vara obligatorisk. 

(92)  Ibland kan det vara förnuftigt och ekonomiskt att en konsekvensbedömning avseende dataskydd inriktar sig på 
ett vidare område än ett enda projekt, exempelvis när myndigheter eller organ avser att skapa en gemensam 
tillämpnings- eller behandlingsplattform eller när flera personuppgiftsansvariga planerar att införa en gemensam 
tillämpnings- eller behandlingsmiljö för en hel bransch eller ett helt segment eller för en allmänt utnyttjad 
horisontell verksamhet. 

(93)  Medlemsstaterna kan anse det nödvändigt att genomföra en sådan bedömning före behandlingen i samband med 
antagandet av medlemsstaters nationella rätt som ligger till grund för utförandet av myndighetens eller det 
offentliga organets uppgifter och reglerar den aktuella specifika behandlingsåtgärden eller serien av åtgärder. 

(94)  Om det av en konsekvensbedömning avseende dataskydd framgår att behandlingen utan skyddsåtgärder, 
säkerhetsåtgärder och mekanismer för att minska risken kommer att innebära en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter, och den personuppgiftsansvarige anser att risken inte kan begränsas genom åtgärder som 
är rimliga med avseende på tillgänglig teknik och genomförandekostnader, bör samråd hållas med tillsynsmyndig
heten innan behandlingen inleds. En sådan hög risk kommer sannolikt att orsakas av vissa typer av behandling 
samt av en viss omfattning och frekvens för behandlingen, vilket även kan leda till skador för eller kränkningar av 
fysiska personers rättigheter och friheter. Tillsynsmyndigheten bör inom en fastställd tid svara på en begäran om 
samråd. Ett uteblivet svar från tillsynsmyndigheten inom denna tid bör dock inte hindra ett eventuellt ingripande 
från tillsynsmyndighetens sida i enlighet med dess uppgifter och befogenheter enligt denna förordning, inbegripet 
befogenheten att förbjuda behandling. Som en del av denna samrådsprocess får resultatet av en konsekvens
bedömning avseende dataskydd som utförs med avseende på behandlingen i fråga överlämnas till tillsynsmyndig
heten, framför allt de åtgärder som planeras för att minska risken för fysiska personers rättigheter och friheter. 

(95)  Personuppgiftsbiträdet bör vid behov och på begäran bistå den personuppgiftsansvarige med fullgörande av de 
skyldigheter som härrör från utförandet av konsekvensbedömningar avseende dataskydd och förhandssamråd 
med tillsynsmyndigheten. 

(96) Ett samråd med tillsynsmyndigheten bör även ske som ett led i det förberedande arbetet med en lagstift
ningsåtgärd som stadgar om behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa att den avsedda behandlingen 
överensstämmer med denna förordning och framför allt för att minska den risk den medför för den registrerade. 

(97)  När en behandling utförs av en myndighet, med undantag av domstolar eller oberoende rättsliga myndigheter 
som en del av deras dömande verksamhet, eller när en behandling utförs i den privata sektorn av en personupp
giftsansvarig vars kärnverksamhet består av behandlingsverksamhet som kräver regelbunden och systematisk 
övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller när den personuppgiftsansvariges eller personuppgifts
biträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av personuppgifter och 
uppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, bör en person med sakkunskap i fråga om 
dataskyddslagstiftning och -förfaranden bistå den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att 
övervaka den interna efterlevnaden av denna förordning. I den privata sektorn avser personuppgiftsansvarigas 
kärnverksamhet deras primära verksamhet och inte behandling av personuppgifter som kompletterande 
verksamhet. Den nödvändiga nivån på sakkunskapen bör fastställas särskilt i enlighet med den uppgiftsbehandling 
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som utförs och det skydd som krävs för de personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet. Denna typ av dataskyddsombud bör, oavsett om de är anställda av den personuppgift
sansvarige eller ej, kunna fullgöra sitt uppdrag och utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt. 

(98) Sammanslutningar eller andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden bör uppmuntras att utarbeta uppförandekoder inom gränserna för denna förordning, så att 
tillämpningen av denna förordning effektiviseras, med beaktande av särdragen hos den behandling som sker inom 
vissa sektorer och de särskilda behov som finns inom mikroföretag samt inom små och medelstora företag. I 
synnerhet skulle man genom sådana uppförandekoder kunna anpassa personuppgiftsansvarigas och personupp
giftsbiträdens skyldigheter, med beaktande av den risk som behandlingen sannolikt innebär för fysiska personers 
rättigheter och friheter. 

(99)  Vid utformningen av en uppförandekod eller vid ändring eller utvidgning av en befintlig sådan kod bör 
sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden samråda med berörda intressenter, i möjligaste mån inbegripet registrerade, och beakta de inlagor som 
mottas och de åsikter som framförs som svar på samråden. 

(100)  För att förbättra öppenheten och efterlevnaden av denna förordning bör införandet av certifieringsmekanismer 
och dataskyddsförsegling och dataskyddsmärkning uppmuntras, så att registrerade snabbt kan bedöma nivån på 
relevanta produkters och tjänsters dataskydd. 

(101)  Flöden av personuppgifter till och från länder utanför unionen och till och från internationella organisationer är 
nödvändiga för utvecklingen av internationell handel och internationellt samarbete. Ökningen av dessa flöden har 
medfört nya utmaningar och nya farhågor när det gäller skyddet av personuppgifter. Det är viktigt att den 
skyddsnivå som fysiska personer säkerställs inom unionen genom denna förordning inte undergrävs när 
personuppgifter överförs från unionen till personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller andra mottagare 
i tredjeland eller till internationella organisationer, vilket inbegriper vidarebefordran av personuppgifter från 
tredjelandet eller den internationella organisationen till personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden i samma 
eller ett annat tredjeland eller en annan internationell organisation. Överföringar till tredjeländer och 
internationella organisationer får under alla omständigheter endast utföras i full överensstämmelse med denna 
förordning. En överföring kan endast ske, om de villkor som fastställs i bestämmelserna i denna förordning om 
överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer har uppfyllts av den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, med förbehåll för de övriga bestämmelserna i denna förordning. 

(102)  Denna förordning påverkar inte internationella avtal mellan unionen och tredjeländer som reglerar överföring av 
personuppgifter, däribland lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade. Medlemsstaterna får ingå internationella 
avtal som innefattar överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer i den mån 
sådana avtal inte påverkar denna förordning eller andra bestämmelser i unionsrätten och innehåller en skälig nivå 
av skydd för de registrerades grundläggande rättigheter. 

(103)  Kommissionen kan med verkan för hela unionen fastställa att ett tredjeland, ett territorium eller en specificerad 
sektor i ett tredjeland eller en internationell organisation erbjuder en adekvat dataskyddsnivå och på så sätt skapa 
rättslig säkerhet och enhetlighet i hela unionen vad gäller tredjelandet eller den internationella organisationen 
som anses tillhandahålla en sådan skyddsnivå. I dessa fall får överföringar av personuppgifter till det tredjelandet 
eller den internationella organisationen ske utan ytterligare tillstånd. Kommissionen kan också, efter att ha 
underrättat tredjelandet eller den internationella organisationen och lämnat en fullständig motivering, besluta att 
ett sådant beslut ska återkallas. 

(104)  I enlighet med de grundläggande värderingar som unionen bygger på, bl.a. skyddet av mänskliga rättigheter, bör 
kommissionen i sin bedömning av tredjelandet eller ett territorium eller en specificerad sektor i ett tredjeland 
beakta hur ett visst tredjeland respekterar rättsstatsprincipen, tillgången till rättslig prövning samt internationella 
människorättsnormer och -standarder samt landets allmänna lagstiftning och sektorslagstiftning, inklusive 
lagstiftning om allmän säkerhet, försvar och nationell säkerhet samt allmän ordning och straffrätt. Vid antagandet 
av ett beslut om adekvat skyddsnivå avseende ett territorium eller en specificerad sektor i ett tredjeland bör 
hänsyn tas till tydliga och objektiva kriterier, t.ex. specifik behandling och tillämpningsområdet för tillämpliga 
rättsliga standarder och gällande lagstiftning i tredjelandet. Tredjelandet bör erbjuda garantier som säkerställer en 
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tillfredsställande skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den som säkerställs i unionen, i synnerhet när 
personuppgifter behandlas inom en eller flera specifika sektorer. Tredjelandet bör framför allt säkerställa en 
effektiv oberoende dataskyddsövervakning och sörja för samarbetsmekanismer med medlemsstaternas dataskydds
myndigheter, och de registrerade bör tillförsäkras effektiva och lagstadgade rättigheter samt effektiv administrativ 
och rättslig prövning. 

(105)  Utöver de internationella åtaganden som tredjelandet eller den internationella organisationen har gjort bör 
kommissionen beakta de skyldigheter som följer av tredjelandets eller den internationella organisationens 
deltagande i multilaterala eller regionala system, särskilt rörande skydd av personuppgifter och genomförandet av 
dessa skyldigheter. Framför allt bör tredjelandets anslutning till Europarådets konvention av den 28 januari 1981 
om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll beaktas. 
Kommissionen bör samråda med styrelsen vid bedömningen av skyddsnivån i tredjeländer eller internationella 
organisationer. 

(106)  Kommissionen bör övervaka hur beslut om skyddsnivå i ett tredjeland, ett territorium eller en specificerad sektor 
i ett tredjeland eller en internationell organisation fungerar, och övervaka hur beslut som antas på grundval av 
artikel 25.6 eller 26.4 i direktiv 95/46/EG fungerar. Kommissionen bör i sina beslut om adekvat skyddsnivå 
föreskriva en mekanism för periodisk översyn av hur de fungerar. Denna periodiska översyn bör genomföras 
i samråd med det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen, med beaktande av all 
relevant utveckling i tredjelandet eller den internationella organisationen. Vid övervakningen och genomförandet 
av den periodiska översynen bör kommissionen ta hänsyn till synpunkter och resultat från Europaparlamentet 
och rådet samt andra relevanta organ och källor. Kommissionen bör inom rimlig tid utvärdera hur de sistnämnda 
besluten fungerar och rapportera alla relevanta resultat till den kommitté, i den mening som avses i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (1), som inrättats enligt denna förordning och till Europapar
lamentet och rådet. 

(107)  Kommissionen kan konstatera att ett tredjeland, ett territorium eller en viss specificerad sektor i ett tredjeland 
eller en internationell organisation inte längre säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. Överföring av 
personuppgifter till detta tredjeland eller till denna internationella organisation bör då förbjudas, såvida inte 
kraven i denna förordning avseende överföring med stöd av lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet bindande 
företagsbestämmelser och undantag för särskilda situationer, är uppfyllda. I så fall bör det finnas möjlighet till 
samråd mellan kommissionen och dessa tredjeländer eller internationella organisationer. Kommissionen bör i god 
tid informera tredjelandet eller den internationella organisationen om skälen och inleda samråd med tredjelandet 
eller organisationen för att avhjälpa situationen. 

(108)  Saknas beslut om adekvat skyddsnivå bör den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vidta åtgärder 
för att kompensera för det bristande dataskyddet i ett tredjeland med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder för den 
registrerade. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan bestå i tillämpning av bindande företagsbestämmelser, standard
bestämmelser om dataskydd som antagits av kommissionen, standardbestämmelser om dataskydd som antagits 
av en tillsynsmyndighet eller avtalsbestämmelser som godkänts av en tillsynsmyndighet. Dessa skyddsåtgärder bör 
säkerställa iakttagande av de krav i fråga om dataskydd och registrerades rättigheter som är lämpliga för 
behandling inom unionen, inbegripet huruvida bindande rättigheter för de registrerade och effektiva rättsmedel är 
tillgängliga, inbegripet en faktisk rätt att föra talan på administrativ väg eller inför domstol och att kräva 
kompensation i unionen eller i ett tredjeland. De bör särskilt gälla överensstämmelse med allmänna principer för 
behandling av personuppgifter samt principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Överföring 
av uppgifter kan också utföras av offentliga myndigheter eller organ till offentliga myndigheter eller organ i 
tredjeländer eller internationella organisationer med motsvarande skyldigheter eller uppgifter, inbegripet på 
grundval av bestämmelser som ska införas i administrativa överenskommelser, t.ex. samförståndsavtal, som 
föreskriver verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Tillstånd från den behöriga tillsynsmyndighe
ten bör erhållas när skyddsåtgärder föreskrivs i icke rättsligt bindande administrativa arrangemang. 

(109) Personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens möjlighet att använda standardiserade dataskyddsbe
stämmelser som antagits av kommissionen eller av en tillsynsmyndighet bör inte hindra att de infogar 
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standardiserade dataskyddsbestämmelser i ett vidare avtal, såsom ett avtal mellan personuppgiftsbiträdet och ett 
annat personuppgiftsbiträde, eller lägger till andra bestämmelser eller ytterligare skyddsåtgärder, under 
förutsättning att de inte direkt eller indirekt står i strid med standardavtalsklausuler som antagits av 
kommissionen eller av en tillsynsmyndighet eller påverkar de registrerades grundläggande rättigheter eller friheter. 
Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör uppmuntras att tillhandahålla ytterligare skyddsåtgärder 
via avtalsmässiga åtaganden som kompletterar de standardiserade skyddsbestämmelserna. 

(110)  En koncern eller en grupp av företag som deltar i en gemensam ekonomisk verksamhet bör kunna använda sig 
av godkända bindande företagsbestämmelser för sina internationella överföringar från unionen till organisationer 
inom samma koncern eller grupp av företag som deltar i en gemensam ekonomisk verksamhet, under 
förutsättning att företagsbestämmelserna inbegriper alla nödvändiga principer och bindande rättigheter som 
säkerställer lämpliga skyddsåtgärder för överföringar eller kategorier av överföringar av personuppgifter. 

(111)  Det bör införas bestämmelser som ger möjlighet att under vissa omständigheter göra överföringar, om den 
registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke, när överföringen är tillfällig och nödvändig med hänsyn till ett 
avtal eller ett rättsligt anspråk, oavsett om detta sker inom ett rättsligt förfarande eller i ett administrativt eller 
utomrättsligt förfarande, inbegripet förfaranden inför tillsynsorgan. Det bör också införas bestämmelser som ger 
möjlighet till överföringar om viktiga allmänintressen fastställda genom unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt så kräver eller när överföringen görs från ett register som inrättats genom lag och är avsett att 
konsulteras av allmänheten eller av personer med ett berättigat intresse. I sistnämnda fall bör en sådan överföring 
inte omfatta alla personuppgifter eller hela kategorier av uppgifter i registret, och överföringen bör endast göras 
när registret är avsett att vara tillgängligt för personer med ett berättigat intresse, på begäran av dessa personer 
eller om de själva är mottagarna, med full hänsyn till de registrerades intressen och grundläggande rättigheter. 

(112)  Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är nödvändiga med hänsyn till 
viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten av uppgifter mellan konkurrensmyndigheter, 
skatte- eller tullmyndigheter, finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter eller hälsovårdsmyndigheter, 
till exempel vid kontaktspårning för smittsamma sjukdomar eller för att minska och/eller undanröja dopning 
inom idrott. En överföring av personuppgifter bör också betraktas som laglig, om den är nödvändig för att 
skydda ett intresse som är väsentligt för den registrerades eller en annan persons vitala intressen, inklusive dennes 
fysiska integritet och liv, om den registrerade är oförmögen att ge sitt samtycke. Saknas beslut om adekvat 
skyddsnivå får unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt med hänsyn till viktiga allmänintressen 
uttryckligen fastställa gränser för överföringen av särskilda kategorier av uppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation. Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om sådana bestämmelser. Varje 
överföring till en internationell humanitär organisation av personuppgifter rörande en registrerad som är fysiskt 
eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke, i syfte att utföra en uppgift inom ramen för Genèvekonventionerna 
eller vara förenlig med internationell humanitär rätt, vilken är tillämplig vid väpnade konflikter, skulle kunna 
anses vara nödvändig för ett betydande allmänintresse eller för att den är av vitalt intresse för den registrerade. 

(113)  Överföringar som kan anses vara icke återkommande och endast gäller ett begränsat antal registrerade kan också 
vara möjliga när personuppgiftsansvarigas tvingande berättigade intressen motiverar detta, om inte den 
registrerades intressen eller rättigheter och friheter väger tyngre än dessa intressen, och den personuppgift
sansvarige har bedömt alla omständigheter kring uppgiftsöverföringen. Den personuppgiftsansvarige bör ta 
särskild hänsyn till personuppgifternas art, den eller de avsedda behandlingarnas ändamål och varaktighet samt 
situationen i ursprungslandet, tredjelandet och det slutliga bestämmelselandet och bör tillhandahålla lämpliga 
åtgärder för att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandlingen av deras 
personuppgifter. Sådana överföringar bör endast vara möjliga i vissa fall där inget av de andra skälen till 
överföring är tillämpligt. För vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör hänsyn 
tas till samhällets legitima förväntningar i fråga om ökad kunskap. Den personuppgiftsansvarige bör informera 
tillsynsmyndigheten och den registrerade om överföringen. 

(114) Om kommissionen inte har fattat beslut om adekvat dataskyddsnivå i ett tredjeland, bör den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet i alla fall använda sig av lösningar som ger de registrerade verkställbara 
och effektiva rättigheter vad gäller behandlingen av deras personuppgifter inom unionen när dessa uppgifter väl 
har överförts, så att de fortsatt kan utöva sina grundläggande rättigheter och att skyddsåtgärder fortsatt gäller i 
förhållande till dem. 
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(115)  Vissa tredjeländer antar lagar och andra författningar som syftar till att direkt reglera behandling som genomförs 
av fysiska och juridiska personer under medlemsstaternas jurisdiktion. Detta kan inkludera rättsliga avgöranden 
eller beslut av administrativa myndigheter i tredjeländer med krav på att personuppgiftsansvariga eller personupp
giftsbiträden överför eller överlämnar personuppgifter, vilka inte grundar sig på något gällande internationellt 
avtal, såsom ett fördrag om ömsesidig rättshjälp, mellan det begärande tredjelandet och unionen eller en 
medlemsstat. Extraterritoriell tillämpning av dessa lagar och andra författningar kan strida mot internationell rätt 
och inverka menligt på det skydd av fysiska personer som säkerställs inom unionen genom denna förordning. 
Överföringar bör endast tillåtas om villkoren i denna förordning för en överföring till tredjeländer är uppfyllda. 
Detta kan vara fallet bl.a. när utlämnande är nödvändigt på grund av ett viktigt allmänintresse som erkänns 
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

(116)  När personuppgifter förs över gränser utanför unionen kan detta öka risken för att fysiska personer inte kan 
utöva sina dataskyddsrättigheter, i synnerhet för att skydda sig från otillåten användning eller otillåtet utlämnande 
av denna information. Samtidigt kan tillsynsmyndigheter finna att de inte är i stånd att handlägga klagomål eller 
göra utredningar som gäller verksamheter utanför gränserna för deras land. Deras strävan att arbeta tillsammans 
över gränserna kan också hindras av otillräckliga preventiva eller korrigerande befogenheter, oenhetliga rättsliga 
regelverk och praktiska hinder, som exempelvis bristande resurser. Närmare samarbete mellan dataskyddstillsyn
smyndigheter bör därför främjas för att hjälpa dem att utbyta information och utföra utredningar med sina 
internationella motparter. I syfte att bygga upp internationella samarbetsmekanismer för att underlätta och 
tillhandahålla ömsesidig internationell hjälp med att kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen till skydd för 
personuppgifter, bör kommissionen och tillsynsmyndigheterna utbyta information och samarbeta, inom 
verksamhet som rör utövandet av deras befogenheter, med behöriga myndigheter i tredjeländer, på grundval av 
ömsesidighet och i överensstämmelse med denna förordning. 

(117)  Ett väsentligt inslag i skyddet av fysiska personer vid behandlingen av personuppgifter är att medlemsstaterna 
inrättar tillsynsmyndigheter med behörighet att utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter under 
fullständigt oberoende. Medlemsstaterna bör kunna inrätta fler än en tillsynsmyndighet om det behövs för att ta 
hänsyn till den egna konstitutionella, organisatoriska och administrativa strukturen. 

(118)  Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan underkastas kontroll- eller 
övervakningsmekanismer eller bli föremål för domstolsprövning. 

(119)  Om en medlemsstat inrättar flera tillsynsmyndigheter, bör den genom lagstiftning säkerställa att dessa 
tillsynsmyndigheter effektivt deltar i mekanismen för enhetlighet. Medlemsstaten bör i synnerhet utnämna en 
tillsynsmyndighet som fungerar som samlande kontaktpunkt för dessa myndigheters effektiva deltagande i 
mekanismen för att säkra ett snabbt och smidigt samarbete med övriga tillsynsmyndigheter, styrelsen och 
kommissionen. 

(120)  Varje tillsynsmyndighet bör tilldelas de ekonomiska och personella resurser och lokalutrymmen samt den 
infrastruktur som är nödvändig för att den effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, däribland de uppgifter som 
är knutna till ömsesidigt bistånd och samarbete med övriga tillsynsmyndigheter i hela unionen. Varje 
tillsynsmyndighet bör ha en separat offentlig årlig budget, som kan ingå i den övergripande statsbudgeten eller 
nationella budgeten. 

(121)  De allmänna villkoren för tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter bör fastställas genom varje medlemsstats 
lagstiftning och där bör i synnerhet föreskrivas att ledamöterna ska utnämnas genom ett öppet förfarande 
antingen av medlemsstatens parlament, regering eller statschef, på grundval av ett förslag från regeringen, en 
ledamot av regeringen, parlamentet eller en av parlamentets kammare eller av ett oberoende organ som enligt 
medlemsstaternas nationella rätt har anförtrotts utnämningen. I syfte att säkerställa tillsynsmyndighetens 
oberoende bör ledamoten eller ledamöterna handla med integritet, avstå från alla handlingar som står i strid med 
deras tjänsteutövning och under sin mandattid avstå från all annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet som 
står i strid med deras uppdrag. Tillsynsmyndigheten bör ha egen personal, som valts ut av tillsynsmyndigheten 
eller ett oberoende organ som fastställs i medlemsstaternas nationella rätt, vilken uteslutande bör vara underställd 
tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter. 

(122)  Varje tillsynsmyndighet bör ha behörighet att inom sin medlemsstats territorium utöva de befogenheter och 
utföra de uppgifter som den tilldelats i enlighet med denna förordning. Detta bör framför allt omfatta behandling 
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inom ramen för verksamhet vid den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen 
inom den egna medlemsstatens territorium, behandling av personuppgifter som utförs av myndigheter eller 
privata organ som agerar i ett allmänt intresse, behandling som påverkar registrerade på dess territorium eller 
behandling som utförs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i 
unionen när den rör registrerade som är bosatta på dess territorium. Detta bör inbegripa att hantera klagomål 
som lämnas in av en registrerad, genomföra undersökningar om tillämpningen av denna förordning samt främja 
allmänhetens medvetenhet om risker, bestämmelser, skyddsåtgärder och rättigheter när det gäller behandlingen av 
personuppgifter. 

(123)  Tillsynsmyndigheterna bör övervaka tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning och bidra till att 
tillämpningen blir enhetlig över hela unionen, för att skydda fysiska personer vid behandling av deras 
personuppgifter och för att underlätta det fria flödet av personuppgifter inom den inre marknaden. För detta 
ändamål bör tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl sinsemellan som med kommissionen, utan att det behövs 
något avtal mellan medlemsstaterna om tillhandahållande av ömsesidigt bistånd eller om sådant samarbete. 

(124)  Om behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för verksamhet vid en personuppgiftsansvarigs eller ett 
personuppgiftsbiträdes verksamhetsställe i unionen och den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 
är etablerad i mer än en medlemsstat, eller om behandling som sker inom ramen för verksamhet vid ett enda 
verksamhetsställe tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen i väsentlig grad 
påverkar eller sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat, bör tillsyns
myndigheten för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga verksamhetsställe eller 
för detta enda verksamhetsställe tillhörande den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet agera som 
ansvarig myndighet. Denna bör samarbeta med de övriga myndigheter som berörs, eftersom den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe inom deras medlemsstats territorium, eftersom 
registrerade som är bosatta på deras territorium i väsentlig grad påverkas eller eftersom ett klagomål har lämnats 
in till dem. Även när en registrerad som inte är bosatt i medlemsstaten har lämnat in ett klagomål, bör den 
tillsynsmyndighet som klagomålet har lämnats in till också vara en berörd tillsynsmyndighet. Styrelsen bör inom 
ramen för sina uppgifter kunna utfärda riktlinjer för alla frågor som rör tillämpningen av denna förordning, 
framför allt för vilka kriterier som ska beaktas för att konstatera om behandlingen i fråga i väsentlig grad 
påverkar registrerade i mer än en medlemsstat och för vad som utgör en relevant och motiverad invändning. 

(125)  Den ansvariga myndigheten bör ha behörighet att anta bindande beslut om åtgärder inom ramen för de 
befogenheter som den tilldelats i enlighet med denna förordning. I egenskap av ansvarig myndighet bör tillsyns
myndigheten nära involvera och samordna de berörda tillsynsmyndigheterna i beslutsfattandet. Om man beslutar 
att helt eller delvis avslå den registrerades klagomål, bör detta beslut antas av den tillsynsmyndighet som 
klagomålet har lämnats in till. 

(126)  Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna bör gemensamt enas om beslutet, som 
bör rikta sig till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga eller enda 
verksamhetsställe och vara bindande för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa efterlevnad av denna 
förordning och genomförande av det beslut som den ansvariga tillsynsmyndigheten har anmält till den 
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets huvudsakliga verksamhetsställe vad gäller behandling i 
unionen. 

(127)  Varje tillsynsmyndighet som inte agerar som ansvarig tillsynsmyndighet bör vara behörig att behandla lokala fall, 
om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad i mer än en medlemsstat men ärendet 
för den specifika behandlingen endast avser behandling som utförs i en enda medlemsstat och endast omfattar 
registrerade i denna enda medlemsstat, till exempel om ärendet avser behandling av anställdas personuppgifter 
inom ramen för en medlemsstats specifika anställningsförhållanden. I sådana fall bör tillsynsmyndigheten utan 
dröjsmål underrätta den ansvariga tillsynsmyndigheten om detta ärende. Efter att ha underrättats bör den 
ansvariga tillsynsmyndigheten besluta huruvida den kommer att hantera ärendet i enlighet med bestämmelsen om 
samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och andra berörda tillsynsmyndigheter (nedan kallad 
mekanismen för en enda kontaktpunkt), eller om den tillsynsmyndighet som underrättade den bör behandla ärendet 
på lokal nivå. När den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar huruvida den kommer att behandla ärendet, bör 
den ta hänsyn till om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har ett verksamhetsställe i den 
medlemsstat där den tillsynsmyndighet som underrättade den ansvariga myndigheten är belägen för att säkerställa 
ett effektivt genomförande av ett beslut gentemot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. När 
den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att behandla ärendet, bör den tillsynsmyndighet som underrättade den 

4.5.2016 L 119/23 Europeiska unionens officiella tidning SV     



ha möjlighet att lämna in ett förslag till beslut, som den ansvariga tillsynsmyndigheten bör ta största möjliga 
hänsyn till när den utarbetar utkastet till beslut inom ramen för mekanismen för en enda kontaktpunkt. 

(128)  Bestämmelserna om den ansvariga tillsynsmyndigheten och mekanismen för en enda kontaktpunkt bör inte 
tillämpas om behandlingen utförs av myndigheter eller privata organ i ett allmänt intresse. I sådana fall bör den 
enda tillsynsmyndighet som är behörig att utöva de befogenheter som den tilldelas i enlighet med denna 
förordning vara tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där myndigheten eller det privata organet är etablerat. 

(129) För att denna förordning ska övervakas och verkställas på ett enhetligt sätt i hela unionen bör tillsynsmyndighe
terna i alla medlemsstater ha samma uppgifter och effektiva befogenheter, bl.a. undersökningsbefogenheter, 
korrigerande befogenheter och befogenheter att ålägga sanktioner samt befogenheter att utfärda tillstånd och ge 
råd, särskilt vid klagomål från fysiska personer och, utan att det påverkar åklagarmyndigheternas befogenheter 
enligt medlemsstaternas nationella rätt, att upplysa de rättsliga myndigheterna om överträdelser av denna 
förordning och delta i rättsliga förfaranden. Dessa befogenheter bör även omfatta en befogenhet att införa en 
tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive förbud mot, behandling. Medlemsstaterna får fastställa andra 
uppgifter med anknytning till skyddet av personuppgifter enligt denna förordning. Tillsynsmyndigheternas 
befogenheter bör utövas opartiskt, rättvist och inom rimlig tid i överensstämmelse med lämpliga rättssäkerhets
garantier i unionsrätten och i medlemsstaternas nationella rätt. Framför allt bör varje åtgärd vara lämplig, 
nödvändig och proportionell för att säkerställa efterlevnad av denna förordning, med beaktande av 
omständigheterna i varje enskilt fall, samt respektera varje persons rätt att bli hörd innan några enskilda åtgärder 
som påverkar honom eller henne negativt vidtas och vara utformad så att onödiga kostnader och alltför stora 
olägenheter för de berörda personerna undviks. Undersökningsbefogenheten när det gäller tillträde till lokaler bör 
utövas i enlighet med särskilda krav i medlemsstaternas nationella processrätt, såsom kravet på att inhämta 
förhandstillstånd från rättsliga myndigheter. Varje rättsligt bindande åtgärd som vidtas av tillsynsmyndigheten bör 
vara skriftlig, klar och entydig, innehålla information om vilken tillsynsmyndighet som har utfärdat åtgärden och 
datum för utfärdandet, vara undertecknad av tillsynsmyndighetens chef eller en av dess ledamöter efter dennes 
bemyndigande samt innehålla en motivering till åtgärden och en hänvisning till rätten till ett effektivt rättsmedel. 
Detta bör inte utesluta ytterligare krav enligt medlemsstaternas nationella processrätt. Antagande av ett rättsligt 
bindande beslut innebär att det kan bli föremål för domstolsprövning i den medlemsstat till vilken den 
tillsynsmyndighet som antog beslutet hör. 

(130)  Om den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts inte är den ansvariga tillsynsmyndigheten, bör den 
ansvariga tillsynsmyndigheten nära samarbeta med den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts i 
enlighet med de bestämmelser om samarbete och enhetlighet som fastställs i denna förordning. I sådana fall bör 
den ansvariga tillsynsmyndigheten när den vidtar åtgärder avsedda att ha rättsverkan, inbegripet utdömandet av 
administrativa sanktionsavgifter, ta största hänsyn till synpunkter från den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet 
har ingetts, vilken bör kvarstå som behörig för genomförande av utredningar på den egna medlemsstatens 
territorium i samverkan med den behöriga tillsynsmyndigheten. 

(131)  Om en annan tillsynsmyndighet bör agera som ansvarig tillsynsmyndighet för den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets behandling men den sakfråga som klagomålet gäller eller den möjliga överträdelsen 
endast rör den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets behandling i den medlemsstat där 
klagomålet har ingetts eller den eventuella överträdelsen har upptäckts, och frågan inte i väsentlig grad påverkar 
eller inte sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i andra medlemsstater, bör den 
tillsynsmyndighet som mottar ett klagomål eller upptäcker eller på annat sätt informeras om situationer som 
innebär eventuella överträdelser av denna förordning försöka få till stånd en uppgörelse i godo med den 
personuppgiftsansvarige och, om detta inte lyckas, utöva sina befogenheter fullt ut. Detta bör omfatta särskild 
behandling som utförs inom tillsynsmyndighetens medlemsstats territorium eller med avseende på registrerade 
inom denna medlemsstats territorium, behandling som utförs inom ramen för ett erbjudande om varor eller 
tjänster som särskilt riktar sig till registrerade inom tillsynsmyndighetens medlemsstats territorium eller 
behandling som måste bedömas med beaktande av relevanta rättsliga skyldigheter enligt medlemsstaternas 
nationella rätt. 

(132)  Medvetandehöjande kampanjer från tillsynsmyndigheters sida riktade till allmänheten bör innefatta särskilda 
åtgärder riktade dels till personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, inbegripet mikroföretag samt små 
och medelstora företag, dels till fysiska personer, särskilt i utbildningssammanhang. 
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(133)  Tillsynsmyndigheterna bör hjälpa varandra att utföra sina uppgifter och ge ömsesidigt bistånd så att denna 
förordning tillämpas och verkställs enhetligt på den inre marknaden. En tillsynsmyndighet som begärt ömsesidigt 
bistånd får anta en provisorisk åtgärd, om den inte har fått något svar på en begäran om ömsesidigt bistånd inom 
en månad från det att begäran mottogs av den andra tillsynsmyndigheten. 

(134)  Alla tillsynsmyndigheter bör om lämpligt delta i gemensamma insatser med andra tillsynsmyndigheter. Den 
anmodade tillsynsmyndigheten bör vara skyldig att besvara en begäran inom en fastställd tidsperiod. 

(135)  För att denna förordning ska tillämpas enhetligt i hela unionen bör en mekanism för enhetlighet när det gäller 
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna skapas. Denna mekanism bör främst tillämpas när en tillsynsmyndighet 
avser att anta en åtgärd som är avsedd att ha rättsverkan gällande behandlingar som i väsentlig grad påverkar ett 
betydande antal registrerade i flera medlemsstater. Den bör också tillämpas när en berörd tillsynsmyndighet eller 
kommissionen begär att ett sådant ärende ska hanteras inom ramen för mekanismen för enhetlighet. Mekanismen 
bör inte påverka åtgärder som kommissionen kan komma att vidta när den utövar sina befogenheter enligt 
fördragen. 

(136)  Vid tillämpningen av mekanismen för enhetlighet bör styrelsen inom en fastställd tidsperiod avge ett yttrande, 
om en majoritet av dess ledamöter så beslutar eller om någon berörd tillsynsmyndighet eller kommissionen begär 
detta. Styrelsen bör också ges befogenhet att anta rättsligt bindande beslut vid tvister mellan tillsynsmyndigheter. 
För detta ändamål bör den, normalt med två tredjedelars majoritet av sina ledamöter, utfärda rättsligt bindande 
beslut i tydligt fastställda fall då tillsynsmyndigheter har olika uppfattningar, framför allt när det gäller 
mekanismen för samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och berörda tillsynsmyndigheter om 
sakförhållandena, i synnerhet om huruvida denna förordning har överträtts. 

(137)  Det kan uppstå brådskande behov att agera för att skydda registrerades rättigheter och friheter, särskilt när fara 
föreligger att säkerställandet av en registrerad persons rättighet kan komma att försvåras avsevärt. En 
tillsynsmyndighet bör därför kunna vidta vederbörligen motiverade provisoriska åtgärder inom sitt territorium 
med en viss giltighetsperiod, som inte bör överskrida tre månader. 

(138)  Tillämpningen av en sådan mekanism bör vara ett villkor för lagligheten av en åtgärd som är avsedd att ha 
rättsverkan och som vidtas av tillsynsmyndigheten i de fall där denna tillämpning är obligatorisk. I andra ärenden 
som inbegriper flera länder bör samarbetsmekanismen mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och berörda 
tillsynsmyndigheter tillämpas, och ömsesidigt bistånd och gemensamma insatser kan utföras mellan de berörda 
tillsynsmyndigheterna på bilateral eller multilateral basis utan att mekanismen för enhetlighet utlöses. 

(139)  I syfte att främja en enhetlig tillämpning av denna förordning bör styrelsen inrättas som ett oberoende 
unionsorgan. För att styrelsen ska kunna uppfylla sina mål bör den vara en juridisk person. Styrelsen bör 
företrädas av sin ordförande. Den bör ersätta arbetsgruppen för skydd av fysiska personer med avseende på 
behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom direktiv 95/46/EG. Den bör bestå av chefen för en 
tillsynsmyndighet i varje medlemsstat och Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive företrädare. 
Kommissionen bör delta i styrelsens verksamhet utan att ha rösträtt, och Europeiska datatillsynsmannen bör ha 
specifik rösträtt. Styrelsen bör bidra till denna förordnings enhetliga tillämpning i hela unionen, bl.a. genom att 
lämna råd till kommissionen, särskilt vad gäller skyddsnivån i tredjeländer eller internationella organisationer, och 
främja samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i hela unionen. Styrelsen bör agera oberoende när den utför sina 
uppgifter. 

(140)  Styrelsen bör biträdas av ett sekretariat som tillhandahålls av Europeiska datatillsynsmannen. Den personal vid 
Europeiska datatillsynsmannen som medverkar i utförandet av de uppgifter som enligt denna förordning 
anförtros styrelsen bör för sina uppgifter uteslutande ta emot instruktioner från styrelsens ordförande och 
rapportera till denne. 

(141)  Alla registrerade bör ha rätt att lämna in ett klagomål till en enda tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat 
där den registrerade har sin hemvist, och ha rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 47 i stadgan, 
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om den registrerade anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har kränkts eller om tillsyns
myndigheten inte reagerar på ett klagomål, helt eller delvis avslår eller avvisar ett klagomål eller inte agerar när så 
är nödvändigt för att skydda den registrerades rättigheter. Utredningen av ett klagomål bör, med förbehåll för 
eventuell domstolsprövning, ske i den utsträckning som är lämplig i det enskilda fallet. Tillsynsmyndigheten bör 
inom rimlig tid informera den registrerade om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir. Om 
ärendet fordrar ytterligare utredning eller samordning med en annan tillsynsmyndighet, bör den registrerade 
underrättas även om detta. För att förenkla inlämningen av klagomål bör varje tillsynsmyndighet vidta åtgärder, 
såsom att tillhandahålla ett formulär för inlämnande av klagomål som även kan fyllas i elektroniskt, utan att 
andra kommunikationsformer utesluts. 

(142)  Om en registrerad anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har kränkts, bör han eller hon 
ha rätt att ge mandat till ett organ, en organisation eller en sammanslutning som drivs utan vinstsyfte och som 
har inrättats i enlighet med en medlemsstats nationella rätt, som har stadgeenliga mål av allmänt intresse och 
bedriver verksamhet på området skydd av personuppgifter, att på hans eller hennes vägnar lämna in ett klagomål 
till en tillsynsmyndighet, om detta föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt, att på den registrerades vägnar 
utöva rätten till domstolsprövning eller att på den registrerades vägnar utöva rätten att ta emot ersättning. En 
medlemsstat får föreskriva att ett sådant organ, en sådan organisation eller en sådan sammanslutning ska ha rätt 
att lämna in ett klagomål i den medlemsstaten, oberoende av en registrerad persons mandat, och ha rätt till ett 
effektivt rättsmedel, om det eller den har skäl att anse att en registrerad persons rättigheter har kränkts till följd 
av behandling av personuppgifter som strider mot denna förordning. Detta organ, denna organisation eller denna 
sammanslutning får inte ges rätt att kräva ersättning på en registrerad persons vägnar oberoende av den 
registrerades mandat. 

(143)  Varje fysisk eller juridisk person har rätt att väcka ogiltighetstalan mot styrelsens beslut vid domstolen enligt de 
villkor som föreskrivs i artikel 263 i EUF-fördraget. I sin egenskap av adressater för sådana beslut måste, i 
enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget, de berörda tillsynsmyndigheter som önskar överklaga dessa väcka talan 
inom två månader efter det att beslutet meddelats dem. Om styrelsens beslut direkt och personligen berör en 
personuppgiftsansvarig, ett personuppgiftsbiträde eller en enskild, kan den enskilde väcka ogiltighetstalan mot 
besluten inom två månader efter det att de har offentliggjorts på styrelsens webbplats, i enlighet med artikel 263 
i EUF-fördraget. Utan att det påverkar denna rätt inom ramen för artikel 263 i EUF-fördraget bör varje fysisk eller 
juridisk person ha rätt till ett effektivt rättsmedel vid den behöriga nationella domstolen mot ett beslut av en 
tillsynsmyndighet som har rättsliga följder för denna person. Sådana beslut avser särskilt tillsynsmyndighetens 
utövande av utrednings-, korrigerings- och godkännandebefogenheter eller avvisande av eller avslag på klagomål. 
Rätten till ett effektivt rättsmedel inbegriper dock inte åtgärder som vidtagits av tillsynsmyndigheter när dessa inte 
är rättsligt bindande, såsom yttranden som avgivits eller rådgivning som tillhandahållits av tillsynsmyndigheten. 
Talan mot beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet bör väckas vid domstolarna i den medlemsstat där 
tillsynsmyndigheten har sitt säte och bör genomföras i enlighet med den medlemsstatens nationella processrätt. 
Dessa domstolar bör ha fullständig behörighet, vilket bör omfatta behörighet att pröva alla fakta och rättsliga 
frågor som rör den tvist som anhängiggjorts vid dem. 

Om talan avslås eller avvisas av en tillsynsmyndighet, kan den enskilde väcka talan vid domstolarna i samma 
medlemsstat. I samband med rättsmedel som avser tillämpningen av denna förordning kan eller, i det fall som 
anges i artikel 267 i EUF-fördraget, måste nationella domstolar som anser att ett beslut om ett förhandsavgörande 
är nödvändigt för att de ska kunna döma begära att domstolen meddelar ett förhandsavgörande om tolkningen 
av unionsrätten, inbegripet denna förordning. Om dessutom ett beslut av en tillsynsmyndighet om genomförande 
av ett beslut av styrelsen överklagas till en nationell domstol och giltigheten av styrelsens beslut ifrågasätts, har 
inte den nationella domstolen befogenhet att förklara styrelsens beslut ogiltigt utan måste hänskjuta frågan om 
giltighet till domstolen i enlighet med artikel 267 i EUF-fördraget såsom den tolkats av domstolen, närhelst den 
anser att beslutet är ogiltigt. En nationell domstol får dock inte hänskjuta en fråga om giltigheten av styrelsens 
beslut på begäran av en fysisk eller juridisk person som haft tillfälle att väcka ogiltighetstalan mot beslutet, 
i synnerhet inte om denna person direkt och personligen berördes av beslutet men inte gjorde detta inom den 
frist som anges i artikel 263 i EUF-fördraget. 

(144)  Om en domstol där ett förfarande inletts mot beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet har skäl att tro att 
ett förfarande rörande samma behandling, såsom samma sakfråga vad gäller behandling av samma personuppgift
sansvarige eller samma personuppgiftsbiträde, eller samma händelseförlopp, har inletts vid en annan behörig 
domstol i en annan medlemsstat, bör den kontakta denna domstol i syfte att bekräfta förekomsten av sådana 
relaterade förfaranden. Om relaterade förfaranden pågår vid en domstol i en annan medlemsstat får alla andra 
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domstolar än den domstol där förfarandet först inleddes låta förfarandena vila eller på en av parternas begäran 
förklara sig obehöriga till förmån för den domstol där förfarandet först inleddes, om den domstolen har 
behörighet i förfarandet i fråga och dess lagstiftning tillåter förening av sådana relaterade förfaranden. 
Förfarandena anses vara relaterade, om de är så nära förenade att en gemensam handläggning och dom är 
påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att förfarandena prövas i olika 
rättegångar. 

(145)  När det gäller ett rättsligt förfarande mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde bör käranden 
kunna välja att väcka talan antingen vid domstolarna i de medlemsstater där den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet är etablerad eller där den registrerade är bosatt, såvida inte den personuppgiftsansvarige är 
en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning. 

(146)  Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet bör ersätta all skada som en person kan komma att lida 
till följd av behandling som strider mot denna förordning. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet bör dock befrias från skadeståndsskyldighet om den kan visa att den inte på något sätt är ansvarig för 
skadan. Begreppet skada bör tolkas brett mot bakgrund av domstolens rättspraxis på ett sätt som fullt ut 
återspeglar denna förordnings mål. Detta påverkar inte skadeståndsanspråk till följd av överträdelser av andra 
bestämmelser i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. Behandling som strider mot denna 
förordning omfattar även behandling som strider mot delegerade akter och genomförandeakter som antagits i 
enlighet med denna förordning och medlemsstaternas nationella rätt med närmare specifikation av denna 
förordnings bestämmelser. Registrerade bör få full och effektiv ersättning för den skada de lidit. Om personupp
giftsansvariga eller personuppgiftsbiträden medverkat vid samma behandling, bör varje personuppgiftsansvarig 
eller personuppgiftsbiträde hållas ansvarig för hela skadan. Om de är förenade i samma rättsliga förfarande i 
enlighet med medlemsstaternas nationella rätt, kan ersättningen dock fördelas i enlighet med varje personuppgift
sansvarigs eller personuppgiftsbiträdes ansvar för den genom behandlingen uppkomna skadan, förutsatt att den 
registrerade som lidit skada tillförsäkras full och effektiv ersättning. Varje personuppgiftsansvarig eller personupp
giftsbiträde som har betalat full ersättning får därefter inleda förfaranden för återkrav mot andra personuppgift
sansvariga eller personuppgiftsbiträden som medverkat vid samma behandling. 

(147)  Om särskilda bestämmelser om behörighet fastställs i denna förordning, framför allt vad gäller förfaranden för att 
begära rättslig prövning som inbegriper ersättning mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, 
bör inte allmänna bestämmelser om behörighet, såsom bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1215/2012 (1), påverka tillämpningen av sådana särskilda bestämmelser. 

(148)  För att stärka verkställigheten av denna förordning bör det utdömas sanktioner, inbegripet administrativa 
sanktionsavgifter, för överträdelser av denna förordning utöver eller i stället för de lämpliga åtgärder som tillsyns
myndigheten vidtar i enlighet med denna förordning. Vid en mindre överträdelse eller om den sanktionsavgift 
som sannolikt skulle utdömas skulle innebära en oproportionell börda för en fysisk person får en reprimand 
utfärdas i stället för sanktionsavgifter. Vederbörlig hänsyn bör dock tas till överträdelsens karaktär, svårighetsgrad 
och varaktighet och huruvida den har skett uppsåtligen, vilka åtgärder som vidtagits för att lindra skadan, graden 
av ansvar eller eventuella tidigare överträdelser av relevans, det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyn
dighetens kännedom, efterlevnad av åtgärder som förordnats mot den personuppgiftsansvarige eller personupp
giftsbiträdet, tillämpning av en uppförandekod och eventuella andra försvårande eller förmildrande faktorer. 
Utdömandet av sanktioner, inbegripet administrativa sanktionsavgifter, bör underkastas adekvata rättssäkerhets
garantier i överensstämmelse med allmänna principer inom unionsrätten och stadgan, vilket inbegriper ett 
effektivt rättsligt skydd och korrekt rättsligt förfarande. 

(149)  Medlemsstaterna bör kunna fastställa bestämmelser om straffrättsliga påföljder för överträdelser av denna 
förordning, inbegripet för överträdelser av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med och inom ramen 
för denna förordning. Dessa straffrättsliga påföljder kan även inbegripa en möjlighet att förverka den vinning som 
gjorts genom överträdelser av denna förordning. Utdömandet av straffrättsliga påföljder för överträdelser av 
sådana nationella bestämmelser och administrativa sanktioner bör dock inte medföra ett åsidosättande av 
principen ne bis in idem enligt domstolens tolkning. 

(150)  För att förstärka och harmonisera de administrativa sanktionerna för överträdelser av denna förordning bör 
samtliga tillsynsmyndigheter ha befogenhet att utfärda administrativa sanktionsavgifter. Det bör i denna 
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förordning anges vilka överträdelserna är, den övre gränsen för och kriterierna för fastställande av de 
administrativa sanktionsavgifterna, som i varje enskilt fall bör bestämmas av den behöriga tillsynsmyndigheten 
med beaktande av alla relevanta omständigheter i det särskilda fallet, med vederbörlig hänsyn bl.a. till 
överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet samt till dess följder och till de åtgärder som vidtas för att 
sörja för fullgörandet av skyldigheterna enligt denna förordning och för att förebygga eller lindra konsekvenserna 
av överträdelsen. Om de administrativa sanktionsavgifterna åläggs ett företag, bör ett företag i detta syfte anses 
vara ett företag i den mening som avses i artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Om de administrativa 
sanktionsavgifterna åläggs personer som inte är ett företag, bör tillsynsmyndigheten ta hänsyn till den allmänna 
inkomstnivån i medlemsstaten och personens ekonomiska situation, när den överväger lämplig sanktionsavgift. 
Mekanismen för enhetlighet kan också tillämpas för att främja en enhetlig tillämpning av administrativa 
sanktionsavgifter. Medlemsstaterna bör fastställa om och i vilken utsträckning myndigheter ska omfattas av 
administrativa sanktionsavgifter. Utfärdande av administrativa sanktionsavgifter eller utdelning av en varning 
påverkar inte tillämpningen av tillsynsmyndigheternas övriga befogenheter eller av andra sanktioner enligt denna 
förordning. 

(151)  Danmarks och Estlands rättssystem tillåter inte administrativa sanktionsavgifter i enlighet med denna förordning. 
Bestämmelserna om administrativa sanktionsavgifter kan tillämpas så att sanktionsavgiften i Danmark utdöms 
som en straffrättslig påföljd av en behörig nationell domstol och att den i Estland utdöms av tillsynsmyndigheten 
inom ramen för ett förseelseförfarande, under förutsättning att en sådan tillämpning av bestämmelserna i dessa 
medlemsstater har en effekt som är likvärdig med administrativa sanktionsavgifter som utdöms av tillsynsmyn
digheter. De behöriga nationella domstolarna bör därför beakta rekommendationen från den tillsynsmyndighet 
som initierar sanktionsavgiften. De sanktionsavgifter som utdöms bör i alla händelser vara effektiva, proportionella 
och avskräckande. 

(152)  Om denna förordning inte harmoniserar administrativa sanktioner eller om nödvändigt i andra fall, till exempel 
vid fall av allvarliga överträdelser av denna förordning, bör medlemsstaterna genomföra ett system med effektiva, 
proportionella och avskräckande sanktioner. Dessa sanktioners art, straffrättsliga eller administrativa, bör 
fastställas i medlemsstaternas nationella rätt. 

(153)  Medlemsstaterna bör i sin lagstiftning sammanjämka bestämmelserna om yttrandefrihet och informationsfrihet, 
vilket inbegriper journalistiska, akademiska, konstnärliga och/eller litterära uttrycksformer, med rätten till skydd 
av personuppgifter i enlighet med denna förordning. Behandling av personuppgifter enbart för journalistiska, 
akademiska, konstnärliga eller litterära ändamål bör undantas från vissa av kraven i denna förordning, så att 
rätten till skydd av personuppgifter vid behov kan förenas med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet, 
som följer av artikel 11 i stadgan. Detta bör särskilt gälla vid behandling av personuppgifter inom det 
audiovisuella området och i nyhetsarkiv och pressbibliotek. Medlemsstaterna bör därför anta lagstiftningsåtgärder 
som fastställer de olika undantag som behövs för att skapa en balans mellan dessa grundläggande rättigheter. 
Medlemsstaterna bör fastställa sådana undantag med avseende på allmänna principer, de registrerades rättigheter, 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, överföring av uppgifter till tredjeländer eller internationella 
organisationer, de oberoende tillsynsmyndigheterna, samarbete och enhetlighet samt specifika situationer där 
personuppgifter behandlas. Om sådana undantag varierar från en medlemsstat till en annan, ska den nationella 
rätten i den medlemsstat vars lag den personuppgiftsansvarige omfattas av tillämpas. För att beakta vikten av 
rätten till yttrandefrihet i varje demokratiskt samhälle måste det göras en bred tolkning av vad som innefattas i 
denna frihet, som till exempel journalistik. 

(154)  Denna förordning gör det möjligt att vid tillämpningen av den ta hänsyn till principen om allmänhetens rätt att 
få tillgång till allmänna handlingar. Allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar kan betraktas som 
ett allmänt intresse. Personuppgifter i handlingar som innehas av en myndighet eller ett offentligt organ bör 
kunna lämnas ut offentligt av denna myndighet eller detta organ, om utlämning stadgas i unionsrätten eller 
i medlemsstatens nationella rätt som är tillämplig på myndigheten eller det offentliga organet. Denna rätt bör 
sammanjämka allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar och vidareutnyttjande av information från 
den offentliga sektorn med rätten till skydd av personuppgifter och får därför innehålla föreskrifter om den 
nödvändiga sammanjämkningen med rätten till skydd av personuppgifter enligt denna förordning. Hänvisningen 
till offentliga myndigheter och organ bör i detta sammanhang omfatta samtliga myndigheter eller andra organ 
som omfattas av medlemsstaternas nationella rätt om allmänhetens tillgång till handlingar. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/98/EG (1) ska inte på något sätt påverka skyddsnivån för fysiska personer med avseende 
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på behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i unionsrätten och i medlemsstaternas nationella rätt 
och i synnerhet ändras inte de skyldigheter och rättigheter som anges i denna förordning genom det direktivet. I 
synnerhet ska direktivet inte vara tillämpligt på handlingar till vilka, med hänsyn till skyddet av personuppgifter, 
tillgång enligt tillgångsbestämmelserna är utesluten eller begränsad eller på delar av handlingar som är tillgängliga 
enligt dessa bestämmelser men som innehåller personuppgifter vilkas vidareutnyttjande i lag har fastställts som 
oförenligt med lagstiftningen om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. 

(155)  En medlemsstatsnationella rätt eller kollektivavtal, inbegripet ”verksamhetsöverenskommelser”, får föreskriva 
särskilda bestämmelser om behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, särskilt när det 
gäller villkoren för hur personuppgifter i anställningsförhållanden får behandlas på grundval av samtycke från 
den anställde, rekrytering, genomförande av anställningsavtalet, inklusive befrielse från i lag eller kollektivavtal 
stadgade skyldigheter, ledning, planering och organisering av arbetet samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
men också när det gäller att såväl kollektivt som individuellt utöva och komma i åtnjutande av rättigheter och 
förmåner som är knutna till anställningen samt att avsluta anställningsförhållandet. 

(156)  Behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål bör omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades 
rättigheter och friheter enligt denna förordning. Skyddsåtgärderna bör säkerställa att tekniska och organisatoriska 
åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Ytterligare behandling av 
personuppgifter för arkivändamål av allmänintresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål bör genomföras, när den personuppgiftsansvarige har bedömt möjligheten att uppnå dessa 
ändamål genom behandling av personuppgifter som inte medger eller inte längre medger identifiering av de 
registrerade, förutsatt att det finns lämpliga skyddsåtgärder (t. ex. pseudonymisering av personuppgifter). 
Medlemsstaterna bör införa lämpliga skyddsåtgärder för behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Medlemsstaterna bör 
på särskilda villkor med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade ha rätt att specificera och göra 
undantag från kraven på information, rätten till rättelse eller radering av personuppgifter, rätten att bli bortglömd, 
rätten till begränsning av behandlingen, rätten till dataportabilitet och rätten att göra invändning i samband med 
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål. Villkoren och säkerhetsåtgärderna i fråga kan medföra att de 
registrerade måste följa särskilda förfaranden för att utöva dessa rättigheter, om det är lämpligt med hänsyn till 
den särskilda behandlingens syfte tillsammans med tekniska och organisatoriska åtgärder som syftar till att 
minimera behandlingen av personuppgifter i enlighet med principerna om proportionalitet och nödvändighet. 
Behandling av personuppgifter för vetenskapliga ändamål bör även vara förenlig med annan relevant lagstiftning, 
exempelvis om kliniska prövningar. 

(157)  Genom att koppla samman information från olika register kan forskare erhålla ny kunskap av stort värde med 
avseende på medicinska tillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer och depression. På grundval av 
registren kan forskningsresultaten förbättras, eftersom de bygger på en större befolkningsgrupp. Forskning inom 
samhällsvetenskap som bedrivs på grundval av register gör det möjligt för forskare att få grundläggande 
kunskaper om sambandet på lång sikt mellan ett antal sociala villkor, exempelvis arbetslöshet och utbildning, och 
andra livsförhållanden. Forskningsresultat som erhållits på grundval av register utgör en stabil, högkvalitativ 
kunskap, som kan ligga till grund för utformningen och genomförandet av kunskapsbaserad politik, förbättra 
livskvaliteten för ett antal personer och förbättra de sociala tjänsternas effektivitet. För att underlätta vetenskaplig 
forskning får personuppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål, med förbehåll för lämpliga villkor 
och skyddsåtgärder i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. 

(158)  Om personuppgifter behandlas för arkivändamål, bör denna förordning också gälla denna behandling, med 
beaktande av att denna förordning inte bör gälla för avlidna personer. Offentliga myndigheter eller offentliga eller 
privata organ som innehar uppgifter av allmänt intresse bör vara tillhandahållare som, i enlighet med 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, har en rättslig skyldighet att förvärva, bevara, bedöma, 
organisera, beskriva, kommunicera, främja, sprida och ge tillgång till uppgifter av bestående värde för 
allmänintresset. Medlemsstaterna bör också ha rätt att föreskriva att personuppgifter får vidarebehandlas för 
arkivering, exempelvis i syfte att tillhandahålla specifik information om politiskt beteende under tidigare totalitära 
regimer, folkmord, brott mot mänskligheten, särskilt Förintelsen, eller krigsförbrytelser. 
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(159)  Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål, bör denna förordning också gälla denna 
behandling. Behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål bör i denna förordning ges en 
vid tolkning och omfatta till exempel teknisk utveckling och demonstration, grundforskning, tillämpad forskning 
och privatfinansierad forskning. Behandlingen av personuppgifter bör dessutom ta hänsyn till unionens mål enligt 
artikel 179.1 i EUF-fördraget angående åstadkommandet av ett europeiskt forskningsområde. Vetenskapliga 
forskningsändamål bör också omfatta studier som utförs av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet. För att 
tillgodose de särskilda kraven i samband med behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål 
bör särskilda villkor gälla, särskilt vad avser offentliggörande eller annat utlämnande av personuppgifter inom 
ramen för vetenskapliga forskningsändamål. Om resultatet av vetenskaplig forskning, särskilt för hälso- och 
sjukvårdsändamål, ger anledning till ytterligare åtgärder i den registrerades intresse, bör de allmänna reglerna i 
denna förordning tillämpas på dessa åtgärder. 

(160)  Om personuppgifter behandlas för historiska forskningsändamål, bör denna förordning också gälla denna 
behandling. Detta bör även omfatta forskning för historiska och genealogiska ändamål, med beaktande av att 
denna förordning inte bör gälla för avlidna personer. 

(161)  När det gäller samtycke till deltagande i vetenskaplig forskning inom ramen för kliniska prövningar, bör de 
relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 (1) tillämpas. 

(162)  Om personuppgifter behandlas för statistiska ändamål, bör denna förordning gälla denna behandling. 
Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör, inom ramen för denna förordning, fastställa statistiskt 
innehåll, kontroll av tillgång, specifikationer för behandling av personuppgifter för statistiska ändamål och 
lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter och friheter och för att säkerställa insynsskydd för 
statistiska uppgifter. Med statistiska ändamål avses varje åtgärd som vidtas för den insamling och behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för statistiska undersökningar eller för framställning av statistiska resultat. 
Dessa statistiska resultat kan vidare användas för olika ändamål, inbegripet vetenskapliga forskningsändamål. Ett 
statistiskt ändamål innebär att resultatet av behandlingen för statistiska ändamål inte består av personuppgifter, 
utan av aggregerade personuppgifter, och att resultatet eller uppgifterna inte används till stöd för åtgärder eller 
beslut som avser en särskild fysiskperson. 

(163)  De konfidentiella uppgifter som unionens myndigheter och nationella statistikansvariga myndigheter samlar in 
för att framställa officiell europeisk och officiell nationell statistik bör skyddas. Europeisk statistik bör utvecklas, 
framställas och spridas i enlighet med de statistiska principerna i artikel 338.2 i EUF-fördraget, medan 
hanteringen av nationell statistik även bör överensstämma med medlemsstaternas nationella rätt. Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2) innehåller ytterligare preciseringar om statistisk konfiden
tialitet för europeisk statistik. 

(164)  Vad beträffar tillsynsmyndigheternas befogenheter att från personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden få 
tillgång till personuppgifter och tillträde till lokaler, får medlemsstaterna, inom gränserna för denna förordning, 
genom lagstiftning anta särskilda regler för att skydda yrkesmässig eller annan motsvarande tystnadsplikt, i den 
mån detta är nödvändigt för att jämka samman rätten till skydd av personuppgifter med tystnadsplikten. Detta 
påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas befintliga skyldigheter att anta bestämmelser om tystnadsplikt, 
där detta krävs enligt unionsrätten. 

(165)  Denna förordning är förenlig med kravet på att respektera och inte påverka den ställning som kyrkor och 
religiösa sammanslutningar eller samfund har i medlemsstaterna enligt gällande grundlag i enlighet med 
artikel 17 i EUF-fördraget. 

(166)  I syfte att uppnå målen för denna förordning, nämligen att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter 
och friheter och i synnerhet deras rätt till skydd av personuppgifter och för att säkra det fria flödet av 
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personuppgifter inom unionen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
delegeras till kommissionen. Delegerade akter bör framför allt antas när det gäller kriterier och krav vad gäller 
certifieringsmekanismer, information som ska ges med användning av standardiserade symboler och förfaranden 
för att tillhandahålla sådana symboler. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under 
sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör 
den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så 
snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. 

(167) För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning bör kommissionen ges genomförande
befogenheter i enlighet med denna förordning. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) 
nr 182/2011. Kommissionen bör därvid överväga särskilda åtgärder för mikroföretag och små och medelstora 
företag. 

(168)  Granskningsförfarandet bör användas vid antagande av genomförandeakter om standardavtalsklausuler mellan 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och mellan personuppgiftsbiträden, uppförandekoder, 
tekniska standarder och mekanismer för certifiering, adekvat nivå på det skydd som lämnas av ett tredjeland, ett 
territorium eller av en specificerad sektor inom det tredjelandet eller en internationell organisation, 
standardiserade skyddsbestämmelser, format och förfaranden för elektroniskt utbyte av information mellan 
personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och tillsynsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser, 
ömsesidigt bistånd och tillvägagångssätt för elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt 
mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen. 

(169)  Kommissionen bör när det föreligger tvingande skäl till skyndsamhet anta omedelbart tillämpliga 
genomförandeakter, när tillgängliga bevis visar att ett tredjeland, ett territorium eller en specificerad sektor inom 
det tredjelandet eller en internationell organisation inte upprätthåller en adekvat skyddsnivå. 

(170)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa en likvärdig nivå för skyddet av fysiska personer 
och det fria flödet av personuppgifter inom hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, kan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna 
förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(171)  Direktiv 95/46/EG bör upphävas genom denna förordning. Behandling som redan pågår den dag då denna 
förordning börjar tillämpas bör bringas i överensstämmelse med denna förordning inom en period av två år från 
det att denna förordning träder i kraft. Om behandlingen grundar sig på samtycke enligt direktiv 95/46/EG, är 
det inte nödvändigt att den registrerade på nytt ger sitt samtycke för att den personuppgiftsansvarige ska kunna 
fortsätta med behandlingen i fråga efter det att denna förordning börjar tillämpas, om det sätt på vilket samtycket 
gavs överensstämmer med villkoren i denna förordning. Beslut av kommissionen som antagits och tillstånd från 
tillsynsmyndigheterna som utfärdats på grundval av direktiv 95/46/EG ska fortsatt vara giltiga tills de ändras, 
ersätts eller upphävs. 

(172)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett 
yttrande den 7 mars 2012 (1). 

(173)  Denna förordning bör vara tillämplig på alla frågor som gäller skyddet av grundläggande rättigheter och friheter i 
förhållande till behandlingen av personuppgifter, vilka inte omfattas av särskilda skyldigheter med samma mål 
som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG (2), däribland den personuppgiftsansvariges 
skyldigheter och fysiska personers rättigheter. För att klargöra förhållandet mellan denna förordning och direktiv 
2002/58/EG bör det direktivet ändras. När denna förordning har antagits, bör direktiv 2002/58/EG ses över, 
framför allt för att säkerställa konsekvens med denna förordning. 

4.5.2016 L 119/31 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) EUT C 192, 30.6.2012, s. 7. 
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom 

sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37). 



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

KAPITEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Syfte 

1. I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av 
personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter. 

2. Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. 

3. Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för 
fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter. 

Artikel 2 

Materiellt tillämpningsområde 

1. Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som 

a)  utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten, 

b)  medlemsstaterna utför när de bedriver verksamhet som omfattas av avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget, 

c)  en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes 
hushåll, 

d)  behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna 
säkerheten. 

3. Förordning (EG) nr 45/2001 är tillämplig på den behandling av personuppgifter som sker i EU:s institutioner, 
organ och byråer. Förordning (EG) nr 45/2001 och de av unionens övriga rättsakter som är tillämpliga på sådan 
behandling av personuppgifter ska anpassas till principerna och bestämmelserna i denna förordning i enlighet med 
artikel 98. 

4. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2000/31/EG, särskilt bestämmelserna om tjänstele
vererande mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet. 

Artikel 3 

Territoriellt tillämpningsområde 

1. Denna förordning ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter inom ramen för den verksamhet som bedrivs 
av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad i unionen, oavsett om behandlingen utförs 
i unionen eller inte. 

4.5.2016 L 119/32 Europeiska unionens officiella tidning SV     



2. Denna förordning ska tillämpas på behandling av personuppgifter som avser registrerade som befinner sig i 
unionen och som utförs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde som inte är etablerad i unionen, 
om behandlingen har anknytning till 

a)  utbjudande av varor eller tjänster till sådana registrerade i unionen, oavsett om dessa varor eller tjänster erbjuds 
kostnadsfritt eller inte, eller 

b)  övervakning av deras beteende så länge beteendet sker inom unionen. 

3. Denna förordning ska tillämpas på behandling av personuppgifter som utförs av en personuppgiftsansvarig som 
inte är etablerad i unionen, men på en plats där en medlemsstats nationella rätt gäller enligt folkrätten. 

Artikel 4 

Definitioner 

I denna förordning avses med  

1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en 
registrerad), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med 
hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidenti
fikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,  

2. behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av 
personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, 
strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 
spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring,  

3. begränsning av behandling: markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i 
framtiden,  

4. profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används 
för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna 
fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, 
beteende, vistelseort eller förflyttningar,  

5. pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan 
tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa 
kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer 
att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person,  

6. register: en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om 
samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden,  

7. personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt 
eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om 
ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den 
personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i 
medlemsstaternas nationella rätt,  

8. personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar 
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, 

9. mottagare: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personupp
gifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte; offentliga myndigheter som kan komma att motta 
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personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig 
med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte,  

10. tredje part: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, 
den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna,  

11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av 
personuppgifter som rör honom eller henne,  

12. personuppgiftsincident: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller 
till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt 
behandlats,  

13. genetiska uppgifter: alla personuppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk 
person, vilka ger unik information om denna fysiska persons fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från 
en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i fråga,  

14. biometriska uppgifter: personuppgifter som erhållits genom en särskild teknisk behandling som rör en fysisk persons 
fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken och som möjliggör eller bekräftar identifieringen av denna 
fysiska person, såsom ansiktsbilder eller fingeravtrycksuppgifter, 

15. uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhanda
hållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus,  

16. huvudsakligt verksamhetsställe: 

a)  när det gäller en personuppgiftsansvarig med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i unionen 
där vederbörande har sin centrala förvaltning, om inte besluten om ändamålen och medlen för behandlingen av 
personuppgifter fattas vid ett annat av den personuppgiftsansvariges verksamhetsställen i unionen och det 
sistnämnda verksamhetsstället har befogenhet att få sådana beslut genomförda, i vilket fall det verksamhetsställe 
som har fattat sådana beslut ska betraktas som det huvudsakliga verksamhetsstället, 

b)  när det gäller ett personuppgiftsbiträde med verksamhetsställen i mer än en medlemsstat, den plats i unionen där 
vederbörande har sin centrala förvaltning eller, om personuppgiftsbiträdet inte har någon central förvaltning i 
unionen, det av personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen i unionen där den huvudsakliga behandlingen inom 
ramen för verksamheten vid ett av personuppgiftsbiträdets verksamhetsställen sker, i den utsträckning som 
personuppgiftsbiträdet omfattas av särskilda skyldigheter enligt denna förordning, 

17. företrädare: en i unionen etablerad fysisk eller juridisk person som skriftligen har utsetts av den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet i enlighet med artikel 27 och företräder denne i frågor som gäller dennes 
skyldigheter enligt denna förordning,  

18. företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett dess juridiska form, vilket 
inbegriper partnerskap eller föreningar som regelbundet bedriver ekonomisk verksamhet,  

19. koncern: ett kontrollerande företag och dess kontrollerade företag,  

20. bindande företagsbestämmelser: strategier för skydd av personuppgifter som en personuppgiftsansvarig eller ett 
personuppgiftsbiträde som är etablerad på en medlemsstats territorium använder sig av vid överföringar eller en 
uppsättning av överföringar av personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i ett 
eller flera tredjeländer inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet,  

21. tillsynsmyndighet: en oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat i enlighet med artikel 51, 
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22. berörd tillsynsmyndighet: en tillsynsmyndighet som berörs av behandlingen av personuppgifter på grund av att 

a)  den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad på tillsynsmyndighetens medlemsstats 
territorium, 

b)  registrerade som är bosatta i den tillsynsmyndighetens medlemsstat i väsentlig grad påverkas eller sannolikt i 
väsentlig grad kommer att påverkas av behandlingen, eller 

c)  ett klagomål har lämnats in till denna tillsynsmyndighet,  

23. gränsöverskridande behandling: 

a)  behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för verksamhet vid verksamhetsställen i mer än en 
medlemsstat tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen, när den personupp
giftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad i mer än en medlemsstat, eller 

b)  behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för verksamhet vid ett enda verksamhetsställe 
tillhörande en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i unionen men som i väsentlig grad 
påverkar eller sannolikt i väsentlig grad kommer att påverka registrerade i mer än en medlemsstat,  

24. relevant och motiverad invändning: en invändning mot ett förslag till beslut avseende frågan huruvida det föreligger en 
överträdelse av denna förordning eller huruvida den planerade åtgärden i förhållande till den personuppgift
sansvarige eller personuppgiftsbiträdet är förenlig med denna förordning, av vilken invändning det tydligt framgår 
hur stora risker utkastet till beslut medför när det gäller registrerades grundläggande rättigheter och friheter samt 
i tillämpliga fall det fria flödet av personuppgifter inom unionen,  

25. informationssamhällets tjänster: alla tjänster enligt definitionen i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 (1),  

26. internationell organisation: en organisation och dess underställda organ som lyder under folkrätten, eller ett annat 
organ som inrättats genom eller på grundval av en överenskommelse mellan två eller flera länder. 

KAPITEL II 

Principer 

Artikel 5 

Principer för behandling av personuppgifter 

1. Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: 

a)  Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet 
och öppenhet). 

b)  De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som 
är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de 
ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning). 

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgifts
minimering). 

d)  De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål 
(korrekthet). 
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e)  De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är 
nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i 
den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades 
rättigheter och friheter (lagringsminimering). 

f)  De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig 
eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga 
tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

2. Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet). 

Artikel 6 

Laglig behandling av personuppgifter 

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: 

a)  Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika 
ändamål. 

b)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på 
begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

c)  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

d)  Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för 
en annan fysisk person. 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsan
svariges myndighetsutövning. 

f)  Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade 
intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver 
skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter. 

2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att närmare 
fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling, 
inbegripet för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet med kapitel IX. 

3. Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fastställas i enlighet med 

a)  unionsrätten, eller 

b)  en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i fråga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara 
nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets
utövning. Den rättsliga grunden kan innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i 
denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken 
typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut 
och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behandling, 
inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling, däribland för behandling i andra särskilda 
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situationer enligt kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse 
och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas. 

4. Om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in inte grundar sig på 
den registrerades samtycke eller på unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som utgör en nödvändig och 
proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle för att skydda de mål som avses i artikel 23.1, ska den personuppgift
sansvarige för att fastställa huruvida behandling för andra ändamål är förenlig med det ändamål för vilket personupp
gifterna ursprungligen samlades in bland annat beakta följande: 

a)  Kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in och ändamålen med den avsedda ytterligare 
behandlingen. 

b)  Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, särskilt förhållandet mellan de registrerade och den 
personuppgiftsansvarige. 

c)  Personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9 
eller huruvida personuppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas i enlighet med artikel 10. 

d)  Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta behandlingen. 

e)  Förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryptering eller pseudonymisering. 

Artikel 7 

Villkor för samtycke 

1. Om behandlingen grundar sig på samtycke, ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har 
samtyckt till behandling av sina personuppgifter. 

2. Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, ska begäran om 
samtycke läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt 
tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk. Om en del av förklaringen innebär en överträdelse av denna 
förordning, ska denna del inte vara bindande. 

3. De registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka 
lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Innan samtycke lämnas ska den 
registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt samtycke. 

4. Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet 
av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av samtycke till sådan behandling av 
personuppgifter som inte är nödvändig för genomförandet av det avtalet. 

Artikel 8 

Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets tjänster 

1. Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn, ska vid tillämpningen av artikel 6.1 a 
behandling av personuppgifter som rör ett barn vara tillåten om barnet är minst 16 år. Om barnet är under 16 år ska 
sådan behandling vara tillåten endast om och i den mån samtycke ges eller godkänns av den person som har 
föräldraansvar för barnet. 

Medlemsstaterna får i sin nationella rätt föreskriva en lägre ålder i detta syfte, under förutsättning att denna lägre ålder 
inte är under 13 år. 
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2. Den personuppgiftsansvarige ska göra rimliga ansträngningar för att i sådana fall kontrollera att samtycke ges eller 
godkänns av den person som har föräldraansvar för barnet, med hänsyn tagen till tillgänglig teknik. 

3. Punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av allmän avtalsrätt i medlemsstaterna, såsom bestämmelser om 
giltigheten, upprättandet eller effekten av ett avtal som gäller ett barn. 

Artikel 9 

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 

1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt 
identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska 
vara förbjuden. 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller: 

a)  Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera 
specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte 
kan upphävas av den registrerade. 

b)  Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina 
skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd, 
i den omfattning detta är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal som 
antagits med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen fastställs. 

c)  Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen 
när den registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke. 

d)  Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening 
eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att 
behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av 
organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan 
den registrerades samtycke. 

e)  Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade. 

f)  Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av 
domstolarnas dömande verksamhet. 

g)  Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det 
väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att 
säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen. 

h)  Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och sjukvård och yrkesmedicin, 
bedömningen av en arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård, 
behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system, på 
grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller enligt avtal med yrkesverksamma på 
hälsoområdet och under förutsättning att de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 3 är uppfyllda. 

i)  Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom behovet av att säkerställa ett 
skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsnormer för vård 
och läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, 
där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter fastställs, särskilt 
tystnadsplikt. 
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j)  Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till 
dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen. 

3. Personuppgifter som avses i punkt 1 får behandlas för de ändamål som avses i punkt 2 h, när uppgifterna 
behandlas av eller under ansvar av en yrkesutövare som omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställs av nationella behöriga organ eller av en annan person 
som också omfattas av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som 
fastställs av nationella behöriga organ. 

4. Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller 
biometriska uppgifter eller uppgifter om hälsa. 

Artikel 10 

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser 

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och 
friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet. 

Artikel 11 

Behandling som inte kräver identifiering 

1. Om de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter inte kräver eller inte längre 
kräver att den registrerade identifieras av den personuppgiftsansvarige, ska den personuppgiftsansvarige inte vara 
tvungen att bevara, förvärva eller behandla ytterligare information för att identifiera den registrerade endast i syfte att 
följa denna förordning. 

2. Om den personuppgiftsansvarige, i de fall som avses i punkt 1 i denna artikel, kan visa att denne inte är i stånd att 
identifiera den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige om möjligt informera den registrerade om detta. I sådana 
fall ska artiklarna 15–20 inte gälla, förutom när den registrerade för utövande av sina rättigheter i enlighet med dessa 
artiklar tillhandahåller ytterligare information som gör identifieringen möjlig. 

KAPITEL III 

Den registrerades rättigheter 

Avsni t t  1  

Insyn och vi l lkor  

Artikel 12 

Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av 
den registrerades rättigheter 

1. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade tillhandahålla all information 
som avses i artiklarna 13 och 14 och all kommunikation enligt artiklarna 15–22 och 34 vilken avser behandling i en 
koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk, i synnerhet för 
information som är särskilt riktad till barn. Informationen ska tillhandahållas skriftligt, eller i någon annan form, 
inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form. Om den registrerade begär det får informationen tillhandahållas 
muntligt, förutsatt att den registrerades identitet bevisats på andra sätt. 
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2. Den personuppgiftsansvarige ska underlätta utövandet av den registrerades rättigheter i enlighet med 
artiklarna 15–22. I de fall som avses i artikel 11.2 får den personuppgiftsansvarige inte vägra att tillmötesgå den 
registrerades begäran om att utöva sina rättigheter enligt artiklarna 15–22, om inte den personuppgiftsansvarige visar att 
han eller hon inte är i stånd att identifiera den registrerade. 

3. Den personuppgiftsansvarige ska på begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en 
månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den registrerade information om de åtgärder som vidtagits enligt 
artiklarna 15–22. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad 
begäran är och antalet inkomna begäranden. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta den registrerade om en sådan 
förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen. Om den registrerade 
lämnar begäran i elektronisk form, ska informationen om möjligt tillhandahållas i elektronisk form, om den registrerade 
inte begär något annat. 

4. Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige 
utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder 
inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning. 

5. Information som tillhandahållits enligt artiklarna 13 och 14, all kommunikation och samtliga åtgärder som vidtas 
enligt artiklarna 15–22 och 34 ska tillhandahållas kostnadsfritt. Om begäranden från en registrerad är uppenbart 
ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen 

a)  ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den 
åtgärd som begärts, eller 

b)  vägra att tillmötesgå begäran. 

Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

6. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 får den personuppgiftsansvarige, om denne har rimliga skäl att 
betvivla identiteten hos den fysiska person som lämnar in en begäran enligt artiklarna 15–21, begära att ytterligare 
information som är nödvändig för att bekräfta den registrerades identitet tillhandahålls. 

7. Den information som ska tillhandahållas de registrerade i enlighet med artiklarna 13 och 14 får tillhandahållas 
kombinerad med standardiserade symboler för att ge en överskådlig, begriplig, lättläst och meningsfull överblick över 
den planerade behandlingen. Om sådana symboler visas elektroniskt ska de vara maskinläsbara. 

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 92 för att fastställa vilken 
information som ska visas med hjälp av symboler och förfaranden för att tillhandahålla sådana symboler. 

Avsni t t  2  

Infor mati on och t i l lgång t i l l  personuppgif ter  

Artikel 13 

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade 

1. Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den personuppgift
sansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna information om följande: 

a)  Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare. 

b)  Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall. 

c)  Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för 
behandlingen. 
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d)  Om behandlingen är baserad på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. 

e)  Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall. 

f)  I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas 
eller, när det gäller de överföringar som avses i artikel 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning till lämpliga 
eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga. 

2. Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige vid insamlingen av personupp
gifterna lämna den registrerade följande ytterligare information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent 
behandling: 

a)  Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som 
används för att fastställa denna period. 

b)  Att det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt 
rätten till dataportabilitet. 

c)  Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, att det föreligger en rätt att när som helst återkalla 
sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. 

d)  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

e)  Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är 
nödvändigt för att ingå ett avtal samt huruvida den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna och de 
möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas. 

f)  Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det 
åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda 
följderna av sådan behandling för den registrerade. 

3. Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för 
vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information 
om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2. 

4. Punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas om och i den mån den registrerade redan förfogar över informationen. 

Artikel 14 

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade 

1. Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige förse den 
registrerade med följande information: 

a)  Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och i tillämpliga fall för dennes företrädare. 

b)  Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall. 

c)  Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för 
behandlingen. 

d)  De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. 

e)  Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av personuppgifterna, i förekommande fall. 
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f)  I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att överföra personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland 
eller en internationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå föreligger eller 
saknas eller, när det gäller de överföringar som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra stycket, hänvisning 
till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga. 

2. Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige lämna den registrerade följande 
information, vilken krävs för att säkerställa rättvis och transparent behandling när det gäller den registrerade: 

a)  Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som 
används för att fastställa denna period. 

b)  Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. 

c)  Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade och att invända mot behandling samt 
rätten till dataportabilitet. 

d)  Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, rätten att när som helst återkalla sitt samtycke, utan 
att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. 

e)  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

f)  Varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall huruvida de har sitt ursprung i allmänt tillgängliga 
källor. 

g)  Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det 
åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda 
följderna av sådan behandling för den registrerade. 

3. Den personuppgiftsansvarige ska lämna den information som anges i punkterna 1 och 2 

a)  inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har erhållits, dock senast inom en månad, med beaktande av de 
särskilda omständigheter under vilka personuppgifterna behandlas, 

b)  om personuppgifterna ska användas för kommunikation med den registrerade, senast vid tidpunkten för den första 
kommunikationen med den registrerade, eller 

c)  om ett utlämnande till en annan mottagare förutses, senast när personuppgifterna lämnas ut för första gången. 

4. Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för 
vilket de insamlades, ska den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den registrerade information 
om detta andra syfte samt ytterligare relevant information enligt punkt 2. 

5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån 

a)  den registrerade redan förfogar över informationen, 

b)  tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell ansträngning, 
särskilt för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, eller i den mån den skyldighet som avses i punkt 1 i den här artikeln 
sannolikt kommer att göra det omöjligt eller avsevärt försvårar uppfyllandet av målen med den behandlingen; i 
sådana fall ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och 
friheter och berättigade intressen, inbegripet göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten, 

c)  erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller genom en medlemsstats 
nationella rätt som den registrerade omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades 
berättigade intressen, eller 

d)  personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt, inbegripet andra lagstadgade sekretessförpliktelser. 
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Artikel 15 

Den registrerades rätt till tillgång 

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör 
honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information: 

a)  Ändamålen med behandlingen. 

b)  De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. 

c)  De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt 
mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer. 

d)  Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, 
de kriterier som används för att fastställa denna period. 

e)  Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller 
begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling. 

f)  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. 

g)  Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter 
kommer. 

h)  Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det 
åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda 
följderna av sådan behandling för den registrerade. 

2. Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha 
rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid överföringen. 

3. Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under 
behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig 
avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något 
annat. 

4. Den rätt till en kopia som avses i punkt 3 ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. 

Avsni t t  3  

R ättelse  och rader ing 

Artikel 16 

Rätt till rättelse 

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 
rör honom eller henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att 
komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. 

Artikel 17 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter 
raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något 
av följande gäller: 

a)  Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. 
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b)  Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och 
det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. 

c)  Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för 
behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2. 

d)  Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. 

e)  Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas 
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

f)  Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i 
artikel 8.1. 

2. Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera 
personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för 
genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som 
behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller 
reproduktioner av dessa personuppgifter. 

3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl: 

a)  För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet. 

b)  För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats 
nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige. 

c)  För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3. 

d)  För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt 
artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 
uppnåendet av syftet med den behandlingen. 

e)  För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Artikel 18 

Rätt till begränsning av behandling 

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av 
följande alternativ är tillämpligt: 

a)  Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige 
möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 

b)  Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en 
begränsning av deras användning. 

c)  Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den 
registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

d)  Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den 
personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl. 

2. Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, 
endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller 
för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för 
unionen eller för en medlemsstat. 
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3. En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med punkt 1 ska underrättas av den personuppgift
sansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör. 

Artikel 19 

Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av 
behandling 

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella 
rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 
och 18, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige 
ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran. 

Artikel 20 

Rätt till dataportabilitet 

1. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har 
tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att 
överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits 
personuppgifterna hindrar detta, om 

a)  behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och 

b)  behandlingen sker automatiserat. 

2 Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av 
personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. 

3. Utövandet av den rätt som avses i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av artikel 17. Den 
rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är 
ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige. 

4. Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt. 

Avsni t t  4  

R ätt  att  g öra  i nvändni ng ar  och automatiserat  individuel l t  beslutsfatt ande 

Artikel 21 

Rätt att göra invändningar 

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, 
inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla 
personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den 
registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga 
anspråk. 

2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända 
mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering 
i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. 

3. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre 
behandlas för sådana ändamål. 
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4. Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2 
uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information. 

5. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får 
den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer. 

6. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i 
enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att 
göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Artikel 22 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering 

1. Den registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, 
inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar 
honom eller henne. 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om beslutet 

a)  är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, 

b)  tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som 
fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller 

c)  grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke. 

3. I fall som avses i punkt 2 a och c ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa 
den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personupp
giftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet. 

4. Beslut enligt punkt 2 får inte grunda sig på de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1, 
såvida inte artikel 9.2 a eller g gäller och lämpliga åtgärder som ska skydda den registrerades berättigade intressen har 
vidtagits. 

Avsni t t  5  

Beg ränsningar  

Artikel 23 

Begränsningar 

1. Det ska vara möjligt att i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet omfattas av införa en lagstiftningsåtgärd som begränsar tillämpningsområdet för de skyldigheter 
och rättigheter som föreskrivs i artiklarna 12–22 och 34, samt artikel 5 i den mån dess bestämmelser motsvarar de 
rättigheter och skyldigheter som fastställs i artiklarna 12–22, om en sådan begränsning sker med respekt för 
andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett 
demokratiskt samhälle i syfte att säkerställa 

a)  den nationella säkerheten, 

b)  försvaret, 

c)  den allmänna säkerheten, 
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d)  förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga 
sanktioner, inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten, 

e)  andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt ett av unionens eller en 
medlemsstats viktiga ekonomiska eller finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa 
och social trygghet, 

f)  skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder, 

g)  förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för 
lagreglerade yrken, 

h)  en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som, även i enstaka fall, har samband med myndighetsutövning i fall 
som nämns i a–e och g, 

i)  skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter, 

j)  verkställighet av civilrättsliga krav. 

2. Framför allt ska alla lagstiftningsåtgärder som avses i punkt 1 innehålla specifika bestämmelser åtminstone, när så 
är relevant, avseende 

a)  ändamålen med behandlingen eller kategorierna av behandling, 

b)  kategorierna av personuppgifter, 

c)  omfattningen av de införda begränsningarna, 

d)  skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller överföring, 

e)  specificeringen av den personuppgiftsansvarige eller kategorierna av personuppgiftsansvariga, 

f)  lagringstiden samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av behandlingens art, omfattning och ändamål eller 
kategorierna av behandling, 

g)  riskerna för de registrerades rättigheter och friheter, och 

h)  de registrerades rätt att bli informerade om begränsningen, såvida detta inte kan inverka menligt på begränsningen. 

KAPITEL IV 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde 

Avsni t t  1  

Allmänna skyldigheter  

Artikel 24 

Den personuppgiftsansvariges ansvar 

1. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolik
hetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med denna 
förordning. Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov. 

2. Om det står i proportion till behandlingen, ska de åtgärder som avses i punkt 1 omfatta den personuppgiftsan
svariges genomförande av lämpliga strategier för dataskydd. 

3. Tillämpningen av godkända uppförandekoder som avses i artikel 40 eller godkända certifieringsmekanismer som 
avses i artikel 42 får användas för att visa att den personuppgiftsansvarige fullgör sina skyldigheter. 
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Artikel 25 

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard 

1. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnader och behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska den personuppgiftsansvarige, både vid fastställandet av vilka medel behandlingen utförs med och vid själva 
behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder – såsom pseudonymisering – vilka är 
utformade för ett effektivt genomförande av dataskyddsprinciper – såsom uppgiftsminimering – och för integrering av 
de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen, så att kraven i denna förordning uppfylls och den registrerades 
rättigheter skyddas. 

2. Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att, i standardfallet, 
säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas. Den 
skyldigheten gäller mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras 
tillgänglighet. Framför allt ska dessa åtgärder säkerställa att personuppgifter i standardfallet inte utan den enskildes 
medverkan görs tillgängliga för ett obegränsat antal fysiska personer. 

3. En godkänd certifieringsmekanism i enlighet med artikel 42 får användas för att visa att kraven i punkterna 1 
och 2 i den här artikeln följs. 

Artikel 26 

Gemensamt personuppgiftsansvariga 

1. Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska 
de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt 
respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning, särskilt vad gäller utövandet av den 
registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13 
och 14, genom ett inbördes arrangemang, såvida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter fastställs 
genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. Inom ramen för 
arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses. 

2. Det arrangemang som avses i punkt 1 ska på lämpligt sätt återspegla de gemensamt personuppgiftsansvarigas 
respektive roller och förhållanden gentemot registrerade. Det väsentliga innehållet i arrangemanget ska göras tillgängligt 
för den registrerade. 

3. Oavsett formerna för det arrangemang som avses i punkt 1 får den registrerade utöva sina rättigheter enligt denna 
förordning med avseende på och emot var och en av de personuppgiftsansvariga. 

Artikel 27 

Företrädare för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i 
unionen 

1. Om artikel 3.2 tillämpas ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet skriftligen utse en 
företrädare i unionen. 

2. Skyldigheten enligt punkt 1 i denna artikel ska inte gälla 

a)  tillfällig behandling som inte omfattar behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i 
artikel 9.1, eller behandling av personuppgifter avseende fällande domar i brottmål samt överträdelser, som avses i 
artikel 10, och som sannolikt inte kommer att medföra en risk för fysiska personers rättigheter och friheter, med 
hänsyn till behandlingens art, sammanhang, omfattning och ändamål, eller 

b)  en offentlig myndighet eller ett offentligt organ. 
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3. Företrädaren ska vara etablerad i en av de medlemsstater där de registrerade, vars personuppgifter behandlas i 
samband med att de erbjuds varor eller tjänster, eller vars beteende övervakas, befinner sig. 

4. Företrädaren ska på den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets uppdrag, utöver eller i stället för 
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, fungera som kontaktperson för i synnerhet tillsynsmyndigheter 
och registrerade, i alla frågor som har anknytning till behandlingen, i syfte att säkerställa efterlevnad av denna 
förordning. 

5. Att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet utser en företrädare ska inte påverka de rättsliga 
åtgärder som skulle kunna inledas mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. 

Artikel 28 

Personuppgiftsbiträden 

1. Om en behandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast 
anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer att den registrerades 
rättigheter skyddas. 

2. Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt 
förhandstillstånd har erhållits av den personuppgiftsansvarige. Om ett allmänt skriftligt tillstånd har erhållits, ska 
personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att anlita nya personuppgifts
biträden eller ersätta personuppgiftsbiträden, så att den personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot 
sådana förändringar. 

3. När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett avtal eller en annan 
rättsakt enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt som är bindande för personuppgiftsbiträdet med 
avseende på den personuppgiftsansvarige och i vilken föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och 
ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter och 
rättigheter anges. I det avtalet eller den rättsakten ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet 

a)  endast får behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige, inbegripet 
när det gäller överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, såvida inte denna 
behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som personuppgiftsbiträdet omfattas 
av, och i så fall ska personuppgiftsbiträdet informera den personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet innan 
uppgifterna behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt 
denna rätt, 

b)  säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller 
omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt, 

c)  ska vidta alla åtgärder som krävs enligt artikel 32, 

d)  ska respektera de villkor som avses i punkterna 2 och 4 för anlitandet av ett annat personuppgiftsbiträde, 

e)  med tanke på behandlingens art, ska hjälpa den personuppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att den personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att 
svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III, 

f)  ska bistå den personuppgiftsansvarige med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 fullgörs, med 
beaktande av typen av behandling och den information som personuppgiftsbiträdet har att tillgå, 

g)  beroende på vad den personuppgiftsansvarige väljer, ska radera eller återlämna alla personuppgifter till den 
personuppgiftsansvarige efter det att tillhandahållandet av behandlingstjänster har avslutats, och radera befintliga 
kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, och 

h)  ska ge den personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs 
i denna artikel har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av 
den personuppgiftsansvarige eller av en annan revisor som bemyndigats av den personuppgiftsansvarige. 
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Med avseende på led h i första stycket ska personuppgiftsbiträdet omedelbart informera den personuppgiftsansvarige om 
han anser att en instruktion strider mot denna förordning eller mot andra av unionens eller medlemsstaternas 
dataskyddsbestämmelser. 

4. I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett annat personuppgiftsbiträde för utförande av specifik behandling 
på den personuppgiftsansvariges vägnar ska det andra personuppgiftsbiträdet, genom ett avtal eller en annan rättsakt 
enligt unionsrätten eller enligt medlemsstaternas nationella rätt, åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som 
de som fastställs i avtalet eller den andra rättsakten mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet 
enligt punkt 3, och framför allt att ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning. Om det andra personuppgiftsbiträdet 
inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska det ursprungliga personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarig 
gentemot den personuppgiftsansvarige för utförandet av det andra personuppgiftsbiträdets skyldigheter. 

5. Ett personuppgiftsbiträdes anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40 eller en godkänd 
certifieringsmekanism som avses i artikel 42 får användas för att visa att tillräckliga garantier tillhandahålls, så som avses 
punkterna 1 och 4 i den här artikeln. 

6. Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln får, utan att det påverkar 
tillämpningen av ett enskilt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, helt eller delvis baseras 
på sådana standardavtalsklausuler som avses i punkterna 7 och 8 i den här artikeln, inbegripet när de ingår i en 
certifiering som i enlighet med artiklarna 42 och 43 beviljats den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. 

7. Kommissionen får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln, 
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2. 

8. En tillsynsmyndighet får fastställa standardavtalsklausuler för de frågor som avses i punkterna 3 och 4 i den här 
artikeln, i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63. 

9. Det avtal eller den andra rättsakt som avses i punkterna 3 och 4 ska upprättas skriftligen, inbegripet i ett 
elektroniskt format. 

10. Om ett personuppgiftsbiträde överträder denna förordning genom att fastställa ändamålen med och medlen för 
behandlingen, ska personuppgiftsbiträdet anses vara personuppgiftsansvarig med avseende på den behandlingen, utan att 
det påverkar tillämpningen av artiklarna 82, 83 och 84. 

Artikel 29 

Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende 

Personuppgiftsbiträdet och personer som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 
överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, får endast behandla dessa på instruktion från den personuppgift
sansvarige, såvida han eller hon inte är skyldig att göra det enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 

Artikel 30 

Register över behandling 

1. Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register över behandling som 
utförts under dess ansvar. Detta register ska innehålla samtliga följande uppgifter: 

a) Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgift
sansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. 

b)  Ändamålen med behandlingen. 

c)  En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter. 
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d)  De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i 
tredjeländer eller i internationella organisationer. 

e)  I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet 
identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i 
artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder. 

f)  Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter. 

g)  Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1. 

2. Varje personuppgiftsbiträde och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska föra ett register över alla kategorier av 
behandling som utförts för den personuppgiftsansvariges räkning, som omfattar följande: 

a) Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsbiträdet eller personuppgiftsbiträdena och för varje personuppgift
sansvarig för vars räkning personuppgiftsbiträdet agerar, och, i tillämpliga fall, för den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets företrädare samt dataskyddsombudet. 

b)  De kategorier av behandling som har utförts för varje personuppgiftsansvariges räkning. 

c)  I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet 
identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i 
artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder. 

d)  Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1. 

3. De register som avses i punkterna 1 och 2 ska upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form. 

4. På begäran ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet samt, i tillämpliga fall, den personuppgift
sansvariges eller personuppgiftsbiträdets företrädare göra registret tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 

5. De skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2 ska inte gälla för ett företag eller en organisation som sysselsätter 
färre än 250 personer såvida inte den behandling som utförs sannolikt kommer att medföra en risk för registrerades 
rättigheter och friheter, behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av uppgifter som 
avses i artikel 9.1 eller personuppgifter om fällande domar i brottmål samt överträdelser som avses i artikel 10. 

Artikel 31 

Samarbete med tillsynsmyndigheten 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet samt, i tillämpliga fall, deras företrädare ska på begäran 
samarbeta med tillsynsmyndigheten vid utförandet av dennes uppgifter. 

Avsni t t  2  

Säkerhet  för  personuppgif ter  

Artikel 32 

Säkerhet i samband med behandlingen 

1. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, 
sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt 

a)  pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 
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b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlings
systemen och -tjänsterna, 

c)  förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk 
incident, 

d)  ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska 
åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet. 

2. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som behandling medför, i 
synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig 
åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

3. Anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40 eller en godkänd certifieringsmekanism som 
avses i artikel 42 får användas för att visa att kraven i punkt 1 i den här artikeln följs. 

4. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person 
som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får tillgång till 
personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne att göra det. 

Artikel 33 

Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten 

1. Vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte 
senare än 72 timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till den tillsynsmyndighet som är 
behörig i enlighet med artikel 55, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av en 
motivering till förseningen. 

2. Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap 
om en personuppgiftsincident. 

3. Den anmälan som avses i punkt 1 ska åtminstone 

a)  beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet 
registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs, 

b)  förmedla namnet på och kontaktuppgifterna för dataskyddsombudet eller andra kontaktpunkter där mer information 
kan erhållas, 

c)  beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och 

d) beskriva de åtgärder som den personuppgiftsansvarige har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsin
cidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter. 

4. Om och i den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får informationen 
tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare dröjsmål. 

5. Den personuppgiftsansvarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring 
personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det 
möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden av denna artikel. 

Artikel 34 

Information till den registrerade om en personuppgiftsincident 

1. Om personuppgiftsincidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 
personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsincidenten. 
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2. Den information till den registrerade som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla en tydlig och klar 
beskrivning av personuppgiftsincidentens art och åtminstone de upplysningar och åtgärder som avses i artikel 33.3 b, c 
och d. 

3. Information till den registrerade i enlighet med punkt 1 krävs inte om något av följande villkor är uppfyllt: 

a)  Den personuppgiftsansvarige har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder och dessa åtgärder 
tillämpats på de personuppgifter som påverkades av personuppgiftsincidenten, i synnerhet sådana som ska göra 
uppgifterna oläsbara för alla personer som inte är behöriga att få tillgång till personuppgifterna, såsom kryptering. 

b)  Den personuppgiftsansvarige har vidtagit ytterligare åtgärder som säkerställer att den höga risk för registrerades 
rättigheter och friheter som avses i punkt 1 sannolikt inte längre kommer att uppstå. 

c)  Det skulle inbegripa en oproportionell ansträngning. I så fall ska i stället allmänheten informeras eller en liknande 
åtgärd vidtas genom vilken de registrerade informeras på ett lika effektivt sätt. 

4. Om den personuppgiftsansvarige inte redan har informerat den registrerade om personuppgiftsincidenten får 
tillsynsmyndigheten, efter att ha bedömt sannolikheten för att personuppgiftsincidenten medför en hög risk, kräva att 
personuppgiftsbiträdet gör det eller får besluta att något av de villkor som avses i punkt 3 uppfylls. 

Avsni t t  3  

Konsekvensbedömni ng  avseende dataskydd samt föregående samråd 

Artikel 35 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd 

1. Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, 
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den 
personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för 
skyddet av personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande behandlingar som medför liknande höga 
risker. 

2. Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet, om ett sådant utsetts, vid genomförande av en 
konsekvensbedömning avseende dataskydd. 

3. En konsekvensbedömning avseende dataskydd som avses i punkt 1 ska särskilt krävas i följande fall: 

a)  En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk 
behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller 
på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska personer. 

b)  Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter 
som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som avses i artikel 10. 

c)  Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 

4. Tillsynsmyndigheten ska upprätta och offentliggöra en förteckning över det slags behandlingsverksamheter som 
omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd i enlighet med punkt 1. Tillsynsmyndigheten ska 
översända dessa förteckningar till den styrelse som avses i artikel 68. 

5. Tillsynsmyndigheten får också upprätta och offentliggöra en förteckning över det slags behandlingsverksamheter 
som inte kräver någon konsekvensbedömning avseende dataskydd. Tillsynsmyndigheten ska översända dessa 
förteckningar till styrelsen. 

6. Innan de förteckningar som avses i punkterna 4 och 5 antas ska den behöriga tillsynsmyndigheten tillämpa den 
mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63 om en sådan förteckning inbegriper behandling som rör erbjudandet av 
varor eller tjänster till registrerade, eller övervakning av deras beteende i flera medlemsstater, eller som väsentligt kan 
påverka den fria rörligheten för personuppgifter i unionen. 
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7. Bedömningen ska innehålla åtminstone 

a)  en systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syften, inbegripet, när det är lämpligt, 
den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, 

b)  en bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen i förhållande till syftena, 

c)  en bedömning av de risker för de registrerades rättigheter och friheter som avses i punkt 1, och 

d)  de åtgärder som planeras för att hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att 
säkerställa skyddet av personuppgifterna och för att visa att denna förordning efterlevs, med hänsyn till de 
registrerades och andra berörda personers rättigheter och berättigade intressen. 

8. De berörda personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av godkända uppförandekoder 
enligt artikel 40 ska på lämpligt sätt beaktas vid bedömningen av konsekvenserna av de behandlingar som utförs av 
dessa personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, framför allt när det gäller att ta fram en konsekvens
bedömning avseende dataskydd. 

9. Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller 
behandlingens säkerhet. 

10. Om behandling enligt artikel 6.1 c eller e har en rättslig grund i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella 
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av, reglerar den rätten den aktuella specifika behandlingsåtgärden eller 
serien av åtgärder i fråga och en konsekvensbedömning avseende dataskydd redan har genomförts som en del av en 
allmän konsekvensbedömning i samband med antagandet av denna rättsliga grund, ska punkterna 1–7 inte gälla, om 
inte medlemsstaterna anser det nödvändigt att utföra en sådan bedömning före behandlingen. 

11. Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om behandlingen genomförs i 
enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. 

Artikel 36 

Förhandssamråd 

1. Den personuppgiftsansvarige ska samråda med tillsynsmyndigheten före behandling om en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd enligt artikel 35 visar att behandlingen skulle leda till en hög risk om inte den personuppgift
sansvarige vidtar åtgärder för att minska risken. 

2. Om tillsynsmyndigheten anser att den planerade behandling som avses i punkt 1 skulle strida mot denna 
förordning, särskilt om den personuppgiftsansvarige inte i tillräcklig mån har fastställt eller reducerat risken, ska tillsyns
myndigheten inom en period på högst åtta veckor från det att begäran om samråd mottagits, ge den personuppgift
sansvarige och i tillämpliga fall personuppgiftsbiträdet skriftliga råd och får utnyttja alla de befogenheter som den har 
enligt artikel 58. Denna period får förlängas med sex veckor beroende på hur komplicerad den planerade behandlingen 
är. Tillsynsmyndigheten ska informera den personuppgiftsansvarige och, i tillämpliga fall, personuppgiftsbiträdet om en 
sådan förlängning inom en månad från det att begäran om samråd mottagits, tillsammans med orsakerna till 
förseningen. Dessa perioder får tillfälligt upphöra att löpa i avvaktan på att tillsynsmyndigheten erhåller den information 
som den har begärt med tanke på samrådet. 

3. Vid samråd med tillsynsmyndigheten enligt punkt 1 ska den personuppgiftsansvarige till tillsynsmyndigheten 
lämna 

a)  i tillämpliga fall de respektive ansvarsområdena för de personuppgiftsansvariga, gemensamt personuppgiftsansvariga 
och personuppgiftsbiträden som medverkar vid behandlingen, framför allt vid behandling inom en koncern, 

b)  ändamålen med och medlen för den avsedda behandlingen, 

c)  de åtgärder som vidtas och de garantier som lämnas för att skydda de registrerades rättigheter och friheter enligt 
denna förordning, 

d)  i tillämpliga fall kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, 
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e)  konsekvensbedömningen avseende dataskydd enligt artikel 35, och 

f)  all annan information som begärs av tillsynsmyndigheten. 

4. Medlemsstaterna ska samråda med tillsynsmyndigheten vid utarbetandet av ett förslag till lagstiftningsåtgärd som 
ska antas av ett nationellt parlament eller av en regleringsåtgärd som grundar sig på en sådan lagstiftningsåtgärd som rör 
behandling. 

5. Trots vad som sägs i punkt 1 får det i medlemsstaternas nationella rätt krävas att personuppgiftsansvariga ska 
samråda med, och erhålla förhandstillstånd av, tillsynsmyndigheten när det gäller en personuppgiftsansvarigs behandling 
för utförandet av en uppgift som den personuppgiftsansvarige utför av allmänt intresse, inbegripet behandling avseende 
social trygghet och folkhälsa. 

Avsni t t  4  

Dat askyddsombud 

Artikel 37 

Utnämning av dataskyddsombudet 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter utnämna 
ett dataskyddsombud om 

a)  behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom när detta sker som en del av 
domstolarnas dömande verksamhet, 

b)  den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling som, på grund av 
sin karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och systematisk övervakning av de 
registrerade i stor omfattning, eller 

c)  den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av 
särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 
överträdelser, som avses i artikel 10. 

2. En koncern får utnämna ett enda dataskyddsombud om det på varje etableringsort är lätt att nå ett 
dataskyddsombud. 

3. Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet eller ett offentligt organ, får ett enda 
dataskyddsombud utnämnas för flera sådana myndigheter eller organ, med hänsyn till deras organisationsstruktur och 
storlek. 

4. I andra fall än de som avses i punkt 1 får eller, om så krävs enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt, ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller sammanslutningar och andra organ som 
företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utnämna ett dataskyddsombud. Dataskydd
sombudet får agera för sådana sammanslutningar och andra organ som företräder personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden. 

5. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om 
lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39. 

6. Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets personal, eller utföra 
uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. 

7. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter 
och meddela dessa till tillsynsmyndigheten. 

Artikel 38 

Dataskyddsombudets ställning 

1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt 
och i god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. 
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2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja dataskyddsombudet i utförandet av de 
uppgifter som avses i artikel 39 genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa uppgifter samt 
tillgång till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i upprätthållandet av dennes sakkunskap. 

3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att uppgiftskyddsombudet inte tar emot 
instruktioner som gäller utförandet av dessa uppgifter. Han eller hon får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner av 
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska 
rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå. 

4. Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende på alla frågor som rör behandlingen av dennes 
personuppgifter och utövandet av dennes rättigheter enligt denna förordning. 

5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina uppgifter, vara bundet av sekretess eller 
konfidentialitet i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 

6. Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet ska se till att sådana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt. 

Artikel 39 

Dataskyddsombudets uppgifter 

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter: 

a)  Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som 
behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds
bestämmelser. 

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbe
stämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, 
inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande 
granskning. 

c)  Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den 
enligt artikel 35. 

d)  Att samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

e)  Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd 
som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor. 

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade 
med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften. 

Avsni t t  5  

Uppförandekod och cer t i f ier ing  

Artikel 40 

Uppförandekoder 

1. Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska uppmuntra utarbetandet av 
uppförandekoder avsedda att bidra till att denna förordning genomförs korrekt, med hänsyn till särdragen hos de olika 
sektorer där behandling sker, och de särskilda behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag. 

2. Sammanslutningar och andra organ som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgifts
biträden får utarbeta uppförandekoder, eller ändra eller utöka sådana koder, i syfte att specificera tillämpningen av denna 
förordning, till exempel när det gäller 

a)  rättvis och öppen behandling, 
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b)  personuppgiftsansvarigas berättigade intressen i särskilda sammanhang, 

c)  insamling av personuppgifter, 

d)  pseudonymisering av personuppgifter, 

e)  information till allmänheten och de registrerade, 

f)  utövande av registrerades rättigheter, 

g)  information till och skydd av barn samt metoderna för att erhålla samtycke från de personer som har föräldraansvar 
för barn, 

h)  åtgärder och förfaranden som avses i artiklarna 24 och 25 samt åtgärder för att säkerställa säkerhet vid behandling i 
enlighet med artikel 32, 

i)  anmälan av personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheter och meddelande av sådana personuppgiftsincidenter till 
registrerade, 

j)  överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer, 

k)  utomrättsliga förfaranden och andra tvistlösningsförfaranden för lösande av tvister mellan personuppgiftsansvariga 
och registrerade när det gäller behandling, utan att detta påverkar registrerades rättigheter enligt artiklarna 77 
och 79. 

3. Uppförandekoder som är godkända i enlighet med punkt 5 i denna artikel och som har allmän giltighet enligt 
punkt 9 i denna artikel får, förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som omfattas 
av denna förordning, även iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte omfattas av denna 
förordning enligt artikel 3, för att tillhandahålla lämpliga garantier inom ramen för överföringar av personuppgifter till 
tredjeländer eller internationella organisationer enligt villkoren i artikel 46.2 e. Sådana personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden ska göra bindande och verkställbara åtaganden, genom avtal eller andra rättsligt bindande 
instrument, att tillämpa dessa lämpliga garantier inbegripet när det gäller registrerades rättigheter. 

4. Den uppförandekod som avses i punkt 2 i den här artikeln ska innehålla mekanismer som gör det möjligt för det 
organ som avses i artikel 41.1 att utföra den obligatoriska övervakningen av att dess bestämmelser efterlevs av 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som tillämpar den, utan att det påverkar uppgifter eller 
befogenheter för de tillsynsmyndigheter som är behöriga enligt artikel 55 eller 56. 

5. Sammanslutningar och andra organ som avses i punkt 2 i den här artikeln som avser att utarbeta en 
uppförandekod eller ändra eller utöka befintliga uppförandekoder ska inge utkastet till uppförandekod, ändringen eller 
utökningen till den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55. Tillsynsmyndigheten ska yttra sig om huruvida 
utkastet till uppförandekod, ändring eller utökning överensstämmer med denna förordning och ska godkänna ett det 
utkastet till kod, ändring eller utökning om den finner att tillräckliga garantier tillhandahålls. 

6. Om utkastet till kod, eller en ändring eller utökning, godkänns i enlighet med punkt 5, och om den berörda 
uppförandekoden inte avser behandling i flera medlemsstater, ska tillsynsmyndigheten registrera och offentliggöra 
uppförandekoden. 

7. Om ett utkast till uppförandekod avser behandling i flera medlemsstater ska den tillsynsmyndighet som är behörig 
enligt artikel 55 innan den godkänner utkastet till kod, ändring eller utökning, inom ramen för det förfarande som avses 
i artikel 63 överlämna det till styrelsen som ska avge ett yttrande om huruvida utkastet till kod, ändring eller utökning 
är förenlig med denna förordning eller, i de fall som avses i punkt 3 i den här artikeln, tillhandahåller lämpliga garantier. 

8. Om det i det yttrande som avses i punkt 7 bekräftas att utkastet till kod, ändring eller utökning är förenligt med 
denna förordning, eller, i de fall som avses i punkt 3, tillhandahåller lämpliga garantier, ska styrelsen inlämna sitt 
yttrande till kommissionen. 

9. Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta att den godkända koden, ändringen eller utökningen som 
getts in till den enligt punkt 8 i den här artikeln har allmän giltighet inom unionen. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2. 
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10. Kommissionen ska se till att de godkända koder om vilka det har beslutats att de har allmän giltighet enligt 
punkt 9 offentliggörs på lämpligt sätt. 

11. Styrelsen ska samla alla godkända uppförandekoder, ändringar och utökningar i ett register och offentliggöra dem 
på lämpligt sätt. 

Artikel 41 

Övervakning av godkända uppförandekoder 

1. Utan att det påverkar den berörda tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58 får 
övervakningen av efterlevnaden av en uppförandekod i enlighet med artikel 40 utföras av ett organ som har en lämplig 
expertnivå i förhållande till kodens syfte och som ackrediteras för detta ändamål av den behöriga tillsynsmyndigheten. 

2. Ett organ som avses i punkt 1 får ackrediteras för att övervaka efterlevnaden av en uppförandekod om detta organ 
har 

a) visat sitt oberoende och sin expertis i förhållande till uppförandekodens syfte på ett sätt som den behöriga tillsyns
myndigheten finner tillfredsställande, 

b)  upprättat förfaranden varigenom det kan bedöma de berörda personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas 
lämplighet för att tillämpa uppförandekoden, övervaka att de efterlever dess bestämmelser och regelbundet se över 
hur den fungerar, 

c)  upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om överträdelser av uppförandekoden eller det sätt på 
vilket uppförandekoden har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, 
och för att göra dessa förfaranden och strukturer synliga för registrerade och för allmänheten, och 

d)  på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsställande visat att dess uppgifter och uppdrag inte 
leder till en intressekonflikt. 

3. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska inlämna utkastet till kriterier för ackreditering av ett organ som avses i 
punkt 1 i den här artikeln till styrelsen i enlighet med den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63. 

4. Utan att det påverkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter och tillämpningen av 
bestämmelserna i kapitel VIII ska ett organ som avses i punkt 1 i denna artikel, med förbehåll för tillräckliga 
skyddsåtgärder, vidta lämpliga åtgärder i fall av en personuppgiftsansvarigs eller ett personuppgiftsbiträdes överträdelse 
av uppförandekoden, inbegripet avstängning eller uteslutande av den personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet från uppförandekoden. Det ska informera den behöriga tillsynsmyndigheten om sådana åtgärder och skälen för 
att de vidtagits. 

5. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska återkalla ackrediteringen av ett organ som avses i punkt 1 om villkoren för 
ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av organet strider mot denna förordning. 

6. Denna artikel ska inte gälla behandling som utförs av offentliga myndigheter och organ. 

Artikel 42 

Certifiering 

1. Medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, styrelsen och kommissionen ska uppmuntra, särskilt på unionsnivå, 
införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och märkningar för dataskydd som syftar till att visa att 
personuppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens behandling är förenlig med denna förordning. De särskilda 
behoven hos mikroföretag samt små och medelstora företag ska beaktas. 
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2. Certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och märkningar för dataskydd som är godkända enligt punkt 5 i 
denna artikel får, förutom att de iakttas av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som omfattas av denna 
förordning, inrättas för att visa att det föreligger lämpliga garantier som tillhandahålls av personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden som inte omfattas av denna förordning enligt artikel 3, inom ramen för överföringar av 
personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer enligt villkoren i artikel 46.2 f. Sådana personuppgift
sansvariga eller personuppgiftsbiträden ska göra bindande och verkställbara åtaganden, genom avtal eller andra rättsligt 
bindande instrument, att tillämpa dessa lämpliga garantier, inbegripet när det gäller registrerades rättigheter. 

3. Certifieringen ska vara frivillig och tillgänglig via ett öppet förfarande. 

4. En certifiering i enlighet med denna artikel minskar inte den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 
ansvar för att denna förordning efterlevs och påverkar inte uppgifter och befogenheter för de tillsynsmyndigheter som är 
behöriga enligt artikel 55 eller 56. 

5. En certifiering i enlighet med denna artikel ska utfärdas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den 
behöriga tillsynsmyndigheten på grundval av kriterier som godkänts av den behöriga myndigheten enligt artikel 58.3 
eller av styrelsen enligt artikel 63. Om kriterierna har godkänts av styrelsen får detta leda till en gemensam certifiering, 
det europeiska sigillet för dataskydd. 

6. Den personuppgiftsansvarige eller det personuppgiftsbiträde som låter sin behandling av uppgifter omfattas av 
certifieringsmekanismen ska förse det certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller, i tillämpliga fall, den behöriga 
tillsynsmyndigheten, med all information och tillgång till behandlingsförfaranden som krävs för att genomföra certifier
ingsförfarandet. 

7. Certifiering ska utfärdas till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde för en period på högst tre år 
och får förnyas på samma villkor under förutsättning att kraven fortsätter att vara uppfyllda. Certifiering ska, 
i tillämpliga fall, återkallas av de certifieringsorgan som avses i artikel 43 eller av den behöriga tillsynsmyndigheten om 
kraven för certifieringen inte eller inte längre uppfylls. 

8. Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill och märkningar för dataskydd i ett register och 
offentliggöra dem på lämpligt sätt. 

Artikel 43 

Certifieringsorgan 

1. Utan att det påverkar den behöriga tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter enligt artiklarna 57 och 58 
ska certifieringsorgan som har lämplig nivå av expertis i fråga om dataskydd, efter att ha informerat tillsynsmyndigheten 
för att den ska kunna utöva sina befogenheter enligt artikel 58.2 h när så är nödvändigt, utfärda och förnya certifiering. 
Medlemsstat ska säkerställa att dessa certifieringsorgan är ackrediterade av en av eller båda följande: 

a)  Den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56, 

b)  det nationella ackrediteringsorgan som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 765/2008 (1) i enlighet med EN-ISO/IEC 17065/2012 och med de ytterligare krav som fastställts av den 
tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56. 

2. Certifieringsorgan som avses i punkt 1 får ackrediteras i enlighet med den punkten endast om de har 

a)  visat oberoende och expertis i förhållande till certifieringens syfte på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten 
finner tillfredsställande, 
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b)  förbundit sig att respektera de kriterier som avses i artikel 42.5 och godkänts av den tillsynsmyndighet som är 
behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt artikel 63, 

c)  upprättat förfaranden för utfärdande, periodisk översyn och återkallande av certifiering, sigill och märkningar för 
dataskydd, 

d)  upprättat förfaranden och strukturer för att hantera klagomål om överträdelser av certifieringen eller det sätt på vilket 
certifieringen har tillämpats, eller tillämpas, av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, och för att 
göra dessa förfaranden och strukturer synliga för registrerade och för allmänheten, och 

e)  på ett sätt som den behöriga tillsynsmyndigheten finner tillfredsställande visat att deras uppgifter och uppdrag inte 
leder till en intressekonflikt. 

3. Ackrediteringen av certifieringsorgan som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska ske på grundval av 
kriterier som godkänts av den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 55 eller 56, eller av styrelsen enligt 
artikel 63. I händelse av ackreditering enligt punkt 1 b i den här artikeln ska dessa krav komplettera dem som föreskrivs 
i förordning (EG) nr 765/2008 och de tekniska regler som beskriver certifieringsorganens metoder och förfaranden. 

4. De certifieringsorgan som avses i punkt 1 ska ansvara för den korrekta bedömning som leder till certifieringen 
eller återkallelsen av certifieringen, utan att det påverkar den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 
ansvar att efterleva denna förordning. Ackrediteringen ska utfärdas för en period på högst fem år och får förnyas på 
samma villkor under förutsättning att certifieringsorganet uppfyller de krav som anges i denna artikel. 

5. De certifieringsorgan som avses i punkt 1 ska informera de behöriga tillsynsmyndigheterna om orsakerna till 
beviljandet eller återkallelsen av den begärda certifieringen. 

6. De krav som avses i punkt 3 i den här artikeln och de kriterier som avses i artikel 42.5 ska offentliggöras av 
tillsynsmyndigheten i ett lättillgängligt format. Tillsynsmyndigheterna ska också översända dessa krav och kriterier till 
styrelsen. Styrelsen ska samla alla certifieringsmekanismer och sigill för dataskydd i ett register och offentliggöra dem på 
lämpligt sätt. 

7. Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel VIII ska den behöriga tillsynsmyndigheten eller det nationella ackre
diteringsorganet återkalla ett certifieringsorgans ackreditering enligt punkt 1 i denna artikel om villkoren för 
ackrediteringen inte, eller inte längre, uppfylls eller om åtgärder som vidtagits av certifieringsorganet strider mot denna 
förordning. 

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 92 i syfte att närmare ange de 
krav som ska tas i beaktande för de certifieringsmekanismer för dataskydd som avses i artikel 42.1. 

9. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa tekniska standarder för certifieringsmekanismer och 
sigill och märkningar för dataskydd samt rutiner för att främja och erkänna dessa certifieringsmekanismer, sigill och 
märkningar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2. 

KAPITEL V 

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer 

Artikel 44 

Allmän princip för överföring av uppgifter 

Överföring av personuppgifter som är under behandling eller är avsedda att behandlas efter det att de överförts till ett 
tredjeland eller en internationell organisation får bara ske under förutsättning att den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet, med förbehåll för övriga bestämmelser i denna förordning, uppfyller villkoren i detta kapitel, 
inklusive för vidare överföring av personuppgifter från tredjelandet eller den internationella organisationen till ett annat 
tredjeland eller en annan internationell organisation. Alla bestämmelser i detta kapitel ska tillämpas för att säkerställa att 
den nivå på skyddet av fysiska personer som säkerställs genom denna förordning inte undergrävs. 
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Artikel 45 

Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå 

1. Personuppgifter får överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation om kommissionen har beslutat 
att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella 
organisationen i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå. En sådan överföring ska inte kräva något särskilt tillstånd. 

2. När kommissionen bedömer om en adekvat skyddsnivå föreligger ska den särskilt beakta 

a)  rättsstatsprincipen, respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, relevant lagstiftning, 
både allmän lagstiftning och sektorslagstiftning, inklusive avseende allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet och 
straffrätt och offentliga myndigheters tillgång till personuppgifter samt tillämpningen av sådan lagstiftning, 
dataskyddsregler, yrkesregler och säkerhetsbestämmelser, inbegripet regler för vidare överföring av personuppgifter till 
ett annat tredjeland eller en annan internationell organisation, som ska följas i det landet eller den internationella 
organisationen, rättspraxis samt faktiska och verkställbara rättigheter för registrerade och effektiv administrativ och 
rättslig prövning för de registrerade vars personuppgifter överförs, 

b)  huruvida det finns en eller flera effektivt fungerande oberoende tillsynsmyndigheter i tredjelandet, eller som utövar 
tillsyn över den internationella organisationen, som har ansvar för att säkerställa och kontrollera att dataskyddsregler 
följs, inklusive lämpliga verkställighetsbefogenheter, ge de registrerade råd och assistans när det gäller utövandet av 
deras rättigheter och samarbeta med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, och 

c)  vilka internationella åtaganden det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen har gjort, 
eller andra skyldigheter som följer av rättsligt bindande konventioner eller instrument samt av dess deltagande i 
multilaterala eller regionala system, särskilt rörande skydd av personuppgifter. 

3. Kommissionen får, efter att ha bedömt om det föreligger en adekvat skyddsnivå, genom en genomförandeakt 
besluta att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom ett tredjeland, eller en 
internationell organisation säkerställer en adekvat skyddsnivå i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln. 
Genomförandeakten ska inrätta en mekanism för regelbunden översyn, minst vart fjärde år, som ska beakta all relevant 
utveckling i det tredjelandet eller den internationella organisationen. Beslutets territoriella och sektorsmässiga tillämpning 
ska regleras i genomförandeakten, där det också i förekommande fall ska anges vilken eller vilka myndigheter som är 
tillsynsmyndighet(er) enligt punkt 2 b i den här artikeln. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 93.2. 

4. Kommissionen ska fortlöpande övervaka utveckling i tredjeländer och internationella organisationer vilken kan 
påverka hur beslut som antagits enligt punkt 3 i den här artikeln och beslut som antagits på grundval av artikel 25.6 i 
direktiv 95/46/EG fungerar. 

5. Kommissionen ska, när tillgänglig information visar, i synnerhet efter den översyn som avses i punkt 3 i den här 
artikeln, att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tredjelandet i fråga eller en 
internationell organisation inte längre säkerställer adekvat skydd i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln 
och, i den mån det behövs, genom genomförandeakter återkalla, ändra eller upphäva det beslut som avses i punkt 3 i 
den här artikeln utan retroaktiv verkan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 93.2. 

När det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet ska kommissionen anta omedelbart 
tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 93.3. 

6. Kommissionen ska samråda med tredjelandet eller den internationella organisationen i fråga för att lösa den 
situation som lett till beslutet enligt punkt 5. 

7. Beslut enligt punkt 5 i den här artikeln ska inte påverka överföring av personuppgifter till tredjelandet, ett 
territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga 
enligt artiklarna 46–49. 

8. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning och på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de 
tredjeländer och de territorier och specificerade sektorer i ett givet tredjeland samt de internationella organisationer för 
vilka den har fastställt att en adekvat skyddsnivå inte eller inte längre säkerställs. 
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9. De beslut som antas av kommissionen på grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de 
ändrats, ersatts eller upphävts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 3 eller 5 i den här artikeln. 

Artikel 46 

Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder 

1. I avsaknad av ett beslut i enlighet med artikel 45.3, får en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 
endast överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lämpliga 
skyddsåtgärder, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns 
tillgängliga. 

2. Lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 får, utan att det krävs särskilt tillstånd från en övervakningsmyndighet, ta 
formen av 

a)  ett rättsligt bindande och verkställbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ, 

b)  bindande företagsbestämmelser i enlighet med artikel 47, 

c)  standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som 
avses i artikel 93.2, 

d)  standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av en tillsynsmyndighet och godkänts av kommissionen i 
enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2, 

e)  en godkänd uppförandekod enlig artikel 40 tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara åtaganden för den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, även när det 
gäller registrerades rättigheter, eller 

f)  en godkänd certifieringsmekanism enlig artikel 42 tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara åtaganden 
för den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet i tredjelandet att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder, även när 
det gäller de registrerades rättigheter. 

3. Med förbehåll för tillstånd från den behöriga tillsynsmyndigheten, får lämpliga skyddsåtgärder enligt punkt 1 också 
i synnerhet ta formen av 

a)  avtalsklausuler mellan den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige, 
personuppgiftsbiträdet eller mottagaren av personuppgifterna i tredjelandet eller den internationella organisationen, 
eller 

b)  bestämmelser som ska införas i administrativa överenskommelser mellan offentliga myndigheter eller organ vilka 
inbegriper verkställbara och faktiska rättigheter för registrerade. 

4. Tillsynsmyndigheten ska tillämpa den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63 i de fall som avses i punkt 3 
i den här artikeln. 

5. Tillstånd från en medlemsstat eller tillsynsmyndighet på grundval av artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli 
giltigt tills det, vid behov, ändrats, ersatts eller upphävts av den tillsynsmyndigheten. De beslut som fattas av 
kommissionen på grundval av artikel 26.4 i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de, vid behov, ändrats, ersatts eller 
upphävts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 2 i den här artikeln. 

Artikel 47 

Bindande företagsbestämmelser 

1. Den behöriga tillsynsmyndigheten ska godkänna bindande företagsbestämmelser i enlighet med den mekanism för 
enhetlighet som föreskrivs i artikel 63 under förutsättning att de 

a)  är rättslig bindande, tillämpas på, och verkställs av alla delar som berörs inom den koncern eller grupp av företag 
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, inklusive deras anställda, 
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b)  innehåller uttryckliga bestämmelser om de registrerades lagstadgade rättigheter när det gäller behandlingen av deras 
personuppgifter, och 

c)  uppfyller villkoren i punkt 2. 

2. De bindande företagsbestämmelser som avses i punkt 1 ska närmare ange åtminstone följande: 

a)  struktur och kontaktuppgifter för den koncern eller grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet 
och för var och en av dess medlemmar, 

b)  vilka överföringar eller uppsättningar av överföringar av uppgifter som omfattas, inklusive kategorierna av 
personuppgifter, typen av behandling och dess ändamål, den typ av registrerade som berörs samt vilket eller vilka 
tredjeländer som avses, 

c)  bestämmelsernas rättsligt bindande natur, såväl internt som externt, 

d)  tillämpningen av allmänna principer för dataskydd, särskilt avgränsning av syften, uppgiftsminimering, begränsade 
lagringsperioder, datakvalitet, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, rättslig grund för behandling, 
behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, åtgärder för att säkerställa datasäkerhet och villkoren när det 
gäller vidare överföring av uppgifter till organ som inte är bundna av bindande företagsbestämmelser, 

e)  de registrerades rättigheter avseende behandling och medlen för att utöva dessa rättigheter, inklusive rätten att inte 
bli föremål för beslut grundade enbart på automatisk behandling, inklusive profilering, enligt artikel 22, rätten att 
inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten och till behöriga domstolar i medlemsstaterna enligt artikel 79, 
rätten till prövning samt i förekommande fall rätten till kompensation för överträdelse av de bindande företagsbe
stämmelserna, 

f)  att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet som är etablerad inom en medlemsstats territorium tar 
på sig ansvaret om en berörd enhet som inte är etablerad inom unionen bryter mot de bindande företagsbestäm
melserna; den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet får helt eller delvis undantas från denna 
skyldighet endast på villkor att det kan visas att den berörda enheten i företagsgruppen inte kan hållas ansvarig för 
den skada som har uppkommit, 

g)  hur de registrerade ska informeras om innehållet i de bindande företagsbestämmelserna, särskilt de bestämmelser 
som avses i leden d, e och f i denna punkt utöver den information som avses i artiklarna 13 och 14, 

h)  uppgifterna för varje dataskyddsombud som utsetts i enlighet med artikel 37, eller varje annan person eller enhet 
med ansvar för kontrollen av att de bindande företagsbestämmelserna följs inom den koncern eller grupp av företag 
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, samt i fråga om utbildning och hantering av klagomål, 

i)  förfaranden för klagomål, 

j)  rutinerna inom den koncern eller grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet för att kontrollera 
att de bindande företagsreglerna följs; sådana rutiner ska inbegripa dataskyddstillsyn och metoder för att säkerställa 
korrigerande åtgärder för att skydda de registrerades rättigheter; resultaten av sådana kontroller bör meddelas den 
person eller enhet som avses i led h och styrelsen i det kontrollerande företaget i koncernen eller gruppen av företag 
som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet, och bör på begäran vara tillgänglig för den behöriga tillsynsmyndig
heten, 

k)  rutinerna för att rapportera och dokumentera ändringar i bestämmelserna, samt rutinerna för att rapportera dessa 
ändringar till tillsynsmyndigheten, 

l)  rutinerna för att samarbeta med tillsynsmyndigheten i syfte att se till att alla medlemmar i den koncern eller grupp 
av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet följer reglerna, särskilt genom att meddela tillsynsmyndig
heten resultaten av kontroller av de åtgärder som avses i led j, 

m)  rutinerna för att till den behöriga tillsynsmyndigheten rapportera alla rättsliga krav som en medlem i koncernen eller 
gruppen av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet är underkastad i ett tredjeland och som sannolikt 
kommer att ha en avsevärd negativ inverkan på de garantier som ges genom de bindande företagsbestämmelserna, 
och 

n)  lämplig utbildning om dataskydd för personal som har ständig eller regelbunden tillgång till personuppgifter. 
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3. Kommissionen får närmare ange vilket format och vilka rutiner som ska användas för de personuppgiftsansvarigas, 
personuppgiftsbiträdenas och tillsynsmyndigheternas utbyte av information om bindande företagsbestämmelser i den 
mening som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som 
avses i artikel 93.2. 

Artikel 48 

Överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt unionsrätten 

Domstolsbeslut eller beslut från myndigheter i tredjeland där det krävs att en personuppgiftsansvarig eller ett personupp
giftsbiträde överför eller lämnar ut personuppgifter får erkännas eller genomföras på något som helst sätt endast om det 
grundar sig på en internationell överenskommelse, såsom ett avtal om ömsesidig rättslig hjälp, som gäller mellan det 
begärande tredjelandet och unionen eller en medlemsstat, utan att detta påverkar andra grunder för överföring enligt 
detta kapitel. 

Artikel 49 

Undantag i särskilda situationer 

1. Om det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45.3, eller om lämpliga skyddsåtgärder 
enligt artikel 46, inbegripet bindande företagsbestämmelser, får en överföring eller uppsättning av överföringar av 
personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast ske om något av följande villkor är uppfyllt: 

a)  Den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna får överföras, efter att först ha blivit informerad om de 
eventuella riskerna med sådana överföringar för den registrerade när det inte föreligger något beslut om adekvat 
skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder. 

b)  Överföringen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller för 
att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på den registrerades begäran. 

c)  Överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige och en annan 
fysisk eller juridisk person i den registrerades intresse. 

d)  Överföringen är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset. 

e)  Överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

f)  Överföringen är nödvändig för att skydda den registrerades eller andra personers grundläggande intressen, när den 
registrerade är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge sitt samtycke. 

g)  Överföringen görs från ett register som enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt är avsett att ge 
allmänheten information och som är tillgängligt antingen för allmänheten eller för var och en som kan styrka ett 
berättigat intresse, men endast i den utsträckning som de i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt 
angivna villkoren för tillgänglighet uppfylls i det enskilda fallet. 

När en överföring inte skulle kunna grundas på en bestämmelse i artikel 45 eller 46, inklusive bestämmelserna om 
bindande företagsbestämmelser, och inget av undantagen för en särskild situation som avses i första stycket i den här 
punkten är tillämpligt, får en överföring till ett tredjeland eller en internationell organisation äga rum endast 
omöverföringen inte är repetitiv, endast gäller ett begränsat antal registrerade, är nödvändig för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges tvingande berättigade intressen och den registrerades intressen eller rättigheter och friheter inte 
väger tyngre, och den personuppgiftsansvarige har bedömt samtliga omständigheter kring överföringen av uppgifter och 
på grundval av denna bedömning vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Den personuppgift
sansvarige ska informera tillsynsmyndigheten om överföringen. Den personuppgiftsansvarige ska utöver tillhanda
hållande av den information som avses i artiklarna 13 och 14 informera den registrerade om överföringen och om de 
tvingande berättigade intressen som eftersträvas. 

2. En överföring enligt led g i punkt 1 första stycket får inte omfatta alla personuppgifter eller hela kategorier av 
personuppgifter som finns i registret. Om registret är avsett att vara tillgängligt för personer med ett berättigat intresse 
ska överföringen göras endast på begäran av dessa personer eller om de själva är mottagarna. 
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3. Leden a, b och c i punkt 1 första stycket samt andra stycket i samma punkt ska inte gälla åtgärder som vidtas av 
offentliga myndigheter som ett led i myndighetsutövning. 

4. Det allmänintresse som avses i led d i punkt 1 första stycket ska vara erkänt i unionsrätten eller i den nationella 
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. 

5. Saknas beslut om adekvat skyddsnivå, får unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt med hänsyn till 
viktiga allmänintressen uttryckligen fastställa gränser för överföringen av specifika kategorier av personuppgifter till ett 
tredjeland eller en internationell organisation. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana bestämmelser. 

6. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska bevara uppgifter både om bedömningen och om de 
lämpliga skyddsåtgärder som avses i punkt 1 andra stycket i den här artikeln i det register som avses i artikel 30. 

Artikel 50 

Internationellt samarbete för skydd av personuppgifter 

När det gäller tredjeländer och internationella organisationer ska kommissionen och tillsynsmyndigheterna vidta 
lämpliga åtgärder för att 

a)  utveckla rutiner för det internationella samarbetet för att underlätta en effektiv tillämpning av lagstiftningen om 
skydd av personuppgifter, 

b)  på internationell nivå erbjuda ömsesidigt bistånd för en effektiv tillämpning av lagstiftningen om skydd av 
personuppgifter, bland annat genom underrättelse, hänskjutande av klagomål, bistånd vid utredningar samt 
informationsutbyte, med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifter samt skyddet av andra 
grundläggande rättigheter och friheter, 

c)  involvera berörda aktörer i diskussioner och åtgärder som syftar till att öka det internationella samarbetet när det 
gäller tillämpningen av lagstiftningen om skydd av personuppgifter, 

d)  främja utbyte och dokumentation om lagstiftning och praxis för skydd av personuppgifter, inklusive avseende 
behörighetskonflikter med tredjeländer. 

KAPITEL VI 

Oberoende tillsynsmyndigheter 

Avsni t t  1  

Oberoende st äl lning 

Artikel 51 

Tillsynsmyndighet 

1. Varje medlemsstat ska föreskriva att en eller flera offentliga myndigheter ska vara ansvariga för att övervaka 
tillämpningen av denna förordning, i syfte att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband 
med behandling samt att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom unionen (nedan kallad tillsynsmyndighet). 

2. Varje tillsynsmyndighet ska bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen. För detta 
ändamål ska tillsynsmyndigheterna samarbeta såväl sinsemellan som med kommissionen i enlighet med kapitel VII. 

3. Om det finns fler än en tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska medlemsstaten utse den tillsynsmyndighet som ska 
företräda dessa myndigheter i styrelsen; medlemsstaten ska också upprätta en rutin för att se till att övriga myndigheter 
följer reglerna för den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63. 

4. Varje medlemsstat ska senast den 25 maj 2018 anmäla till kommissionen vilka nationella bestämmelser den antar 
i enlighet med detta kapitel, och alla framtida ändringar som rör dessa bestämmelser ska anmälas utan dröjsmål. 
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Artikel 52 

Oberoende 

1. Varje tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina 
befogenheter i enlighet med denna förordning. 

2. Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter ska i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina 
befogenheter i enlighet med denna förordning stå fria från utomstående påverkan, direkt såväl som indirekt, och får 
varken begära eller ta emot instruktioner av någon. 

3. Tillsynsmyndighetens ledamöter ska avhålla sig från alla handlingar som är oförenliga med deras skyldigheter och 
under sin mandattid avstå från all annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet som står i strid med deras 
tjänsteutövning. 

4. Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet förfogar över de personella, tekniska och finansiella 
resurser samt de lokaler och den infrastruktur som behövs för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter och 
utöva sina befogenheter, inklusive inom ramen för det ömsesidiga biståndet, samarbetet och deltagandet i styrelsens 
verksamhet. 

5. Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet väljer och förfogar över egen personal, som ska ta 
instruktioner uteslutande från den berörda tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter. 

6. Varje medlemsstat ska säkerställa att varje tillsynsmyndighet blir föremål för finansiell kontroll, utan att detta 
påverkar tillsynsmyndighetens oberoende och att de förfogar över en separat, offentlig årsbudget som kan ingå i den 
övergripande statsbudgeten eller nationella budgeten. 

Artikel 53 

Allmänna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter 

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas genom ett genom ett 
öppet förfarande med insyn av 

—  deras parlament, 

—  deras regering, 

—  deras statschef, eller 

—  ett oberoende organ som genom medlemsstatens nationella rätt anförtrotts utnämningen. 

2. Varje ledamot ska ha de kvalifikationer, den erfarenhet och den kompetens, särskilt på området skydd av 
personuppgifter, som krävs för att ledamoten ska kunna utföra sitt uppdrag och utöva sina befogenheter. 

3. En ledamots uppdrag ska upphöra då mandattiden löper ut eller om ledamoten avgår eller avsätts från sin tjänst i 
enlighet med den berörda medlemsstatens nationella rätt. 

4. En ledamot får avsättas endast på grund av grov försummelse eller när ledamoten inte längre uppfyller de villkor 
som krävs för att utföra uppdraget. 

Artikel 54 

Regler för inrättandet av en tillsynsmyndighet 

1. Varje medlemsstat ska fastställa följande i lag: 

a)  Varje tillsynsmyndighets inrättande. 
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b)  De kvalifikationer och de villkor för lämplighet som krävs för att någon ska kunna utnämnas till ledamot av en 
tillsynsmyndighet. 

c)  Regler och förfaranden för att utse varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter. 

d)  Mandattiden för varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter, vilken inte får understiga fyra år, utom vid 
tillsättandet av de första ledamöterna efter den 24 maj 2016, då ett stegvis tillsättningsförfarande med kortare 
perioder för några av ledamöterna får tillämpas om detta är nödvändigt för att säkerställa myndighetens oberoende. 

e)  Huruvida varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter får ges förnyat mandat, och om så är fallet, för hur många 
perioder. 

f)  Vilka villkor som gäller för de skyldigheter som varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal har, 
förbud mot handlingar, yrkesverksamhet och förmåner som står i strid därmed under och efter mandattiden och 
vilka bestämmelser som gäller för anställningens upphörande. 

2. Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal ska i enlighet med unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt omfattas av tystnadsplikt både under och efter sin mandattid vad avser konfidentiell 
information som de fått kunskap om under utförandet av deras uppgifter eller utövandet av deras befogenheter. Under 
mandatperioden ska denna tystnadsplikt i synnerhet gälla rapportering från fysiska personer om överträdelser av denna 
förordning. 

Avsni t t  2  

Behör i g het ,  uppgif ter  och befogenheter  

Artikel 55 

Behörighet 

1. Varje tillsynsmyndighet ska vara behörig att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som tilldelas den enligt 
denna förordning inom sin egen medlemsstats territorium. 

2. Om behandling utförs av myndigheter eller privata organ som agerar på grundval av artikel 6.1 c eller e ska 
tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten vara behörig. I sådana fall ska artikel 56 inte tillämpas. 

3. Tillsynsmyndigheterna ska inte vara behöriga att utöva tillsyn över domstolar som behandlar personuppgifter i sin 
dömande verksamhet. 

Artikel 56 

Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55 ska tillsynsmyndigheten för den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets huvudsakliga verksamhetsställe eller enda verksamhetsställe vara behörig att agera som ansvarig 
tillsynsmyndighet för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling 
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60. 

2. Genom undantag från punkt 1 ska varje tillsynsmyndighet vara behörig att behandla ett klagomål som lämnats in 
till denna eller en eventuell överträdelse av denna förordning, om sakfrågan i ärendet endast rör ett verksamhetsställe i 
medlemsstaten eller i väsentlig grad påverkar registrerade endast i medlemsstaten. 

3. I de fall som avses i punkt 2 i den här artikeln ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål informera den ansvariga 
tillsynsmyndigheten om detta ärende. Inom tre veckor från det att den underrättats ska den ansvariga tillsynsmyndighe
ten besluta huruvida den kommer att behandla ärendet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60, med 
hänsyn till huruvida den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har eller inte har ett verksamhetsställe som 
är beläget i den medlemsstat där den tillsynsmyndighet som lämnat informationen är belägen. 
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4. Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att behandla ärendet ska det ske i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i artikel 60. Den tillsynsmyndighet som underrättade den ansvariga tillsynsmyndigheten får lämna in ett utkast 
till beslut till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska ta största möjliga hänsyn till 
detta utkast till beslut när det utarbetar det utkast till beslut som avses i artikel 60.3. 

5. Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att inte behandla ärendet ska den tillsynsmyndighet som 
underrättade den ansvariga tillsynsmyndigheten behandla ärendet i enlighet med artiklarna 61 och 62. 

6. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska vara den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets enda 
motpart när det gäller den registreringsansvariges eller den personuppgiftsbiträdets gränsöverskridande behandling. 

Artikel 57 

Uppgifter 

1. Utan att det påverkar de andra uppgifter som föreskrivs i denna förordning ska varje tillsynsmyndighet på sitt 
territorium ansvara för följande: 

a)  Övervaka och verkställa tillämpningen av denna förordning. 

b)  Öka allmänhetens medvetenhet om och förståelse för risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i fråga om 
behandling. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt insatser som riktar sig till barn. 

c)  I enlighet med medlemsstatens nationella rätt ge rådgivning åt det nationella parlamentet, regeringen och andra 
institutioner och organ om lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder rörande skyddet av fysiska personers 
rättigheter och friheter när det gäller behandling. 

d)  Öka personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens medvetenhet om sina skyldigheter enligt denna 
förordning. 

e)  På begäran tillhandahålla information till registrerade om hur de ska utöva sina rättigheter enligt denna förordning, 
och om så krävs samarbeta med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater för detta ändamål. 

f)  Behandla klagomål från en registrerad eller från ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt artikel 80, 
och där så är lämpligt undersöka den sakfråga som klagomålet gäller och inom rimlig tid underrätta den enskilde 
om hur undersökningen fortskrider och om resultatet, i synnerhet om det krävs ytterligare undersökningar eller 
samordning med en annan tillsynsmyndighet. 

g)  Samarbeta, inbegripet utbyta information, med och ge ömsesidigt bistånd till andra tillsynsmyndigheter för att se till 
att denna förordning tillämpas och verkställs på ett enhetligt sätt. 

h)  Utföra undersökningar om tillämpningen av denna förordning, inbegripet på grundval av information som erhålls 
från en annan tillsynsmyndighet eller annan myndighet. 

i) Följa sådan utveckling som påverkar skyddet av personuppgifter, bland annat inom informations- och kommunika
tionsteknik och affärspraxis. 

j)  Anta sådana standardavtalsklausuler som avses i artiklarna 28.8 och 46.2 d. 

k)  Upprätta och föra en förteckning när det gäller kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt 
artikel 35.4. 

l)  Ge råd om behandling av personuppgifter enligt artikel 36.2. 

m)  Främja framtagande av uppförandekoder enligt artikel 40.1 samt yttra sig över och godkänna sådana 
uppförandekoder som tillhandahåller tillräckliga garantier, i enlighet med artikel 40.5. 

n)  Uppmuntra till inrättandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och av sigill och märkningar för dataskydd i 
enlighet med artikel 42.1 samt godkänna certifieringskriterierna i enlighet med artikel 42.5. 

o)  I tillämpliga fall genomföra en periodisk översyn av certifieringar som utfärdats i enlighet med artikel 42.7. 
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p)  Utarbeta och offentliggöra kriterier för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt 
artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt artikel 43. 

q)  Ackreditera ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 och ett certifieringsorgan enligt 
artikel 43. 

r)  Godkänna sådana avtalsklausuler och bestämmelser som avses i artikel 46.3. 

s)  Godkänna sådana bindande företagsbestämmelser som avses i artikel 47. 

t)  Bidra till styrelsens verksamhet. 

u)  Hålla arkiv över överträdelser av denna förordning och åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2. 

v)  Utföra eventuella andra uppgifter som rör skyddet av personuppgifter. 

2. Varje tillsynsmyndighet ska underlätta inlämningen av klagomål enligt punkt 1 f genom åtgärder såsom ett särskilt 
formulär för ändamålet, vilket också kan fyllas i elektroniskt, utan att andra kommunikationsformer utesluts. 

3. Utförandet av alla tillsynsmyndigheters uppgifter ska vara avgiftsfritt för den registrerade och, i tillämpliga fall, för 
dataskyddsombudet. 

4. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär, får tillsynsmyn
digheten ta ut en rimlig avgift grundad på de administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger 
tillsynsmyndigheten att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

Artikel 58 

Befogenheter 

1. Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande utredningsbefogenheter 

a)  Beordra den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, och i tillämpliga fall den personuppgiftsansvariges 
eller personuppgiftsbiträdets företrädare, att lämna all information som myndigheten behöver för att kunna fullgöra 
sina uppgifter. 

b)  Genomföra undersökningar i form av dataskyddstillsyn. 

c)  Genomföra en översyn av certifieringar som utfärdats i enlighet med artikel 42.7. 

d)  Meddela den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om en påstådd överträdelse av denna förordning. 

e)  Från den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet få tillgång till alla personuppgifter och all information 
som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

f)  Få tillträde till alla lokaler som tillhör den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet, inbegripet tillgång till 
all utrustning och alla andra medel för behandling av personuppgifter i överensstämmelse med unionens processrätt 
eller medlemsstaternas nationella processrätt. 

2. Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande korrigerande befogenheter 

a)  Utfärda varningar till en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet om att planerade behandlingar sannolikt 
kommer att bryta mot bestämmelserna i denna förordning. 

b)  Utfärda reprimander till en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträdet om behandling bryter mot 
bestämmelserna i denna förordning. 

c)  Förelägga den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet att tillmötesgå den registrerades begäran att få 
utöva sina rättigheter enligt denna förordning. 
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d)  Förelägga en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde att se till att behandlingen sker i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning och om så krävs på ett specifikt sätt och inom en specifik period, 

e)  Förelägga den personuppgiftsansvarige att meddela den registrerade att en personuppgiftsincident har inträffat. 

f)  Införa en tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud mot, behandling. 

g)  Förelägga om rättelse eller radering av personuppgifter samt begränsning av behandling enligt artiklarna 16, 17 
och 18 och underrätta mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om dessa åtgärder enligt artiklarna 17.2 
och 19. 

h)  Återkalla en certifiering eller beordra certifieringsorganet att återkalla en certifiering som utfärdats enligt artikel 42 
eller 43, eller beordra certifieringsorganet att inte utfärda certifiering om kraven för certifiering inte eller inte längre 
uppfylls. 

i)  Påföra administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83 utöver eller i stället för de åtgärder som avses i detta 
stycke, beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. 

j)  Förelägga om att flödet av uppgifter till en mottagare i tredje land eller en internationell organisation ska avbrytas. 

3. Varje tillsynsmyndighet ska ha samtliga följande befogenheter att utfärda tillstånd och att ge råd: 

a)  Ge råd till den personuppgiftsansvarige i enlighet med det förfarande för förhandssamråd som avses i artikel 36. 

b)  På eget initiativ eller på begäran avge yttranden till det nationella parlamentet, medlemsstatens regering eller, i 
enlighet med medlemsstatens nationella rätt, till andra institutioner och organ samt till allmänheten, i frågor som rör 
skydd av personuppgifter. 

c)  Ge tillstånd till behandling enligt artikel 36.5 om medlemsstatens rätt kräver ett sådant förhandstillstånd. 

d)  Avge ett yttrande om och godkänna utkast till uppförandekoder enligt artikel 40.5. 

e)  Ackreditera certifieringsorgan i enlighet med artikel 43. 

f)  Utfärda certifieringar och godkänna kriterier för certifiering i enlighet med artikel 42.5. 

g)  Anta standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt artiklarna 28.8 och 46.2 d. 

h)  Godkänna avtalsklausuler enligt artikel 46.3 a. 

i)  Godkänna administrativa överenskommelser enligt artikel 46.3 b. 

j)  Godkänna bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47. 

4. Utövandet av de befogenheter som tillsynsmyndigheten tilldelas enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder, inbegripet effektiva rättsmedel och rättssäkerhet, som fastställs i unionsrätten och i medlemsstaternas 
nationella rätt i enlighet med stadgan. 

5. Varje medlemsstat ska i lagstiftning fastställa att dess tillsynsmyndighet ska ha befogenhet att upplysa de rättsliga 
myndigheterna om överträdelser av denna förordning och vid behov att inleda eller på övrigt vis delta i rättsliga 
förfaranden, för att verkställa bestämmelserna i denna förordning. 

6. Varje medlemsstat får i lagstiftning föreskriva att dess tillsynsmyndighet ska ha ytterligare befogenheter utöver dem 
som avses i punkterna 1, 2 och 3. Utövandet av dessa befogenheter ska inte påverka den effektiva tillämpningen av 
kapitel VII. 

Artikel 59 

Verksamhetsrapporter 

Varje tillsynsmyndighet ska upprätta en årlig rapport om sin verksamhet, vilken kan omfatta en förteckning över typer 
av anmälda överträdelser och typer av åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2. Rapporterna ska översändas till 
det nationella parlamentet, regeringen och andra myndigheter som utsetts genom medlemsstatens nationella rätt. De ska 
göras tillgängliga för allmänheten, kommissionen och styrelsen. 
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KAPITEL VII 

Samarbete och enhetlighet 

Avsni t t  1  

Samarbete  

Artikel 60 

Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna 

1. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska samarbeta med de andra berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
denna artikel i en strävan att uppnå samförstånd. Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheter
na ska utbyta all relevant information med varandra. 

2. Den ansvariga tillsynsmyndigheten får när som helst begära att andra berörda tillsynsmyndigheter ger ömsesidigt 
bistånd i enlighet med artikel 61 och får genomföra gemensamma insatser i enlighet med artikel 62, i synnerhet för att 
utföra utredningar eller övervaka genomförandet av en åtgärd som avser en personuppgiftsansvarig eller ett personupp
giftsbiträde som är etablerad i en annan medlemsstat. 

3. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål meddela de andra berörda tillsynsmyndigheterna den 
relevanta informationen i ärendet. Den ska utan dröjsmål lägga fram ett utkast till beslut för de andra berörda tillsyns
myndigheterna så att de kan avge ett yttrande och ta vederbörlig hänsyn till deras synpunkter. 

4. Om någon av de andra berörda tillsynsmyndigheterna inom en period av fyra veckor efter att de har rådfrågats i 
enlighet med punkt 3 i den här artikeln uttrycker en relevant och motiverad invändning mot utkastet till beslut ska den 
ansvariga tillsynsmyndigheten, om den inte instämmer i den relevanta och motiverade invändningen eller anser att 
invändningen inte är relevant eller motiverad, överlämna ärendet till den mekanism för enhetlighet som avses 
i artikel 63. 

5. Om den ansvariga tillsynsmyndigheten avser att följa den relevanta och motiverade invändningen ska den till de 
andra berörda tillsynsmyndigheterna överlämna ett reviderat utkast till beslut så att de kan avge ett yttrande. Detta 
reviderade utkast till beslut ska omfattas av det förfarande som avses i punkt 4 inom en period av två veckor. 

6. Om ingen av de andra berörda tillsynsmyndigheterna har gjort invändningar mot det utkast till beslut som den 
ansvariga tillsynsmyndigheten har lagt fram inom den period som avses i punkterna 4 och 5 ska den ansvariga tillsyns
myndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna anses samtycka till detta utkast till beslut och ska vara bundna av 
det. 

7. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta och meddela beslutet till den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets huvudsakliga eller enda verksamhetsställe, allt efter omständigheterna, och underrätta de andra 
berörda tillsynsmyndigheterna och styrelsen om beslutet i fråga, inbegripet en sammanfattning av relevanta fakta och en 
relevant motivering. Den tillsynsmyndighet till vilken ett klagomål har lämnats in ska underrätta den enskilde om 
beslutet. 

8. Om ett klagomål avvisas eller avslås ska den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet lämnades in, genom undantag 
från punkt 7, anta beslutet och meddela den enskilde samt informera den personuppgiftsansvarige. 

9. Om den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna är överens om att avvisa eller avslå 
delar av ett klagomål och att vidta åtgärder beträffande andra delar av klagomålet ska ett separat beslut antas för var och 
en av dessa delar av frågan. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta beslutet om den del som gäller åtgärder som 
avser den personuppgiftsansvarige och meddela det till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 
huvudsakliga eller enda verksamhetsställe på medlemsstatens territorium och underrätta den enskilde om detta, medan 
den enskildes tillsynsmyndighet ska anta beslutet för den del som gäller avvisande av eller avslag på klagomålet och 
meddela det till den enskilde och underrätta den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet om detta. 

10. Efter att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har meddelats om den ansvariga myndighetens 
beslut i enlighet med punkterna 7 och 9 ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att beslutet efterlevs vad gäller behandling med koppling till alla deras verksamhetsställen i 
unionen. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska meddela den ansvariga tillsynsmyndigheten vilka 
åtgärder som har vidtagits för att efterleva beslutet, och den ansvariga tillsynsmyndigheten ska informera de andra 
berörda tillsynsmyndigheterna. 
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11. Om en berörd tillsynsmyndighet under exceptionella omständigheter har skäl att anse att det finns ett brådskande 
behov av att agera för att skydda registrerades intressen ska det skyndsamma förfarande som avses i artikel 66 tillämpas. 

12. Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna ska förse varandra med den 
information som krävs enligt denna artikel på elektronisk väg med användning av ett standardiserat format. 

Artikel 61 

Ömsesidigt bistånd 

1. Tillsynsmyndigheterna ska utbyta relevant information och ge ömsesidigt bistånd i arbetet för att genomföra och 
tillämpa denna förordning på ett enhetligt sätt, och ska införa åtgärder som bidrar till ett verkningsfullt samarbete. Det 
ömsesidiga biståndet ska i synnerhet omfatta begäranden om information och tillsynsåtgärder, till exempel begäranden 
om utförande av förhandstillstånd och förhandssamråd, inspektioner och utredningar. 

2. Varje tillsynsmyndighet ska vidta lämpliga åtgärder som krävs för att besvara en begäran från en annan 
tillsynsmyndighet utan onödigt dröjsmål och inte senare än en månad efter det att den tagit emot begäran. Till sådana 
åtgärder hör bland annat att översända relevant information om genomförandet av en pågående utredning. 

3. En begäran om bistånd ska innehålla all nödvändig information, inklusive syftet med begäran och skälen till denna. 
Information som utbytts får endast användas för det syfte för vilket den har begärts. 

4. Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran får endast vägra att tillmötesgå begäran om 

a)  den inte är behörig att behandla den sakfråga som begäran avser eller de åtgärder som det begärs att den ska utföra, 
eller 

b) det skulle stå i strid med denna förordning eller unionsrätten eller den nationella rätt i en medlemsstat som tillsyns
myndigheten omfattas av att tillmötesgå begäran. 

5. Den tillsynsmyndighet som tagit emot begäran ska meddela den myndighet som begäran kommer ifrån om 
resultatet eller, allt efter omständigheterna, om hur de åtgärder som vidtagits för att tillmötesgå begäran fortskrider. Den 
tillsynsmyndighet som tagit emot begäran ska redogöra för sina skäl för att vägra tillmötesgå begäran i enlighet med 
punkt 4. 

6. Den tillsynsmyndighet som tar emot en begäran ska som regel tillhandahålla den information som begärts av 
andra tillsynsmyndigheter på elektronisk väg med användning av ett standardiserat format. 

7. Tillsynsmyndigheter som tar emot en begäran får inte ta ut någon avgift för åtgärder som vidtagits av dem till följd 
av en begäran om ömsesidigt bistånd. Tillsynsmyndigheter får i undantagsfall komma överens med andra tillsynsmyn
digheter om regler för ersättning från varandra för vissa utgifter i samband med tillhandahållande av ömsesidigt bistånd. 

8. Om en tillsynsmyndighet inte tillhandahåller den information som avses i punkt 5 i denna artikel inom en månad 
efter det att den erhållit begäran från en annan tillsynsmyndighet får den begärande myndigheten anta en provisorisk 
åtgärd på sin medlemsstats territorium i enlighet med artikel 55.1. I detta fall ska det brådskande behov av att agera 
enligt artikel 66.1 anses vara uppfyllt och kräva ett brådskande bindande beslut från styrelsen i enlighet med 
artikel 66.2. 

9. Kommissionen får genom genomförandeakter närmare ange format och förfaranden för sådant ömsesidigt bistånd 
som avses i denna artikel samt formerna för elektronisk överföring av information tillsynsmyndigheter emellan, samt 
mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, i synnerhet det standardiserade format som avses i punkt 6 i den här artikeln. 
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2. 

Artikel 62 

Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser 

1. Tillsynsmyndigheter ska vid behov genomföra gemensamma insatser, inbegripet gemensamma utredningar och 
gemensamma verkställighetsåtgärder i vilka ledamöter eller personal från andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter 
deltar. 
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2. Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har verksamhetsställen i flera medlemsstater eller om 
ett betydande antal registrerade personer i mer än en medlemsstat sannolikt kommer att påverkas i väsentlig grad av att 
uppgifter behandlas, ska tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa medlemsstater ha rätt att delta i de gemensamma 
insatserna. Den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 56.1 eller 56.4 ska bjuda in tillsynsmyndigheterna i var 
och en av de berörda medlemsstaterna att delta i de gemensamma insatserna och ska utan dröjsmål svara på en annan 
tillsynsmyndighets begäran att få delta. 

3. En tillsynsmyndighet får, i enlighet med medlemsstatens nationella rätt och efter godkännande från ursprung
slandets tillsynsmyndighet, tilldela befogenheter, inklusive utredningsbefogenheter, till ledamöter eller personal från 
ursprungslandets tillsynsmyndighet som deltar i gemensamma insatser eller, i den mån lagstiftningen i den medlemsstat 
som är värdland för tillsynsmyndigheten tillåter detta, medge att ursprungslandets tillsynsmyndighets ledamöter eller 
personal utövar utredningsbefogenheter enligt lagstiftningen i ursprungslandets tillsynsmyndighets medlemsstat. Sådana 
utredningsbefogenheter får endast utövas under vägledning och i närvaro av ledamöter eller personal från värdlandets 
tillsynsmyndighet. Ledamöter och personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet ska omfattas av den medlemsstats 
nationella rätt som gäller för värdlandets tillsynsmyndighet. 

4. Om personal från ursprungslandets tillsynsmyndighet verkar i en annan medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska 
värdtillsynsmyndighetens medlemsstat ansvara för deras handlingar, vilket inbegriper ansvar för skador som personalen 
vållar i samband med insatserna, i enlighet med rätten i den medlemsstat på vars territorium personalen verkar. 

5. Den medlemsstat på vars territorium skadorna förorsakades ska ersätta sådana skador enligt de villkor som gäller 
för skador som förorsakas av dess egen personal. Den medlemsstat vars tillsynsmyndighets tjänstemän har orsakat en 
person skada på någon annan medlemsstats territorium ska fullt ut ersätta den andra medlemsstaten för det belopp som 
denna har betalat ut till den personens rättsinnehavare. 

6. Utan att det påverkar rättigheterna gentemot tredje man och tillämpningen av punkt 5, ska varje medlemsstat i de 
fall som nämns i punkt 1 avstå från att kräva ersättning från en annan medlemsstat för skador som avses i punkt 4. 

7. Om en gemensam insats planeras och en tillsynsmyndighet inte inom en månad har uppfyllt sin skyldighet enligt 
punkt 2 i den här artikeln, andra meningen får övriga tillsynsmyndigheter anta provisoriska åtgärder på sina respektive 
medlemsstaters territorium i enlighet med artikel 55. I detta fall ska det brådskande behov av att agera enligt artikel 66.1 
anses vara uppfyllt och kräva ett yttrande eller ett brådskande bindande beslut från styrelsen i enlighet med artikel 66.2. 

Avsni t t  2  

Enhetl ighet  

Artikel 63 

Mekanism för enhetlighet 

För att bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen ska tillsynsmyndigheterna samarbeta med 
varandra och, i förekommande fall, med kommissionen, genom den mekanism för enhetlighet som föreskrivs i detta 
avsnitt. 

Artikel 64 

Yttrande från Styrelsen 

1. Styrelsen ska avge ett yttrande när en behörig tillsynsmyndighet avser att anta någon av åtgärderna nedan. I detta 
syfte ska den behöriga tillsynsmyndigheten skicka utkastet till beslut till styrelsen när det 

a)  syftar till att anta en förteckning över behandling som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd enligt artikel 35.4, 

b)  rör ett ärende i enlighet med artikel 40.7 om huruvida ett utkast till uppförandekoder eller en ändring eller 
förlängning av en uppförandekod är förenlig med denna förordning, 
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c)  syftar till att godkänna kriterierna för ackreditering av ett organ enligt artikel 41.3 eller ett certifieringsorgan enligt 
artikel 43.3, 

d)  syftar till att fastställa standardiserade dataskyddsbestämmelser enligt artiklarna 46.2 d och 28.8, 

e)  syftar till att godkänna sådana avtalsklausuler som avses i artikel 46.3 a, eller 

f)  syftar till att godkänna bindande företagsbestämmelser enligt artikel 47. 

2. Varje tillsynsmyndighet, styrelsens ordförande eller kommissionen får i syfte att erhålla ett yttrande begära att 
styrelsen granskar en fråga med allmän räckvidd eller som har följder i mer än en medlemsstat, i synnerhet om en 
behörig myndighet inte uppfyller sina skyldigheter i fråga om ömsesidigt bistånd i enlighet med artikel 61 eller i fråga 
om gemensamma insatser i enlighet med artikel 62. 

3. I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska styrelsen avge ett yttrande i den fråga som ingivits till den, förutsatt att 
den inte redan har avgett ett yttrande i samma fråga. Detta yttrande ska antas med enkel majoritet av styrelsens 
ledamöter inom åtta veckor. Denna period får förlängas med ytterligare sex veckor med hänsyn till sakfrågans 
komplexitet. Vad gäller det utkast till beslut som avses i punkt 1 som spridits till styrelsens ledamöter i enlighet med 
punkt 5, ska en ledamot som inte har gjort invändningar inom en rimlig period som ordföranden angett anses samtycka 
till utkastet till beslut. 

4. Tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska utan onödigt dröjsmål i ett standardiserat elektroniskt format till 
styrelsen översända all relevant information, som allt efter omständigheterna får utgöras av en sammanfattning av 
sakförhållanden, utkastet till beslut, grunden till att en sådan åtgärd är nödvändig och synpunkter från övriga berörda 
tillsynsmyndigheter. 

5. Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål och på elektronisk väg upplysa 

a)  styrelsens ledamöter samt kommissionen om all relevant information som meddelats styrelsen i ett standardiserat 
format; styrelsens sekretariat ska vid behov tillhandahålla översättningar av relevant information; och 

b)  den tillsynsmyndighet som, allt efter omständigheterna, avses i punkterna 1 och 2 samt kommissionen om yttrandet, 
och ska också offentliggöra det. 

6. Den behöriga tillsynsmyndigheten får inte anta sitt utkast till beslut enligt punkt 1 inom den period som avses i 
punkt 3. 

7. Den tillsynsmyndighet som avses i punkt 1 ska ta största möjliga hänsyn till styrelsens yttrande och ska, inom två 
veckor efter att yttrandet inkommit, i ett standardiserat elektroniskt format meddela styrelsens ordförande om huruvida 
den kommer att hålla fast vid eller ändra sitt utkast till beslut, och i förekommande fall översända det ändrade utkastet 
till beslut. 

8. Om den berörda tillsynsmyndigheten underrättar styrelsens ordförande inom den period som avses i punkt 7 i den 
här artikeln om att den inte avser att följa styrelsens yttrande, helt eller delvis, och tillhandahåller en relevant motivering, 
ska artikel 65.1 tillämpas. 

Artikel 65 

Tvistlösning genom styrelsen 

1. För att säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av denna förordning i enskilda fall ska styrelsen anta ett 
bindande beslut i följande fall: 

a)  Om en berörd tillsynsmyndighet i ett fall som avses i artikel 60.4 har gjort en relevant och motiverad invändning 
mot ett utkast till beslut av den ansvariga myndigheten, eller om den ansvariga myndigheten har avslagit denna 
invändning med motiveringen att den inte var relevant eller motiverad. Det bindande beslutet ska avse alla ärenden 
som är föremål för den relevanta och motiverade invändningen, särskilt frågan om huruvida det föreligger en 
överträdelse av denna förordning. 
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b)  Om det finns motstridiga åsikter om vilken av de berörda tillsynsmyndigheterna som är behörig för det huvudsakliga 
verksamhetsstället. 

c)  Om en behörig tillsynsmyndighet inte begär ett yttrande från styrelsen i de fall som avses i artikel 64.1, eller inte 
följer ett yttrande som styrelsen avger enligt artikel 64. I detta fall får varje berörd tillsynsmyndighet eller 
kommissionen översända ärendet till styrelsen. 

2. Det beslut som avses i punkt 1 ska antas inom en månad efter det att sakfrågan hänskjutits med två tredjedels 
majoritet av styrelsens ledamöter. Denna period får förlängas med ytterligare en månad med hänsyn till sakfrågans 
komplexitet. Det beslut som avses i punkt 1 ska vara motiverat och riktat till den ansvariga tillsynsmyndigheten och alla 
berörda tillsynsmyndigheter och ska vara bindande för dem. 

3. Om styrelsen inte har kunnat anta något beslut inom de perioder som avses i punkt 2 ska den anta sitt beslut 
inom två veckor efter utgången av den andra månad som avses i punkt 2 med enkel majoritet av styrelsens ledamöter. 
Om styrelsens ledamöter är delade i frågan ska beslutet antas i enlighet med ordförandens röst. 

4. De berörda tillsynsmyndigheterna ska inte anta något beslut om den sakfråga som ingivits till styrelsen i enlighet 
med punkt 1 under de perioder som avses i punkterna 2 och 3. 

5. Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål meddela de berörda tillsynsmyndigheterna det beslut som avses i 
punkt 1. Kommissionen ska informeras om detta. Beslutet ska utan dröjsmål offentliggöras på styrelsens webbplats efter 
att tillsynsmyndigheten har meddelat det slutliga beslut som avses i punkt 6. 

6. Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller, allt efter omständigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet 
har ingetts ska anta sitt slutliga beslut på grundval av det beslut som avses i punkt 1 i den här artikeln, utan onödigt 
dröjsmål och senast en månad efter det att styrelsen har meddelat sitt beslut. Den ansvariga tillsynsmyndigheten eller, 
allt efter omständigheterna, den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta styrelsen om vilken 
dag dess slutliga beslut meddelas till den personuppgiftsansvarige respektive personuppgiftsbiträdet och den registrerade. 
De berörda tillsynsmyndigheternas slutliga beslut ska antas i enlighet med bestämmelserna i artikel 60.7, 60.8 och 60.9. 
Det slutliga beslutet ska hänvisa till det beslut som avses i punkt 1 i den här artikeln och ska precisera att det beslut som 
avses i punkt 1 kommer att offentliggöras på styrelsens webbplats i enlighet med punkt 5 i den här artikeln. Det beslut 
som avses i punkt 1 i den här artikeln ska fogas till det slutliga beslutet. 

Artikel 66 

Skyndsamt förfarande 

1. Under exceptionella omständigheter får en berörd tillsynsmyndighet med avvikelse från den mekanism för 
enhetlighet som avses i artiklarna 63, 64 och 65 eller det förfarande som avses i artikel 60 omedelbart vidta 
provisoriska åtgärder avsedda att ha rättsverkan på det egna territoriet och med förutbestämd varaktighet som inte 
överskrider tre månader, om den anser att det finns ett brådskande behov av att agera för att skydda registrerades 
rättigheter och friheter. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta de andra berörda tillsynsmyndigheterna, 
styrelsen och kommissionen om dessa åtgärder och om skälen till att de vidtas. 

2. Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en åtgärd enligt punkt 1 och anser att definitiva åtgärder skyndsamt måste 
antas, får den begära ett brådskande yttrande eller ett brådskande bindande beslut från styrelsen; den ska då motivera 
varför den begär ett sådant yttrande eller beslut. 

3. Om en behörig tillsynsmyndighet inte har vidtagit någon lämplig åtgärd i en situation som kräver skyndsam 
handling för att skydda registrerades rättigheter och friheter, får vilken tillsynsmyndighet som helst begära ett 
brådskande yttrande eller, i tillämpliga fall, ett brådskande bindande beslut från styrelsen, varvid den ska motivera varför 
den begär ett sådant yttrande eller beslut och varför åtgärden måste vidtas skyndsamt. 

4. Genom undantag från artiklarna 64.3 och 65.2 ska ett brådskande yttrande eller ett brådskande beslut enligt 
punkterna 2 och 3 i den här artikeln antas inom två veckor med enkel majoritet av styrelsens ledamöter. 
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Artikel 67 

Utbyte av information 

Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte att närmare ange tillvägagångssätten för 
elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, särskilt det 
standardiserade format som avses i artikel 64. 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2. 

Avsni t t  3  

Europeisk a  datask yddsstyrelsen 

Artikel 68 

Europeiska dataskyddsstyrelsen 

1. Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) inrättas härmed som ett unionsorgan och ska ha ställning 
som juridisk person. 

2. Styrelsen ska företrädas av sin ordförande. 

3. Styrelsen ska bestå av chefen för en tillsynsmyndighet per medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller 
deras respektive företrädare. 

4. Om en medlemsstat har mer än en tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning ska en gemensam företrädare utses i enlighet med den medlemsstatens nationella 
rätt. 

5. Kommissionen ska ha rätt att delta i styrelsens verksamhet och möten utan rösträtt. Kommissionen ska utse en 
egen företrädare. Styrelsens ordförande ska underrätta kommissionen om styrelsens verksamhet. 

6. I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen endast ha rösträtt i fråga om beslut som rör 
principer och regler som är tillämpliga på unionens institutioner, organ och byråer, och som i allt väsentligt motsvarar 
dem i denna förordning. 

Artikel 69 

Oberoende 

1. Styrelsen ska vara oberoende när den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter i enlighet med 
artiklarna 70 och 71. 

2. Utan att detta påverkar kommissionens rätt att lämna en begäran enligt artikel 70.1 b och 70.2 ska styrelsen när 
den fullgör sina uppgifter eller utövar sina befogenheter varken begära eller ta emot instruktioner av någon. 

Artikel 70 

Styrelsens uppgifter 

1. Styrelsen ska se till att denna förordning tillämpas enhetligt. För detta ändamål ska styrelsen, på eget initiativ eller i 
förekommande fall på begäran av kommissionen, i synnerhet 

a)  övervaka och säkerställa korrekt tillämpning av denna förordning i de fall som avses i artiklarna 64 och 65 utan att 
det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter, 
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b)  ge kommissionen råd i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter inom unionen, inklusive om eventuella 
förslag till ändring av denna förordning, 

c)  ge kommissionen råd om format och förfaranden för informationsutbyte mellan personuppgiftsansvariga, 
personuppgiftsbiträden och tillsynsmyndigheter för bindande företagsbestämmelser, 

d)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis beträffande förfaranden för att radera länkar, kopior eller 
reproduktioner av personuppgifter från allmänt tillgängliga kommunikationstjänster enligt artikel 17.2, 

e)  på eget initiativ eller på begäran av en av sina ledamöter eller av kommissionen behandla frågor om tillämpningen 
av denna förordning och utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i syfte att främja en enhetlig 
tillämpning av denna förordning, 

f)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att närmare ange 
kriterierna och villkoren för profileringsbaserade beslut enligt artikel 22.2, 

g)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att konstatera sådana 
personuppgiftsincidenter och fastställa sådant onödigt dröjsmål som avses i artikel 33.1 och 33.2 och för de 
särskilda omständigheter under vilka en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde är skyldig att anmäla 
personuppgiftsincidenten, 

h)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt angående de 
omständigheter under vilka en personuppgiftsincident sannolikt kommer att leda till hög risk för rättigheterna och 
friheterna för de fysiska personer som avses i artikel 34.1, 

i)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att närmare ange 
kriterierna och kraven för överföringar av personuppgifter på grundval av bindande företagsbestämmelser som 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden följer samt ytterligare nödvändiga krav för att säkerställa 
skyddet för personuppgifter för berörda registrerade enligt artikel 47, 

j)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att närmare ange 
kriterierna och villkoren för överföring av personuppgifter på grundval av artikel 49.1, 

k)  utforma riktlinjer för tillsynsmyndigheterna i fråga om tillämpningen av de åtgärder som avses i artikel 58.1, 58.2 
och 58.3 och fastställandet av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med artikel 83, 

l)  se över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommendationer samt den bästa praxis som avses i 
leden e och f, 

m)  utfärda riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis i enlighet med led e i denna punkt för att fastställa 
gemensamma förfaranden för fysiska personers rapportering av överträdelser av denna förordning enligt artikel 54.2, 

n)  främja utarbetandet av uppförandekoder och införandet av certifieringsmekanismer för dataskydd och sigill och 
märkningar för dataskydd i enlighet med artiklarna 40 och 42, 

o)  ackreditera certifieringsorgan och utföra sin periodiska översyn i enlighet med artikel 43 och föra ett offentligt 
register över ackrediterade organ i enlighet med artikel 43.6 och över de ackrediterade personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträdena som är etablerade i tredjeländer i enlighet med artikel 42.7, 

p)  närmare ange de krav som avses i artikel 43.3 i syfte att ackreditera certifieringsorgan enligt artikel 42, 

q)  avge ett yttrande till kommissionen om de certifieringskrav som avses i artikel 43.8, 

r)  avge ett yttrande till kommissionen om de symboler som avses i artikel 12.7, 

s)  avge ett yttrande till kommissionen för bedömningen av adekvat skyddsnivå i ett tredjeland eller en internationell 
organisation, inklusive för bedömningen av huruvida ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade 
sektorer inom det tredjelandet, eller en internationell organisation inte längre säkerställer en adekvat skyddsnivå; i 
detta syfte ska kommissionen lämna all nödvändig dokumentation till styrelsen, inklusive korrespondens med 
regeringen i tredjelandet, med avseende på tredjelandet, territoriet eller den specificerade sektorn, eller till 
databehandlingssektorn i tredjelandet eller den internationella organisationen, 
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t)  avge yttranden om utkast till beslut som läggs fram av tillsynsmyndigheter inom den mekanism för enhetlighet som 
avses i artikel 64.1, i ärenden som ingivits i enlighet med artikel 64.2 och anta bindande beslut i enlighet med 
artikel 65, inbegripet de fall som avses i artikel 66, 

u) främja samarbete och effektivt bilateralt och multilateralt utbyte av bästa praxis och information mellan tillsynsmyn
digheterna, 

v)  främja gemensamma utbildningsprogram och underlätta personalutbyte mellan tillsynsmyndigheterna och där så är 
lämpligt även med tillsynsmyndigheter i tredjeländer eller internationella organisationer, 

w)  främja utbyte av kunskap och dokumentation om lagstiftning om och praxis för dataskydd med tillsynsmyndigheter 
för dataskydd i hela världen. 

x)  avge yttranden över de uppförandekoder som utarbetas på unionsnivå i enlighet med artikel 40.9, och 

y)  föra ett offentligt elektroniskt register över tillsynsmyndigheters beslut och domstolars avgöranden i frågor som 
hanteras inom mekanismen för enhetlighet. 

2. När kommissionen begär rådgivning från styrelsen får den ange en tidsfrist med hänsyn till hur brådskande ärendet 
är. 

3. Styrelsen ska vidarebefordra sina yttranden, riktlinjer, rekommendationer och bästa praxis till kommissionen och 
till den kommitté som avses i artikel 93, samt offentliggöra dem. 

4. När så är lämpligt ska styrelsen samråda med berörda parter och ge dem möjlighet att yttra sig inom rimlig tid. 
styrelsen ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 76, offentliggöra resultatet av samrådsförfarandet. 

Artikel 71 

Rapporter 

1. Styrelsen ska sammanställa en årsrapport om skydd av fysiska personer vid behandling inom unionen och, i 
förekommande fall, i tredjeländer och internationella organisationer. Rapporten ska offentliggöras och översändas till 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen. 

2. Årsrapporten ska också innehålla en översikt över den praktiska tillämpningen av de riktlinjer och rekommen
dationer och den bästa praxis som avses i artikel 70.1 l liksom de bindande beslut som avses i artikel 65. 

Artikel 72 

Förfarande 

1. Styrelsen ska fatta beslut med enkel majoritet av dess ledamöter, om inte annat anges i denna förordning. 

2. Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels majoritet av sina ledamöter och fastställa sina 
arbetsformer. 

Artikel 73 

Ordförande 

1. Styrelsen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter. 

2. Ordförandens och de vice ordförandenas mandattid ska vara fem år och kunna förnyas en gång. 
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Artikel 74 

Ordförandens uppgifter 

1. Ordföranden ska ha i uppgift att 

a)  sammankalla till styrelsens möten och planera dagordningen, 

b)  meddela beslut som antas av styrelsen i enlighet med artikel 65 till den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda 
tillsynsmyndigheterna, 

c)  se till att styrelsens uppgifter fullgörs i tid, särskilt i fråga om den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63. 

2. Fördelningen av uppgifter mellan ordföranden och de vice ordförandena ska fastställas i styrelsens arbetsordning. 

Artikel 75 

Sekretariatet 

1. Styrelsen ska förfoga över ett sekretariat som ska tillhandahållas av Europeiska datatillsynsmannen. 

2. Sekretariatet ska utföra sina uppgifter enbart under ledning av ordföranden för styrelsen. 

3. Den personal vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna 
förordning ska följa separata rapporteringsvägar från den personal som utför de uppgifter som Europeiska datatill
synsmannen tilldelas. 

4. När så är lämpligt ska styrelsen och Europeiska datatillsynsmannen fastställa och offentliggöra ett samförståndsavtal 
för genomförande av denna artikel, som fastställer villkoren för deras samarbete, och som ska tillämpas på den personal 
vid Europeiska datatillsynsmannen som utför de uppgifter som styrelsen tilldelas genom denna förordning. 

5. Sekretariatet ska förse styrelsen med analysstöd samt administrativt och logistiskt stöd. 

6. Sekretariatet ska särskilt ansvara för 

a)  styrelsens löpande arbete, 

b)  kommunikationen mellan styrelsens ledamöter, dess ordförande och kommissionen, 

c)  kommunikationen med andra institutioner och med allmänheten, 

d)  användningen av elektroniska medel för intern och extern kommunikation, 

e)  översättning av relevant information, 

f)  förberedelser och uppföljning av styrelsens möten, 

g) förberedelse, sammanställning och offentliggörande av yttranden, beslut om lösning av tvister mellan tillsynsmyn
digheter och andra texter som antas av styrelsen. 

Artikel 76 

Konfidentialitet 

1. Styrelsens överläggningar ska vara konfidentiella i de fall som styrelsen bedömer detta vara nödvändigt, i enlighet 
med vad som anges i dess arbetsordning. 
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2. Tillgången till handlingar som skickas till styrelsens ledamöter, till experter eller till företrädare för tredje part ska 
regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (1). 

KAPITEL VIII 

Rättsmedel, ansvar och sanktioner 

Artikel 77 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

1. Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som 
anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna 
in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats 
eller där det påstådda intrånget begicks. 

2. Den tillsynsmyndighet till vilken klagomålet har ingetts ska underrätta den enskilde om hur arbetet med 
klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rättslig prövning enligt artikel 78. 

Artikel 78 

Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut 

1. Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol 
ska varje fysisk eller juridisk person ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bindande beslut rörande dem som 
meddelats av en tillsynsmyndighet. 

2. Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol, 
ska varje registrerad person ha rätt till ett effektivt rättsmedel om den tillsynsmyndighet som är behörig i enlighet med 
artiklarna 55 och 56 underlåter att behandla ett klagomål eller att informera den registrerade inom tre månader om hur 
det fortskrider med det klagomål som ingetts med stöd av artikel 77 eller vilket beslut som har fattats med anledning av 
det. 

3. Talan mot en tillsynsmyndighet ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat där tillsynsmyndigheten har sitt 
säte. 

4. Om talan väcks mot ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet och som föregicks av ett yttrande från eller 
beslut av styrelsen inom ramen för mekanismen för enhetlighet ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra detta yttrande 
eller beslut till domstolen. 

Artikel 79 

Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde 

1. Utan att det påverkar tillgängliga administrativa prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol, 
inbegripet rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77, ska varje registrerad som 
anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes 
personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med denna förordning ha rätt till ett effektivt rättsmedel. 

2. Talan mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat 
där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad. Alternativt får sådan talan väckas vid 
domstolarna i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist, såvida inte den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet är en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning. 
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Artikel 80 

Företrädande av registrerade 

1. Den registrerade ska ha rätt att ge ett organ, en organisation eller sammanslutning utan vinstsyfte, som har 
inrättats på lämpligt sätt i enlighet med lagen i en medlemsstat, vars stadgeenliga mål är av allmänt intresse och som är 
verksam inom området skydd av registrerades rättigheter och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter, 
i uppdrag att lämna in ett klagomål för hans eller hennes räkning, att utöva de rättigheter som avses i artiklarna 77, 78 
och 79 för hans eller hennes räkning samt att för hans eller hennes räkning utöva den rätt till ersättning som avses i 
artikel 82 om så föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt. 

2. Medlemsstaterna får föreskriva att ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt punkt 1 i den här 
artikeln, oberoende av en registrerads mandat, har rätt att i den medlemsstaten inge klagomål till den tillsynsmyndighet 
som är behörig enligt artikel 77 och utöva de rättigheter som avses i artiklarna 78 och 79 om organet, organisationen 
eller sammanslutningen anser att den registrerades rättigheter enligt den här förordningen har kränkts som en följd av 
behandlingen. 

Artikel 81 

Vilandeförklaring av förfaranden 

1. Om en behörig domstol i en medlemsstat har information om att förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller 
behandling av samma personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i en annan medlemsstat 
ska den kontakta denna domstol i den andra medlemsstaten för att bekräfta förekomsten av sådana förfaranden. 

2. Om förfaranden som rör samma sakfråga vad gäller behandling av samma personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträde pågår i en domstol i en annan medlemstat får alla andra behöriga domstolar än den där 
förfarandena först inleddes vilandeförklara förfarandena. 

3. Om dessa förfaranden prövas i första instans får varje domstol, utom den vid vilken förfarandena först inleddes, 
också förklara sig obehörig på begäran av en av parterna, om den domstol vid vilken förfarandena först inleddes är 
behörig att pröva de berörda förfarandena och dess lagstiftning tillåter förening av dessa. 

Artikel 82 

Ansvar och rätt till ersättning 

1. Varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av denna förordning ska ha 
rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. 

2. Varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av behandling 
som strider mot denna förordning. Ett personuppgiftsbiträde ska ansvara för skada uppkommen till följd av 
behandlingen endast om denne inte har fullgjort de skyldigheter i denna förordning som specifikt riktar sig till 
personuppgiftsbiträden eller agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar. 

3. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska undgå ansvar enligt punkt 2 om den visar att den 
inte på något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan. 

4. Om mer än en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, eller både en personuppgiftsansvarig och ett 
personuppgiftsbiträde, har medverkat vid samma behandling, och om de enligt punkterna 2 och 3 är ansvariga för 
eventuell skada som behandlingen orsakat ska varje personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde hållas ansvarig 
för hela skadan för att säkerställa att den registrerade får effektiv ersättning. 

5. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, i enlighet med punkt 4, har betalat full ersättning 
för den skada som orsakats ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ha rätt att från de andra 
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena som medverkat vid samma behandling återkräva den del av 
ersättningen som motsvarar deras del av ansvaret för skadan i enlighet med de villkor som fastställs i punkt 2. 
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6. Domstolsförfaranden för utövande av rätten till ersättning ska tas upp vid de domstolar som är behöriga enligt den 
nationella rätten i den medlemsstat som avses i artikel 79.2. 

Artikel 83 

Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter 

1. Varje tillsynsmyndighet ska säkerställa att påförande av administrativa sanktionsavgifter i enlighet med denna 
artikel för sådana överträdelser av denna förordning som avses i punkterna 4, 5 och 6 i varje enskilt fall är effektivt, 
proportionellt och avskräckande. 

2. Administrativa sanktionsavgifter ska, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, påföras utöver eller i 
stället för de åtgärder som avses i artikel 58.2 a–h och j. Vid beslut om huruvida administrativa sanktionsavgifter ska 
påföras och om beloppet för de administrativa sanktionsavgifterna i varje enskilt fall ska vederbörlig hänsyn tas till 
följande: 

a)  Överträdelsens karaktär, svårighetsgrad och varaktighet med beaktande av den aktuella uppgiftsbehandlingens 
karaktär, omfattning eller syfte samt antalet berörda registrerade och den skada som de har lidit. 

b)  Om överträdelsen skett med uppsåt eller genom oaktsamhet. 

c)  De åtgärder som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har vidtagit för att lindra den skada som 
de registrerade har lidit. 

d)  Graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet med beaktande av de tekniska och 
organisatoriska åtgärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 25 och 32. 

e)  Eventuella relevanta tidigare överträdelser som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet gjort sig 
skyldig till. 

f)  Graden av samarbete med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med överträdelsen och minska dess potentiella 
negativa effekter. 

g)  De kategorier av personuppgifter som påverkas av överträdelsen. 

h)  Det sätt på vilket överträdelsen kom till tillsynsmyndighetens kännedom, särskilt huruvida och i vilken omfattning 
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet anmälde överträdelsen. 

i) När åtgärder enligt artikel 58.2 tidigare har förordnats mot den berörda personuppgiftsansvarige eller personuppgifts
biträdet vad gäller samma sakfråga, efterlevnad av dessa åtgärder. 

j)  Tillämpandet av godkända uppförandekoder i enlighet med artikel 40 eller godkända certifieringsmekanismer i 
enlighet med artikel 42. 

k)  Eventuell annan försvårande eller förmildrande faktor som är tillämplig på omständigheterna i fallet, såsom 
ekonomisk vinst som görs eller förlust som undviks, direkt eller indirekt, genom överträdelsen. 

3. Om en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde, med avseende på en och samma eller 
sammankopplade uppgiftsbehandlingar, uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder flera av bestämmelserna i denna 
förordning får den administrativa sanktionsavgiftens totala belopp inte överstiga det belopp som fastställs för den 
allvarligaste överträdelsen. 

4. Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter 
på upp till 10 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 2 % av den totala globala årsomsättningen under 
föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

a)  Personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdens skyldigheter enligt artiklarna 8, 11, 25–39, 42 och 43. 

b)  Certifieringsorganets skyldigheter enligt artiklarna 42 och 43. 

c)  Övervakningsorganets skyldigheter enligt artikel 41.4. 
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5. Vid överträdelser av följande bestämmelser ska det i enlighet med punkt 2 påföras administrativa sanktionsavgifter 
på upp till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under 
föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst: 

a)  De grundläggande principerna för behandling, inklusive villkoren för samtycke, enligt artiklarna 5, 6, 7 och 9. 

b)  Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12–22. 

c)  Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation enligt 
artiklarna 44–49. 

d)  Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits på grundval av kapitel IX. 

e)  Underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande eller en tillfällig eller permanent begränsning av behandling av 
uppgifter eller ett beslut om att avbryta uppgiftsflödena som meddelats av tillsynsmyndigheten i enlighet med 
artikel 58.2 eller underlåtelse att ge tillgång till uppgifter i strid med artikel 58.1. 

6. Vid underlåtenhet att rätta sig efter ett föreläggande från tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 58.2 ska det i 
enlighet med punkt 2 i den här artikeln påföras administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 EUR eller, om 
det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på 
vilket värde som är högst: 

7. Utan att det påverkar tillsynsmyndigheternas korrigerande befogenheter enligt artikel 58.2 får varje medlemsstat 
fastställa regler för huruvida och i vilken utsträckning administrativa sanktionsavgifter kan påföras offentliga 
myndigheter och organ som är inrättade i medlemsstaten. 

8. Tillsynsmyndighetens utövande av sina befogenheter enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga rättssäkerhets
garantier i enlighet med unionsrätten och medlemsstaternas nationella rätt, inbegripet effektiva rättsmedel och 
rättssäkerhet. 

9. Om det i medlemsstatens rättssystem inte finns några föreskrifter om administrativa sanktionsavgifter får den här 
artikeln tillämpas så att förfarandet inleds av den behöriga tillsynsmyndigheten och sanktionsavgifterna sedan utdöms av 
behörig nationell domstol, varvid det säkerställs att rättsmedlen är effektiva och har motsvarande verkan som de 
administrativa sanktionsavgifter som påförs av tillsynsmyndigheter. De sanktionsavgifter som påförs ska i alla händelser 
vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa medlemsstater ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i 
deras lagstiftning som de antar i enlighet med denna punkt senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla 
eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar som berör dem. 

Artikel 84 

Sanktioner 

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om andra sanktioner för överträdelser av denna förordning, särskilt för 
överträdelser som inte är föremål för administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83, och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

2. Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som den antar i enlighet med 
punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör dem. 

KAPITEL IX 

Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer 

Artikel 85 

Behandling och yttrande- och informationsfriheten 

1. Medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i enlighet med denna förordning med yttrande- och 
informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller 
litterärt skapande. 
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2. Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller 
litterärt skapande, fastställa undantag eller avvikelser från kapitel II (principer), kapitel III (den registrerades rättigheter), 
kapitel IV (personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde), kapitel V (överföring av personuppgifter till tredjeländer 
eller internationella organisationer), kapitel VI (oberoende tillsynsmyndigheter), kapitel VII (samarbete och enhetlighet) 
och kapitel IX (särskilda situationer vid behandling av personuppgifter) om dessa är nödvändiga för att förena rätten till 
integritet med yttrande- och informationsfriheten. 

3. Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som den antagit i enlighet med 
punkt 2, samt utan dröjsmål anmäla eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar som berör dem. 

Artikel 86 

Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar 

Personuppgifter i allmänna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ eller ett privat organ för 
utförande av en uppgift av allmänt intresse får lämnas ut av myndigheten eller organet i enlighet med den unionsrätt 
eller den medlemsstats nationella rätt som myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jämka samman 
allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar med rätten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna 
förordning. 

Artikel 87 

Behandling av nationella identifikationsnummer 

Medlemsstaterna får närmare bestämma på vilka särskilda villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat 
vedertaget sätt för identifiering får behandlas. Ett nationellt identifikationsnummer eller ett annat vedertaget sätt för 
identifiering ska i sådana fall endast användas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter 
och friheter enligt denna förordning. 

Artikel 88 

Behandling i anställningsförhållanden 

1. Medlemsstaterna får i lag eller i kollektivavtal fastställa mer specifika regler för att säkerställa skyddet av rättigheter 
och friheter vid behandling av anställdas personuppgifter i anställningsförhållanden, särskilt när det gäller rekrytering, 
genomförande av anställningsavtalet inklusive befrielse från i lag eller kollektivavtal stadgade skyldigheter, ledning, 
planering och organisering av arbetet, jämställdhet och mångfald i arbetslivet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt 
skydd av arbetsgivarens eller kundens egendom men också när det gäller att såväl kollektivt som individuellt utöva och 
komma i åtnjutande av rättigheter och förmåner som är knutna till anställningen samt att avsluta anställningsför
hållandet. 

2. Dessa regler ska innehålla lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades mänskliga värdighet, 
berättigade intressen och grundläggande rättigheter, varvid hänsyn särskilt ska tas till insyn i behandlingen, överföring av 
personuppgifter inom en koncern eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet samt 
övervakningssystem på arbetsplatsen. 

3. Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som den antar i enlighet med 
punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar som berör dem. 

Artikel 89 

Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål 

1. Behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med denna förordning för den registrerades rättigheter och 
friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se till att särskilt 
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principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får inbegripa pseudonymisering, under förutsättning att dessa 
ändamål kan uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte 
medger eller inte längre medger identifiering av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet. 

2. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål får det 
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt föreskrivas undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 15, 
16, 18 och 21 med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträckning 
som sådana rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen, 
och sådana undantag krävs för att uppnå dessa ändamål. 

3. Om personuppgifter behandlas för arkivändamål av allmänt intresse får det i unionsrätten eller i medlemsstaternas 
nationella rätt föreskrivas om undantag från de rättigheter som avses i artiklarna 15, 16, 18, 19, 20 och 21 med 
förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträckning som sådana 
rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen, och sådana 
undantag krävs för att uppnå dessa ändamål. 

4. Om behandling enligt punkterna 2 och 3 samtidigt har andra ändamål, ska undantagen endast tillämpas på 
behandling för de ändamål som avses i dessa punkter. 

Artikel 90 

Tystnadsplikt 

1. Medlemsstaterna får anta särskilda bestämmelser för att fastställa tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt 
artikel 58.1 e och f gentemot personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som enligt unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt eller bestämmelser som fastställts av behöriga nationella organ omfattas av tystnadsplikt 
eller andra motsvarande former av förbud mot att lämna ut uppgifter, om det är nödvändigt och står i proportion till 
vad som behövs för att förena rätten till skydd för personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa bestämmelser ska endast 
tillämpas med avseende på personuppgifter som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har erhållit 
i samband med en verksamhet som omfattas av denna tystnadsplikt. 

2. Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser den har antagit i enlighet med punkt 1 senast 
den 25 maj 2018, samt utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dem. 

Artikel 91 

Befintliga bestämmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa samfund 

1. Om kyrkor och religiösa samfund eller gemenskaper i en medlemsstat vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna 
förordning tillämpar övergripande bestämmelser om skyddet av fysiska personer i samband med behandling, får sådana 
befintliga bestämmelser fortsätta att tillämpas under förutsättning att de görs förenliga med denna förordning. 

2. Kyrkor och religiösa samfund som tillämpar övergripande bestämmelser i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska 
vara föremål för kontroll av en oberoende tillsynsmyndighet som kan vara specifik, förutsatt att den uppfyller de villkor 
som fastställs i kapitel VI i denna förordning. 

KAPITEL X 

Delegerade akter och genomförandeakter 

Artikel 92 

Utövande av delegeringen 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna 
artikel. 
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12.8 och artikel 43.8 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den 24 maj 2016. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12.8 och artikel 43.8 får när som helst återkallas av Europapar
lamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna. 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 12.8 och artikel 43.8 ska träda i kraft endast om varken Europapar
lamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då 
akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, 
har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

Artikel 93 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jämförd med artikel 5 i samma 
förordning, tillämpas. 

KAPITEL XI 

Slutbestämmelser 

Artikel 94 

Upphävande av direktiv 95/46/EG 

1. Direktiv 95/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 maj 2018. 

2. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom 
artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ska anses som hänvisningar till Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättas genom 
denna förordning. 

Artikel 95 

Förhållande till direktiv 2002/58/EG 

Denna förordning ska inte innebära några ytterligare förpliktelser för fysiska eller juridiska personer som behandlar 
personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i 
allmänna kommunikationsnät i unionen, när det gäller områden inom vilka de redan omfattas av särskilda skyldigheter 
för samma ändamål i enlighet med direktiv 2002/58/EG. 
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Artikel 96 

Förhållande till tidigare ingångna avtal 

De internationella avtal som rör överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer som 
ingicks av medlemsstaterna före den 24 maj 2016 och som är förenliga med unionsrätten i dess lydelse innan detta 
datum, ska fortsätta att gälla tills de ändras, ersätts eller återkallas. 

Artikel 97 

Kommissionsrapporter 

1. Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen 
och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. 

2. Inom ramen för de utvärderingar och översyner som avses i punkt 1 ska kommissionen särskilt undersöka hur 
följande bestämmelser tillämpas och fungerar: 

a)  Kapitel V om överföring av personuppgifter till tredjeländer och internationella organisationer, särskilt när det gäller 
beslut som antagits enligt artikel 45.3 i den här förordningen och beslut som antagits på grundval av artikel 25.6 i 
direktiv 95/46/EG. 

b)  Kapitel VII om samarbete och enhetlighet. 

3. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 får kommissionen begära information från medlemsstaterna och till
synsmyndigheterna. 

4. Kommissionen ska när den utför de utvärderingar och översyner som avses i punkterna 1 och 2 ta hänsyn till 
ståndpunkter och slutsatser från Europaparlamentet, rådet och andra relevanta organ och källor. 

5. Kommissionen ska om nödvändigt överlämna lämpliga förslag om ändring av denna förordning, med särskild 
hänsyn till informationsteknikens utveckling och mot bakgrund av tendenserna inom informationssamhället. 

Artikel 98 

Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd 

Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram lagstiftningsförslag i syfte att ändra andra unionsrättsakter om skydd 
av personuppgifter, för att säkerställa ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna om skyddet för fysiska personer i samband med behandling som 
utförs av unionens institutioner, organ och byråer samt om det fria flödet av sådana uppgifter. 

Artikel 99 

Ikraftträdande och tillämpning 

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. 

2. Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. 
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 27 april 2016. 

På Europaparlamentets vägnar 
M. SCHULZ 

Ordförande  

På rådets vägnar 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

Ordförande   

4.5.2016 L 119/88 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder 
–  en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N. 

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.

4. För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket. S.

5. Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

6. Se barnet! Ju.

7. Straffprocessens ramar och 
domstolens beslutsunderlag 
i brottmål – en bättre hantering av 
stora mål. Ju.

8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. M.

9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.

10. Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. U.

11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.

12. Att ta emot människor på flykt. 
Sverige hösten 2015. Ju.

13. Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? Fi.

14. Migrationsärenden 
vid utlandsmyndigheterna. Ju.

15. Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. S.

16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.

17.  Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

18. En nationell strategi för validering. U.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. A.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare 
och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning. U.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre personer. 
Del 1 och 2. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M. 

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur 
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

25. Samlad kunskap – stärkt 
handläggning. S.

26. Delningsekonomi. På användarnas 
villkor. Fi.

27. Vissa frågor inom fastighets- och 
stämpelskatteområdet. Fi.

28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.

29. Brottsdatalag. Ju

30. En omreglerad spelmarknad. 
Del 1 och 2. Fi.

31. Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. Ju.

32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med 
kemikalie smarta lösningar. M.

33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.

34. Ekologisk kompensation – Åtgärder 
för att motverka nettoförluster av 
biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, samtidigt som behovet av 
markexploatering tillgodoses. M.

 35. Samling för skolan. Nationell strategi 
för kunskap och likvärdighet. U.

36. Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster.
Ju.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
– förebygga, förhindra, upptäcka och 
beivra. Ju.

38. Kvalitet i välfärden – bättre 
upphandling och uppföljning. Fi.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. Ju.



Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. [19]

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas 
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Ett nationellt centrum för kunskap om 
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]

Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]

Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]

Finansiering av infrastruktur med  
privat kapital? [13]

digitalforvaltning.nu. [23]

Delningsekonomi. På användarnas villkor. 
[26]

Vissa frågor inom fastighets- och stämpel-
skatteområdet. [27]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2. 
[30]

Kvalitet i välfärden – bättre  
upphandling och uppföljning. [38]

Justitiedepartementet

Se barnet! [6]

Straffprocessens ramar och domstolens 
beslutsunderlag i brottmål 
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Att ta emot människor på flykt.  
Sverige hösten 2015. [12]

Migrationsärenden  
vid utlandsmyndigheterna.[14]

Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Brottsdatalag. [29]

Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. [31]

Stärkt ställning för hyresgäster. [33]

Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster. 
[36]

Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]

Ny dataskyddslag. Kompletterande  
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. [39]

Miljö- och energidepartementet

Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. [8]

Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Substitution i Centrum  
– stärkt konkurrenskraft med
kemikalie smarta lösningar. [32]

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, sam-
tidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses. [34]

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder 
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld. Del 1 och 2.[5]

Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. [15]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan 
för vård och omsorg om äldre personer.  
Del 1 och 2. [21]

Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]



Utbildningsdepartementet

Det handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. [10]

En nationell strategi för validering [18]

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och 
enklare system för tillträde till hög-
skoleutbildning. [20]

Samling för skolan. 
Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet. [35]

Utrikesdepartementet

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]
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Justitiedepartementet
           

Yttrande över betänkandet: 
Informationssäkerhet för samhällsviktiga 
digitala tjänster – SOU 2017:36
Region Jönköpings län har av Justitiedepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över rubricerade betänkande. Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och 
lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har tagit del av betänkandet och har generellt inga direkta 
synpunkter på hur NIS-direktivet ska implementeras, utan ser att det är viktigt att 
höja skyddsnivån när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Däremot vill Region 
Jönköpings län framföra synpunkter på att det finns delar i direktivet som behöver 
förtydligas ytterligare. 

Synpunkter på förslaget 
Regionen ser inte att det kommer att innebära några stora förändringar, eftersom 
det redan idag finns optimala och goda rutiner på plats. Utredningen är dock 
fokuserad främst på ansvarsfördelning och hur tillsyn och sanktioner ska ske. 

För Region Jönköpings län - som leverantör av samhällsviktiga tjänster, är det av 
stort intresse att få delta även i nästa steg inför att tillsynsmyndigheten ska 
meddela föreskrifter om utformningen av säkerhetsåtgärderna. Det finns i 
dagsläget många frågetecken från vårt perspektiv, till exempel hur begrepp som 
”betydande inverkan” eller ”avsevärd inverkan” ska tolkas vid inrapportering av 
incidenter.

Region Jönköpings län vill även lyfta några specifika kommentarer på 
författningsförslaget enligt nedan:

 I 13§ står att riskanalyser ska uppdateras årligen. Här beror det ju på vilka 
informationssystem som kommer att klassas som samhällskritiska, men 
spontant låter årligen som väldigt ofta om det handlar om att se över alla 
informationsklassningar. Om det är många system som omfattas blir det 
också en avsevärd kostnad att genomföra årliga revideringar av samtliga 
informationsklassningar. 
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En bättre rutin hade varit att uppdatering ska görs vid en större förändring 
i tjänsten eller i infrastrukturen där tjänsten driftas.

 I 17§ finns faktorer för att fastställa incidentens påverkan. Nummer 3 är 
hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten – ur vårt 
perspektiv är det inte ett optimalt mått. Där är nummer 1, om antalet 
användare, bör för hälso- och sjukvård vara tillräckligt för att avgöra om 
incidenten har betydande inverkan, tillsammans med nummer 2, hur länge 
incidenten har varit/pågått. 

 I 18§ beskrivs tredjepartsleverantörer och det finns också ett kapitel i 
utredningen som tydliggör att huvudmannen har ansvar även för att 
rapportera incidenter hos tredjepartsleverantören. Det är dock inte tydligt i 
vilken mån huvudmannen är ansvarig för att godkända säkerhetsrutiner 
upprättas hos tredjepartsleverantören. 

Hur ser man på redan ingångna avtal som inte omfattar den nivå som lagen 
föreskriver? Kan tillsynsmyndigheten t.ex. ge påpekanden, vite eller 
sanktioner till regioner för att en tredjepartsleverantör inte levt upp till 
lagtexten? Hur ser man på nationella tjänster till ex Sjunet och Inera som 
levererar tjänster till alla landsting och regioner? Vem är ansvarig för att 
riskanalys görs för dessa och vem får ett vite om inte lämpliga åtgärder 
vidtas?

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 

Malin Wengholm Agneta Jansmyr
Regionstyrelsens ordförande Regiondirektör 
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Regionstyrelsen 
           

Yttrande över betänkandet: 
Informationssäkerhet för samhällsviktiga 
digitala tjänster – SOU 2017:36

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Justitiedepartementet. 
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Till statsrådet Anders Ygeman 

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 att utse en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådet direktiv 
(EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemen-
sam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela 
unionen ska genomföras i svensk rätt.  

Utredarens uppdrag har varit att föreslå hur direktivet ska genom-
föras i svensk rätt. Detta har innefattat bland annat att föreslå hur 
direktivets krav på utpekande av myndigheter med ansvar för vissa 
funktioner ska genomföras, med inriktningen att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap ges en samordnande roll på området 
men att andra myndigheters ansvar för tillsyn inom särskilda sektor-
er ska fortsätta gälla, hur identifiering av och krav på leverantörer som 
omfattas av direktivet kan genomföras i ett samlat regelverk med 
beaktande av gällande bestämmelser, sektorsansvar och vad som är 
mest effektivt utifrån olika perspektiv, föreslå nödvändiga ändringar 
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att känslig informa-
tion i incidentrapporter ska kunna skyddas, och lämna nödvändiga 
författningsförslag. 

Frågan om hur en nationell strategi för säkerhet i nätverk och 
informationssystem bör utformas har inte omfattats av uppdraget. 

Lagmannen i Stockholms tingsrätt Stefan Strömberg förordnades 
att fr.o.m. den 2 maj 2016 vara särskild utredare. 

Förordnade sakkunniga har under hela eller delar av utrednings-
tiden varit rättssakkunnige Dan Leeman (Justitiedepartementet), 
kanslirådet Henrik Moberg (Socialdepartementet), rättssakkunniga 
Mia Persson (Försvarsdepartementet) och kanslirådet Jörgen 
Samuelsson (Näringsdepartementet). 
  



 

 

Som experter att biträda utredningen förordnades fr.o.m. den 
5 oktober 2016 numera stf. avdelningschefen Mia Arblom (För-
svarsmakten), numera avdelningsdirektören Henrik Christiansson 
(Säkerhetspolisen), numera enhetschefen Linda Ericson (Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap), juristen Britt-Marie Jönson 
(Post- och telestyrelsen), informationssäkerhetsexperten Arvid Kjell 
(Försvarets Radioanstalt) och it-säkerhetschefen Josefine Östfeldt 
(Polismyndigheten) samt fr.o.m. den 23 november 2016 juristen 
Markus Lind (Datainspektionen). 

Som ledamöter i en till utredningen knuten referensgrupp för-
ordnades fr.o.m. den 5 oktober 2016 säkerhetschefen Per Ekegren 
(Livsmedelsverket), chefsjuristen Elisabeth Ekstrand (IIS), hand-
läggaren Linda Eriksson (Statens Energimyndighet), säkerhetschefen 
Stefan Larsson (E-hälsomyndigheten), riskexperten Anders Lindgren 
(Finansinspektionen), juristen Markus Lind (Datainspektionen), 
säkerhetschefen Torbjörn Mellblom (Sjöfartsverket), näringspolitiske 
experten Pär Nygårds (IT-&Telekomföretagen), utredaren Margareta 
Palmqvist (Socialstyrelsen), verksjuristen Kim Reenaas (Elsäkerhets-
verket), enhetschefen Gunilla Roos (Transportstyrelsen), enhets-
chefen Per-Olof Ström (Trafikverket), förbundsjuristen Jeanna 
Thorslund (SKL) och enhetschefen Tina Stödberg (Affärsverket 
svenska kraftnät). Jeanna Thorslund entledigades den 26 oktober 
2016 och samma dag förordnades i stället sektionschefen Jörgen 
Sandström (SKL). Tina Stödberg entledigades den 28 oktober 2016 
och samma dag förordnades i stället it-säkerhetssamordnaren Satu 
Hallikainen (Affärsverket svenska kraftnät). Markus Lind entlediga-
des den 23 november 2016 för att i stället förordnas som expert. 

Som sekreterare anställdes den 2 maj 2016 byrådirektören Annette 
Norman och den 1 augusti 2016 numera rådmannen Malin Stensbäck. 

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Informations-
säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36). 
Experterna och de sakkunniga har i allt väsentligt ställt sig bakom 
utredningens överväganden och förslag. De särskilda ståndpunkter  
 
  



 

 

som enskilda experter och sakkunniga kan ha haft i olika frågor har 
berörts i texterna eller som möjliga alternativa bedömningar. Utred-
ningens uppdrag är med detta slutfört.  

 
Stockholm i april 2017 

 
 

Stefan Strömberg 
 / Annette Norman 
  Malin Stensbäck 
 





 

7 

Innehåll 

Sammanfattning ................................................................ 15 

1 Författningsförslag ..................................................... 23 

1.1 Förslag till lag (2018:000) om informationssäkerhet för 
vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och 
digitala tjänster ........................................................................ 23 

1.2 Förslag till förordning (2018:000) om 
informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av 
samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ......................... 37 

1.3 Förslag till förordning om ändring i offentlighets-  
och sekretessförordningen (2009:641) .................................. 42 

2 Utredningens uppdrag och arbete................................ 43 

2.1 Bakgrund ................................................................................. 43 

2.2 Utredningens uppdrag ............................................................ 43 

2.3 Utredningens arbete ............................................................... 44 

2.4 Betänkandets disposition och läsanvisning ........................... 45 

3 NIS-direktivet ........................................................... 47 

3.1 Bakgrund och syfte ................................................................. 47 

3.2 Medlemsstaternas skyldigheter enligt direktivet .................. 49 
3.2.1 En nationell strategi................................................. 50 
3.2.2 Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga 

tjänster och upprättande av en förteckning 
över samhällsviktiga tjänster ................................... 50 



Innehåll SOU 2017:36 

8 

3.2.3 Säkerhets- och incidentrapporteringskrav för 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster och för 
leverantörer av digitala tjänster .............................. 52 

3.2.4 Tillsyn och sanktioner ............................................ 54 
3.2.5 Nationell kontaktpunkt .......................................... 55 
3.2.6 CSIRT-enheter ........................................................ 56 
3.2.7 Samarbete på nationell nivå .................................... 56 
3.2.8 En samarbetsgrupp för strategiskt samarbete 

och informationsutbyte .......................................... 57 
3.2.9 Ett nätverk för enheter för hantering av  

it-säkerhetsincidenter (CSIRT-nätverk) ............... 57 

3.3 Undantag från NIS-direktivets tillämpningsområde ........... 58 

3.4 Personuppgifter ...................................................................... 62 

4 Beskrivning av enheterna ............................................ 65 

4.1 Inledning ................................................................................. 65 

4.2 Energi ...................................................................................... 66 

4.3 Transporter ............................................................................. 70 

4.4 Bankverksamhet ..................................................................... 74 

4.5 Finansmarknadsinfrastruktur ................................................ 74 

4.6 Hälso- och sjukvårdssektorn ................................................. 76 

4.7 Leverans och distribution av dricksvatten ............................ 76 

4.8 Digital infrastruktur ............................................................... 77 

5 Genomförandet av direktivet ....................................... 79 

5.1 Allmänna utgångspunkter ...................................................... 79 
5.1.1 Genomförande av EU-direktiv i svensk rätt ......... 79 
5.1.2 Utgångspunkter i NIS-direktivet ........................... 80 

5.2 Gällande rätt ........................................................................... 82 
5.2.1 Lex specialis enligt NIS-direktivet ......................... 82 
5.2.2 Nationell reglering .................................................. 83 

5.3 En ny lag och en ny förordning införs .................................. 89 



SOU 2017:36 Innehåll 

9 

5.4 Den nya lagens tillämpningsområde ...................................... 92 

5.5 Den nya förordningen ............................................................ 98 

6 Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ....................... 99 

6.1 Inledning.................................................................................. 99 

6.2 Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster ...... 99 
6.2.1 Förteckning över samhällsviktiga tjänster ........... 100 
6.2.2 Vilka leverantörer tillhandahåller 

samhällsviktiga tjänster?........................................ 109 
6.2.3 Samhällsviktig tjänst i flera länder i EU ............... 116 

7 Säkerhetskrav och incidentrapportering – leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster ........................................ 119 

7.1 Inledning................................................................................ 119 

7.2 Nuvarande reglering ............................................................. 120 
7.2.1 Säkerhetsåtgärder ................................................... 120 
7.2.2 Incidentrapportering ............................................. 122 

7.3 NIS-direktivet ....................................................................... 128 
7.3.1 Säkerhetsåtgärder ................................................... 128 
7.3.2 Incidentrapportering ............................................. 134 
7.3.3 Sanktioner .............................................................. 141 
7.3.4 Standardisering och frivillig rapportering ............ 141 

8 Tillsyn .................................................................... 147 

8.1 Inledning................................................................................ 147 

8.2 Allmänt om tillsyn ................................................................ 148 
8.2.1 Generella utgångspunkter för reglering  

om tillsyn ............................................................... 148 
8.2.2 Annan reglering ..................................................... 149 

8.3 Tillsyn enligt NIS-direktivet ................................................ 149 
8.3.1 Syftet med tillsyn enligt NIS-direktivet ............... 149 
8.3.2 Befogenheter .......................................................... 150 
8.3.3 Samordning och informationsutbyte ................... 151 

8.4 System för tillsyn .................................................................. 153 



Innehåll SOU 2017:36 

10 

8.4.1 Befintliga system för tillsyn när det gäller 
säkerhetsåtgärder................................................... 153 

8.4.2 Nuvarande reglering i sektorerna ......................... 163 

8.5 Utredningens överväganden och förslag ............................. 163 
8.5.1 En tillsynsmyndighet för varje sektor ................. 163 
8.5.2 Tillsynsmyndigheter i Sverige .............................. 167 
8.5.3 Tillsyn m.m. ........................................................... 171 
8.5.4 Samordnad funktion mellan 

tillsynsmyndigheterna ........................................... 175 
8.5.5 Myndighetssamverkan m.m.................................. 178 

9 Ingripanden och sanktioner ....................................... 181 

9.1 Inledning ............................................................................... 181 

9.2 Allmänt om ingripanden vid tillsyn ..................................... 181 

9.3 Administrativa sanktioner eller straffrättsliga påföljder? .. 183 

9.4 Vilka administrativa sanktioner ska införas? ...................... 185 

9.5 Åtgärdsföreläggande i förening med vite ............................ 185 

9.6 Sanktionsavgift ..................................................................... 187 
9.6.1 Sanktionsavgift införs för överträdelser av 

vissa bestämmelser i den nya lagen ...................... 187 
9.6.2 Sanktionsavgift och normgivning ........................ 189 
9.6.3 Tillsynsmyndigheten ska besluta om 

sanktionsavgift ...................................................... 190 
9.6.4 Sanktionsavgiftens storlek .................................... 190 
9.6.5 Sanktionsavgiftens bestämmande i det 

enskilda fallet ......................................................... 193 
9.6.6 Jämkning och eftergift .......................................... 195 
9.6.7 Hinder mot sanktionsavgift ................................. 195 
9.6.8 Förfarandet vid beslut om sanktionsavgift .......... 196 
9.6.9 Betalning, indrivning och preskription ................ 197 

9.7 Möjligheter till mindre ingripande åtgärder ........................ 198 

9.8 Vitesförelägganden och sanktionsavgifter mot statliga 
myndigheter och kommuner ............................................... 199 

9.9 Omedelbar verkställighet och inhibition ............................ 200 



SOU 2017:36 Innehåll 

11 

9.10 Överklagande ........................................................................ 201 

10 Leverantörer av digitala tjänster ................................ 203 

10.1 Inledning................................................................................ 203 

10.2 NIS-direktivets tillämpningsområde och definitioner ....... 203 
10.2.1 Definitioner ........................................................... 203 
10.2.2 Aktörer som inte omfattas av NIS-direktivet ..... 205 
10.2.3 Vad är en internetbaserad marknadsplats, en 

internetbaserad sökmotor och molntjänster  
i praktiken? ............................................................ 205 

10.2.4 Nationell lagstiftning saknas i dag ........................ 208 
10.2.5 Vilka leverantörer av digitala tjänster ska 

omfattas av den nya lagen? .................................... 209 

10.3 Säkerhetskrav och krav på incidentrapportering ................. 212 
10.3.1 NIS-direktivets krav .............................................. 214 
10.3.2 Vilka krav ska ställas i den nya lagen? .................. 215 

10.4 Tillsyn .................................................................................... 217 

10.5 Sanktioner .............................................................................. 218 

10.6 Information till andra medlemsstater och allmänheten 
samt frivillig incidentrapportering ....................................... 218 

11 Nationell kontaktpunkt, CSIRT-enhet  
och samarbetsgrupp ................................................ 219 

11.1 Nationell kontaktpunkt ........................................................ 219 
11.1.1 Inledning ................................................................ 219 
11.1.2 Nationell kontaktpunkt i Sverige ......................... 219 
11.1.3 Den nationella kontakpunktens uppgift .............. 220 
11.1.4 Samarbetet mellan ansvariga myndigheter ........... 221 
11.1.5 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap ............................................................... 221 

11.2 Enhet för hantering av it-säkerhetsincidenter  
(CSIRT-enhet) ...................................................................... 228 
11.2.1 Inledning ................................................................ 228 
11.2.2 CSIRT-enhet i Sverige .......................................... 229 
11.2.3 CSIRT-enhetens uppgift ....................................... 230 



Innehåll SOU 2017:36 

12 

11.2.4 Brottslig verksamhet ............................................. 234 
11.2.5 CSIRT-nätverket ................................................... 236 
11.2.6 Samarbetet mellan ansvariga myndigheter .......... 238 

11.3 Samarbetsgrupp .................................................................... 238 
11.3.1 Inledning ................................................................ 238 
11.3.2 Företrädare för Sverige i samarbetsgruppen ........ 239 
11.3.3 Samarbetsgruppens uppgifter ............................... 239 

12 Sekretess ................................................................ 243 

12.1 Inledning ............................................................................... 243 

12.2 Behövs ett starkare skydd för uppgifter som ska 
rapporteras med anledning av en incident eller som ska 
tillhandahållas i samband med tillsyn? ................................ 247 

12.3 Behövs en uppgiftsskyldighet för att information ska 
kunna delas mellan de svenska aktörerna? .......................... 257 

12.4 Behövs nya bestämmelser för att uppgifter ska kunna 
lämnas till andra medlemsstater eller kommissionen? ....... 261 

12.5 Hantering av information som mottagits från andra 
medlemsstater ....................................................................... 262 

13 Konsekvensanalys .................................................... 265 

13.1 Konsekvensutredningens innehåll ....................................... 265 
13.1.1 Regleringsalternativ............................................... 266 
13.1.2 Vem berörs av förslagen ....................................... 267 

13.2 Ekonomiska konsekvenser................................................... 268 
13.2.1 Konsekvenser för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, behöriga 
myndigheter och domstolar ................................. 268 

13.2.2 Konsekvenser för leverantörer ............................. 275 
13.2.3 Konsekvenser för konsumenter och andra 

användare ............................................................... 277 
13.2.4 Samhällsekonomiska konsekvenser ..................... 277 

13.3 Övriga konsekvenser ............................................................ 278 



SOU 2017:36 Innehåll 

13 

13.3.1 Förslagens konsekvenser för den kommunala 
självstyrelsen .......................................................... 278 

13.3.2 Konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet ................................... 279 

13.3.3 Särskild hänsyn till små företag ............................ 279 

14 Ikraftträdande ......................................................... 281 

14.1 Förslaget till ny lag om informationssäkerhet för vissa 
tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster ................................................................................... 281 

14.2 Övrigt .................................................................................... 281 

15 Författningskommentar ............................................ 283 

15.1 Förslaget till lag (2018:000) om informationssäkerhet 
för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och 
digitala tjänster ...................................................................... 283 

Bilagor 

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2016:29 ........................................... 307 

Bilaga 2 NIS-direktivet ............................................................... 319 

Bilaga 3 Jämförelsetabell ............................................................. 349 
 
 





 

15 

Sammanfattning 

Bakgrund 

I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet NIS-direktivet1. Direk-
tivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på 
säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen, i syfte att 
förbättra den inre marknadens funktion. 

Direktivet innebär bland annat skyldigheter för vissa leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster och vissa leverantörer av digitala tjänster 
att vidta säkerhetsåtgärder för att hantera risker samt förebygga och 
hantera incidenter i nätverk och informationssystem som de är be-
roende av för att tillhandahålla tjänsterna. Leverantörerna ska också 
rapportera incidenter som har en betydande respektive avsevärd in-
verkan på kontinuiteten i tjänsten. 

För att en leverantör ska anses vara en sådan leverantör av sam-
hällsviktiga tjänster som omfattas av direktivet krävs att leverantören 
bedriver verksamhet inom någon av de i direktivet särskilt utpekade 
enheterna. Enheterna finns inom sju angivna sektorer. Sektorerna 
omfattar energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfra-
struktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricks-
vatten samt digital infrastruktur. Dessutom krävs att den tjänst som 
tillhandahålls är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller 
ekonomisk verksamhet, att tillhandahållandet av tjänsten är bero-
ende av nätverk och informationssystem och att en incident skulle 
medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten. 
Medlemsstaterna är skyldiga att dels upprätta en förteckning över 
de tjänster på medlemsstatens territorium som är viktiga för att 

                                                                                                                                                          
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för 
en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. 
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upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet, dels 
identifiera de leverantörer som tillhandahåller sådana tjänster. 

De leverantörer av digitala tjänster som omfattas av direktivet är 
sådana som tillhandahåller internetbaserade marknadsplatser, inter-
netbaserade sökmotorer eller molntjänster. Dessa leverantörer ska 
inte identifieras på det sätt som gäller för leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster och omfattas av direktivet utan att någon bedöm-
ning ska göras av om de är samhällsviktiga eller inte. 

Medlemsstaterna ska enligt direktivet utse myndigheter med sär-
skilda uppgifter på området, till exempel tillsynsmyndigheter, natio-
nella kontaktpunkter och enheter för hantering av it-säkerhetsinci-
denter (CSIRT-enheter). Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
tillsynsmyndigheterna har befogenheter och medel för att kontrollera 
att leverantörerna uppfyller sina skyldigheter samt fastställa regler 
om sanktioner för överträdelse av de nationella bestämmelserna som 
antagits enligt direktivet. 

Direktivet innehåller vidare en skyldighet för varje medlemsstat 
att anta en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informations-
system. 

Medlemsstaterna ska senast den 9 maj 2018 anta och offentlig-
göra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvän-
diga för att följa direktivet. Bestämmelserna ska tillämpas från och 
med den 10 maj 2018. 

Utredningens uppdrag 

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur NIS-direktivet ska 
genomföras i svensk rätt. Detta har innefattat bland annat att före-
slå hur direktivets krav på utpekande av myndigheter med ansvar 
för vissa funktioner ska genomföras, hur identifiering av och krav 
på leverantörer som omfattas av direktivet kan genomföras i ett samlat 
regelverk med beaktande av gällande bestämmelser, sektorsansvar 
och vad som är mest effektivt utifrån olika perspektiv, föreslå nöd-
vändiga ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för 
att känslig information i incidentrapporter ska kunna skyddas, och 
lämna nödvändiga författningsförslag. 

Frågan om hur en nationell strategi för säkerhet i nätverk och 
informationssystem bör utformas har inte omfattats av uppdraget.  
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Utredningens förslag 

Ett samlat regelverk – en ny lag och en ny förordning 

Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning som till ut-
formning och innehåll ligger nära NIS-direktivet. Regelverket ska 
tillämpas endast på sådana leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster som omfattas av direktivet. I den 
utsträckning det finns bestämmelser om säkerhetskrav eller incident-
rapporteringskrav på de aktuella leverantörerna i annan lag som minst 
motsvarar bestämmelserna i den föreslagna lagen ska emellertid de 
bestämmelserna tillämpas. Om sådana krav finns i bindande EU-rätts-
akter (lex specialis) ska den föreslagna lagen inte tillämpas alls. 

Vissa företag och leverantörer är uttryckligen undantagna från 
direktivets tillämpningsområde. Dessa omfattas följaktligen inte heller 
av den föreslagna lagen. Detta innebär att regelverket inte ska tilläm-
pas på företag som omfattas av kraven i artiklarna 13a och 13b i 
direktiv 2002/21/EG, dvs. tillhandahållare av ett allmänt kommuni-
kationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikations-
tjänst. I NIS-direktivet anges dock internetknutpunkter uttryckligen 
som en sådan enhet som ska regleras enligt direktivet. Tillhandahål-
lare av internetknutpunkter omfattas därför av den föreslagna lagen 
trots att de enligt svensk rätt anses som sådana företag som om-
fattas av artiklarna 13a och 13b. 

Regelverket ska inte heller tillämpas på leverantörer av betrodda 
tjänster som omfattas av kraven i artikel 19 i förordning (EU) 
nr 910/2014 (eIDAS).  

Även verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet är 
undantagen från tillämpningsområdet. Detta innebär till exempel att 
verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen inte omfattas. In-
cidenter som inträffar i sådan verksamhet ska därmed inte rappor-
teras enligt bestämmelserna i den föreslagna lagen, utan även fort-
sättningsvis rapporteras enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633). 
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Föreskrifter med förteckning över samhällsviktiga tjänster 

För att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska kunna identifieras 
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela före-
skrifter (förteckning) om vilka tjänster som är viktiga för att upp-
rätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (samhälls-
viktiga tjänster) för varje sektor som omfattas av NIS-direktivet. 

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

Det är i likhet med vad som gäller enligt säkerhetsskyddslagstift-
ningen verksamhetsutövaren som är ansvarig för att avgöra om denne 
omfattas av lagen. I detta syfte ska den som är ansvarig för en verk-
samhet som tillhandahåller en samhällsviktig tjänst som finns upp-
tagen i de föreskrifter (förteckning) som Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap ska meddela, undersöka om tillhandahållandet 
av tjänsten är beroende av nätverk eller informationssystem och om 
en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhanda-
hållandet av tjänsten. Undersökningen ska dokumenteras. För att 
avgöra om en störning är betydande ska verksamhetsutövaren beakta 
vissa särskilda faktorer, bland annat det antal användare som är bero-
ende av den aktuella tjänsten. Tillsynsmyndigheten får meddela före-
skrifter om vilka sektorspecifika och sektoröverskridande faktorer 
som ska beaktas vid bedömningen av om en incident skulle med-
föra en betydande störning. 

Säkerhetskrav och incidentrapportering 

Såväl leverantörer av samhällsviktiga tjänster som leverantörer av 
digitala tjänster ska vidta ändamålsenliga och proportionella tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säker-
heten i deras nätverk och informationssystem. De ska också vidta 
lämpliga åtgärder för att förebygga och minimiera den inverkan som 
incidenter som påverkar säkerheten i deras nätverk och informa-
tionssystem har på de tjänster som tillhandahålls. Syftet med sist-
nämnda åtgärder är att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna.  
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Leverantörer av digitala tjänster ska själva utarbeta åtgärder för 
att hantera risker. De ska i det arbetet beakta vissa i lagen angivna 
faktorer. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska i stället göra 
en riskanalys som ska ligga till grund för val av säkerhetsåtgärder. I 
analysen, som ska dokumenteras och uppdateras årligen, ska en åt-
gärdsplan ingå. Tillsynsmyndigheten får också meddela föreskrifter 
om utformingen av säkerhetsåtgärderna. Leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster ska också bedriva ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. 

Både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av 
digitala tjänster ska utan onödigt dröjsmål rapportera incidenter till 
CSIRT-enheten (se nedan) vid Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska rapportera 
incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i tjänsten, 
medan leverantörer av digitala tjänster ska rapportera incidenter som 
har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av tjänsten. I lagen 
anges ett antal faktorer som framför allt ska beaktas vid bedömning-
en av om incidenten har en sådan inverkan att den ska rapporteras.  

Tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om faktorer 
som ska beaktas vid bedömningen av om en incident har betydande 
inverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får med-
dela föreskrifter om rapportering av incidenter och om förutsätt-
ningarna för frivillig incidentrapportering. 

Tillsyn 

För varje sektor och för de digitala tjänster som omfattas av lagen 
ska en tillsynsmyndighet ansvara för att övervaka att regelverket 
följs. Följande myndigheter föreslås vara tillsynsmyndigheter. 
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Sektor Tillsynsmyndighet 

Energi Statens energimyndighet 
Transporter Transportstyrelsen 
Bankverksamhet Finansinspektionen 
Finansmarknadsinfrastruktur Finansinspektionen 
Hälso- och sjukvård Inspektionen för vård och omsorg 
Leverans och distribution av 
dricksvatten 

Livsmedelsverket 

Digital infrastruktur Post- och telestyrelsen 

Digitala tjänster Tillsynsmyndighet 

Digitala tjänster Post- och telestyrelsen 
 
Vid tillsyn ska leverantören tillhandahålla tillsynsmyndigheten den 
information som behövs för en bedömning av säkerheten i leveran-
törens nätverk och informationssystem. Leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster är skyldiga att tillhandahålla även bevis för att säker-
hetsprinciper har genomförts effektivt. 

Beträffande leverantörer av digitala tjänster får tillsynsåtgärder 
vidtas bara i efterhand, när tillsynsmyndigheten har fått kännedom 
om att leverantören inte uppfyller säkerhetskraven eller kravet att 
incidentrapportera. 

Tillsynsmyndigheten ska försöka få en leverantör som inte följer 
regelverket att rätta sig. Tillsynsmyndigheten får meddela föreläg-
ganden, dels i syfte att få tillgång till viss information som behövs för 
tillsynen, dels för att få leverantören att följa regelverket. Ett före-
läggande får förenas med vite.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom ramen 
för sitt nuvarande uppdrag ha en samlad bild av NIS-direktivets 
genomförande och tillämpning i Sverige genom att leda ett samarbets-
forum där samtliga tillsynsmyndigheter ska ingå samt ta emot till-
synsmyndighetens bedömning av brister i nätverk och informations-
system. I bedömningen bör ingå brister som upptäcks vid tillsyn men 
även svårigheter vid tillämpning och tolkning av regelverket. Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare tillhandahålla 
tillsynsmyndigheterna det metodstöd för tillsyn som behövs för en 
effektiv tillsyn enligt det föreslagna regelverket. 
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Sanktionsavgift 

Tillsynsmyndigheten ska besluta att sanktionsavgift ska tas ut av 
den som underlåter att incidentrapportera eller att vidta säkerhets-
åtgärder. Vid bedömningen av avgiftens storlek ska tillsynsmyndig-
heten ta särskild hänsyn till skada eller risk för skada som uppstått 
till följd av överträdelsen, om leverantören tidigare har begått en 
överträdelse samt de kostnader som leverantören har undvikit till 
följd av överträdelsen. Sanktionsavgiften får under vissa förhållan-
den efterges helt eller delvis. 

Nationell kontaktpunkt, samarbetsgrupp och CSIRT-enhet 

För att underlätta gränsöverskridande samarbete och för att möjlig-
göra ett effektivt genomförande av NIS-direktivet ska det i varje 
medlemsstat finnas en nationell gemensam kontaktpunkt. Den natio-
nella kontaktpunkten ska ansvara för samordningen av frågor angå-
ende nätverk och informationssystem och för gränsöverskridande 
samarbete på unionsnivå. Den nationella kontaktpunkten ska också 
lämna en sammanfattande rapport om antalet ingivna incidentrap-
porter och om de rapporterade incidenternas art till samarbets-
gruppen. 

Samarbetsgruppen syftar till att stödja och underlätta strategiskt 
samarbete mellan medlemsstaterna vad gäller säkerhet i nätverk och 
informationssystem. Gruppen ska bland annat utbyta bästa praxis i 
olika avseenden. Utöver företrädare för medlemsstaterna består 
gruppen av representanter från kommissionen och från Europeiska 
unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). 

I varje medlemsstat ska det enligt NIS-direktivet också finnas en 
eller flera enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-
enheter). CSIRT-enheten ska bland annat övervaka incidenter på 
nationell nivå och tillhandahålla tidiga varningar m.m. till relevanta 
aktörer om risker och incidenter. CSIRT-enheten ska också delta i 
ett CSIRT-nätverk inom unionen.  

Utredningens förslag innebär att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ska vara både nationell kontaktpunkt och CSIRT-
enhet samt representera Sverige i samarbetsgruppen. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap har redan i dag ett sådant uppdrag 
samt den struktur och kompetens som krävs för detta. 
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Sekretess 

Befintliga bestämmelser om sekretess omfattar uppgifter som ska rap-
porteras och delas med anledning av incidenter samt tillhandahållas 
i samband med tillsyn. Det har inte framkommit några exempel på 
att den nuvarande regleringen är otillräcklig. Det finns därmed inte 
skäl att införa starkare sekretess för uppgifter som lämnas inom ramen 
för incidentrapporteringen.  

Till följd av tillsynen kan tillsynsmyndigheterna emellertid få del 
av känsliga uppgifter om enskilds affärs- eller driftförhållande. För 
att sistnämnda uppgifter ska kunna skyddas behöver sekretessför-
ordningen ändras så att sekretess för sådana uppgifter gäller i verk-
samhet som består i tillsyn enligt det föreslagna regelverket. 

Konsekvenser 

NIS-direktivets genomförande kommer initialt att innebära kostna-
der för de föreslagna tillsynsmyndigheterna. Kostnaderna kan till viss 
del, i vart fall på lång sikt, finansieras genom de samhällsekonomiska 
vinster som en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och infor-
mationssystem medför. 

Utredningen föreslår att tillsynsmyndigheteras uppdrag enligt 
förslagen, i vart fall inledningsvis, ska vara anslagsfinansierade och för-
delas på de utgiftsområden som respektive sektor tillhör. När det 
gäller kostnader för löpande tillsyn samt för kompetensförsörjning 
föreslår utredningen att Statskontoret ges i uppdrag att lämna ett 
förslag på genomförande och finansiering. 

Ikraftträdande 

Regelverket föreslås träda i kraft den 10 maj 2018, vilket är det datum 
som medlemsstaterna enligt NIS-direktivet ska tillämpa direktivets 
bestämmelser. För att lagen ska kunna tillämpas i enlighet med direk-
tivet den dagen föreslår utredningen att vissa myndigheter dessför-
innan ges i uppdrag att påbörja arbetet med myndighetsföreskrifter 
samt att vidta andra behövliga förberedelseåtgärder. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till  
lag (2018:000) om informationssäkerhet  
för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga 
tjänster och digitala tjänster 

Härigenom föreskrivs1 följande. 

Inledande bestämmelse 

1 §   Denna lag syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säker-
het i nätverk och informationssystem inom den Europeiska unionen, 
för att förbättra den inre marknadens funktion. 

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela 
unionen (NIS-direktivet), utom vad gäller Sveriges skyldighet att anta 
en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informationssystem. 

Lagens tillämpningsområde 

2 §   Denna lag gäller 
a) leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt definitionen i 

7 § 3 som är etablerade på svenskt territorium. 
b) leverantörer av digitala tjänster enligt definitionerna i 7 § 4 och 

5 som har sitt huvudsakliga etableringsställe i Sverige eller har utsett 

                                                                                                                                                          
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder 
för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, i 
den ursprungliga lydelsen. 
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en företrädare som är etablerad här, dock inte mikroföretag eller 
små företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag 
samt små och medelstora företag. 

Undantag från lagens tillämpningsområde 

Elektronisk kommunikation 

3 §   Lagen gäller inte för företag som omfattas av kraven i artiklarna 
13a och 13b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG 
av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), i lydel-
sen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG, 
utom företag som tillhandahåller internetknutpunkter. 

Betrodda tjänster 

4 §   Lagen gäller inte för leverantörer av betrodda tjänster som om-
fattas av kraven i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identi-
fiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den 
inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den 
ursprungliga lydelsen. 

Avvikande bestämmelser i EU-rättsakter eller i annan författning 

5 §   Finns bestämmelser i bindande EU-rättsakter om krav på att 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller leverantörer av digitala 
tjänster ska säkerställa säkerheten i sina nätverk och informations-
system eller rapportera incidenter så ska denna lag inte tillämpas förut-
satt att verkan av kraven minst motsvarar verkan av skyldigheterna i 
denna lag. 

Finns sådana bestämmelser i annan författning ska de bestämmel-
serna tillämpas om kraven minst motsvarar verkan av skyldigheter-
na i denna lag. 
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Sveriges säkerhet 

6 §   Bestämmelserna i denna lag ska inte tillämpas på verksamhet 
som är av betydelse för Sveriges säkerhet. 

Definitioner i lagen 

7 §   I denna lag avses med 
1. nätverk och informationssystem: 
a) ett elektroniskt kommunikationsnät enligt artikel 2 a i direk-

tiv 2002/21/EG, i lydelsen enligt direktiv 2009/140/EG,  
b) en enhet eller en grupp enheter som är sammankopplade eller 

hör samman med varandra, av vilka en eller flera genom ett program 
utför automatisk behandling av digitala uppgifter, eller 

c) digitala uppgifter som lagras, behandlas, hämtas eller överförs 
med sådana hjälpmedel som omfattas av leden a och b för att de ska 
kunna drivas, användas, skyddas och underhållas, 

2. säkerhet i nätverk och informationssystem: nätverk och infor-
mationssystems förmåga att vid en viss tillförlitlighetsnivå motstå 
åtgärder som undergräver tillgängligheten, autenticiteten, riktigheten 
eller konfidentialiteten hos lagrade eller överförda eller behandlade 
uppgifter eller hos de besläktade tjänster som erbjuds genom eller 
är tillgängliga via dessa nätverk och informationssystem, 

3. leverantör av samhällsviktiga tjänster: en enhet av en typ som 
avses i bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandhåller en tjänst 
som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk 
verksamhet, tillhandhållandet av tjänsten är beroende av nätverk och 
informationssystem och en incident skulle medföra en betydande 
störning av tillhandahållandet av tjänsten, 

4. digital tjänst: en tjänst i den mening som avses i artikel 1.1 b i 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 
9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tek-
niska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssam-
hällets tjänster, i den ursprungliga lydelsen, av en typ som anges i 
bilaga 3 till NIS-direktivet, 

5. leverantör av digital tjänst: en juridisk person som tillhanda-
håller en digital tjänst, 

6. incident: en händelse med en faktisk negativ inverkan på säker-
heten i nätverk eller informationssystem, 
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7. incidenthantering: alla förfaranden som stöder upptäckt, analys 
och begränsning av en incident och åtgärder mot en incident, 

8. risk: en rimligen identifierbar omständighet eller händelse med 
en potentiell negativ inverkan på säkerheten i nätverk eller informa-
tionssystem, 

9. företrädare: en i unionen etablerad fysisk eller juridisk person 
som uttryckligen har utsetts att agera för en leverantör av digitala 
tjänster som inte är etablerad i unionen, till vilken en behörig natio-
nell myndighet eller en CSIRT-enhet kan vända sig, i stället för till 
leverantören av digitala tjänster, i frågor som gäller de skyldigheter 
som leverantören av digitala tjänster har enligt denna lag, 

10. standard: en standard i den mening som avses i artikel 2.1 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av 
den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring 
av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 
2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och 
Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG, i den ursprung-
liga lydelsen 

11. specifikation: en teknisk specifikation i den mening som av-
ses i artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1025/2012, i den ursprungliga 
lydelsen, 

12. internetknutpunkt (IXP): en nätfacilitet som möjliggör sam-
mankoppling av mer än två oberoende autonoma system, främst i 
syfte att underlätta utbytet av internettrafik. En IXP tillhandahåller 
sammankoppling enbart för autonoma system och kräver inte att den 
internettrafik som passerar mellan två deltagande autonoma system 
passerar genom ett tredje autonomt system och ändrar inte heller 
trafiken eller påverkar den på något annat sätt, 

13. domännamnssystem (DNS): ett hierarkiskt, distribuerat namn-
givningssystem i ett nätverk som hanterar domännamnsförfrågningar, 

14. leverantör av DNS-tjänst: en enhet som tillhandahåller DNS-
tjänster på internet,  

15. registreringsenhet för toppdomäner: en enhet som administre-
rar och förvaltar registreringen av internetdomännamn under en spe-
cifik toppdomän, 

16. internetbaserad marknadsplats: en digital tjänst som gör det 
möjligt för konsumenter eller näringsidkare enligt definitionen i 
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artikel 4.1 a respektive 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 
och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning), i den 
ursprungliga lydelsen, att ingå internetbaserade köpeavtal eller tjänste-
avtal med näringsidkare antingen på webbplatsen för den internetbase-
rade marknadsplatsen eller på en webbplats tillhörande en närings-
idkare där datatjänster som tillhandahålls av en internetbaserad mark-
nadsplats används, 

17. internetbaserad sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt 
för användare att göra sökningar på i princip alla webbplatser eller 
webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket 
ämne som helst i form av ett nyckelord, en fras eller annan inmat-
ning och som returnerar länkar som innehåller information om det 
begärda innehållet, 

18. molntjänst: en digital tjänst som möjliggör tillgång till en skal-
bar och elastisk pool av delbara dataresurser, 

19. NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå 
på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, i den 
ursprungliga lydelsen 

20. säkerhetsprinciper: styrande dokument, till exempel föreskrift-
er och interna riktlinjer, 

21. CSIRT-enhet: enhet för it-säkerhetsincidenter (Computer 
Security Incident Response Team) 

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

8 §   Den som är ansvarig för en verksamhet som tillhandahåller en 
tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekono-
misk verksamhet (samhällsviktig tjänst) ska undersöka om tillhanda-
hållandet av tjänsten är beroende av nätverk eller informationssystem 
och om en incident skulle medföra en betydande störning vid till-
handahållandet av tjänsten.  

Följande sektoröverskridande faktorer ska beaktas när leveran-
tören fastställer om en störning är betydande.  

1. Det antal användare som är beroende av den tjänst som den 
berörda enheten tillhandahåller.  
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2. Hur beroende andra sektorer enligt bilaga 2 till NIS-direktivet 
är av den tjänst som enheten tillhandahåller.  

3. Vilken inverkan incidenter skulle kunna ha på ekonomisk och 
samhällelig verksamhet eller allmän säkerhet, uttryckt i grad och var-
aktighet.  

4. Enhetens marknadsandel.  
5. Hur stort geografiskt område som skulle kunna påverkas av 

en incident.  
6. Enhetens betydelse för upprätthållandet av en tillräcklig tjänste-

nivå, med beaktande av tillgången till alternativa sätt för att till-
handahålla tjänsten. 

När det är lämpligt ska även sektorspecifika faktorer beaktas. 
Tillhandahålls tjänsten även i andra länder i den Europeiska union-

en ska den nationella kontaktpunkten samråda med motsvarande 
funktion i andra berörda länder innan beslut om identifiering fattas. 

Undersökningen ska dokumenteras. 

Utseende av företrädare för leverantör av digitala tjänster 

9 §   En leverantör av digitala tjänster som erbjuder digitala tjänster 
i Sverige men som inte har sitt huvudsakliga etableringsställe inom 
Europeiska unionen ska utse en företrädare i något av de länder i 
unionen där tjänsterna erbjuds. 

Säkerhetsåtgärder 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

10 §   Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett syste-
matiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.  
 
11 §   Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta ändamåls-
enliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk och informations-
system som de använder i sin verksamhet. Med beaktande av den 
senaste tekniska utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa en nivå 
på säkerheten i nätverk och informationssystem som är lämplig i 
förhållande till den föreliggande risken. 
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12 §   Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta lämpliga åt-
gärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter 
som påverkar säkerheten i nätverk och informationssystem som an-
vänds för att tillhandahålla sådana samhällsviktiga tjänster, i syfte att 
säkerställa kontinuiteten i dessa tjänster. 

 
13 §   Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys 
som ska ligga till grund för val av säkerhetsåtgärder enligt 11 och 
12 §§. I analysen ska ingå en åtgärdsplan. Analysen ska dokumente-
ras och uppdateras årligen.  

Leverantörer av digitala tjänster 

14 §   Leverantörer av digitala tjänster ska utarbeta och vidta ända-
målsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk och informa-
tionssystem som de använder när de tillhandahåller internetbaserade 
marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer eller molntjänster 
inom unionen. Med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen 
ska dessa åtgärder säkerställa en nivå på säkerheten i nätverk och in-
formationssystem som är lämplig i förhållande till den föreliggande 
risken, varvid hänsyn ska tas till 

1. säkerheten i system och anläggningar, 
2. incidenthantering, 
3. hantering av driftskontinuitet, 
4. övervakning, revision och testning och 
5. efterlevnad av internationella standarder. 

 
15 §   Leverantörer av digitala tjänster ska vidta åtgärder för att före-
bygga och minimera den inverkan som incidenter som påverkar 
säkerheten i deras nätverk och informationssystem har på internet-
baserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer och moln-
tjänster som erbjuds inom unionen, i syfte att säkerställa kontinuite-
ten i dessa tjänster. 
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Incidentrapportering 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

16 §   Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska utan onödigt dröjs-
mål rapportera incidenter som har en betydande inverkan på kon-
tinuiteten i den samhällsviktiga tjänst som de tillhandahåller. Rap-
porteringen ska göras till CSIRT-enheten. 

Rapporterna ska innehålla information som gör det möjligt för 
CSIRT-enheten att fastställa incidentens eventuella gränsöverskri-
dande verkningar. 

Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den rapporte-
rande parten. 

 
17 §   För att fastställa om en incident har en betydande inverkan på 
kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten ska hänsyn framför allt 
tas till följande faktorer.  

1. Det antal användare som påverkas av störningen av den sam-
hällsviktiga tjänsten. 

2. Hur länge incidenten varar. 
3. Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten. 

 
18 §   Är en leverantör av samhällsviktiga tjänster beroende av en 
tredjepartsleverantör av digitala tjänster för tillhandahållandet av en 
tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig och eko-
nomisk verksamhet, ska leverantören av samhällsviktiga tjänster rap-
portera varje betydande inverkan på kontinuiteten i den samhälls-
viktiga tjänsten till följd av en incident som påverkar leverantören 
av digitala tjänster. 

Leverantörer av digitala tjänster 

19 §   Leverantörer av digitala tjänster ska utan onödigt dröjsmål 
rapportera alla incidenter som har en avsevärd inverkan på tillhanda-
hållandet av en internetbaserad marknadsplats, internetbaserad sök-
motor eller molntjänst som de erbjuder inom unionen. Rapporte-
ringen ska göras till CSIRT-enheten. 



SOU 2017:36 Författningsförslag 

31 

Rapporterna ska innehålla information som gör det möjligt för 
CSIRT-enheten att fastställa vilken betydelse eventuell gränsöver-
skridande inverkan har. 

Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den rapporte-
rande parten. 
 
20 §   För att fastställa om en incident har en avsevärd inverkan ska 
hänsyn framför allt tas till följande faktorer. 

1. Det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt 
användare som är beroende av tjänsten för att kunna tillhandahålla 
sina egna tjänster. 

2. Hur länge incidenten varar. 
3. Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten. 
4. I vilken utsträckning incidenten stör tjänstens funktion. 
5. I vilken utsträckning incidenten inverkar på den ekonomiska 

och samhälleliga verksamheten.  
Skyldigheten att rapportera en incident ska endast gälla om leve-

rantören av digitala tjänster har tillgång till den information som 
behövs för att bedöma en incidents inverkan mot bakgrund av de 
faktorer som avses i första stycket. 

Förpliktande att informera allmänheten om en incident 

21 §   Efter samråd med den berörda leverantören av digitala tjänster 
får CSIRT-enheten, om det är lämpligt, förplikta leverantören att 
informera allmänheten om enskilda incidenter. En förutsättning för 
ett sådant förpliktande är att allmänheten behöver känna till inci-
denten för att det ska vara möjligt att förhindra en incident eller åt-
gärda en pågående incident eller om incidentens avslöjande på annat 
sätt omfattas av allmänintresset. 

Tillsyn 

22 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara nationell 
behörig myndighet.  

Den nationella behöriga myndigheten ska utöva tillsyn över att 
denna lag och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen följs 
(tillsynsmyndighet). 
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23 §   Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning det behövs 
för tillsynen få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, 
dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag be-
drivs.  

 
24 §   Tillsynsmyndigheten får förelägga den som står under tillsyn 
att tillhandahålla information i enlighet med 26 och 27 §§. 

Ett föreläggande får förenas med vite. 
 

25 §   Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos Krono-
fogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder enligt denna lag. Då 
gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av för-
pliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.  

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

26 §   Vid tillsyn ska en leverantör av samhällsviktiga tjänster till-
handahålla tillsynsmyndigheten 

1. den information som är nödvändig för att bedöma säkerheten 
i leverantörens nätverk och informationssystem, inbegripet doku-
menterade säkerhetsprinciper, 

2. bevis för ett effektivt genomförande av säkerhetsprinciper, så-
som resultaten av en säkerhetsrevision utförd av tillsynsmyndigheten 
eller en auktoriserad revisor och, i det senare fallet, att ge tillsynsmyn-
digheten tillgång till resultaten, inklusive de underliggande bevisen, 
och 

3. annan information som behövs vid bedömningen av om leve-
rantören uppfyller sina skyldigheter. 

När tillsynsmyndigheten begär sådan information eller bevis ska 
den uppge syftet med begäran och precisera vilken information som 
krävs. 

Leverantörer av digitala tjänster 

27 §   Vid tillsyn ska en leverantör av digitala tjänster tillhandahålla 
tillsynsmyndigheten den information som behövs för en bedömning 
av säkerheten i leverantörernas nätverk och informationssystem, in-
begripet dokumenterade säkerhetsprinciper. 
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28 §   Tillsynsåtgärder beträffande leverantörer av digitala tjänster 
får vidtas endast när tillsynsmyndigheten har fått kännedom om att 
leverantören inte uppfyller kraven i 14, 15 eller 16 §§. 

Sanktioner och ingripanden 

Underrättelse m.m. 

29 §   Om tillsynsmyndigheten finner skäl att misstänka att en leve-
rantör av samhällsviktiga tjänster inte följer lagen eller föreskrifter 
som har meddelats i anslutning till lagen, ska myndigheten under-
rätta leverantören om detta förhållande och ge denne möjlighet att 
yttra sig inom skälig tid. 

 
30 §   Om tillsynsmyndigheten konstaterar att en leverantör av sam-
hällsviktiga tjänster eller en leverantör av digitala tjänster inte följer 
lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, ska 
tillsynsmyndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden 
försöka åstadkomma rättelse. 

Föreläggande m.m. 

31 §   Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som be-
hövs för att leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leveran-
törer av digitala tjänster ska uppfylla de säkerhetskrav och krav på 
incidentrapportering som följer av denna lag och av föreskrifter som 
har meddelats i anslutning till lagen. 

Ett föreläggande får förenas med vite. 

Sanktionsavgift 

32 §   Tillsynsmyndigheten ska besluta att sanktionsavgift ska tas ut 
av den som  

1. underlåter att vidta säkerhetsåtgärder enligt 11, 12, 14 eller 
15 §§ eller 

2. underlåter att incidentrapportera enligt 16 eller 19 §§. 
Avgiften tillfaller staten. 
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33 §   Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst 5 000 kronor och 
högst 10 000 000 kronor. 

 
34 §   När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas till samt-
liga relevanta omständigheter. Särskild hänsyn ska tas till den skada 
eller risk för skada som uppstått till följd av regelöverträdelsen, om 
leverantören tidigare har begått en överträdelse samt de kostnader 
som leverantören undvikit till följd av överträdelsen. 

 
35 §   Sanktionsavgiften får efterges helt eller delvis om överträdel-
sen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till om-
ständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. 

 
36 §   Tillsynsmyndigheten får inte ingripa med sanktionsavgift om 
överträdelsen omfattas av ett föreläggande om vite och överträdel-
sen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet. 

 
37 §   Ett beslut om sanktionsavgift ska vara skriftligt och innehålla 
skälen för beslutet. 

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om sanktionsavgift ska den 
som beslutet kommer att riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

 
38 §   Sanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas 
mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år efter överträdelsen. 
 
39 §   Sanktionsavgiften ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 
trettio dagar efter det att beslutet om sanktionsavgiften fått laga kraft 
eller den längre tid som anges i beslutet. 

 
40 §   Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas utan föregående 
dom eller utslag om avgiften inte har betalts inom den tid som anges 
i 39 §. 

 
41 §   Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 
39 §, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för in-
drivning. 
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42 §   En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet om av-
giften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga 
kraft. 

Gemensam nationell kontaktpunkt 

43 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara gemensam 
nationell kontaktpunkt. 

Enhet för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-enhet) 

44 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara CSIRT-
enhet. 

Bemyndigande 

45 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, 
beträffande leverantörer av samhällsviktiga tjänster, meddela före-
skrifter om 

1. vilka sektorspecifika och sektoröverskridande faktorer som ska 
beaktas för att fastställa om en incident medför en betydande stör-
ning vid identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster en-
ligt 8 §, 

2. ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete 
enligt 10 §, och 

3. vilka faktorer som ska användas för att avgöra om en incident 
har en betydande inverkan på kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst 
enligt 17 § och därför medför krav på rapportering. 

Föreskrifter 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

46 §   Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med 
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, beträffande leverantörer av sam-
hällsviktiga tjänster, meddela föreskrifter om 
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1. vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk sam-
hällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster), 

2. utformningen av säkerhetsåtgärder som avses i 11 och 12 §§,  
3. rapportering av incidenter som avses i 16 §, och 
4. förutsättningarna för frivillig rapportering av incidenter. 

Leverantörer av digitala tjänster 

47 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, beträffande leverantörer av 
digitala tjänster, meddela föreskrifter om 

1. rapportering av incidenter som avses i 19 § och 
2. förutsättningarna för frivillig rapportering av incidenter. 

Överklagande m.m. 

48 §   Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om föreläg-
gande enligt denna lag ska gälla omedelbart. 
 
49 §   En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter 
som meddelats i anslutning till lagen får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kam-
marrätten. 

Kammarrättens avgörande i ett mål enligt denna lag får inte över-
klagas. 
                       

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2018. 
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1.2 Förslag till  
förordning (2018:000) om informationssäkerhet 
för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga 
tjänster och digitala tjänster  

Regeringen föreskriver följande. 

Inledande bestämmelser 

1 §   Denna förordning har samma syfte som lagen (2018:000) om 
informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga 
tjänster och digitala tjänster och genomför tillsammans med lagen 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 
6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nät-
verks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet), utom 
vad gäller Sveriges skyldighet att anta en nationell strategi för säker-
het i nätverk och informationssystem. 
 
2 §   De definitioner som anges i 7 § i lagen (2018:000) om informa-
tionssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och 
digitala tjänster har samma innebörd i denna förordning.  

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

3 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska företräda 
Sverige i bilaterala och multilaterala samråd när en samhällsviktig 
tjänst tillhandahålls i ett eller flera andra länder i den Europeiska 
unionen enligt 8 § fjärde stycket lagen (2018:000) om informations-
säkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och 
digitala tjänster. 

Tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig före samråd och 
vid behov lämna stöd till Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap. 
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Säkerhetsåtgärder 

4 §   Vid utformningen av säkerhetsåtgärder bör leverantörer av sam-
hällsviktiga tjänster beakta europeiska eller internationellt accepte-
rade standarder och specifikationer. 

Tillsynsmyndigheter 

5 §   Följande myndigheter är tillsynsmyndigheter enligt lagen 
(2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av sam-
hällsviktiga tjänster och digitala tjänster. 
 
Sektor Tillsynsmyndighet 

Energi Statens energimyndighet 
Transporter Transportstyrelsen 
Bankverksamhet Finansinspektionen 
Finansmarknadsinfrastruktur Finansinspektionen 
Hälso- och sjukvård Inspektionen för vård och omsorg 
Leverans och distribution av 
dricksvatten 

Livsmedelsverket 

Digital infrastruktur Post- och telestyrelsen 

Digitala tjänster Tillsynsmyndighet 

Digitala tjänster Post- och telestyrelsen 
 
6 §   Tillsynsmyndigheten ska 

1. samarbeta med Datainspektionen när den handlägger inciden-
ter som medfört personuppgiftsincidenter och innan ett åtgärdsföre-
läggande meddelas, 

2. lämna stöd till representanten i samarbetsgruppen, 
3. lämna vägledning till leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

vid tillämpningen av lagen (2018:000) om informationssäkerhet för 
vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster 
och av denna förordning, 

4. lämna upplysning till leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
vid bedömningen av om annan lag eller bindande EU-rättsakt ska 
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tillämpas i stället för lagen (2018:000) om informationssäkerhet för 
vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 
och 

5. samarbeta med och bistå tillsynsmyndigheter i andra länder i 
Europeiska unionen när det gäller tillsynen över leverantörer av digi-
tala tjänster. Detta bistånd och samarbete får omfatta informations-
utbyte mellan de berörda behöriga myndigheterna och begäranden 
om att tillsynsåtgärder enligt lagen (2018:000) om informationssäker-
het för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster ska vidtas. 

Gemensam nationell kontaktpunkt 

7 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är gemensam 
nationell kontaktpunkt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska för Sveriges 
del fullgöra de uppgifter som åligger den nationella kontaktpunkten 
enligt artiklarna 8 och 14.5 tredje stycket i NIS-direktivet, i den ur-
sprungliga lydelsen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska årligen lämna 
en sammanfattande rapport till den samarbetsgrupp den inrättats en-
ligt NIS-direktivet om de incidentrapporter som mottagits. Av rap-
porten ska framgå antalet mottagna incidentrapporter, incidenternas 
art och vidtagna säkerhetsåtgärder. 

CSIRT-enhet 

8 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är CSIRT-enhet. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska uppfylla krav-

en och för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger CSIRT-
enheten enligt bilaga 1 till NIS-direktivet, i den ursprungliga lydelsen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
1. ska ta emot de incidentrapporter som lämnas enligt 16 och 19 §§ 

lagen (2008:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare 
av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 

2. ska informera andra berörda länder i Europeiska unionen om 
en incident som rapporterats av en leverantör av samhällsviktiga 
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tjänster har en betydande inverkan på kontinuiteten i samhällsviktiga 
tjänster i det landet, 

3. ska, om det är lämpligt, informera andra länder i Europeiska 
unionen som påverkats av en incident som rapporterats av en leve-
rantör av digitala tjänster, 

4. får informera allmänheten om enskilda incidenter efter samråd 
med den rapporterande leverantören, 

5. ska när det är möjligt överlämna relevant information som kan 
bidra till en effektiv hantering av incidenten och det förebyggande 
arbetet till den rapporterande leverantören av samhällsviktiga tjänster, 

6. ska skyndsamt uppmana leverantörer att anmäla incidenter som 
har sin grund i en brottslig gärning till polisen, och 

7. ska skyndsamt överlämna de incidentrapporter som lämnats 
enligt 16 och 19 §§ lagen (2018:000) om informationssäkerhet för 
vissa tillhandahållare av samhällsviktiga och digitala tjänster till den 
tillsynsmyndighet som enligt 5 § denna förordning utövar tillsyn över 
den rapporterande leverantören.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

9 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna råd 
och stöd till tillsynsmyndigheterna vid utarbetandet av myndighets-
föreskrifter. 

Bemyndiganden 

10 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela 
föreskrifter om 

1. ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete 
enligt 10 § lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa till-
handahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster,  

2. vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk sam-
hällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje 
sektor som avses i bilaga 2 till NIS-direktivet (förteckning). Före-
skriften ska uppdaterast minst vartannat år,  

3. rapportering av incidenter, och 
4. förutsättningarna för frivillig rapportering av incidenter. 
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Tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att yttra sig innan före-
skrifter meddelas. 

 
11 §   Tillsynsmyndigheten får, för sin sektor, meddela närmare före-
skrifter om 

1. utformningen av säkerhetsåtgärder enligt 11 och 12 §§ lagen 
(2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av sam-
hällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 

2. sektorspecifika och sektoröverskridande faktorer för att fast-
ställa om en incident medför en betydande störning vid identifier-
ingen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, och 

3. vilka faktorer som ska användas för att avgöra om en incident 
har en betydande inverkan på kontinuiteten i den samhällsviktiga 
tjänsten och därför medför krav på rapportering.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ges tillfälle 
att yttra sig innan föreskrifter meddelas. 
                  

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2018. 
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1.3 Förslag till  
förordning om ändring i offentlighets-  
och sekretessförordningen (2009:641) 

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 
                  

Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2018. 
 
 

Bilaga2 
 
 
Verksamheten består i  Särskilda begränsningar i 

sekretessen 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
151. tillsyn enligt lagen (2018:000) 
om informationssäkerhet för vissa 
tillhandahållare av samhällsvik-
tiga tjänster och digitala tjänster 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

                                                                                                                                                          
2 Senaste lydelse 2017:118. 
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2 Utredningens uppdrag  
och arbete 

2.1 Bakgrund 

I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktiv (EU) 
2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 
nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet). 
Direktivet innehåller bl.a. skyldigheter för varje medlemsstat att 
anta en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informations-
system och att utse myndigheter med särskilda uppgifter på detta 
område. Medlemsstaterna är enligt direktivet också skyldiga att iden-
tifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju 
sektorer och som är beroende av nätverk och informationssystem. 
Medlemsstaterna ska senast den 9 maj 2018 anta och offentliggöra 
de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga 
för att genomföra direktivet. Dessa bestämmelser ska tillämpas från 
och med den 10 maj 2018. Direktivet finns som bilaga 2. 

2.2 Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 31 mars 2016 att utse en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå hur NIS-direktivet ska genomföras i svensk 
rätt. I uppdraget ingår bl.a. att  

• föreslå hur direktivets krav på utpekande av myndigheter med 
ansvar för vissa funktioner ska genomföras, med inriktningen att 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges en samord-
nande roll på området men att andra myndigheters ansvar för 
tillsyn inom särskilda sektorer ska fortsätta att gälla,  
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• föreslå hur identifiering av och krav på aktörer som omfattas av 
direktivet kan genomföras i ett samlat regelverk med beaktande 
av gällande bestämmelser, sektorsansvar och vad som är mest 
effektivt utifrån olika perspektiv, 

• föreslå nödvändiga ändringar i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) för att känslig information i incidentrapporter ska 
kunna skyddas, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Frågan om hur en nationell strategi för säkerhet i nätverk och infor-
mationssystem bör utformas ingår inte i uppdraget. 

Utredningens direktiv finns i sin helhet som bilaga 1. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2017. 

2.3 Utredningens arbete 

Utredningens arbete har bedrivits på sedvanligt sätt med regelbund-
na möten med sakkunniga och experter samt med deltagarna i en till 
utredningen knuten referensgrupp. Utredningen har haft sju proto-
kollförda möten med expert- och sakkunniggruppen, varav ett i 
internatform. Därutöver har ett protokollfört möte hållits med en-
dast de sakkunniga. Utredningen har också haft enskilda möten med 
deltagarna i referensgruppen. Vid mötet med Elsäkerhetsverket kon-
staterades att verket inte berörs av NIS-direktivet. Utredningen och 
Elsäkerhetsverkets representant enades då om att Elsäkerhetsverket 
fortsättningsvis inte behövde vara representerat i referensgruppen. 
Elsäkerhetsverket har därför inte närvarat vid de två protokollförda 
möten som utredningen haft med referensgruppen i sin helhet. Ut-
redningen har också sammanträffat med en representant från Energi-
marknadsinspektionen, med företrädare för Inspektionen för vård 
och omsorg samt med representanter för Riksrevisionen. Utredning-
en har vidare informerat sig om Läkemedelsverkets uppdrag när det 
gäller informationssäkerhet för medicintekniska produkter. 

Utredningen har med hjälp främst av deltagarna i referensgrupp-
en gjort en övergripande inventering av gällande rätt på det område 
som NIS-direktivet reglerar. Inventeringen finns tillgänglig i ärende 
dnr Komm2017/00542-1.  
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Utredningen har löpande hållit Regeringskansliet informerat om 
arbetet. 

Utredningen har informerat sig om arbetet med betänkandena 
Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 2015:23), En ny 
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25), En trygg dricksvattenförsörjning 
(SOU 2016:32), om utredningen angående frågan om åtgärder för 
att öka Polismyndighetens tillgång till information om it-brottslig-
het (Ds 2016:22), om Integritetskommitténs arbete (Ju 2014:09) och 
om Regeringskansliets arbete med en Strategi för informations- och 
cybersäkerhet. 

2.4 Betänkandets disposition och läsanvisning 

Betänkandet inleds med en övergripande sammanfattning av inne-
hållet i NIS-direktivet (kapitel 3). Därefter följer en beskrivning av 
de typer av enheter som finns angivna i bilaga 2 till NIS-direktivet. 
Enheterna kan beskrivas som de verksamheter som – om de tillhanda-
håller samhällsviktiga tjänster vars tillhandahållande är beroende av 
nätverk och informationssystem – omfattas av direktivet. (kapitel 4). 
I kapitel 5 anges utgångspunkterna för genomförandet av direktiv-
et. Utredningen kommer där till slutsatsen att NIS-direktivet bör 
genomföras i en ny lag och en ny förordning. I kapitlet behandlas 
också den föreslagna lagens tillämpningsområde. I kapitel 6 behand-
las sedan begreppet samhällsviktiga tjänster. Kapitlen därefter behand-
lar frågor om säkerhetskrav och incidentrapportering för leveran-
törer av samhällsviktiga tjänster (kapitel 7), tillsyn (kapitel 8) samt 
ingripanden och sanktioner (kapitel 9). I kapitel 10 behandlas de leve-
rantörer av digitala tjänster som anges i bilaga 3 till NIS-direktivet. 
Dessa leverantörer omfattas av direktivet även om de inte är samhälls-
viktiga och regleras på ett mindre ingripande sätt än leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster. I kapitel 11 redogörs för utredningens slut-
sats att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska anförtros 
rollen som nationell kontaktpunkt och CSIRT-enhet samt vara 
Sveriges representant i samarbetsgruppen enligt NIS-direktivet. Där 
finns också en beskrivning av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps uppdrag och verksamhet. I kapitel 12 behandlas frågor 
om sekretess. Kapitel 13 innehåller utredningens konsekvensanalys. 
Ikraftträdandet behandlas i kapitel 14. I det kapitlet föreslår utred-
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ningen att regeringen ska ge ett antal myndigheter i uppdrag att 
bland annat påbörja arbete med myndighetsföreskrifter inför lagens 
ikraftträdande. Slutligen följer en författningskommentar till de läm-
nade författningsförslagen (kapitel 15). 

Kommittédirektiven finns i sin helhet i bilaga 1. I bilaga 2 finns 
NIS-direktivet. Bilaga 3 innehåller en parallelluppställning över direk-
tivets artiklar och de bestämmelser i gällande rätt eller i utredningens 
författningsförslag som genomför varje artikel. 
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3 NIS-direktivet 

Europaparlamentet och Europeiska rådet antog den 6 juli 2016 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgär-
der för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informa-
tionssystem i hela unionen (NIS-direktivet). Direktivet ska vara 
genomfört i svensk rätt den 9 maj 2018. 

Detta kapitel innehåller en övergripande beskrivning av de be-
stämmelser i direktivet som är av störst betydelse för genomföran-
det i svensk rätt. Mer detaljerade redogörelser för bestämmelserna 
finns i anslutning till de avsnitt som behandlar de specifika frågorna. 
Direktivet i sin helhet finns i bilaga 2. 

3.1 Bakgrund och syfte 

Syftet med NIS-direktivet är att förbättra den inre marknadens funk-
tion genom att skapa tillit och förtroende och fastställa åtgärder för 
att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informa-
tionssystem inom unionen (artikel 1.1 och skäl 31). I skälen till direk-
tivet anges följande. 

Nätverk och informationssystem och nätverks- och informa-
tionstjänster spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och 
säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksam-
het och i synnerhet för den inre marknadens funktion. Säkerhets-
incidenter, som blir allt mer omfattande och vanliga och får allt större 
inverkan, utgör ett allvarligt hot mot nätverkens och informations-
systemens funktion. Dessa system kan också bli mål för avsiktligt 
sabotage i syfte att skada dem eller förorsaka driftsavbrott. Sådana 
incidenter kan hindra genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas 
förtroende och medföra allvarliga konsekvenser för unionens eko-
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nomi. Nätverk och informationssystem, i synnerhet internet, spelar 
en viktig roll genom att underlätta den gränsöverskridande rörlig-
heten för varor, tjänster och personer. På grund av denna trans-
nationella natur kan allvarliga störningar av dessa system, vare sig de 
är avsiktliga eller oavsiktliga och oberoende av var de förekommer, 
påverka enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Säker-
heten i nätverk och informationssystem är därför avgörande för att 
den inre marknaden ska fungera väl. (skäl 1–3) 

För att främja diskussioner och utbyten av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna, inbegripet utarbetandet av principer för ett sam-
arbete vid it-relaterade kriser, bör en samarbetsgrupp inrättas. Sam-
arbetsgruppen ska stödja och underlätta strategiskt samarbete mellan 
medlemsstaterna vad gäller säkerhet i nätverk och informations-
system. Den ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, kommis-
sionen och Europeiska unionens byrå för nät- och informations-
säkerhet (Enisa). För att gruppen ska vara effektiv och inkluderande 
är det viktigt att alla medlemsstater har en minimikapacitet och en 
strategi som säkerställer en hög nivå på säkerheten i nätverk och in-
formationssystem på det egna territoriet. Dessutom bör säkerhets- 
och rapporteringskrav gälla för leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster, för att främja en riskhanterings-
kultur och säkerställa att de allvarligaste incidenterna rapporteras. 
(skäl 4) 

Medlemsstaternas befintliga kapacitet räcker inte för att säker-
ställa en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem i 
unionen. Medlemsstaterna har mycket olika beredskapsnivåer, vilket 
har lett till skilda tillvägagångssätt i unionen. Resultatet blir olika 
skyddsnivåer för konsumenter och företag, vilket undergräver den 
allmänna nivån på säkerheten i nätverk och informationssystem i 
unionen. Avsaknaden av gemensamma krav för leverantörer av sam-
hällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster gör det i sin 
tur omöjligt att inrätta en övergripande och effektiv mekanism för 
samarbete på unionsnivå. Effektiva åtgärder för att lösa problemen 
vad gäller säkerhet i nätverk och informationssystem förutsätter där-
för ett övergripande angreppssätt på unionsnivå, som omfattar en 
gemensam miniminivå för kapacitetsuppbyggnad och planering, ut-
byte av information, samarbete och gemensamma säkerhetskrav för 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala 
tjänster. (skäl 5–6) 
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3.2 Medlemsstaternas skyldigheter enligt direktivet 

Direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå 
på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen, i syfte 
att förbättra den inre marknadens funktion (artikel 1.1 och 1.2). Åt-
gärderna innebär att medlemsstaterna ska 

• anta en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informations-
system (artikel 7), 

• införa säkerhets- och incidentrapporteringskrav för leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster och för leverantörer av digitala tjänster 
(artiklarna 14.1–3 och 16.1–3), 

• utse nationella behöriga myndigheter, nationella kontaktpunkt-
er och enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-
enheter) och reglera samarbetet dem emellan (artiklarna 8.1, 8.3, 
9.1 och 10), 

• ingå i en samarbetsgrupp för strategiskt samarbete och informa-
tionsutbyte (artikel 11) och 

• ingå i ett nätverk för enheter för hantering av it-säkerhetsinciden-
ter (CSIRT-nätverk) (artikel 12). 

Medlemsstaterna ska också, senast den 9 november 2018, 

• identifiera de leverantörer av samhällsviktiga tjänster som är etable-
rade på deras territorium, och i det syftet 

• upprätta en förteckning över tjänster som är viktiga för att upp-
rätthålla kritisk samhällelig och/eller ekonomisk verksamhet (arti-
kel 5.1, 5.3 och 5.2 a). 

När det gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster får medlems-
staterna anta eller behålla bestämmelser som syftar till att uppnå en 
högre nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem än vad 
direktivet kräver (artikel 3). För leverantörer av digitala tjänster får 
medlemsstaterna dock inte införa ytterligare säkerhets- eller rappor-
teringskrav (artikel 16.10). 
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3.2.1 En nationell strategi 

I betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi 
och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) föreslås 
att regeringen ska anta en nationell strategi för statens informations- 
och cybersäkerhet. Betänkandet har remitterats och bereds för när-
varande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att prioritera detta 
arbete och bedömer att strategin bör kunna anpassas för att mot-
svara direktivets krav på vad en nationell strategi för säkerhet i nät-
verk och informationssystem ska innehålla. Frågan om hur en sådan 
strategi bör utformas omfattas enligt kommittédirektiven inte av 
utredarens uppdrag. 

3.2.2 Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och upprättande av en förteckning över samhällsviktiga 
tjänster 

En leverantör av samhällsviktiga tjänster definieras i direktivet som 
en offentlig eller privat enhet av en typ som avses i bilaga 2 till direk-
tivet och som uppfyller vissa kriterier. Enheterna finns inom sju 
sektorer:  

• Energi, med delsektorerna elektricitet, olja och gas 

• Transporter, med delsektorerna lufttransport, järnvägstransport, 
sjöfart och vägtransport 

• Bankverksamhet 

• Finansmarknadsinfrastruktur 

• Hälso- och sjukvårdssektorn, med delsektor hälso- och sjuk-
vårdsmiljöer (inklusive sjukhus och privata kliniker) 

• Leverans och distribution av dricksvatten 

• Digital infrastruktur 

Kriterierna innebär att leverantören, för att träffas av direktivets 
bestämmelser, ska tillhandahålla en tjänst som är viktig för att upp-
rätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet, att tillhanda-
hållandet av tjänsten ska vara beroende av nätverk och informations-
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system samt att en incident skulle medföra en betydande störning 
vid tillhandahållandet av tjänsten. (artiklarna 4.4 och 5.2). 

Medlemsstaterna bör enligt direktivet ansvara för att fastställa 
vilka enheter som uppfyller kriterierna för definitionen av leverantör 
av samhällsviktiga tjänster. I syfte att säkerställa ett enhetligt tillväga-
gångssätt bör definitionen av leverantör av samhällsviktiga tjänster 
tillämpas konsekvent i alla medlemsstater. (skäl 19) Medlemsstater-
na ska mot den bakgrunden senast den 9 november 2018 identifiera 
de enheter som utgör leverantörer av samhällsviktiga tjänster som 
är etablerade på deras territorium. För att en leverantör ska anses vara 
etablerad i en medlemsstat krävs att leverantören utför en faktisk 
och reell verksamhet med hjälp av en stabil struktur. Den rättsliga 
formen bör inte vara avgörande, oavsett om det är en filial eller ett 
dotterbolag med juridisk personlighet. (skäl 21) 

För att kunna identifiera leverantörerna ska medlemsstaterna upp-
rätta en förteckning över de tjänster som är viktiga för att upprätt-
hålla kritisk samhällelig och/eller ekonomisk verksamhet (artikel 5.1, 
5.2 a och 5.3). Syftet med förteckningen är alltså att urskilja de typer 
av samhällsviktiga tjänster inom en viss sektor som det hänvisas till i 
direktivet och därmed skilja dem från de icke samhällsviktiga tjänster 
som en enhet med verksamhet inom en viss sektor kan ansvara för. 
Vid bedömningen av om en enhet tillhandahåller en tjänst som är 
viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verk-
samhet, är det alltså tillräckligt att undersöka om enheten tillhanda-
håller en tjänst som finns upptagen i förteckningen (skäl 20). För 
att leverantören sedan ska omfattas av direktivets krav gäller där-
utöver att tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk och 
informationssystem och att en incident skulle medföra en betydan-
de störning vid tillhandahållandet av tjänsten. 

För att en leverantör ska omfattas av direktivets bestämmelser 
krävs alltså först och främst att leverantören tillhandahåller en tjänst 
som finns på förteckningen över samhällsviktiga tjänster. Om tjänst-
en finns på förteckningen ska det i ett andra steg bedömas om leve-
rantörens tillhandahållande av tjänsten är beroende av nätverk och 
informationssystem och om en incident skulle medföra en betydan-
de störning vid tillhandahållandet av tjänsten. 

Medlemsstaterna ska minst vartannat år efter den 9 maj 2018 se 
över och vid behov uppdatera förteckningen (artikel 5.5). Förteck-
ningen ska senast den 9 november 2018 och därefter vartannat år 
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tillhandahållas kommissionen som ett led i kommissionens arbete 
med att bedöma genomförandet av direktivet. Även information om 
antalet leverantörer av samhällsviktiga tjänster i varje sektor som av-
ses i bilaga 2 till direktivet samt en uppgift om deras betydelse för 
sektorn ska lämnas till kommissionen (artikel 5.7 b–c). 

3.2.3 Säkerhets- och incidentrapporteringskrav  
för leverantörer av samhällsviktiga tjänster  
och för leverantörer av digitala tjänster 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster vidtar ändamålsenliga och proportionella tekniska och orga-
nisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i 
nätverk och informationssystem som de använder i sin verksamhet. 
Leverantörerna ska också åläggas att vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar 
säkerheten i nätverk och informationssystem som används för att 
tillhandahålla sådana samhällsviktiga tjänster, i syfte att säkerställa 
kontinuiteten i dessa tjänster. Medlemsstaterna ska också säkerställa 
att leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål 
till den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten rapporterar in-
cidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i de sam-
hällsviktiga tjänster som de tillhandahåller. För att fastställa om en 
incident har betydande inverkan ska hänsyn tas till vissa särskilt an-
givna faktorer. 

De samhällsviktiga tjänster som omfattas av direktivet finns inom 
sju olika sektorer vilka anges i bilaga 2 till direktivet. Sektorerna är 
energi, transporter, bankverksamhet, finsansmarknadsinfrastruktur, 
hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricks-
vatten samt digital infrastruktur. Inom sektorerna specificeras olika 
typer av enheter som bedriver verksamhet inom sektorerna. För att 
en leverantör ska omfattas av direktivet krävs att leverantören utgör 
en sådan enhet som anges i direktivet. Enheterna finns beskrivna 
kapitel 4 i betänkandet. 
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Leverantörer av digitala tjänster 

De digitala tjänster som omfattas av direktivet anges i bilaga 3 till 
NIS-direktivet. Dessa är 

• internetbaserade marknadsplatser 

• internetbaserade sökmotorer 

• molntjänster 

Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörerna av dessa tjänster 
utarbetar och vidtar ändamålsenliga och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten 
i nätverk och informationssystem som de använder när de tillhanda-
håller tjänsterna inom unionen. Medlemsstaterna ska också säkerställa 
att leverantörer av digitala tjänster vidtar åtgärder för att förebygga 
och minimera den inverkan som incidenter som påverkar säkerheten 
i deras nätverk och informationssystem har på de angivna tjänster-
na och som erbjuds inom unionen, i syfte att säkerställa kontinuite-
ten i dessa tjänster. Medlemsstaterna ska därutöver säkerställa att 
leverantörer av digitala tjänster utan onödigt dröjsmål till den be-
höriga myndigheten eller CSIRT-enheten rapporterar alla incidenter 
som har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en tjänst som 
avses i bilaga 3 till NIS-direktivet och som de erbjuder inom union-
en. För att fastställa om en incident har avsevärd inverkan ska hänsyn 
tas till vissa särskilt angivna faktorer. Kommissionen ska senast den 
9 augusti 2017 anta genomförandeakter för att specificera faktorerna. 

En leverantör av digitala tjänster ska omfattas av jurisdiktionen i 
den medlemsstat där leverantören har sitt huvudsakliga etablerings-
ställe. En leverantör av digitala tjänster ska anses ha sitt huvudsak-
liga etableringsställe i en medlemsstat om den har sitt huvudkontor 
i denna medlemsstat. En leverantör av digitala tjänster som inte är 
etablerad i unionen men som erbjuder sådana tjänster som avses i bi-
laga 3 till direktivet inom unionen ska utse en företrädare i unionen. 
Företrädaren ska vara etablerad i en av de medlemsstater där tjänst-
erna erbjuds. Leverantören av digitala tjänster ska anses omfattas av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där företrädaren är etablerad.(arti-
kel 18.1–2) 
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3.2.4 Tillsyn och sanktioner 

Nationella behöriga myndigheter (artikel 8.1) 

Varje medlemsstat ska utse en eller flera nationella behöriga myn-
digheter för säkerhet i nätverk och informationssystem, åtminstone 
för de sektorer och de tjänster som avses i bilaga 2 och 3 till direk-
tivet. De behöriga myndigheterna ska övervaka tillämpningen av 
direktivet på nationell nivå. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster (artikel 15.1–3) 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har 
de befogenheter och medel som de behöver för att bedöma om leve-
rantörerna av samhällsviktiga tjänster uppfyller säkerhetskraven och 
kravet att incidentrapportera. De behöriga myndigheterna ska också 
ha de befogenheter och medel som krävs för att ålägga leverantörer-
na att tillhandahålla den information som är nödvändig för att be-
döma säkerheten i leverantörernas nätverk och informationssystem 
och bevis för ett effektivt genomförande av säkerhetsprinciper. Den 
behöriga myndigheten ska ha rätt att utfärda bindande anvisningar 
till leverantörerna om hur de ska avhjälpa de identifierade bristerna.  

Leverantörer av digitala tjänster (artikel 17.1–3) 

När det gäller leverantörer av digitala tjänster ska medlemsstaterna 
säkerställa att de behöriga myndigheterna vid behov vidtar åtgärder 
genom tillsynsåtgärder i efterhand, när de har mottagit bevis på att 
en leverantör av digitala tjänster inte uppfyller direktivets krav. De 
behöriga myndigheterna ska ha de befogenheter och medel som krävs 
för att ålägga leverantörerna att tillhandahålla den information som 
behövs för en bedömning av säkerheten i deras nätverk och infor-
mationssystem, och för att ålägga leverantörerna att åtgärda varje 
underlåtenhet att uppfylla direktivets krav. 

Om en leverantör av digitala tjänster har sitt huvudsakliga etable-
ringsställe eller en företrädare i en medlemsstat, men dess nätverk 
eller informationssystem är belägna i en eller flera andra medlems-
stater, ska den behöriga myndigheten där det huvudsakliga etable-
ringsstället eller företrädaren finns och de behöriga myndigheterna 
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i de andra berörda medlemsstaterna samarbeta och vid behov bistå 
varandra. Samarbetet får omfatta informationsutbyte mellan de be-
rörda behöriga myndigheterna och begäranden om att leverantör-
erna ska tillhandahålla den information som behövs för tillsynen 
samt att de ska åläggas att åtgärda underlåtenhet att uppfylla direk-
tivets krav. 

Sanktioner (artikel 21) 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse 
av de nationella bestämmelser som antagits enligt direktivet. Sank-
tionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

3.2.5 Nationell kontaktpunkt 

Varje medlemsstat ska utse en gemensam nationell kontaktpunkt 
för säkerhet i nätverk och informationssystem. Om en medlemsstat 
bara utser en behörig myndighet, ska den myndigheten också vara 
den nationella kontaktpunkten. Den nationella kontaktpunkten ska 
utöva en sambandsfunktion för att säkerställa gränsöverskridande 
samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och med de berörda 
myndigheterna i andra medlemsstater samt med samarbetsgruppen 
och CSIRT-nätverket. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna 
eller CSIRT-enheterna informerar de nationella kontaktpunkterna 
om incidentrapporter som lämnats in i enlighet med direktivet. Den 
nationella kontaktpunkten ska senast den 9 augusti 2018 och där-
efter en gång om året lämna en sammanfattande rapport till sam-
arbetsgruppen om de rapporter som mottagits, inklusive antalet mot-
tagna incidentrapporter och de rapporterade incidenternas art, samt 
om vilka åtgärder som vidtagits (artikel 10.3). Rapporten bör vara 
anonymiserad, eftersom information om de rapporterande enheter-
nas identitet inte krävs för utbyte av bästa praxis inom samarbets-
gruppen (skäl 33). 
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3.2.6 CSIRT-enheter 

Varje medlemsstat ska utse en eller flera enheter för hantering av it-
säkerhetsincidenter (CSIRT-enheter). CSIRT-enheterna ska ansvara 
för hanteringen av incidenter och risker i enlighet med ett tydligt 
fastställt förfarande. De ska uppfylla vissa krav som finns angivna i 
bilaga 1 till direktivet, bl.a. när det gäller driftskontinuitet. CSIRT-
enheterna ska täcka åtminstone de sektorer som avses i direktivets 
bilaga 2 och de tjänster som avses i bilaga 3 till direktivet. Medlems-
staterna ska säkerställa att CSIRT-enheterna har de resurser som de 
behöver för att effektivt utföra sina uppgifter enligt punkt 2 i bilaga 1 
till direktivet. Medlemsstaterna ska också säkerställa att deras CSIRT-
enheter samarbetar på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt i 
det CSIRT-nätverk som avses i artikel 12. CSIRT-enheterna ska också 
ha tillgång till lämplig, säker och motståndskraftig kommunikations- 
och informationsinfrastruktur på nationell nivå. Med tanke på vikt-
en av internationellt samarbete på området cybersäkerhet, bör CSIRT-
enheterna kunna delta i internationella samarbetsnätverk utöver det 
CSIRT-nätverk som inrättas genom NIS-direktivet (skäl 34). 

3.2.7 Samarbete på nationell nivå 

Om den behöriga myndigheten, den nationella kontaktpunkten och 
CSIRT-enheten i en medlemsstat är separata, ska de samarbeta när 
det gäller fullgörandet av skyldigheterna enligt direktivet. De incident-
rapporter som lämnas in i enlighet med direktivet ska tas emot av 
antingen de behöriga myndigheterna eller CSIRT-enheterna. Om en 
medlemsstat beslutar att CSIRT-enheterna inte ska ta emot rapport-
er ska CSIRT-enheterna, i den mån det är nödvändigt för att de ska 
kunna utföra sina uppgifter, beviljas tillgång till uppgifter om in-
cidenter som rapporterats. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna eller CSIRT-enheterna informerar de natio-
nella kontaktpunkterna om incidentrapporter som lämnats in.  
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3.2.8 En samarbetsgrupp för strategiskt samarbete  
och informationsutbyte 

Genom direktivet inrättas en samarbetsgrupp för att stödja och under-
lätta strategiskt samarbete och utbyte av information mellan med-
lemsstaterna och skapa förtroende och tillit. Samarbetsgruppen består 
av företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och European 
Union Agency for Network and Information Security (Enisa). De 
närmare uppgifterna för samarbetsgruppen anges i artikel 11.3. Sam-
arbetsgruppen ska bl.a. tillhandahålla strategisk vägledning för verk-
samheten i CSIRT-nätverket (se nedan), utbyta bästa praxis om 
informationsutbyte angående incidentrapporteringen, med Enisas 
bistånd utbyta bästa praxis för medlemsstaternas identifiering av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster samt diskutera metoder för 
rapportering av incidentrapporter. 

3.2.9 Ett nätverk för enheter för hantering  
av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-nätverk) 

Genom direktivet inrättas ett nätverk för nationella CSIRT-kon-
takter för att bidra till utvecklingen av förtroende och tillit mellan 
medlemsstaterna och för att främja snabbt och effektivt operativt 
samarbete. CSIRT-nätverket ska bestå av företrädare för medlems-
staternas CSIRT-enheter och Cert-EU (incidenthanteringsorgani-
sationen för EU:s institutioner, organ och kontor). Kommissionen 
ska delta i CSIRT-nätverket som observatör. Enisa ska tillhandahålla 
sekretariat och aktivt stödja samarbetet mellan CSIRT-enheterna. 
CSIRT-nätverkets närmare uppgifter anges i artikel 12.3. Nätverket 
ska bl.a. utbyta information om CSIRT-enheternas tjänster, verksam-
het och samarbetskapacitet, på frivillig grund utbyta och tillgänglig-
göra icke-konfidentiella uppgifter om enskilda incidenter, på begäran 
av en företrädare för en medlemsstats CSIRT-enhet diskutera och 
om möjligt utarbeta en samordnad åtgärd till följd av en incident som 
har upptäckts inom den medlemsstatens jurisdiktion, samt diskutera, 
utforska och identifiera ytterligare former av operativt samarbete. 
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3.3 Undantag från NIS-direktivets 
tillämpningsområde 

Företag som omfattas av kraven i artiklarna 13a och 13b i direktiv 
2002/21/EG – tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät  
och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 

Säkerhets- och rapporteringskraven enligt NIS-direktivet ska enligt 
artikel 1.3 inte tillämpas på företag som omfattas av kraven i artiklar-
na 13a och 13b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG 
av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kom-
munikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet). 

Artikel 13a i ramdirektivet ställer krav på tillhandahållare av all-
männa kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kom-
munikationstjänster att bl.a. vidta lämpliga tekniska och organisato-
riska åtgärder för att på ett tillfredsställande sätt skydda säkerheten 
för sina nät eller tjänster. Artikel 13b innehåller bestämmelser om 
tillämpning och genomförande. Bland annat anges att de nationella 
regleringsmyndigheterna ska ha befogenheter att utfärda bindande 
instruktioner samt att kräva att tillhandahållare av nät och tjänster 
tillhandahåller viss information och på egen bekostnad underkasta 
sig säkerhetsgranskningar. 

Artiklarna har genomförts i svensk rätt genom 5 kap. 6 b och c §§ 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 

Av 5 kap. 6 b § LEK framgår bl.a. att den som tillhandahåller all-
männa kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisato-
riska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga 
krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa 
en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kost-
naderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för stör-
ningar och avbrott. 

I 5 kap. 6 c § LEK anges bl.a. att den som tillhandahåller ett all-
mänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kom-
munikationstjänst utan onödigt dröjsmål till tillsynsmyndigheten ska 
rapportera störningar eller avbrott av betydande omfattning. Post- 
och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet och mottagare av inci-
dentrapporter enligt denna reglering. 
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Leverantörer av betrodda tjänster som omfattas av kraven  
i artikel 19 i förordningen (EU) nr 910/2014 

Säkerhets- och rapporteringskraven enligt NIS-direktivet ska enligt 
artikel 1.3 inte tillämpas på leverantörer av betrodda tjänster som 
omfattas av kraven i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden-
tifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den 
inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93 EG (eIDAS-
förordningen). 

Med betrodda tjänster avses elektroniska underskrifter och stämp-
lar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämp-
lar, tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdan-
de av certifikat för autentisering av webbplatser. 

Bestämmelserna i artikel 19 i eIDAS-förordningen innebär att alla 
tillhandahållare av betrodda tjänster ska vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera riskerna för säkerheten hos 
de betrodda tjänster som de tillhandahåller. Tillhandahållarna ska 
också underrätta tillsynsorganet om alla säkerhetsincidenter eller inte-
gritetsförluster som i betydande omfattning påverkar den betrodda 
tjänst som tillhandahålls eller de personuppgifter som ingår i denna. 
PTS är tillsynsmyndighet för betrodda tjänster och mottagare av 
underrättelser om säkerhetsincidenter och integritetsförluster.1 

Direktiv 2008/114/EG (ECI-direktivet) 

NIS-direktivet påverkar enligt artikel 1.4 inte tillämpningen av rådets 
direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, 
och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedöm-
ning av behovet att stärka skyddet av denna (ECI-direktivet). 

ECI-direktivet omfattar sektorerna energi och transport. Enligt 
direktivet ska medlemsstaterna inom de sektorerna identifiera och 
genom klassificering utse europeisk kritisk infrastruktur och be-
döma behovet av att stärka skyddet av den. Med europeisk kritisk 
infrastruktur avses kritisk infrastruktur vars driftsstörning eller för-

                                                                                                                                                          
1 Lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk 
identifiering och förordningen (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s för-
ordning om elektronisk identifiering. 
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störelse skulle få betydande konsekvenser för minst två medlems-
stater. Sverige har hittills inte pekat ut någon europeisk kritisk infra-
struktur på sitt territorium. 

Direktiv 2011/93/EU 

NIS-direktivet påverkar enligt artikel 1.4 inte tillämpningen av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 
2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell explo-
atering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2004/68/RIF. Det direktivets syfte är att fastställa mini-
miregler för brottsrekvisit och påföljder när det gäller sexuella över-
grepp mot och sexuell exploatering av barn, barnpornografi och kon-
taktsökning med barn för sexuella ändamål. Syftet är vidare att 
stärka åtgärderna för att förebygga sådana brott och förbättra skyd-
det för dess offer. 

Direktiv 2013/40/EU 

NIS-direktivet påverkar enligt artikel 1.4 inte tillämpningen av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 
om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets 
rambeslut 2005/222/RIF. Det direktivets mål är att närma medlems-
staternas strafflagstiftning till varandra när det gäller angrepp mot 
informationssystem genom att fastställa minimiregler för brotts-
rekvisit och påföljder. Syftet är också att främja förebyggandet av 
sådana brott och förbättra samarbetet mellan rättsliga och andra 
behöriga myndigheter. 

Åtgärder till skydd för den nationella säkerheten m.m. 

Direktivet påverkar inte medlemsstaternas åtgärder för att skydda 
sina väsentliga statliga funktioner, särskilt för att skydda den natio-
nella säkerheten, inklusive åtgärder för skydd av information vars 
avslöjande medlemsstaterna anser strida mot sina väsentliga säker-
hetsintressen, och för att upprätthålla lag och ordning, särskilt för 
att möjliggöra utredning, upptäckt och lagföring av brott (artikel 1.6). 
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Sektorspecifik reglering/lex specialis 

Om det i en sektorspecifik unionsrättsakt föreskrivs krav på att leve-
rantörer av samhällsviktiga tjänster eller leverantörer av digitala tjänst-
er antingen ska säkerställa säkerheten i sina nätverk och informations-
system eller rapportera incidenter, ska enligt artikel 1.7 bestämmel-
serna i den sektorspecifika unionsrättsakten tillämpas, förutsatt att 
verkan av kraven i fråga minst motsvarar verkan av skyldigheterna i 
NIS-direktivet. Medlemsstaterna bör då tillämpa bestämmelserna i 
sådana sektorspecifika unionsrättsakter, inklusive sådana som rör 
jurisdiktion, och bör inte genomföra identifieringsförfarandet för 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt definitionen i NIS-
direktivet (skäl 9). 

I sjöfartssektorn omfattar säkerhetskraven för rederier, fartyg, 
hamnanläggningar, hamnar och sjötrafikinformationstjänster enligt 
unionsrättsakter all verksamhet, inbegripet radio- och telekommuni-
kationssystem, datorsystem och nätverk. De obligatoriska förfaran-
dena inbegriper rapportering av alla incidenter och bör därför anses 
utgöra lex specialis, i den mån dessa krav är åtminstone likvärdiga 
med motsvarande bestämmelser i NIS- direktivet (skäl 10). 

Regleringen och tillsynen inom banksektorn och sektorn för finans-
marknadsinfrastrukturer har i hög grad harmoniserats på unionsnivå, 
genom användning av unionens primärrätt och sekundärrätt och 
standarder som utvecklats tillsammans med de europeiska tillsyns-
myndigheterna. Inom bankunionen säkerställs tillämpningen och till-
synen av dessa krav genom den gemensamma tillsynsmekanismen. 
För Sverige, som inte ingår i bankunionen, säkerställs detta av Finans-
inspektionen. Inom tillsynspraxis på andra områden inom reglering-
en av finanssektorn säkerställer Europeiska systemet för finansiell 
tillsyn också en hög grad av enhetlighet och konvergens. Även Euro-
peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utövar direkt tillsyn 
över vissa enheter, nämligen kreditvärderingsinstitut och transak-
tionsregister (skäl 12). 

Operativ risk utgör en viktig del av reglering och tillsyn inom 
banksektorn och sektorn för finansmarknadsinfrastrukturer. Den 
omfattar all verksamhet, inbegripet nätverks och informations-
systems säkerhet, integritet och motståndskraft. Kraven på dessa 
system, som ofta är mer långtgående än de som föreskrivs i NIS-
direktivet, fastställs i ett antal unionsrättsakter. Krav på rapporte-
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ring av incidenter utgör vidare en del av normal tillsynspraxis inom 
finanssektorn och ingår ofta i tillsynshandböcker. (skäl 13) 

3.4 Personuppgifter 

Behandling av personuppgifter enligt NIS-direktivet ska ske i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om behandling av det fria flödet 
av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Dataskyddsdirektivet har 
genomförts i svensk rätt huvudsakligen genom personuppgiftslagen 
(1998:204) (PUL). Den 27 april 2016 beslutade EU om en förord-
ning med en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom 
EU – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp-
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). För-
ordningen kommer att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet. 
Den är direkt tillämplig i medlemsstaterna men både förutsätter och 
möjliggör kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Data-
skyddsförordningen kommer att utgöra grunden för generell per-
sonuppgiftsbehandling inom EU, vilket innebär att bl.a. PUL måste 
upphävas. En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå de an-
passningar och kompletterande författningsbestämmelser på generell 
nivå som förordning ger anledning till (dir. 2016:15). Ett delbetän-
kande, Brottsdatalag (SOU 2017:29), överlämnades den 5 april 2017. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 maj 2017. 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på be-
höriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straff-
rättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF innehåller regler om 
skydd av personuppgifter när behöriga myndigheter behandlar sådana 
uppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering eller straff-
verkställighet. Direktivet ålägger medlemsstaterna att bl.a. föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för överträ-
delser av bestämmelser som antas enligt direktivet. Regeringen har i 
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mars 2016 tillsatt en utredning som ska föreslå hur direktivet ska 
genomföras i svensk rätt2. Uppdraget ska slutredovisas senast den 
30 september 2017. 

Behandling av personuppgifter som utförs av unionens institu-
tioner och organ enligt direktivet ska ske i enlighet med Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio-
nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter (artikel 2.2). 

 

                                                                                                                                                          
2 Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv, Ju 2016:06, dir. 2016:21. 
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4 Beskrivning av enheterna 

4.1 Inledning 

Utredningen har träffat företrädare för samtliga sektorer och gjort 
en övergripande inventering av nuvarande reglering när det gäller 
informationssäkerhet, incidentrapportering och tillsyn samt i vilken 
utsträckning sektorn, delsektorn och enheten gör risk- och sårbar-
hetsanalyser, se ärende dnr Komm2017/00542-1. Inventeringen har 
med hänsyn till den tid som utredningen haft till sitt förfogande 
inte kunnat göras fullständig. 

Deltagarna i referensgruppen samt företrädare för Inspektionen 
för vård och omsorg Datainspektionen, Läkemedelsverket och Energi-
marknadsinspektionen har bidragit med underlag till inventeringen. 
Samtliga myndigheter och organisationer har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på utredningens beskrivning av respektive sektor. För 
några sektorer har referensgruppen också kunnat ge en ungefärlig 
bild av hur många leverantörer som skulle kunna anses tillhanda-
hålla en samhällsviktig tjänst enligt NIS-direktivet. 

Utredningens bedömning är att den inventering som gjorts är till-
räcklig för att få den övergripanden bilden av hur reglering, tillsyn 
m.m. ser ut inom respektive sektor för att kunna genomföra NIS-
direktivet i svensk rätt. 

Bestämmelser om säkerhetsåtgärder i nätverk och informations-
system, risk- och säkerhetsanalyser och incidentrapportering finns 
redan i flera av de sektorer som omfattas av NIS-direktivet, både i 
nationella bestämmelser och i EU-rättsakter. Regleringen är emeller-
tid inte heltäckande och i några fall är syftet med säkerhetsåtgärder-
na och incidentrapporteringen ett annat än syftet i NIS-direktivet. 

Utgångspunkten för bedömningen av vilka samhällsviktiga tjänster 
och digitala tjänster som omfattas av den nya lagen är de typer av 
enheter som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet. 
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Följande enheter omfattas av NIS-direktivet inom respektive sek-
tor i Sverige. 

4.2 Energi 

Elektricitet 

•  Elföretag enligt definitionen i artikel 2.35 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensam-
ma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direk-
tiv 2003/54/EG som bedriver ”leverans eller handel” enligt definition-
en i artikel 2.19 i det direktivet. 
 
Med elföretag avses varje fysisk eller juridisk person, med undantag 
för slutförbrukare, som bedriver åtminstone en av följande verksam-
heter: produktion, överföring, distribution, leverans eller inköp av 
el och som ansvarar för kommersiella och tekniska arbetsuppgifter 
eller underhåll i samband med dessa verksamheter  

Med leverans eller handel avses försäljning, inbegripet återför-
säljning, av el till kunder. 

Elföretag benämns elleverantörer och det finns cirka 200 sådana 
i Sverige (1 kap. 6 § ellagen [1997:857]). 

 
•  Systemansvariga för distributionssystemet enligt definitionen i arti-
kel 2.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av 
den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för 
el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG. 
 
Med systemansvarig för distributionssystemet avses varje fysisk eller 
juridisk person som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, 
utbyggnad av distributionssystemet inom ett visst område och, i 
tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på distri-
bution av el. 

Dessa benämns elnätsföretag och bestämmelser om företag som 
bedriver nätverksamhet m.m. finns i 1 kap. 4 § och 3 kap. ellagen 
(1997:857). Det finns ca 160 elnätsföretag i Sverige.  
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•  Systemansvariga för överföringssystemet enligt definitionen i arti-
kel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el 
och om upphävande av direktiv 2003/54/EG. 
 
Med systemansvarig för överföringssystemet avses varje fysisk eller 
juridisk person som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, 
utbyggnad av överföringssystemet inom ett visst område och, i 
tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att 
säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på över-
föring av el.  

I Sverige är Affärsverket svenska kraftnät, som förvaltar stam-
nätet, systemansvarig för överföringssystemet (1 kap. 5 b § ellagen 
[1997:857]). Det bör anmärkas att systemansvarig för överförings-
systemet i direktivets mening är någonting annat än systemansvarig 
myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (prop. 2010/11:70 s. 57). 

Olja 

•  Operatörer av oljeledningar 
 
Det saknas operatörer av oljeledningar i Sverige. 
 
•  Operatörer av oljeproduktion, raffinaderier, bearbetningsanlägg-
ningar, lagring och överföring 
 
I Sverige finns fem raffinaderier och 21 depåer som kan komma att 
omfattas av NIS-direktivet.  

Gas 

•  Gashandelsföretag eller gashandlare enligt definitionen i artikel 2.8 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 
2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas 
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG.  
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Med gashandelsföretag eller gashandlare avses varje fysisk eller juri-
disk person som bedriver leveransverksamhet. 

I Sverige finns cirka tio stycken aktörer som kan omfattas av NIS-
direktivet. 
 
•  Systemansvariga för distributionssystemet enligt definitionen i arti-
kel 2.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för natur-
gas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG.  
 
Med systemansvarig för distributionssystemet avses varje fysisk eller 
juridisk person som bedriver distributionsverksamhet och som an-
svarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av distri-
butionssystemet inom ett visst område och, i tillämpliga fall, dess sam-
manlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet 
på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gasdistribution. 

I Sverige finns sex systemansvariga som kan omfattas av NIS-
direktivet. 
 
•  Systemansvariga för överföringssystemet enligt definitionen i arti-
kel 2.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för natur-
gas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG.  
 
Med systemansvarig för överföringssystemet avses varje fysisk eller 
juridisk person som bedriver överföringsverksamhet och som ansvar-
ar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av överförings-
systemet inom ett visst område och, i tillämpliga fall, dess samman-
länkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång 
sikt kan uppfylla rimliga krav på gastransporter. 

I Sverige är Swedegas AB systemansvarig för överföringssystemet. 
 
•  Systemansvariga för lagringssystemet enligt definitionen i artikel 2.10 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 
2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas 
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG.  
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Med systemansvarig för lagringssystemet avses varje fysisk eller juri-
disk person som bedriver lagringsverksamhet och som ansvarar för 
driften av en lagringsanläggning. 

Med lagringsanläggning avses en anläggning som används för lag-
ring av naturgas och som ägs och/eller drivs av ett naturgasföretag, 
inbegripet den del av en LNG-anläggning1 som används för lagring 
men undantaget den del som används för produktionsverksamhet, 
och undantaget anläggningar som uteslutande är förbehållna system-
ansvariga för överföringssystemet när de utför sina uppgifter. 

I Sverige finns en systemansvarig, Swedegas AB. 
 
•  Systemansvariga för en LNG-anläggning enligt definitionen i arti-
kel 2.12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av 
den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för 
naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG. 
 
Med systemansvarig för en LNG-anläggning avses varje fysisk eller 
juridisk person som ägnar sig åt kondensering av naturgas eller im-
port, lossning och återförgasning av LNG och som ansvarar för drift-
en av en LNG anläggning.  

Med LNG-anläggning avses en terminal som används för konden-
sering av naturgas eller import, lossning och återförgasning av LNG, 
inklusive stödtjänster och den tillfälliga lagring som krävs för åter-
förgasningsprocessen och efterföljande leverans till överföringssyste-
met, men undantaget den del av en LNG-anläggning som används 
för lagring. 

Det saknas systemansvariga för LNG-anläggningar i Sverige en-
ligt definitionen i NIS-direktivet. De svenska LNG-anläggningarna 
är inte kopplade till överföringssystemet. 
 
•  Naturgasföretag enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemen-
samma regler för den inre marknaden för naturgas och om upp-
hävande av direktiv 2003/55/EG.  
 
 

                                                                                                                                                          
1 LNG=Liquid Natural Gas, dvs., flytande naturgas. 
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Med naturgasföretag avses varje fysisk eller juridisk person, med 
undantag för slutförbrukare, som bedriver åtminstone en av följan-
de verksamheter: produktion, överföring, distribution, leverans, köp 
eller lagring av naturgas, inbegripet LNG, som ansvarar för kommer-
siella och tekniska arbetsuppgifter och/eller underhåll i samband 
med dessa verksamheter. 

Naturgasföretag är ett samlingsbegrepp och vissa av enheterna 
ovan ingår i begreppet vilket innebär att det i dag inte är möjligt att 
redovisa en exakt siffra på antalet enheter. 
 
•  Operatörer av raffinaderier och bearbetningsanläggningar för naturgas. 

4.3 Transporter 

Lufttransport 

•  Lufttrafikföretag enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 
2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om 
upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002.  
 
Med lufttrafikföretag avse ett lufttransportföretag med giltig ope-
rativ licens eller motsvarande. 

I dag omfattas 31 stycken flygföretag men definitionen medför 
att även andra typer av flygverksamhet skulle kunna omfattas.  
 
•  Flygplatsens ledningsenheter enligt definitionen i artikel 2.2 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 
om flygplatsavgifter, flygplatser enligt definitionen i artikel 2.1 i det 
direktivet, inbegripet de huvudflygplatser som förtecknas i avsnitt 2 
i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1315/2013 2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upp-
hävande av beslut nr 661/2010/EU, och enheter som driver kring-
liggande installationer vid flygplatser. 
 
Med flygplatsens ledningsenhet avses den enhet som, tillsammans 
med annan verksamhet eller självständigt, i kraft av nationella lagar 
och andra författningar eller avtal har i uppdrag att administrera och 
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förvalta flygplatsens eller flygplatsnätets infrastrukturer och sam-
ordna och kontrollera den verksamhet som bedrivs av de olika aktörer 
som befinner sig på berörd flygplats eller inom berört flygplatsnät. 

Med flygplats avses varje markområde som är särskilt inrättat för 
landning, start och manövrering av luftfartyg, inbegripet de närliggan-
de anläggningar som kan behövas för flygtrafiken och för service till 
luftfartygen, samt de anläggningar som behövs för de kommersiella 
luftfartstjänsterna. Enligt avsnitt 2 i bilaga II till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 
om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska trans-
portnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU är Arlanda 
huvudflygplats.  

Ett antal svenska flygplatser med sina ledningsfunktioner skulle 
kunna omfattas. Kringliggande installationer bör vara enheter som 
krävs för att flygplatsen ska kunna hantera den trafik som den är av-
sedd för men som inte är belägna inom flygplatsens område. Sådana 
installationer bör vara navigationshjälpmedel, övervakning och kom-
munikation som används vid in- och utflygning. 
 
•  Operatörer inom trafikstyrning och trafikledning som tillhanda-
håller flygkontrolltjänst enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 
2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luft-
rummet (”ramförordning”). 
 
Med flygkontrolltjänst avses en tjänst som tillhandahålls i syfte att 
förebygga kollisioner mellan luftfartyg, och mellan luftfartyg och ett 
hinder inom manöverområdet, samt påskynda och bibehålla ett väl-
ordnat flygtrafikflöde. 

Luftfartsverket, Aviation Capacity Resources (ACR), Arvidsjaurs 
flygplats (Afab) och Nuac HB är aktörer som omfattas av denna 
definition.  

Järnvägstransport 

•  Infrastrukturförvaltare enligt definitionen i artikel 3.2 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 
2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. 
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Med infrastrukturförvaltare avses varje organ eller företag som sär-
skilt ansvarar för att anlägga, förvalta och underhålla järnvägsinfra-
struktur, inklusive trafikledning, trafikstyrning och signalering. Infra-
strukturförvaltarens uppgifter med avseende på järnvägsnät eller del 
av ett järnvägsnät får tilldelas olika organ eller företag. Järnvägsinfra-
struktur är de anläggningar som finns förtecknade i bilaga I till direk-
tiv 2012/34/EU. 

Trafikverket är infrastrukturförvaltare för det statliga järnvägs-
nätet. 
 
•  Järnvägsföretag enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
2012/34/EU, inbegripet tjänsteleverantörer enligt definitionen i arti-
kel 3.12 i direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrät-
tande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. 

 
Med järnvägsföretag avses varje offentligt eller privat företag med 
tillstånd i enlighet med direktiv 2012/34/EU vars huvudsakliga verk-
samhet består i att tillhandahålla tjänster för transport av gods 
och/eller passagerare på järnväg med kravet att företaget måste till-
handahålla dragkraft; detta gäller även företag som endast tillhanda-
håller dragkraft. 

Med tjänsteleverantör avses varje offentlig eller privat enhet som 
ansvarar för förvaltningen av en eller flera anläggningar för tjänster 
eller sådant tillhandahållande av en eller flera tjänster till järnvägs-
företag som avses i punkterna 2–4 i bilaga II i direktiv 2012/34/EU. 

Sjöfart 

•  Transportföretag som bedriver persontrafik och godstrafik på inre 
vattenvägar, till havs och längs kuster, enligt definitionerna för sjö-
transport i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd 
på fartyg och i hamnanläggningar, exklusive de enskilda fartyg som 
drivs av dessa företag. 
 
Aktörer som omfattas är rederier och operatörer.  
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•  Ledningsenheter för hamnar enligt definitionen i artikel 3.1 i Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 
om ökat hamnskydd, inbegripet deras hamnanläggningar enligt defi-
nitionen i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 
2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar, 
och enheter som sköter anläggningar och utrustning i hamnar.  
 
Med hamn avsesett specificerat land- och vattenområde, med gränser 
som fastställts av den medlemsstat i vilken hamnen befinner sig, vilket 
består av sådana anläggningar och sådan utrustning som underlättar 
kommersiella sjöfartstransporter. 

Med hamnanläggning avses en plats där samverkan mellan fartyg 
och hamn äger rum. Detta inkluderar, i tillämpliga fall, områden så-
som ankarplatser, väntekajer och insegling från sjösidan. 

Sverige har en annan organisation av hamnar än övriga Europa 
genom att det saknas så kallade hamnmyndigheter (Port authorities).  
 
•  Operatörer av sjötrafikinformationstjänster enligt definitionen i arti-
kel 3 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 
27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informations-
system för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets 
direktiv 93/75/EEG.  
 
Med Sjötrafikinformationstjänst (VTS) avses en tjänst för att för-
bättra sjötrafikens säkerhet och effektivitet och för att skydda miljön 
och som har förmåga att samverka med trafiken och hantera de trafik-
situationer som uppstår inom sjötrafikinformationstjänstens område. 

VTS utförs av Sjöfartsverket i nio VTS-områden. 

Vägtransport 

•  Vägmyndigheter enligt definitionen i artikel 2.12 i kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/962 av den 18 december 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU 
vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinfor-
mationstjänster med ansvar för trafikstyrning och trafikledning.  
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Med vägmyndighet avses offentlig myndighet som ansvarar för plane-
ring, kontroll eller förvaltning av vägar som omfattas av dess terri-
toriella behörighet. 

Vägmyndigheter är Trafikverket och kommuner.  
 
•  Operatörer av intelligenta transportsystem enligt definitionen i arti-
kel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 
7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transport-
system på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra trans-
portslag.  
 
Med intelligenta transportsystem eller ITS avses system i vilka in-
formations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransport-
området, inklusive infrastruktur, fordon och användare, och för 
trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt mot andra 
transportslag. 

4.4 Bankverksamhet 

•  Kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om änd-
ring av förordning (EU) nr 648/2012 (CRR).  
 
Med kreditinstitut avses ett företag vars verksamhet består i att från 
allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och 
att bevilja krediter för egen räkning. 

I svensk lagstiftning motsvarar definitionen begreppet finansie-
ringsrörelse i 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 
(LBF). 

4.5 Finansmarknadsinfrastruktur 

•  Operatörer av handelsplatser enligt definitionen i artikel 4.24 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 
2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av 
direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II).  
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Med handelsplats avses en reglerad marknad, en multilateral handels-
plattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform 
(OTF-plattform). 

En reglerad marknad definieras som ett multilateralt system som 
drivs och/eller leds av en marknadsoperatör, vilket sammanför eller 
underlättar sammanförandet av flera tredjeparters köp- och säljintress-
en i finansiella instrument – inom systemet och i enlighet med dess 
icke-skönsmässiga regler – så att detta leder till ett kontrakt i fråga om 
finansiella instrument upptagna till handel enligt dess regler och/eller 
system, och som är auktoriserat och löpande verksamt och drivs i 
enlighet med bestämmelserna i avdelning III i MiFID II. 

En MTF-plattform definieras som ett multilateralt system som 
drivs av ett värdepappersföretag eller en marknadsoperatör och som 
sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella in-
strument – inom systemet och i enlighet med icke-skönsmässiga 
regler – så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med bestämmel-
serna i avdelning II i MiFID II. 

En OTF-plattform definieras som ett multilateralt system som inte 
är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera 
tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finan-
siella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom syste-
met så att detta leder till ett kontrakt i enlighet med bestämmelser-
na i avdelning II i MiFID II. 

Termen system avser både rent tekniska system tillsammans med 
handelsregler och system enbart bestående av handelsregler, dvs. utan 
att det finns något tekniskt handelssystem (skäl 7 i MiFIR). 

De företag som i dag har Finansinspektionens tillstånd att driva 
handelsplattformar i Sverige är Nasdaq Stockholm AB (First North), 
Nordic Growth Market NGM AB (Nordic MTF) och ATS Finans 
AB (Aktietorget). 
 
•  Centrala motparter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 
om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. 
 
Med central motpart avses en juridisk person som träder emellan mot-
parterna i kontrakt som är föremål för handel på en eller flera finans-
marknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare. 
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4.6 Hälso- och sjukvårdssektorn 

Hälso- och sjukvårdsmiljöer (inklusive sjukhus och privata 
kliniker) 

•  Vårdgivare enligt definitionen i artikel 3 g i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
 
Med vårdgivare avses varje fysisk eller juridisk person eller varje annan 
entitet som lagligen bedriver hälso- och sjukvård på en medlemsstats 
territorium. 

Med hälso- och sjukvård avses hälso- och sjukvårdstjänster som 
hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller patienter i syfte att be-
döma, bibehålla eller återställa deras hälsotillstånd, inbegripet förskriv-
ning, utlämning och tillhandahållande av läkemedel och medicinska 
hjälpmedel enligt artikel 3 a. 

4.7 Leverans och distribution av dricksvatten 

•  Leverantörer och distributörer av dricksvatten enligt definitionen i 
artikel 2.1 a rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, dock exklusive distributörer för vilka 
distribution av dricksvatten endast utgör en del av deras allmänna 
verksamhet, som består i distribution av andra förnödenheter och 
varor som inte anses utgöra samhällsviktiga tjänster. 
 
Med dricksvatten avses allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga 
tillstånd eller efter beredning, är avsett för dryck, för matlagning, för 
beredning av livsmedel eller för andra hushållsändamål, oberoende 
av dess ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom ett distri-
butionsnät, från tankbil/tankbåt, i flaskor eller i behållare. 
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4.8 Digital infrastruktur 

•  Internetknutpunkter (IXP)  
 
Internetknutpunkter definieras i NIS-direktivet som en nätfacilitet 
som möjliggör sammankoppling av mer än två oberoende autonoma 
system, främst i syfte att underlätta utbytet av internettrafik. En 
internetknutpunkt tillhandhåller sammankoppling enbart för auto-
noma system och kräver inte att den internettrafik som passerar 
mellan två deltagande autonoma system passerar genom ett tredje 
autonomt system och ändrar inte heller trafiken eller påverkar den 
på något annat sätt (artikel 4.13). 

Det finns ett antal tillhandahållare av internetknutpunkter i 
Sverige, bl.a. Netnod, Sol-ix, STH IX, Norrnod, IXOR och GIX. 
 
•  Leverantörer av DNS-tjänster.  
 
Med domännamnssystem (DNS) avses enligt NIS-direktivet ett 
hierarkiskt, distribuerat namngivningssystem i ett nätverk som han-
terar domännamnsförfrågningar. Med leverantör av DNS-tjänst av-
ses en enhet som tillhandahåller DNS-tjänster på internet (artikel 4.14 
och 4.15). 
 
•  Registreringsenheter för toppdomäner.  
 
En registreringsenhet för toppdomäner definieras i NIS-direktivet 
som en enhet som administrerar och förvaltar registreringen av inter-
netdomännamn under en specifik toppdomän (artikel 4.16). 

I dag finns en nationell toppdomän för Sverige, .se, samt några 
toppdomäner, t.ex. toppdomänen .nu. 
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5 Genomförandet av direktivet 

5.1 Allmänna utgångspunkter 

5.1.1 Genomförande av EU-direktiv i svensk rätt 

Ett EU-direktiv är bindande med avseende på det resultat som ska 
uppnås men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma 
form och tillvägagångssätt för genomförandet (artikel 288 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). En medlemsstat behöver 
vid genomförandet inte använda sig av samma terminologi och syste-
matik som i direktivet så länge det avsedda resultatet uppnås. Om 
direktivet är ett minimidirektiv har medlemsstaterna möjlighet att in-
föra strängare regler än vad som följer av direktivet. Om bestämmel-
serna däremot är fullharmoniserade (eller maximiharmoniserande) har 
medlemsstaterna inte rätt att införa kompletterande regler. 

För att ett direktiv ska bli gällande i svensk rätt måste det genom-
föras, dvs. införlivas i den svenska rättsordningen. Det är regering-
en som ansvarar för att EU-rättsliga direktiv genomförs korrekt och 
i rätt tid. I den utsträckning det krävs lagändringar för att genom-
föra hela eller delar av ett direktiv sker det i enlighet med den ordi-
narie lagstiftningsprocessen, vilket innefattar sedvanlig remiss- och 
riksdagsbehandling. Om det i svensk rätt redan finns bestämmelser 
som motsvarar bestämmelserna i ett direktiv uppfylls kraven i direk-
tivet och några lagstiftningsåtgärder behöver då inte vidtas. 

EU-kommissionen bevakar att medlemsstaterna följer och i rätt 
tid genomför de regler som EU har beslutat om. Om kommissionen 
anser att svensk lagstiftning eller beslut från svenska myndigheter inte 
följer EU:s regler kan den inleda ett så kallat överträdelseförfarande 
mot Sverige. Ett sådant förfarande kan ytterst leda till böter eller 
vite för fördragsbrott. 
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5.1.2 Utgångspunkter i NIS-direktivet 

Vilka aktörer omfattas av NIS-direktivet? 

För att en leverantör av samhällsviktiga tjänster ska omfattas av direk-
tivet krävs att leverantören tillhandahåller tjänster inom någon av 
de i direktivet särskilt utpekade enheterna. Enheterna finns inom sju 
angivna sektorer. Sektorerna omfattar energi, transport, bankverk-
samhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans 
och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur. De aktu-
ella enheterna finns beskrivna i kapitel 4. Därutöver reglerar direk-
tivet vissa leverantörer av digitala tjänster. Dessa leverantörer och 
regleringen av dem behandlas i kapitel 10. 

Minimidirektiv eller full harmonisering? 

När det gäller samhällsviktiga tjänster får medlemsstaterna anta eller 
behålla bestämmelser som syftar till att uppnå en högre nivå på säker-
heten i nätverk och informationssystem än vad som anges i NIS-
direktivet. För leverantörer av digitala tjänster får medlemsstaterna 
emellertid inte införa ytterligare säkerhets- eller rapporteringskrav 
(artiklarna 3 och 16.10). 

Lex specialis 

Vissa ekonomiska sektorer regleras redan eller kan komma att reg-
leras av sektorspecifika unionsrättsakter som inbegriper regler med 
anknytning till säkerheten i nätverk och informationssystem. Om det 
i en sådan unionsrättsakt föreskrivs krav på att leverantörer av sam-
hällsviktiga tjänster eller leverantörer av digitala tjänster antingen ska 
säkerställa säkerheten i sina nätverk och informationssystem eller rap-
portera incidenter, ska bestämmelserna i den sektorspecifika unions-
rättsakten tillämpas, förutsatt att verkan av kraven i fråga minst 
motsvarar verkan av skyldigheterna i NIS-direktivet (artikel 1.7). I 
skälen till direktivet anges att medlemsstaterna då bör tillämpa be-
stämmelserna i sådana sektorsspecifika unionsrättsakter, inklusive 
sådana som rör jurisdiktion, och inte genomföra identifieringsför-
farandet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Vid fastställan-
det av om kraven på säkerhet i nätverk och informationssystem och 
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rapportering av incidenter i sektorspecifika unionsrättsakter motsvarar 
kraven i NIS-direktivet, bör enligt direktivet endast bestämmelserna 
i relevanta unionsrättsakter och deras tillämpning i medlemsstater-
na beaktas. (skäl 9) 

Åtgärder för att skydda väsentliga statliga funktioner 

NIS-direktivet påverkar inte medlemsstaternas åtgärder för att skydda 
sina väsentliga statliga funktioner. Det gäller särskilt åtgärder för 
att skydda den nationella säkerheten, inklusive åtgärder för skydd 
av information vars avslöjande medlemsstaterna anser strida mot sina 
väsentliga säkerhetsintressen och åtgärder för att upprätthålla lag och 
ordning, särskilt för att möjliggöra utredning, upptäckt och lagföring 
av brott. (artikel 1.6) 

Övriga undantag 

Bestämmelserna i NIS-direktivet ska inte tillämpas på företag som 
omfattas av kraven i artiklarna 13a och 13b i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster (ramdirektivet), eller på betrodda tjänster som omfattas av 
kraven i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre mark-
naden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. NIS-direktivet 
påverkar inte heller tillämpningen av rådets direktiv 2008/114/EG 
av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, 
europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka 
skyddet av denna eller Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi 
samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF. En kortare 
redogörelse för dessa EU-rättsakter finns i avsnitt 3.3. 

Beträffande leverantörer av digitala tjänster ska NIS-direktivets 
bestämmelser inte tillämpas på små företag eller mikroföretag enligt 
definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av 
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den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och 
medelstora företag. 

5.2 Gällande rätt 

I dag finns bestämmelser om informationssäkerhet för nätverk och 
informationssystem i flera nationella regelverk. Det finns också sek-
torer som regleras av sektorspecifika EU-rättsakter (lex specialis). 
Sjöfartssektorn, banksektorn och sektorn för finansmarknadsinfra-
struktur är t.ex. i hög grad harmoniserade på unionsnivå. Även om-
rådet för elektronisk kommunikation är i hög grad reglerat på EU-
nivå. 

5.2.1 Lex specialis enligt NIS-direktivet 

Sjöfartssektorn 

I sjöfartssektorn omfattar säkerhetskraven för rederier, fartyg, hamn-
anläggningar, hamnar och sjötrafikinformationstjänster enligt unions-
rättsakter all verksamhet, även radio- och telekommunikationssystem, 
datorsystem och nätverk. De obligatoriska förfarandena innefattar 
rapportering av alla incidenter. I NIS-direktivet anges att dessa krav 
bör anses utgöra lex specialis i den mån kraven är åtminstone lik-
värdiga med kraven i NIS-direktivet. (skäl 10) 

Banksektorn och sektorn för finansmarknadsinfrastruktur 

Regleringen och tillsynen inom banksektorn och sektorn för finans-
marknadsinfrastruktur har i hög grad harmoniserats på unionsnivå. 
Harmoniseringen har skett genom användning av unionens primär-
rätt och sekundärrätt samt standarder som utvecklats tillsammans 
med de europeiska tillsynsmyndigheterna. I unionsrättsakterna utgör 
operativ risk en viktig del av reglering och tillsyn. Operativ risk om-
fattar all verksamhet, även nätverks och informationssystems säker-
het, integritet och motståndskraft. Kraven på dessa system är ofta 
mer långtgående än de som föreskrivs i NIS-direktivet. Krav på rap-
portering av incidenter utgör vidare en del av normal tillsynspraxis 
inom finanssektorn. Dessa bestämmelser och krav bör enligt direk-
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tivet beaktas av medlemsstaterna vid tillämpningen av lex specialis. 
(skäl 12 och 13) 

Digital infrastruktur 

Inom sektorn digital infrastruktur ska bestämmelserna i NIS-direk-
tivet tillämpas på enheten internetknutpunkter. Internetknutpunk-
ter som flera aktörer kan ansluta sig till anses i svensk rätt som ett 
allmänt kommunikationsnät och omfattas av 5 kap. 6 b och c §§ 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Bestämmel-
serna genomför artiklarna 13a och 13b i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikations-
tjänster (ramdirektivet). Artikel 13a i det direktivet ställer krav på 
tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgäng-
liga elektroniska kommunikationstjänster att dels vidta lämpliga tek-
niska och organisatoriska åtgärder för att på ett tillfredsställande sätt 
skydda säkerheten för sina nät eller tjänster, dels meddela den be-
höriga nationella regleringsmyndigheten om överträdelser av säker-
heten eller integriteten som i betydande omfattning påverkade driften 
av nät och tjänster. 

5.2.2 Nationell reglering 

I svensk rätt finns i dag ett flertal regelverk som ställer krav på in-
formationssäkerhet utifrån olika förutsättningar. I säkerhetsskydds-
lagstiftningen finns t.ex. bestämmelser om hantering av hemliga 
uppgifter och i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (kris-
beredskapsförordningen, KBF) ges övergripande bestämmelser om 
informationssäkerhet och krav på it-incidentrapportering för statliga 
myndigheter. I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK) finns bestämmelser om krav på såväl säkerhetsåtgärder som 
incidentrapportering. 
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Säkerhetsskyddslagstiftningen 

I säkerhetsskyddslagen (1996:627) finns bestämmelser om säkerhets-
skydd. Med säkerhetsskydd avses enligt 6 § skydd mot spioneri, sabo-
tage och andra brott som kan hota rikets säkerhet, skydd i andra 
fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet, samt skydd 
mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terrorist-
brott, även om brotten inte hotar rikets säkerhet. 

Av 7 § säkerhetsskyddslagen framgår att säkerhetsskyddet ska 
förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets 
säkerhet (hemliga uppgifter) obehörigen röjs, ändras eller förstörs 
(informationssäkerhet) att obehöriga får tillträde till platser där de 
kan få tillgång till sådana uppgifter eller där verksamhet som har 
betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning) och att 
personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verk-
samhet som är av betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning). 
Säkerhetsskyddet ska även i övrigt förebygga terrorism. 

Vid utformningen av informationssäkerhet ska enligt säkerhets-
skyddslagen behovet av skydd vid automatisk informationsbehand-
ling beaktas särskilt (9 §). 

Det saknas definition av begreppet rikets säkerhet i säkerhets-
skyddslagen. I stället ska myndigheter och andra som omfattas av 
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) undersöka vilka uppgifter 
i deras verksamhet som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets 
säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med 
hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet 
ska dokumenteras i en säkerhetsanalys. (5 § säkerhetsskyddsförord-
ningen) 

Syftet med säkerhetsskyddslagen är framför allt att säkerhetsälla 
ett skydd för verksamheter där påverkan genom ett antagonistiskt 
angrepp skulle medföra allvarliga konsekvenser på nationell nivå. 

En särskild utredare har haft i uppdrag att göra en översyn av 
säkerhetsskyddslagstiftningen och överlämnade betänkandet En ny 
säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) i mars 2015. Betänkandet har re-
missbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. I be-
tänkandet lämnas bl.a. förslag på en ny säkerhetsskyddslag. Lagen 
ska enligt förslaget tillämpas på verksamheter hos staten, kommuner, 
landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller 
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som omfattas av ett för Sverige i förhållande till annan stat eller 
mellanfolklig organisation förpliktande åtagande om säkerhetsskydd. 
Sådan verksamhet definieras enligt förslaget som säkerhetskänslig 
verksamhet. I betänkandet konstateras att de samhällssektorer som 
lyfts fram i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kon-
sekvensbedömning1 även är relevanta för att identifiera särskilt 
skyddsvärd verksamhet, men att områdena inte är identiska. Som 
exempel på områden, verksamheter och funktioner som är av sådan 
karaktär att de skulle kunna omfattas av krav på skydd enligt säker-
hetsskyddslagen anges i betänkandet följande: 2 

• Centrala statsledningen 

• Totalförsvaret 

• Internationella relationer 

• Rättsväsendet 

• Skydd mot olyckor 

• Hälso- och sjukvård 

• Energiförsörjning 

• Vattenförsörjning och avloppshantering 

• Annan livsmedelsförsörjning 

• Elektronisk kommunikation 

• Finansiella tjänster 

• Industri, forskning och utveckling 

• Transporter och kommunikation 

• Folkbokföring och socialförsäkring 

                                                                                                                                                          
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation Att identifiera samhällsviktig 
verksamhet – En metod för identifiering av samhällsviktig verksamhet och bedömning av 
tolerabel avbrottstid, publ.nr. MSB620, januari 2014. 
2 En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) s. 294 f. 
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Gemensamt för flera av dessa områden är att det inom dem finns 
skyddsvärda it-system för bl.a. ledning, styrning, reglering och över-
vakning av samhällsviktiga funktioner. 

I säkerhetskyddsförordningen ges bestämmelser till säkerhets-
skyddslagen utom när det gäller riksdagen och dess myndigheter. 
Om en hemlig uppgift kan ha röjts ska detta skyndsamt anmälas till 
Säkerhetspolisen, om röjandet kan antas medföra men för rikets säker-
het som inte endast är ringa (10 §). En myndighet ska också enligt 
10 a §, till den myndighet som utövar tillsyn över säkerhetsskyddet, 
skyndsamt anmäla om det inträffat en it-incident i myndighetens 
informationssystem och 

1. incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informations-
system där hemliga uppgifter behandlas i en omfattning som inte 
är ringa, 

2. incidenten allvarligt kan påverka säkerheten i ett informations-
system som särskilt behöver skyddas mot terrorism, eller 

3. incidenten upptäckts genom stöd enligt 4 § förordningen 
(2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt. 

Försvarsmakten är tillsynsmyndighet när det gäller Fortifikations-
verket, Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till Försvars-
departementet. Säkerhetspolisen är tillsynsmyndighet när det gäller 
övriga myndigheter utom Justitiekanslern. Om incidenten ska rap-
porteras till Försvarsmakten, ska den rapporterande myndigheten 
också skyndsamt informera Säkerhetspolisen. (10 a § och 39 § säker-
hetsskyddsförordningen) 

Säkerhetsskyddslagstiftningen skyddar alltså den nationella säker-
heten. Den verksamhet som regleras där omfattas därmed inte av 
NIS-direktivet. Den rapportering av it-incidenter som myndigheter 
är skyldiga att göra enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen ska med 
hänsyn till rikets säkerhet inte omfattas av ett nationellt regelverk 
till följd av NIS-direktivet. Sådana incidenter ska dock även fort-
sättningsvis rapporteras enligt säkerhetsskyddsförordningen. 
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Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 

Krisberedskapsförordningen syftar till att statliga myndigheter genom 
sin verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en 
god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer 
och inför och vid höjd beredskap. I krisberedskapsförordningen finns 
bl.a. övergripande bestämmelser om informationssäkerhet för stat-
liga myndigheter. Enligt 19 § ansvarar varje myndighet för att egna 
informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och 
särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på 
ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra ledningssystem 
särskilt beaktas. Till stöd för arbetet med samhällets informations-
säkerhet ska en myndighet vidare enligt 20 § till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) skyndsamt rapportera it-inci-
denter som inträffat i myndighetens informationssystem och som 
allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som 
myndigheten ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhanda-
håller åt en annan organisation. En myndighet som tillhandahåller 
tjänster åt en annan organisation ska i samband med rapportering in-
formera och vid behov samråda med den eller de uppdragsgivare som 
berörs av incidenten. Rapporteringsskyldigheten omfattar inte så-
dana incidenter som ska rapporteras enligt 10 a § säkerhetsskydds-
förordningen. Bestämmelsen i 20 § gäller för statliga myndigheter 
under regeringen med undantag av Regeringskansliet, kommittéväsen-
det, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, För-
svarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut (3 §). 

MSB får meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses 
i 19 § med beaktande av nationell och internationell standard. MSB 
får också, efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare före-
skrifter som behövs för verkställigheten av rapportering av it-inci-
denter. (21 §) 

Vissa av de statliga myndigheter som omfattas av förordningen 
kan komma att omfattas även av bestämmelserna i NIS-direktivet. 
Som utredningen konstaterar i avsnitt 7.3.2 innebär detta att myn-
digheter kan bli skyldiga att rapportera incidenter enligt flera regel-
verk. 
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Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommu-
nikationstjänst är enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation (LEK) skyldig att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att skydda uppgifter som behandlas i samband med tillhanda-
hållande av tjänsten. Vilken säkerhetsnivå som ska uppnås beror på 
risken för en integritetsincident, tillgänglig teknik och kostnaderna 
för att genomföra åtgärderna. Sådana aktörer är också skyldiga att 
utan onödigt dröjsmål underrätta Post- och telestyrelsen (PTS) om 
integritetsincidenter. Med integritetsincident avses en händelse som 
leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning, förlust eller ändring, eller 
otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter som be-
handlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga elek-
troniska kommunikationstjänster. Om incidenten kan antas inverka 
negativt på de abonnenter eller användare som de behandlade upp-
gifterna berör, eller om tillsynsmyndigheten begär det, ska även dessa 
underrättas utan onödigt dröjsmål. (6 kap. 1 och 3–4 a §§) PTS har 
utfärdat föreskrifter som innehåller mer detaljerade krav på säker-
hetsåtgärder (PTSFS 2014:1). 

Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster är skyldig dels att 
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säker-
ställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet, dels 
att utan onödigt dröjsmål rapportera störningar eller avbrott av be-
tydande omfattning till PTS (5 kap. 6 b–c §§). Av Post- och telestyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar 
eller avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2) framgår på 
vilket sätt rapporteringsskyldigheten ska fullgöras och om undantag 
från skyldigheten. Genom bestämmelserna i 5 kap. 6 b–c §§ genom-
förs, som framgått ovan, artiklarna 13a och 13b i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kom-
munikationstjänster (ramdirektivet). Säkerhets- och rapporterings-
kraven i NIS-direktivet ska enligt artikel 1.3 inte tillämpas på före-
tag som omfattas av de nu nämnda artiklarna. 
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Informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster  
och leverantörer av digitala tjänster enligt NIS-direktivet 

Av den övergripande inventering som utredningen har gjort med hjälp 
av bl.a. deltagarna i referensgruppen framgår att det endast i begrän-
sad omfattning finns bestämmelser som direkt gäller informations-
säkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster enligt NIS-direktivet.3 I vissa fall finns dock krav på säker-
het som skulle kunna omfatta även informationssäkerhet. Som exem-
pel kan nämnas mer allmänt formulerade bestämmelser om riskhan-
tering eller bestämmelser med krav på driftsäkerhet eller kontinuitet 
i den tillhandahållna tjänsten. 

5.3 En ny lag och en ny förordning införs 

Förslag: Genomförandet av NIS-direktivet ska ske i en ny lag och 
en ny förordning. Den nya lagen och den nya förordningen ska 
heta 

• lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhanda-
hållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, respek-
tive 

• förordningen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa 
tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster 

Normgivning 

I regeringsformen (RF) används beteckningen föreskrifter för rätts-
regler som styr enskildas och myndigheters handlande. Föreskrifter 
beslutas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. 
Även förvaltningsmyndigheter och kommuner meddelar föreskrifter. 
Förvaltningsmyndigheters föreskrifter brukar benämnas myndighets-
föreskrifter. 

Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda och det all-
männa och som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser 

                                                                                                                                                          
3 Inventeringen finns tillgänglig i ärende dnr Komm2017/00542-1. 
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ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden ska som 
huvudregel meddelas i lag. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter 
som avser t.ex. befogenheter och åligganden för kommuner. Efter 
bemyndigande i lag kan dock sådana föreskrifter i många fall med-
delas av regeringen i förordning eller, efter vidaredelegation, av en 
förvaltningsmyndighet eller en kommun. (8 kap. 3 och 9 §§ RF) 

Utöver de fall då riksdagen i lag kan delegera föreskriftsrätt, finns 
det direkt stöd i regeringsformen för regeringen att meddela före-
skrifter på vissa områden. Regeringen får bl.a. meddela föreskrifter 
om verkställighet av lag (8 kap. 7 § första stycket 1 RF). Sådana be-
stämmelser kan fylla ut eller precisera lagbestämmelser. Exempel på 
verkställighetsföreskrifter är sådana som styr när och hur man ansöker 
om ett tillstånd som krävs enligt lag för att bedriva en viss verksam-
het. En förutsättning för att verkställighetsföreskrifter ska kunna 
meddelas är att de inte tillför något väsentligt nytt i sak. Verkställig-
hetsföreskrifter får t.ex. inte innebära att enskilda åläggs ytterligare 
skyldigheter. Verkställighetsföreskrifter får inte heller förändra inne-
hållet i lagbestämmelsen. Däremot kan de tillföra vad som behövs 
för att lagen ska kunna tillämpas i praktiken. 

Regeringen får även meddela sådana föreskrifter som inte enligt 
grundlag ska meddelas av riksdagen (8 kap. 7 § första stycket 2 RF). 
Denna föreskriftsrätt brukar kallas för regeringens restkompetens. 
Med stöd av restkompetensen kan regeringen meddela föreskrifter om 
t.ex. statliga förvaltningsmyndigheters organisation och arbetsupp-
gifter. Även gynnande föreskrifter, som visserligen avser förhållandet 
mellan enskilda och det allmänna men som inte gäller skyldigheter 
eller ingrepp, faller in under restkompetensen. Sådana föreskrifter 
kan alltså meddelas av regeringen utan något stöd av bemyndigande 
i lag. 

NIS-direktivet innebär skyldigheter för både enskilda och offent-
liga aktörer. Ett genomförande av direktivet ska därmed ske huvud-
sakligen i lag. Direktivet innebär emellertid också att myndigheter 
bör åläggas arbetsuppgifter. I vissa delar är det vidare lämpligt att 
möjliggöra för myndigheter att meddela närmare föreskrifter om hur 
skyldigheterna i direktivet ska uppfyllas. Sådana bestämmelser bör 
meddelas i förordning. 
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Ett samlat regelverk 

I kommittédirektiven anges att det i linje med regeringens ambition 
att verka för ett mer ändamålsenligt arbete med informationssäker-
het inom statsförvaltningen bör utredas ifall NIS-direktivet bör 
genomföras i ett samlat regelverk om säkerhet för nätverk och in-
formationssystem. Det gäller särskilt kraven på operatörer som be-
driver samhällsviktig verksamhet och leverantörer av digitala tjänster. 

Fördelarna med ett samlat regelverk är enligt utredningens mening 
att det blir tydligt för myndigheter, enskilda och tillsynsmyndigheten 
vilken reglering som finns när det gäller samhällsviktiga tjänster och 
digitala tjänster. NIS-direktivet reglerar en miniminivå vilket lämpar 
sig väl för en övergripande ramlagstiftning. Bestämmelser som be-
höver anpassas till respektive sektor kan då regleras i myndighets-
föreskrifter. Regleringen blir heltäckande och ingen tjänst riskerar 
att sakna reglering. Det blir också lättare att komplettera och ändra 
regelverket om ett sådant behov uppkommer. I NIS-direktivet be-
tonas också vikten av att ta tillvara erfarenheter av tillämpningen från 
till exempel samordningsgruppen och CSIRT-nätverket. 

Nackdelarna med ett samlat regelverk är att myndigheter och 
enskilda i vissa fall kommer att behöva tillämpa olika regelverk för 
samma nätverk och informationssystem men med olika syften. För 
myndigheter och enskilda inom sektorer som omfattas även av andra 
EU-rättsakter finns också en risk för att det kan bli otydligt vilken 
reglering som gäller. I vissa EU-rättsakter på till exempel transport-
området är avsikten att bestämmelser om säkerhet ska omfatta hela 
verksamheten, dvs. även nätverk och informationssystem.  

Den inventering som utredningen har gjort av de nationella reg-
lerna på området visar att det inom vissa sektorer finns ett mer ut-
vecklat regelverk för informationssäkerhet än inom andra.4 Det 
finns också skillnader mellan olika enheter inom samma sektor. 
Vissa bestämmelser tar inte heller direkt sikte på informationssäker-
het utan syftar till att upprätthålla kontinuiteten i tjänsten utifrån 
andra aspekter eller till att analysera eller hantera risker mer allmänt. 
I de fall tillhandahållandet av en tjänst är beroende av nätverk eller 
informationssystem kan dessa system utgöra en sådan risk som bör 
beaktas när tillhandahållaren av tjänsten gör sin riskanalys, oavsett 

                                                                                                                                                          
4 Inventeringen finns tillgänglig i ärende dnr Komm2017/00542-1. 
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om bestämmelsen är formulerad som en informationssäkerhets-
bestämmelse eller inte. Beträffande de digitala tjänster som regleras 
av NIS-direktivet saknas i dag reglering helt. 

Att införa kompletterande bestämmelser i befintliga regelverk för 
samtliga de sektorer och enheter som NIS-direktivet omfattar skulle 
innebära ett omfattande kartläggningsarbete av ett stort antal be-
stämmelser, både nationella och i EU-rättsakter. En sådan reglering 
riskerar också att bli oöverskådlig och rörig, vilket är till nackdel 
inte minst för tillsynsmyndigheten. 

Inom sektorn digital infrastruktur ska NIS-direktivet tillämpas 
på en relativt begränsad krets av enheter som är förhållandevis lätta 
att identifiera. Den svenska lagstiftningen på området är begränsad 
till två lagar, nämligen lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation och lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige 
på Internet. Utredningen har övervägt att särskilt beträffande re-
gistreringsenheter för toppdomäner genomföra NIS-direktivet genom 
att föra in nya och kompletterade bestämmelser i befintligt regel-
verk. Utredningen har dock kommit till slutsatsen att detta inte är 
lämpligt. En sådan lösning skulle bli onödigt komplicerad. 

Vid genomförandet av NIS-direktivet bör man enligt utredningens 
mening sträva efter att åstadkomma en samlad lagstiftningsprodukt 
som till sin struktur ligger nära direktivet. Detta kommer att under-
lätta tillämpningen inte minst mot bakgrund av att myndigheter och 
enskilda kan komma att omfattas av NIS-direktivet i flera med-
lemsstater. 

5.4 Den nya lagens tillämpningsområde 

Förslag: Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa till-
handahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska 
tillämpas på 

• leverantörer av samhällsviktiga tjänster som är etablerade på 
svenskt territorium. Med leverantörer av samhällsviktiga tjänst-
er avses en enhet av den typ som anges i bilaga 2 till NIS-
direktivet och som tillhandhåller en tjänst som är viktig för att 
upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet, 
tillhandhållandet av tjänsten är beroende av nätverks och in-
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formationssystem och en incident skulle medföra en betydan-
de störning av tillhandahållandet av tjänsten. 

• leverantörer av sådana digitala tjänster som anges i bilaga 3 till 
NIS-direktivet och som har sitt huvudsakliga etableringsställe 
i Sverige eller har utsett en företrädare som är etablerad här, 
dock inte mikroföretag eller små företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 2003/361/EG. 

Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhanda-
hållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska inte 
tillämpas på 

• företag som omfattas av kraven i artiklarna 13a och 13b i direk-
tiv 2002/21/EG, utom företag som tillhandahåller internet-
knutpunkter 

• leverantörer av betrodda tjänster som omfattas av kraven i 
artikel 19 i förordning (EU) nr 910/2014 

• leverantörer som omfattas av lex specialis enligt NIS-direktivet 

• verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

Om det finns bestämmelser i bindande EU-rättsakter om krav på 
att leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller leverantörer av 
digitala tjänster ska säkerställa säkerheten i sina nätverk och in-
formationssystem eller rapportera incidenter så ska den nya lagen 
inte tillämpas förutsatt att verkan av kraven minst motsvarar verk-
an av skyldigheterna i den nya lagen. Finns sådana bestämmelser 
i annan författning ska de bestämmelserna tillämpas om kraven 
minst motsvarar verkan av skyldigheterna i den nya lagen. 
 
Bedömning: Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa 
tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska 
tillämpas endast på sådana leverantörer av samhällsviktiga tjänst-
er och leverantörer av digitala tjänster som omfattas av NIS-
direktivet. 
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Den nya lagen ska tillämpas endast på de leverantörer som omfattas 
av NIS-direktivet 

NIS-direktivet reglerar säkerheten i nätverk och informationssystem 
hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom särskilt utpekade 
sektorer. Endast vissa typer av operatörer (enheter) inom sektorerna 
omfattas. 

Utredningen kan konstatera att det i Sverige tillhandahålls sam-
hällsviktiga tjänster även av operatörer som inte utgör enheter enligt 
NIS-direktivet. Ett sådant exempel är fjärrvärme. Vidare kan en leve-
rantör av samhällsviktiga tjänster som omfattas av direktivet vara 
direkt eller indirekt beroende av tjänster och system som inte om-
fattas. 

Enligt utredningens mening kan det finnas behov av tydligare 
kravställning rörande informationssäkerhet även för verksamhet som 
inte omfattas av NIS-direktivet. Ett sådant behov skulle kunna till-
godoses genom att den nya lagen utformas som en plattform och 
knutpunkt för samhällets informationssäkerhetsarbete i sin helhet. 
En mer övergripande lag skulle kunna vara till fördel för enhetlig-
heten på området, ge mindre utrymme för olika tolkningar och bättre 
förutsättningar för aktörerna att överblicka regelverket. En sådan lös-
ning skulle också ligga i linje med de rekommendationer Riksrevi-
sionens lämnat i sin rapport Informationssäkerheten i den civila stats-
förvaltningen (RiR 2014:23). 

Utredarens uppdrag är bl.a. att föreslå hur NIS-direktivet ska 
genomföras i svensk rätt. I detta ryms inte att ta ställning till hur hela 
samhällets informationssäkerhet bör regleras i ett bredare perspektiv. 
Mot bakgrund av att NIS-direktivet syftar till att reglera samhälls-
viktiga tjänster ligger det i så fall närmare till hands att föreslå ett 
regelverk som omfattar även sådana leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster som i och för sig inte utgör enheter enligt direktivet. Med 
hänsyn till den tidsram utredningen har att beakta bedömer utred-
ningen emellertid inte att det är möjligt att föra fram ett sådant 
förslag. Utredningen har därför stannat vid att låta den nya lagen 
omfatta endast sådana leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
leverantörer av digitala tjänster som omfattas av NIS-direktivet. 
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Jurisdiktion 

Den nya lagen ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänst-
er som är etablerade på svenskt territorium (artikel 5.1) och på 
leverantörer av sådana digitala tjänster som anges i bilaga 3 till NIS-
direktivet och som har sitt huvudsakliga etableringsställe i Sverige 
eller har utsett en företrädare som är etablerad här, se avsnitt 10.2.5. 

Uttryckliga undantag m.m. 

Som framgått ovan är vissa företag och leverantörer uttryckligen 
undantagna från NIS-direktivets tillämpningsområde. I den nya lagen 
bör det anges att lagen inte är tillämplig på dessa aktörer. 

Beträffande direktiv 2002/21/EG konstaterar utredningen dock 
att i svensk rätt anses internetknutpunkter som sådana allmänna 
kommunikationsnät som omfattas av 5 kap. 6 b och c §§ LEK. Dessa 
bestämmelser genomför artiklarna 13a och 13b i direktiv 2002/21/EG. 
Med hänsyn till att internetknutpunkter är en av de enheter som 
uttryckligen ska regleras enligt NIS-direktivet bedömer utredning-
en att undantaget för företag som omfattas av artiklarna 13a och 
13b inte kan gälla internetknutpunkter. Det gäller oavsett om inter-
netknutpunkter även enligt EU-rätten ska anses som ett allmänt 
kommunikationsnät eller inte. För att NIS-direktivet ska bli korrekt 
genomfört i svensk rätt bedömer utredningen att internetknutpunk-
ter måste omfattas av den nya lagen. De kan inte undantas mot 
bakgrund av att de anses omfattas av den nationella lagstiftningen – 
oavsett om denna grundar sig på en EU-rättsakt. En annan sak är att 
internetknutpunkter kan anses omfattas av lex specialis enligt NIS-
direktivet, se nedan. 

Det bör också anges att lagen inte ska tillämpas på verksamhet som 
är av betydelse för Sveriges säkerhet. Lagen ska alltså inte tillämpas 
på sådan verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Den 
rapportering av it-incidenter som myndigheter är skyldiga att göra 
enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen ska därmed även fortsätt-
ningsvis rapporteras enligt säkerhetsskyddsförordningen och inte 
enligt den nya lagen.  

Med verksamhet avses verksamhet inom de typer av enheter som 
anges i bilaga 2 och 3 till NIS-direktivet. Under utredningens arbete 
har det framförts att incidenter som upptäcks genom stöd som läm-
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nas enligt 4 § förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets 
radioanstalt uttryckligen bör undantas från rapporteringsplikten 
enligt den nya lagen även om verksamheten till vilken stöd lämnas 
inte omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Utredningen be-
dömer dock att i den utsträckning stödet enligt FRA:s instruktion 
innebär att verksamheten får del av uppgifter som omfattas av för-
svarssekretess, får verksamheten betydelse för Sveriges säkerhet. Den 
nya lagen ska då inte tillämpas. En sådan tillämpning torde strida 
mot NIS-direktivets syfte, men inte mot dess lydelse. Tolkningen 
innebär också att den myndighet som får stöd av eller anlitar FRA 
ska vidta säkerhetsskyddsåtgärder enligt säkerhetsskyddslagen. Denna 
fråga gäller ytterst omfattningen och tillämpningen av säkerhets-
skyddslagen och bör därför i första hand behandlas i ett annat sam-
manhang. När det gäller enskilda aktörer kan det nämnas att det i 
betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) föreslås att 
säkerhetsskyddslagen ska omfatta även sådana aktörer.  

Att det inom en viss samhällssektor finns intressen som kräver 
skydd enligt säkerhetsskyddslagen innebär emellertid inte att all verk-
samhet inom sektorn ska betraktas som så skyddsvärd att den träffas 
av säkerhetsskyddslagstiftningen. Verksamhet som inte omfattas av 
säkerhetsskyddslagen kan vara skyddsvärd utifrån andra perspektiv 
och omfattas av andra krav på skyddsåtgärder, t.ex. enligt NIS-
direktivet. Ytterligare annan verksamhet kan vara sådan att det helt 
saknas behov av särskilt skydd. I skälen till NIS-direktivet anges som 
exempel flygplatser som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster såsom 
skötsel av start- och landningsbanor, men också tjänster som inte 
kan betraktas som samhällsviktiga, t.ex. tillhandahållande av butiks-
områden (skäl 22). Vilket behov av skyddsåtgärder som finns för 
en verksamhet får bedömas med hjälp av de avvägningar som sker 
inom ramen för säkerhetsanalys enligt säkerhetsskyddslagstiftningen 
eller enligt den riskanalys som utredningen föreslår att de leve-
rantörer som omfattas av NIS-direktivet ska göra (se avsnitt 7.3.1). 

I den nya lagen bör också anges att lagen inte ska tillämpas på 
små företag eller mikroföretag enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora företag. 
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Den nya lagen ska inte tillämpas på leverantörer som omfattas  
av lex specialis enligt NIS-direktivet 

Som framgått ovan ska bestämmelser i en unionsrättsakt om krav 
på säkerhetsåtgärder eller incidentrapportering tillämpas i stället för 
bestämmelserna i NIS-direktivet, förutsatt att verkan av kraven 
minst motsvarar verkan av skyldigheterna enligt NIS-direktivet. Detta 
innebär enligt utredningens mening att leverantörer som är skyldiga 
att vidta säkerhetsåtgärder och att incidentrapportera inte bör om-
fattas av en nationell reglering till följd av NIS-direktivet om skyl-
digheterna grundas på bestämmelser i unionsrättsakter. Sådana be-
stämmelser finns som nämnts inom t.ex. sjöfartssektorn, bank-
sektorn, sektorn för finansmarknadsinfrastruktur och sektorn för 
digital infrastruktur. Om de angivna kraven på dessa leverantörer 
motsvarar skyldigheterna enligt NIS-direktivet ska den nya lagen alltså 
inte tillämpas på leverantörerna. Det innebär t.ex. att identifierings-
förfarandet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inte ska 
genomföras. Någon tillsyn av leverantörerna ska heller inte att ut-
övas enligt den nya lagen. Inte heller ska incidentrapporteringen ske 
på det sätt som anges där. 

Den nya lagens bestämmelser om krav på leverantörerna  
ska inte tillämpas om det i annan lag finns bestämmelser  
som minst motsvarar bestämmelserna i den nya lagen 

För att ett direktiv ska anses korrekt genomfört krävs att det finns 
bestämmelser i nationell rätt som motsvarar direktivet. Finns redan 
sådana bestämmelser behöver några nya inte införas. 

I svensk nationell rätt finns som nämnts endast i begränsad om-
fattning bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i NIS-direk-
tivet. En stor del av den reglering som finns utgörs av myndighets-
föreskrifter angående informationssäkerhet. Ofta är bakgrunden till 
och syftet med bestämmelserna något annorlunda än vad som gäller 
för NIS-direktivet. Tillsynen är inte heller ordnad på ett sådant sätt 
att NIS-direktivets bestämmelser uppfylls. Inom de flesta sektorer 
saknas också möjligheter att vidta tillräckliga sanktioner mot den 
som inte följer regelverket. 

Utredningen har bedömt att NIS-direktivet så långt som möjligt 
bör genomföras i en ny och samlad lag. I den utsträckning det finns 
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bestämmelser om krav på leverantörerna i annan lag som minst mot-
svarar bestämmelserna i den nya lagen bör emellertid de bestäm-
melserna kunna tillämpas. För att NIS-direktivet ska anses korrekt 
genomfört krävs dock att den nya lagens bestämmelser tillämpas i den 
utsträckning det saknas andra bestämmelser. Skulle det t.ex. finnas 
bestämmelser om krav på tekniska och organisatoriska åtgärder i en 
särskild lag, men saknas bestämmelser om t.ex. incidentrapportering, 
tillsyn eller sanktioner, bör den nya lagen tillämpas i dessa delar. Här 
finns alltså en skillnad gentemot vad som gäller för de leverantörer 
som omfattas av sådan reglering som i direktivet betecknas som lex 
specialis. För sådana leverantörer gäller som nämnts att den nya lagen 
inte ska tillämpas alls om de omfattas av krav på säkerhetsåtgärder 
eller incidentrapportering enligt någon annan EU-rättsakt och de 
kraven minst motsvarar verkan av skyldigheterna enligt NIS-direk-
tivet. 

5.5 Den nya förordningen 

För genomförandet av NIS-direktivet i svensk rätt krävs att olika 
myndigheter åläggs vissa arbetsuppgifter. Utredningen bedömer också 
att det är lämpligt att ett antal myndigheter bemyndigas att med-
dela föreskrifter. I vilken utsträckning sådana bestämmelser ska tas 
in i lag respektive förordning behandlas löpande genom betänkandet. 
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6 Leverantörer av  
samhällsviktiga tjänster 

6.1 Inledning 

Enligt NIS-direktivet ska medlemsstaterna identifiera de offentliga 
och enskilda leverantörer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster 
inom ett antal särskilt utpekade enheter som finns inom sju olika 
sektorer, se kapitel 4. 

För att omfattas av direktivets krav måste leverantören av den 
samhällsviktiga tjänsten vara etablerad i medlemsstaten (artikel 5.1). 
Med detta avses att leverantören måste bedriva en faktisk och reell 
verksamhet med hjälp av en stabil struktur i medlemsstaten (skäl 21). 
Den rättsliga formen för verksamheten är inte en avgörande faktorn. 

6.2 Identifiering av leverantörer  
av samhällsviktiga tjänster 

Vid förfarandet för identifiering av leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster ska det  

1. upprättas en förteckning över vilka tjänster som är viktiga för att 
upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (sam-
hällsviktiga tjänster), 

2. bedömas om de enheter som anges inom respektive sektorer och 
delsektorer uppfyller kriterierna nedan, 

– tillhandahåller en samhällsviktig tjänst, 

– tillhandahållandet är beroende av nätverk och informations-
system samt 
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– en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhanda-
hållandet av tjänsten(artikel 5.2). 

6.2.1 Förteckning över samhällsviktiga tjänster 

Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får med-
dela föreskrifter om vilka tjänster som är viktiga för att upp-
rätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (sam-
hällsviktiga tjänster) för varje sektor som anges i bilaga 2 till 
NIS-direktivet (förteckning). Föreskriften ska uppdateras minst 
vartannat år. 

Tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att yttra sig innan före-
skrifter meddelas. 

Det första steget för att identifiera leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster är att bedöma vilka tjänster som tillhandahålls av enheterna 
i bilaga 2 till NIS-direktivet som är viktiga för att upprätthålla kritisk 
samhällelig eller ekonomisk verksamhet, dvs. vad som utgör sam-
hällsviktiga tjänster. 

Varje medlemsstat ska upprätta en förteckning över dessa sam-
hällsviktiga tjänster (artikel 5.3). Förteckningen ska ses över regel-
bundet och minst vartannat år samt uppdateras vid behov (artikel 5.5). 
Förteckningen över samhällsviktiga tjänster bör omfatta alla sådana 
tjänster som tillhandahålls på en viss medlemsstats territorium och 
som uppfyller kraven enligt NIS-direktivet. Medlemsstaterna bör 
kunna lägga till nya tjänster i den befintliga förteckningen. Förteck-
ningen över samhällsviktiga tjänster bör fungera som referenspunkt 
för medlemsstaterna och möjliggöra identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster (skäl 23). 

Syftet med förteckningen är att hitta de typer av samhällsviktiga 
tjänster som kan finnas inom en viss sektor och därmed skilja dem 
från övriga tjänster som sektorn tillhandahåller. Den förteckning 
över samhällsviktiga tjänster som varje medlemsstat upprättar utgör 
också ett bidrag till bedömningen av lagstiftningspraxis inom varje 
medlemsstat med syftet att säkerställa en övergripande enhetlighet 
mellan medlemsstaternas bedömning av samhällsviktiga tjänster 
(skäl 23).  
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Kravet på att upprätta en förteckning medför att begreppet 
samhällsviktig tjänst måste förklaras. Det måste också finnas en ut-
pekad myndighet, med sådan kunskap om verksamheten i de olika 
sektorerna, att myndigheten kan bedöma vilka samhällsviktiga tjänster 
som tillhandahålls av såväl offentliga som enskilda aktörer.  

Vad är en samhällsviktig tjänst? 

Tjänster som omfattas av NIS-direktivet finns inom följande sek-
torer och delsektorer. 

• Energi (elektricitet, olja, gas) 

• Transporter (lufttransporter, järnvägstransporter, sjöfart, väg-
transport) 

• Bankverksamhet  

• Finansmarknadsinfrastruktur  

• Hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdsmiljöer [inklusive sjuk-
hus och privata kliniker]) 

• Leverans och distribution av dricksvatten 

• Digital infrastruktur 

Sektorerna och enheterna beskrivs närmare i kapitel 4 och i ärende 
dnr Komm2017/00542-1.  

Begreppet samhällsviktiga tjänster förekommer inte i svensk lag-
stiftning eller föreskrifter. I stället används andra närliggande begrepp 
som kritisk europeisk infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. 
Det förstnämnda definieras i artikel 2 a i ECI-direktivet1. Det senare 
återfinns i Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser, se nedan. 

                                                                                                                                                          
1 Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassi-
ficering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av 
denna. 
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Samhällsviktig verksamhet 

Begreppet samhällsviktig verksamhet används bland annat i risk- 
och sårbarhetsanalysarbetet, vilket är en viktig del i krisberedskaps-
arbetet och som syftar till att minska sårbarheten i samhället och 
utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida 
krissituationer och inför och vid höjd beredskap.  

Begreppet definieras i MSB:s föreskrifter och allmänna råd2 om 
risk- och sårbarhetsanalyser som en verksamhet som uppfyller minst 
ett av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt 
eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksam-
heter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkning-
arna blir så små som möjligt. 

I de allmänna råden till ovan nämnda föreskrifter beskrivs samhälls-
viktig verksamhet enligt följande. 

Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, 
noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som 
de ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätt-
hållandet av viktiga samhällsfunktioner. Endast verksamhet som absolut 
behövs för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner vid allvarliga 
händelser eller kriser bör identifieras som samhällsviktig. 

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal 
betydelse. 

Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom 
vilka viktiga samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan 
identifieras. 

Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter 
som upprätthåller en viss funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en 
eller flera samhällssektorer och upprätthålls av en eller flera samhälls-
viktiga verksamheter. 

Exempel på viktiga samhällsfunktioner per samhällssektor. 
 
  

                                                                                                                                                          
2 MSBFS 2015:5, MSBFS 2015:4, MSBFS 2016:7. 
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Energiförsörjning: 

Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av 
fjärrvärme, produktion och distribution av bränslen och drivmedel. 

Finansiella tjänster 

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värde-
pappershandel. 

Handel och industri 

Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri. 

Hälso- och sjukvård samt omsorg 

Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning, omsorg om barn, 
funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smitt-
skydd för djur och människor. 

Information och kommunikation 

Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution 
av post, produktion och distribution av dagstidningar, webbaserad in-
formation, sociala medier. 

Kommunalteknisk försörjning 

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering, renhållning, väghållning. 

Livsmedel 

Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av 
livsmedel, tillverkning av livsmedel. 

Offentlig förvaltning 

Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverk-
samhet, diplomatisk och konsulär verksamhet. 

Skydd och säkerhet 

Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, 
gränsskydd och immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverk-
samhet. 

Socialförsäkringar 

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. 
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Transporter 

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektiv-
trafik. 

Enligt 10 och 15 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap 
och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap 
(KBF) ska myndigheternas planering för krisberedskap och höjd 
beredskap bedrivas i sex samverkansområden när det gäller ansvar för 
krisberedskap och bevakningsansvar avseende åtgärder inför och vid 
höjd beredskap. Dessa områden är 

• Teknisk infrastruktur 

• Transporter 

• Farliga ämnen 

• Ekonomisk säkerhet 

• Geografiskt områdesansvar 

• Skydd, undsättning och vård 

I bilagan till KBF anges ett antal utpekade myndigheter som har 
särskilda uppgifter inom samverkansområdena. 

Europeisk kritisk infrastruktur 

Det internationella perspektivet är en viktig del i arbetet med skydd 
av samhällsviktig verksamhet. På EU-nivå bedrivs arbetet framför 
allt inom ramen för det europeiska programmet för skydd av kritisk 
infrastruktur (EPCIP).  

Målet med arbetet inom EPCIP är att förbättra skyddet av kritisk 
infrastruktur inom EU. Terrorismhotet är en högt prioriterad fråga, 
men arbetet ska omfatta alla slags hot och risker. En av de viktigaste 
delarna i programmet är ett EU-direktiv från 2008 (ECI-direktivet3) 
som reglerar arbetet inom området. Med kritisk infrastruktur avses 
anläggningar, system eller delar av dessa som är nödvändiga för att 
upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet 
                                                                                                                                                          
3 Rådets direktiv 2008/114/EG om identifiering av, och klassificering som europeisk kritisk 
infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna. 
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och människors ekonomiska eller sociala välfärd (artikel 2 a). Direk-
tivet omfattar energi- och transportsektorerna (artikel 3), och går 
huvudsakligen ut på att EU:s medlemsstater ska identifiera och 
utse europeisk kritisk infrastruktur, ECI. 

MSB är utpekad nationell kontaktpunkt för arbetet med EPCIP-
frågorna i Sverige. Affärsverket svenska kraftnät och Statens energi-
myndighet identifierar och redovisar eventuell kritisk infrastruktur 
till MSB. Den nationella kontaktpunkten, MSB, ska samordna frågor 
kring skydd av kritisk infrastruktur i Sverige med andra medlems-
stater och med EU-kommissionen. 

Sverige har hittills inte pekat ut någon europeisk kritisk infra-
struktur på sitt territorium. 

Risk- och sårbarhetsanalyser 

Myndigheter, kommuner och landsting har en skyldighet att genom-
föra risk- och sårbarhetsanalyser4 i vilka bland annat samhällsviktig 
verksamhet och kritiska beroenden ska identifieras. Vidare ska be-
dömas vilka konsekvenser ett bortfall eller en allvarlig störning i verk-
samheten kan få. Statliga myndigheter, kommuner och landsting ska 
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser inom sina respektive om-
råden. Länsstyrelsen har därutöver ansvar för att identifiera samhälls-
viktig verksamhet inom länet som är av regional betydelse.  

Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap (10 § KBF) 
och myndigheter som MSB beslutar om i enskilda fall ska vartannat 
år lämna en sammafattande redovisning av analysen till Regerings-
kansliet och MSB. Landstingen rapporterar vart fjärde år till Social-
styrelsen, MSB och till länsstyrelsen. Kommuner rapporterar vart 
fjärde år till länsstyrelsen.  

Liknande krav på analyser finns också inom vissa områden t.ex. 
ellagen (1997:857) för elnätsföretag, lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor när det gäller farlig verksamhet och i elberedskapslagen 
(1997:288) för företag som producerar el, distribuerar el eller hand-
lar med el. Dessa krav gäller även enskilda aktörer. 

                                                                                                                                                          
4 8 § och 16 § 2 p. KBF och 2 kap. 1 § lagen (2006:644) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Slutsats 

Vid bedömningen av om en tjänst är viktig för att upprätthålla kritisk 
samhällelig eller ekonomisk verksamhet, dvs. om tjänsten är sam-
hällsviktig, kan stöd hämtas i de allmänna råd som beskriver sam-
hällsviktig verksamhet. Även beskrivningar av identifierad europeisk 
kritisk viktig infrastruktur kan användas i identifieringsarbetet även 
om ingen sådan i dagsläget är utpekad i Sverige. Det är dock viktigt 
att vara medveten om de olika regelverkens utgångspunkter. 

NIS-direktivets syfte är att förbättra den inre marknadens funk-
tion genom att fastställa åtgärder för säkerhet i nätverk och infor-
mationssystem. Det rör sig därför om tjänster som är viktiga för 
samhällets funktionalitet i sin helhet och där ett avbrott i tjänsten 
hindrar genomförandet av ekonomisk verksamhet, genererar om-
fattande ekonomiska förluster, undergräver användarnas förtroende 
och medför allvarliga konsekvenser för landets och unionens eko-
nomi.  

Detta innebär att begreppet samhällsviktiga tjänster kan omfatta 
fler funktioner än de som absolut behövs för upprätthållandet av 
viktiga samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser. Ut-
redningen bedömer dock att det i de flesta fall kommer att röra sig 
om tjänster som tillhandahålls av enheter som verkar inom de sam-
hällsviktiga verksamheterna.  

Bedömningen av om en tjänst är en samhällsviktig tjänst 

I avsnittet undersöks om det finns myndigheter och nätverk som 
redan i dag har kunskap och erfarenhet som kan ligga till grund för 
att bedöma om en tjänst är en samhällsviktig tjänst.  

Myndigheter, landsting, kommuner och vissa enskilda gör i dag 
risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att stärka sin egen och samhällets 
krisberedskap. Det finns således i dag en systematik för att identi-
fiera samhällsviktig verksamhet för offentliga aktörer samt vissa en-
skilda aktörer. 

Inom vissa sektorer framgår det också redan av beskrivningen av 
enheten i bilaga 2 till NIS-direktivet vilken typ av tjänst som avses, 
till exempel sjötrafikinformationstjänst.  

Flera myndigheter, bland annat inom expert- och referensgrup-
pen, har uppgett till utredningen att de kan identifiera samhällsvik-
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tiga tjänster utifrån definitionerna av enheterna som anges i bilaga 2 
till NIS-direktivet. Dessa myndigheter har bred kunskap och er-
farenhet av verksamheten inom respektive sektor och delsektor. 
Detta bör tas tillvara i arbetet med att öka säkerheten i nätverk och 
informationssystem. De myndigheter som utredningen avser är 
Statens energimyndighet för energisektorn, Transportstyrelsen för 
transportsektorn, Finansinspektionen för sektorerna bankverksam-
het och finansmarknadsinfrastruktur, Inspektionen för vård och om-
sorg för hälso- och sjukvårdssektorn, Livsmedelsverket för sektorn 
leverans och distribution av dricksvatten samt Post- och Telestyrel-
sen för sektorn digital infrastruktur. Dessa myndigheter föreslås 
också vara tillsynsmyndigheter i kapitel 8. Vid behov kan dessa myn-
digheter inhämta synpunkter från andra myndigheter inom sektorn 
samt från befintliga nätverk inom området i arbetet med att iden-
tifiera samhällsviktiga tjänster.  

Det finns flera myndigheter som tar emot uppgifter om samhälls-
viktig verksamhet enligt bestämmelserna för olika risk- och säker-
hetsanalyser. MSB måste dock anses ha en central funktion när det 
gäller bedömningen av innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan 
MSB grundades har myndigheten årligen fått i regleringsbrevsupp-
drag att redovisa en nationell bedömning av samhällets förmågor, 
risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder av-
seende krisberedskapen. Enligt rapporten Nationell risk- och förmåge-
bedömning 2016, MSB1012, är underlaget till den nationella bedöm-
ningen i huvudsak statliga myndigheters och kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser. I MSB:s uppdrag ingår också att stödja och sam-
ordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera 
och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. Myndigheten har 
vidare en samordnande roll inom ramen för samhällets krisberedskap 
samt en central funktion i de nätverk som finns inom krisbered-
skapsområdet, se avsnitt 11.1.5. MSB har också genom sina uppdrag 
ett etablerat kontaktnät med merparten av de aktörer som kommer 
att beröras av bestämmelserna i NIS-direktivet.  
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Slutsatser 

Mot bakgrund av att detta är ett första steg för att bedöma om en 
tjänst är en samhällsviktig tjänst på en mer övergripande nivå finns 
det enligt utredningen inget behov av att införa en särskild analys. 
Denna kunskap finns redan på myndigheter med verksamhet inom 
de berörda sektorerna, tillsynsmyndigheterna.  

MSB har genom sitt uppdrag redan i dag en övergripande känne-
dom om den verksamhet inom vilka de flesta samhällsviktiga tjänst-
erna bedöms finnas. MSB är också utsedd som nationell kontaktpunkt 
enligt NIS-direktivet med ett ansvar för samordning och gränsöver-
skridande samarbete på unionsnivå. Det är därför mest naturligt att 
det är MSB som får ansvaret för att bedöma vilka tjänster som är 
att anse som samhällsviktiga.  

I och med att MSB har fått ansvaret för att bedöma vilka tjänster 
som är att anse som samhällsviktiga ska MSB också ha ansvaret för 
upprätta och uppdatera en sådan förteckning över samhällsviktiga 
tjänster som anges i artikel 5.3.  

Utredningen har övervägt i vilken form förteckningen ska upp-
rättas. Den som tillhandhåller en samhällsviktig tjänst som finns på 
förteckningen ska undersöka om tjänsten är beroende av nätverk eller 
informationssystem och om en incident skulle medföra en betydan-
de störning vid tillhandahållandet av tjänsten. Det innebär att för-
teckningen måste finnas tillgänglig. Förteckningen ska också upp-
dateras minst vartannat år. Eftersom förteckningen i sig inte får några 
direkta rättverkningar i form av krav på rapportering och säker-
hetsåtgärder och då den riktar sig till en större krets anser utred-
ningen att förteckningen bör meddelas i form av föreskrifter. Ett 
bemyndigande för MSB föreslås därför i den nya förordningen. 

Tillsynsmyndigheterna tillsammans med andra myndigheter och 
nätverk har stor kunskap om verksamheten inom de olika sektorer-
na som ska tas tillvara i arbetet med att identifiera de samhällsviktiga 
tjänsterna. Tillsynsmyndigheterna ska därför ges tillfälle att yttra 
sig innan föreskrifterna meddelas. 

Utredningen föreslår också att MSB ska ansvara för ett sam-
arbetsforum, se avsnitt 8.5.4. 
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6.2.2 Vilka leverantörer tillhandahåller  
samhällsviktiga tjänster? 

Förslag: Det ska införas en bestämmelse om skyldighet för den 
som är ansvarig för en verksamhet som tillhandahåller en samhälls-
viktig tjänst att undersöka om tillhandahållandet av tjänsten är 
beroende av nätverk eller informationssystem och om en incident 
skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av 
tjänsten. Undersökningen ska dokumenteras.  

Följande sektoröverskridande faktorer ska beaktas när leve-
rantören fastställer om en störning är betydande. 

1. Det antal användare som är beroende av den tjänst som den 
berörda enheten tillhandahåller.  

2. Hur beroende andra sektorer enligt bilaga 2 till NIS-direk-
tivet är av den tjänst som enheten tillhandahåller.  

3. Vilken inverkan incidenter skulle kunna ha på ekonomisk och 
samhällelig verksamhet eller allmän säkerhet, uttryckt i grad 
och varaktighet.  

4. Enhetens marknadsandel.  

5. Hur stort geografiskt område som skulle kunna påverkas av 
en incident.  

6. Enhetens betydelse för upprätthållandet av en tillräcklig tjänste-
nivå, med beaktande av tillgången till alternativa sätt för att 
tillhandahålla tjänsten.  

När det är lämpligt ska även sektorspecifika faktorer beaktas. 
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vilka sektorspecifika och sektoröverskri-
dande faktorer som ska beaktas för att fastställa om en incident 
medför en betydande störning vid identifieringen av leverantör-
er av samhällsviktiga tjänster.  

Tillsynsmyndigheten ska lämna upplysning till leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster vid bedömning av om annan lag eller bin-
dande EU-rättsakt ska tillämpas i stället för lagen (2018:000) om 
informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga 
tjänster och digitala tjänster.  
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NIS-direktivet ålägger medlemstaterna att senast den 9 november 
2018 identifiera de leverantörer som tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster inom ett antal särskilt utpekade enheter och som är bero-
ende av nätverk och informationssystem där en incident skulle med-
föra en betydande störning (artikel 5).  

Vid bedömningen av om en enhet tillhandahåller en samhällsvik-
tig tjänst är det tillräckligt att undersöka om tjänsten finns upptagen 
i förteckningen över samhällsviktiga tjänster. Därefter ska bedömas 
om tjänsten är beroende av nätverk eller informationssystem samt 
om en incident skulle medföra betydande störning av tjänsten. Detta 
innebär att det utöver att tjänsten finns på förteckningen ställs ytter-
ligare krav för att en leverantör ska kunna identifieras som en leve-
rantör av en samhällsviktig tjänst.  

Den samarbetsgrupp som inrättats genom NIS-direktivet ska 
verka för ett enhetligt tillvägagångssätt för identifieringen av leveran-
törerna (artikel 5.6), se även avsnitt 11.3.3. En av samarbetsgrup-
pens uppgifter är att, med Enisas5 bistånd, utbyta bästa praxis för 
medlemsstaternas identifiering av leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster, inklusive i samband med beroende, vad gäller risker och in-
cidenter, som sträcker sig över gränser (artikel 11.3 l). Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap representerar Sverige i samarbets-
gruppen, se avsnitt 11.3.2.  

När medlemsstaterna identifierar operatörer i sjöfartssektorn, bör 
de ta hänsyn till befintliga och framtida internationella koder och 
riktlinjer som utvecklats särskilt av Internationella sjöfartsorganisa-
tionen, i syfte att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt för enskilda 
sjöfartsoperatörer. 

När det finns EU-rättsakter som anses utgöra lex specialis bör 
dessa bestämmelser inklusive sådana som rör jurisdiktion tillämpas, 
och det bör inte genomföras något identifieringsförfarande för leve-
rantörer av samhällsviktiga tjänster, se avsnitt 5.4. 

                                                                                                                                                          
5 Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (European Union Agency för 
Network and Information Security, ENISA). 
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Identifiering av leverantörer 

Utredningen ska analysera hur direktivets krav på identifiering av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska genomföras i svensk rätt. 
Analysen bör enligt kommittédirektiven göras med utgångspunk-
ten att det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att avgöra 
om denne omfattas av regelverket, vilket motsvarar vad som gäller 
enligt till exempel säkerhetsskyddslagen (1996:627). 

Enligt 5 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska myndig-
heter och andra som säkerhetsskyddsförordningen gäller för under-
söka vilka uppgifter i deras verksamhet som ska hållas hemliga med 
hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säker-
hetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terro-
rism. Resultatet av undersökningen (säkerhetsanalys) ska dokumen-
teras. I förslaget till ny säkerhetsskyddslag6 föreslås att den som är 
ansvarig för säkerhetskänslig verksamhet ska se till att behovet av 
säkerhetsskydd för den egna verksamheten utreds i form av en säker-
hetsskyddsanalys. Ett syfte med denna analys är att identifiera de 
allra känsligaste delverksamheterna.  

Som framgår av avsnitt 6.2.1 gör myndigheter, kommuner och 
landsting risk- och sårbarhetsanalyser regelbundet för att stärka sin 
egen och samhällets krisberedskap genom att analysera om det finns 
sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens an-
svarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till 
verksamhet inom området.  

Förteckning över samhällsviktiga tjänster 

Förteckningen över samhällsviktiga tjänster bör meddelas i före-
skriftsform, se avsnitt 6.2.1. MSB ska meddela föreskrifter om vilka 
tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig och/eller 
ekonomisk verksamhet, dvs. som bedöms vara samhällsviktiga. 

                                                                                                                                                          
6 En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. 
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Beroende av nätverk eller informationssystem 

Leverantörer av sådana samhällsviktiga tjänster som finns upptagna 
på förteckningen som MSB meddelat i föreskriftsform ska under-
söka om tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk eller 
informationssystem. Denna undersökning ska dokumenteras.  

Betydande störning 

Slutligen ska leverantörer av sådana samhällsviktiga tjänster som finns 
upptagna på förteckningen som MSB meddelat i föreskriftsform 
och som är beroende av nätverk eller informationssystem under-
söka om en incident skulle medföra en betydande störning vid till-
handahållandet av tjänsten. Denna undersökning ska dokumenteras. 

I NIS-direktivet anges ett antal faktorer som ska beaktas när det 
fastställs vad som är en betydande störning. Utöver dessa sektor-
överskridande faktorer kan det också finnas skäl att beakta sektor-
specifika faktorer (artikel 6). 
 
Följande sektoröverskridande faktorer ska beaktas.  

• Det antal användare som är beroende av den tjänst som den be-
rörda enheten tillhandahåller.  

• Hur beroende andra sektorer enligt bilaga 2 till NIS-direktivet 
är av den tjänst som enheten tillhandahåller.  

• Vilken inverkan incidenter skulle kunna ha på ekonomisk och 
samhällelig verksamhet eller allmän säkerhet, uttryckt i grad och 
varaktighet.  

• Enhetens marknadsandel.  

• Hur stort geografiskt område som skulle kunna påverkas av en 
incident.  

• Enhetens betydelse för upprätthållandet av en tillräcklig tjänste-
nivå, med beaktande av tillgången till alternativa sätt för att till-
handahålla tjänsten.  
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För att fastställa om en incident skulle medföra en betydande stör-
ning vid tillhandahållandet av en samhällsviktig tjänst, bör medlems-
staterna beakta ett antal olika faktorer, såsom antalet användare 
som är beroende av tjänsten för privata eller yrkesmässiga ändamål. 
Användningen av tjänsten kan vara direkt, indirekt eller ske genom 
förmedling. Vid bedömningen av en incidents eventuella inverkan 
på ekonomisk och samhällelig verksamhet eller allmän säkerhet, ut-
tryckt i grad och varaktighet, bör medlemsstaterna också bedöma 
hur länge det sannolikt skulle ta tills avbrottet skulle börja ha en 
oacceptabel inverkan (skäl 27).  

Medlemsstaterna ska även, i lämpliga fall, beakta sektorspecifika 
faktorer. När det gäller energileverantörer kan sådana faktorer om-
fatta mängden eller andelen producerad nationell el, för oljeleveran-
törer mängden olja per dag, för lufttransport, inbegripet flygplatser 
och lufttrafikföretag, järnvägstransport och kusthamnar andelen 
nationell trafikmängd och antalet passagerare eller lastningar per år, 
för bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastrukturer deras bety-
delse för systemet på grundval av samlade tillgångar eller förhållan-
det mellan dessa tillgångar och BNP, för hälso- och sjukvårdssektorn 
antalet patienter som leverantören vårdar per år, för produktion, 
bearbetning och leverans av vatten, volym, antal och typer av använ-
dare, inbegripet t.ex. sjukhus, offentlig sektor, organisationer och 
personer samt förekomsten av alternativa vattenkällor för samma 
geografiska område (skäl 28).  

Ett stöd i arbetet med att fastställa när en störning är betydande 
är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledningar7 
som bl.a. beskriver en modell för att bedöma acceptabel avbrottstid 
och bedömning av konsekvenser.  

För att fastställa vad som ska anses vara en betydande störning 
utifrån de sektoröverskridande faktorerna krävs det enligt utred-
ningens mening kunskap om verksamheten och om konsekvenser-
na av en incident. Vikten av verksamhetskunskap blir dock ännu 
tydligare vid bedömning av och framtagande av sektorspecifika fak-
torer. Det torde därför vara den myndighet som har kunskap om 
verksamhetsområdet som i första hand kan bedöma vad som ska 
anses vara en betydande störning.  

                                                                                                                                                          
7 Vägledning för samhällsviktig verksamhet, MSB620, januari 2014 och Vägledning för risk- 
och sårbarhetsanalys, MSB245, april 2011. 
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När det gäller bedömningen huruvida en incident medför en be-
tydande störning i den samhällsviktiga tjänsten finnas ett bra under-
lag eftersom myndigheter, landsting, kommuner m.fl. gör risk- och 
sårbarhetsanalyser med liknande bedömningar av konsekvenser och 
acceptabel avbrottstid m.m. Inför 2015 års risk- och sårbarhetsanalys-
arbete fick också samtliga myndigheter som omnämns i bilagan till 
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansva-
riga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (KBF) i uppdrag av 
regeringen att särskilt beakta och analysera informationssäkerhet ur 
olika perspektiv. I dessa sammanställningar bör finnas uppgifter och 
bedömningar som kan utgöra underlag i arbetet med att fastställa 
om en störning är betydande.  

I de fall det utifrån andra bestämmelser redan finns bedömningar 
avseende störningar i tillhandahållandet av tjänsten inom sektorn 
bör dessa givetvis användas i detta arbete. 

Utredningens bedömning är att tillsynsmyndigheten ska utfärda 
närmare föreskrifter som behövs för att fastställa om en incident med-
för en betydande störning.  

Tillsynsmyndigheten ska stödja MSB i arbetet i den samarbets-
grupp som inrättats genom NIS-direktivet och bistå MSB med in-
formation om antalet leverantörer och eventuella befintliga tröskel-
värden avseende betydande störning (artikel 5.7). I arbetet med att 
ta fram sektorspecifika faktorer har också samarbetsgruppen en 
viktig uppgift i att verka för att bedömningen blir enhetlig inom hela 
unionen, se avsnitt 11.3.3. 

Omfattas leverantören av NIS-direktivet – lex specialis 

I vissa fall är det otydligt i vilken utsträckning bestämmelserna i en 
EU-rättsakt motsvarar kraven i NIS-direktivet. I sådana fall ska till-
synsmyndigheterna lämna upplysning till leverantörerna av samhälls-
viktiga tjänster om annan lag eller bindande EU-rättsakt ska tillämpas 
i stället för den nya lagen. Detta gäller också när nya EU-rättsakter 
beslutas.  
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Slutsatser 

Utredningen konstaterar att de flesta offentliga verksamhetsutövare 
inom de sektorer och delsektorer som anges i NIS-direktivet redan 
gör analyser utifrån liknande krav genom till exempel risk- och sår-
barhetsanalyser som görs med stöd av krisberedskapsbestämmel-
serna. När det gäller enskilda verksamhetsutövare görs risk- och sår-
barhetsanalyser endast i begränsad omfattning inom till exempel 
energisektorn och finanssektorn.  

Utredningen anser därför att det mest effektiva sättet att identi-
fiera leverantörer av samhällsviktiga tjänster är att komplettera ett 
befintligt system. Det innebär att aktörer som är ansvariga för en 
verksamhet som tillhandahåller en sådan tjänst som anges i föreskrift-
en om samhällsviktiga tjänster ska undersöka om tillhandahållandet 
av tjänsten är beroende av nätverk och informationssystem och om 
en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhanda-
hållandet av tjänsten  

För de myndigheter och enskilda som redan i dag omfattas av 
ett krav på att göra risk- och säkerhetsanalyser kan, om det är lämp-
ligt, identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster ingå 
som en del i detta arbete. För andra aktörer blir kravet på en under-
sökning en ny uppgift.  

Utredningens bedömning är därför att det ska införas en bestäm-
melse om skyldighet för aktörer som är ansvariga för en verksam-
het som tillhandahåller en tjänst som anges i föreskriften om sam-
hällsviktiga tjänster att undersöka om tillhandahållandet av tjänsten 
är beroende av nätverk och informationssystem och om en incident 
skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänst-
en. Undersökningen ska dokumenteras. 

Under utredningens arbete har fråga uppkommit om vem som 
slutligen avgör vem som är en leverantör av en samhällsviktig tjänst 
i de fall tillsynsmyndigheten och den som tillhandahåller en samhälls-
viktig tjänst har olika uppfattningar. I ett sådant fall kan tillsyns-
myndigheten enligt utredningens uppfattning utfärda ett föreläggan-
de eller vidta andra åtgärder som kan överklagas och därmed prövas 
av domstol.  

Närmare bestämmelser om hur de sektoröverskridande kriteri-
erna i artikel 6 samt, i lämpliga fall, sektorspecifika kriterier ska be-
dömas, bör regleras i myndighetsföreskrifter som utfärdas av tillsyns-
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myndigheterna. Ett bemyndigande ska därför införas i den nya lagen. 
MSB ska ges tillfälle att yttra sig innan föreskrifterna meddelas.  

I den nya förordningen föreslås att tillsynsmyndigheterna ska 
lämna upplysning till leverantörerna av samhällsviktiga tjänster vid 
bedömning av om annan lag eller annan bindande EU-rättsakt ska 
tillämpas i stället för den nya lagen. 

6.2.3 Samhällsviktig tjänst i flera länder i EU 

Förslag. Tillhandahålls tjänsten även i andra länder i den Euro-
peiska unionen ska den nationella kontaktpunkten samråda med 
motsvarande funktion i andra berörda länder innan beslut om 
identifiering fattas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska företräda 
Sverige i bilaterala och multilaterala samråd när en samhällsviktig 
tjänst tillhandahålls i ett eller flera andra länder i den Europeiska 
unionen. 

Tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att yttra sig före sam-
rådet och vid behov lämna stöd till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap.  

Tillhandahålls tjänsten i två eller flera medlemsstater ska dessa med-
lemsstater samråda med varandra innan beslut om identifiering av 
leverantören fattas (artikel 5.4).  

Om en enhet tillhandahåller en samhällsviktig tjänst i två eller flera 
medlemsstater, bör dessa medlemsstater vid identifieringsförfaran-
det föra bilaterala eller multilaterala diskussioner med varandra. 
Denna samrådsprocess är avsedd att hjälpa medlemsstaterna att be-
döma om leverantören i fråga är av kritisk betydelse när det gäller 
gränsöverskridande inverkan, varigenom varje berörd medlemsstat 
ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter avseende riskerna med 
de tjänster som tillhandahålls. I denna process bör de berörda med-
lemsstaterna beakta varandras synpunkter, och bör i detta avseende 
kunna begära bistånd från samarbetsgruppen, som har detta som en 
av sina uppgifter (artikel 11.3 l). 

I den samarbetsgrupp som inrättats genom direktivet ska Sverige 
företrädas av MSB, se avsnitt 11.3. Mot bakgrund härav och efter-
som utredningen föreslår att MSB ska ha det samordnande ansvaret 
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att bedöma vilka tjänster som är att betrakta som samhällsviktiga är 
det enligt utredningen lämpligt att MSB ska ansvara för att samråda 
med andra medlemsstater innan man fattar beslut om att identifiera 
en leverantör av en samhällsviktig tjänst. En bestämmelse om detta 
föreslås i den nya förordningen. 

Inför samrådet bör MSB ha kontakt med berörd tillsynsmyndig-
het eftersom det i sektorerna redan finns upparbetade samverkans-
kanaler med motsvarande myndigheter i Europa. Denna erfarenhet 
och kunskap inom sektorerna ska tas tillvara och tillsynsmyndig-
heterna ska vid behov lämna stöd till MSB inför bilaterala samråd. 
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7 Säkerhetskrav och 
incidentrapportering  
– leverantörer av  
samhällsviktiga tjänster 

7.1 Inledning 

Den tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter för både offent-
lig sektor, näringsliv och medborgare. Detta har lett till ökade krav 
på att information ska vara tillgänglig dygnet runt och oavsett var in-
formationen finns. För att tillgodose dessa krav är nätverk och infor-
mationssystem i allt större utsträckning sammankopplade eller bero-
ende av varandra. Ökad funktionalitet och ömsesidiga beroenden har 
medfört att nya hot, risker och sårbarheter har introducerats, såsom 
brister i uppdatering, handhavandefel, tekniska fel, olyckor och brott. 

Samhället måste fungera även vid störningar, olyckor, kriser och 
krig. För samhällets funktionalitet är det i många fall av avgörande 
betydelse att information är tillgänglig, riktig, att konfidentialiteten 
upprätthålls samt att den är spårbar. Eftersom information i de flesta 
fall hanteras i nätverk och informationssystem när det gäller sam-
hällsviktiga tjänster är det av stor vikt att dessa är tillräckligt säkra. 
I många fall är också systemen helt avgörande för att kunna tillhanda-
hålla tjänsten. Konsekvenserna av ett driftavbrott i nätverk och 
informationssystem kan bli stora och oöverskådliga. När en aktör med 
många kunder drabbas av driftstörningar kan konsekvenserna bli 
kännbara och oväntade på många håll samtidigt. 

Det blir därför viktigt att leverantörer som tillhandahåller sam-
hällsviktiga tjänster analyserar hot, risker och befintliga men även 
potentiella sårbarheter i nätverk och informationssystem som till-
handahåller samhällsviktiga tjänster för att kunna vidta adekvata 
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säkerhetsåtgärder. Leverantörerna bör även identifiera vilka skade-
konsekvenser ett driftavbrott medför. 

Information om incidenter blir alltmer värdefull för allmänheten 
och företag för att kunna hantera och förebygga incidenter i den egna 
verksamheten. Redan i dag tillhandhålls information om incidenter 
på nationella webbplatser, till exempel www.cert.se. I NIS-direktivet 
föreslås att CSIRT-nätverket ska upprätthålla en webbplats där allmän 
information om allvarliga incidenter i unionen görs tillgänglig för 
allmänheten. Informationen ska dock vara särskilt inriktad på före-
tags intressen och behov. CSIRT-enheter uppmuntras att på frivillig 
väg tillhandahålla information till denna webbplats. I vissa fall finns 
det säkerhetsskäl som medför att den information som görs tillgäng-
lig bör vara begränsad. Det kan till exempel röra sig om säkerhets-
brister som skulle kunna utnyttjas av en antagonist. 

I detta kapitel behandlas kraven på leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster. Kraven beträffande leverantörer av digitala tjänster behand-
las i avsnitt 10.3. 

7.2 Nuvarande reglering 

Samhällsviktiga tjänster tillhandhålls av statliga myndigheter, kom-
muner, landsting samt privata aktörer på alla nivåer från lokalt till 
nationellt. 

I många fall tillhandahåller en verksamhet både samhällsviktiga och 
icke samhällsviktiga tjänster. Luftfartssektorn tillhandahåller till exem-
pel skötsel av start- och landningsbanor, men också tjänster som inte 
kan betraktas som samhällsviktiga, såsom butiksområden. Kraven på 
incidentrapportering och säkerhetskraven i NIS-direktivet omfattar 
endast sådana tjänster som är samhällsviktiga. 

7.2.1 Säkerhetsåtgärder 

Leverantörer inom de sektorer som omfattas av NIS-direktivet om-
fattas även av annan lagstiftning som rör säkerhetsåtgärder. Kraven 
på säkerhetsåtgärderna utgår från de förhållanden och skyddsbehov 
som råder inom respektive sektor. Ett exempel är krav på drift-
säkerhet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och 
elektroniska kommunikationstjänster. De aktörerna ska vidta tek-
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niska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksam-
heten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet1. Syftet med bestäm-
melsen är att bidra till effektiva elektroniska kommunikationer samt 
att skapa en grundläggande driftsäkerhetsnivå för dessa. Med drift-
säkerhet avses främst upprätthållande av funktion och tillgänglighet, 
men även uthållighet vid extraordinära händelser. I Post- och tele-
styrelsens föreskrifter om krav på driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) 
förtydligas vilka åtgärder som tillhandahållaren ska vidta för att leva 
upp till lagens krav på en grundläggande driftsäkerhet. Det är bland 
annat regler om övergripande driftsäkerhetsarbete, dokumentation 
av tillgångar och förbindelser, riskanalys och konsekvensanalys, in-
cidenthantering, kontinuitetsplanering, åtgärder efter riskbedöm-
ning, åtgärder avseende åtkomst och behörighet och åtgärder avse-
ende övervakning och beredskap. 

Det finns också mer övergripande bestämmelser om säkerhets-
åtgärder. Bestämmelser om tekniska och organisatoriska åtgärder 
när det gäller personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen 
(1998:204). Till exempel ska den som omfattas av personuppgifts-
lagen och är personuppgiftsansvarig vidta lämpliga tekniska och orga-
nisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna (31 § 
personuppgiftslagen). Till tekniska åtgärder räknas saker som brand-
väggar, krypteringsfunktioner och antivirus, medan organisatoriska 
åtgärder handlar om hur säkerhetsarbetet organiseras, styrs och följs 
upp med hjälp av rutiner, instruktioner och policyer. Generellt 
gäller att ju känsligare personuppgifterna är eller ju fler personupp-
gifter som hanteras, desto mer omfattande bör säkerhetsåtgärderna 
vara. När man gör en lämplighetsbedömning, det vill säga bestämmer 
vilken säkerhetsnivå man ska ha, ska man tänka på att åtgärderna ska 
ge en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till tillgänglig teknik, 
kostnaden för åtgärderna, om det finns några särskilda risker med 
behandlingen samt hur pass känsliga uppgifterna är. I Datainspek-
tionens allmänna råd2 finns en närmare beskrivning av säkerhetsåt-
gärder.  

I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-
ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (KBF) finns 
bestämmelser för statliga myndigheters informationssäkerhet som 

                                                                                                                                                          
1 5 kap. 6 b § lagen (2003:389)om elektronisk kommunikation. 
2 Säkerhet för personuppgifter, Datainspektionens allmänna råd, reviderad november 2008. 
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gäller om inte något annat följer av lag eller annan förordning. Varje 
myndighet ansvarar för att egna informationssystem uppfyller så-
dana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens 
verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Behovet av säkra 
ledningssystem ska särskilt beaktas (19 § KBF). Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) får meddela verkställighets-
föreskrifter om säkerhetskraven. I MSB:s föreskrifter och allmänna 
råd om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1, 
finns bestämmelser om ledningssystem för informationssäkerhet, 
krav på informationssäkerhetsarbetet, intern incidenthantering och 
kontinuitetshantering. 

7.2.2 Incidentrapportering 

Incidentrapportering enligt förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder  
vid höjd beredskap  

För statliga myndigheter som omfattas av KBF gäller sedan den 
1 april 2016 krav på att rapportera allvarliga it-incidenter (20 § KBF 
och MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters 
rapportering av it-incidenter, MSBFS 2016:2). 

Statliga myndigheter är skyldiga att, till stöd för arbetet med sam-
hällets informationssäkerhet, skyndsamt rapportera it-incidenter som 
inträffat i myndighetens informationssystem och som allvarligt kan 
påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten 
ansvarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en 
annan organisation.  

Rapportering ska ske till MSB (20 § KBF). En myndighet som 
tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i samband med 
rapportering informera och vid behov samråda med den eller de upp-
dragsgivare som berörs av incidenten. 

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte incidenter som ska rap-
porteras till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten enligt 10 a § säker-
hetsskyddsförordningen (1996:633). Exempel på sådana incidenter 
är incidenter i informationssystem där sekretessbelagda uppgifter 
som rör rikets säkerhet behandlas eller i system som särskilt behöver 
skyddas mot terrorism. 
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Om det kan antas att en incident som rapporterats till MSB har 
sin grund i en brottslig gärning, ska MSB skyndsamt uppmana den 
rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen. 

MSB:s tillämpningsföreskrifter 

MSB har meddelat närmare föreskrifter rapportering av it-incidenter3.  
De rapporteringspliktiga it-incidenterna utgöras av kategorierna 

1. störning i mjuk- eller hårdvara, 

2. störning i driftmiljö, 

3. informationsförlust eller informationsläckage, 

4. informationsförvanskning, 

5. hindrad tillgång till information, 

6. säkerhetsbrist i en produkt, 

7. angrepp, 

8. handhavandefel, 

9. oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur, eller 

10.  annan plötslig oförutsedd händelse som lett till skada (3 §). 

Varje myndighet ska rapportera en it-incident senast 24 timmar efter 
det att myndigheten upptäckt incidenten (4 §). Rapporterna ska läm-
nas till MSB via anvisade kontaktvägar (5 §). 

En rapport ska innehålla 

• myndighetens namn, 

• en beskrivning av it-incidenten som även inkluderar en övergri-
pande redovisning av händelseförlopp och vidtagna åtgärder, 

• den exakta eller uppskattade tidpunkten för när it-incidenten 
inträffade, 

• när myndigheten upptäckte it-incidenten och om den alltjämt 
pågår eller är avslutad, 

                                                                                                                                                          
3 MBSFS 2016:2. 
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• till vilken eller vilka kategorier enligt 3 § som it-incidenten hör, 
samt 

• myndighetens initiala bedömning av it-incidentens omfattning och 
konsekvenser, både faktiska och potentiella. 

I rapporten ska om möjligt även anges bedömd sekretess för den 
information som rapporteras in. Om den rapporterande myndighet-
en vid sin interna incidentutredning konstaterar att inrapporterade 
uppgifter om kategorier, omfattning och konsekvenser varit miss-
visande eller felaktiga ska myndigheten komplettera eller korrigera 
sin rapport så snart som möjligt (6 §). 

På begäran av MSB ska en rapporterande myndighet lämna upp-
gifter som kompletterar rapporteringen. Sådana uppgifter ska lämnas 
snarast, om inget annat överenskommits med MSB (7 §). 

En myndighet som inte kan lämna en rapport får i samråd med 
MSB lämna en preliminär rapport. Samråd ska ske innan tidsfristen 
för rapportering går ut. Rapporten ska innehålla den information som 
finns att tillgå vid inrapporteringstillfället samt när myndigheten 
upptäckte it-incidenten, om den fortfarande pågår eller är avslutad, 
samt vilken eller vilka kategorier som orsakat incidenten. Den full-
ständiga rapporten ska i ett sådant fall lämnas senast två veckor från 
det att it-incidenten upptäcktes (8 §). 

Om en myndighet överlåter en del av sin informationshantering 
till en icke statlig aktör ska myndigheten, i överlåtelseavtalet, se till att 
motparten åtar sig att rapportera it-incidenter i berörda system till 
myndigheten på ett sätt som motsvarar kraven enligt MSB:s före-
skrifter. Myndigheten ska utan dröjsmål vidarebefordra en sådan 
rapport till MSB. Den skyldigheten gäller med avseende på avtal som 
träffas efter den 4 april 2016 (9 §). 

En myndighet som har polisanmält en it-incident behöver inte 
lämna en rapport utan endast en kopia på polisanmälan (10 §). 

MSB tog i samband med att obligatoriet infördes fram både metod-
stöd och en kryptolösning för säker kommunikation. Myndigheten 
har därefter stegvis utvecklat funktionen för it-incidentrapportering, 
exempelvis pågår arbete med att ta fram ett tekniskt rapporterings-
verktyg vilket kommer att underlätta det praktiska arbetet för de 
rapporterande myndigheterna. Verktyget beräknas kunna tillhanda-
hållas under 2017. Det sker dessutom ett kontinuerligt arbete med 
att förbättra och förfina metodstödet för rapporteringen. MSB arbetar 
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aktivt i förhållande till rapporteringsskyldiga myndigheter för att 
underlätta tillämpningen av regelverket och säkerställa en hög rap-
porteringsgrad.  

Innan obligatoriet infördes hanterade MSB 40–80 incidenter per 
år som rapporterats in av olika aktörer i samhället, både privata och 
offentliga. Antalet inrapporterade incidenter har ökat från och med 
april 2016. 

Av 244 rapporteringsskyldiga myndigheter har 77 myndigheter 
lämnat it-incidentrapporter till MSB under 2016. Åtta myndigheter 
har rapporterat fem eller fler incidenter. Den myndighet som rappor-
terat flest har rapporterat 20 incidenter. Trettionio myndigheter har 
rapporterat endast en incident. Huvuddelen av dessa incidenter var 
av begränsad/okänd eller ej angiven betydelse för verksamhetsviktiga 
tjänster. De vanligaste incidentkategorierna är störning i driftmiljön 
och angrepp. Den vanligaste konsekvensen av de rapporterade inci-
denterna är hindrande av tillgång till information. Sammanlagt har 
det under 2016 inkommit 214 incidentrapporter. Av dessa har 12 in-
cidenter polisanmälts. Rapportflödet har varit relativt jämnt med 
runt 25 rapporter i månaden, bortsett från sommarmånaderna juli 
och augusti där antalet gick ner. Nedgången kan sannolikt till viss 
del förklaras av att färre användare är aktiva i systemen och att det 
sker mindre drift- och utvecklingsåtgärder i it-miljöer under sommar-
en. Säkerhetspolisen har under 2016 fått in tre it-incidentrapporter 
enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen. Försvarsmakten har inga 
uppgifter att lämna avseende rapporterade incidenter eftersom de 
under 2016 inte fått in några formella rapporter enligt 10 a § säker-
hetsskyddsförordningen4.  

Där det kan antas att incidenten har sin grund i en brottslig gär-
ning har MSB i enlighet med förordningen (20 § KBF) uppmanat den 
rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen. Upp-
maningen sker enligt MSB dels genom ett automatsvar, dels genom 
personlig kontakt.  

Informationsutbytet mellan Polismyndigheten och MSB regleras 
i en överenskommelse. 

Det har visat sig att rapporteringsfrekvensen skiljer sig åt mellan 
olika myndigheter. Förklaringarna till den ojämna rapporteringen kan 
enligt MSB vara flera. Att en myndighet inte rapporterar kan bero 
                                                                                                                                                          
4 MSB:s Årsrapport It-incidentrapportering 2016, dnr 2016-6304-7. 
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på att säkerheten är så god att några rapporteringspliktiga inciden-
ter inte inträffar. Det kan emellertid även bero på att det finns så-
dana säkerhetsbrister att incidenter, exempelvis intrång, inte upptäcks. 
Vissa myndigheter har framfört att tillämpliga sekretessregler för 
inrapporterade it-incidenter inte upplevs som tillräckligt heltäckande 
och att detta har bidragit till att incidenter inte rapporteras alls alter-
nativt att rapporten innehåller endast knapphändig information om 
vad som hänt. MSB arbetar aktivt med att öka benägenheten att 
rapportera. 

Utöver bestämmelserna i KBF finns ytterligare bestämmelser om 
rapporteringsskyldighet för incidenter, bland annat i lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation, lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden och i den kommande regleringen i direktiv (EU) 
2015/2366 av den 25 november 2016 om betaltjänster på den inre 
marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG 
och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upp-
hävande av direktiv 2007/64/EG (det andra betaltjänstdirektivet). 

Incidentrapportering enligt lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation 

Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en all-
mänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst är skyldig att utan 
onödigt dröjsmål rapportera störningar eller avbrott av betydande 
omfattning till Post- och telestyrelsen enligt 5 kap. 6 c § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Av Post- och 
telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av stör-
ningar eller avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2) fram-
går på vilket sätt den skyldigheten ska fullgöras och om undantag 
från skyldigheten. 

Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommu-
nikationstjänster ska utan onödigt dröjsmål underrätta PTS om inte-
gritetsincidenter. Med integritetsincident avses en händelse som leder 
till oavsiktlig eller otillåten utplåning, förlust eller ändring, eller 
otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till uppgifter som be-
handlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga elek-
troniska kommunikationstjänster. Om incidenten kan antas inverka 
negativt på de abonnenter eller användare som de behandlade upp-
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gifterna berör, eller om tillsynsmyndigheten begär det, ska även dessa 
underrättas utan onödigt dröjsmål. (6 kap. 1 och 4 a §§ LEK). 

Rapportering av händelser av väsentlig betydelse enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden. 

En börs, dvs. ett svenskt företag som har fått tillstånd att driva en 
reglerad marknad, ska enligt lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden identifiera och hantera de risker som kan uppstå i verksam-
heten och ha säkra tekniska system (13 kap. 1 § tredje stycket 1 och 
2). För bl.a. företag som ansöker om tillstånd att som börs driva en 
reglerad marknad eller en handelsplattform gäller Finansinspektion-
ens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. 
Av föreskrifterna framgår att ett företag som ansöker om sådant 
tillstånd till sin ansökan ska bifoga en verksamhetsplan (1 a kap. 3 § 5 
och 12 kap. 8 § värdepappersmarknadslagen). I verksamhetsplanen 
ska det också finnas en hänvisning till eventuella riktlinjer för han-
tering av händelser av väsentlig betydelse, som företaget fastställt i 
enlighet med Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2013:11) om 
rapportering av händelser av väsentlig betydelse (1 a kap. 20 §). 

Direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2016 om betaltjänster 
på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 
och om upphävande av direktiv 2007/64/EG. 

I november 2015 antogs det andra betaltjänstdirektivet med syfte 
att bidra till att utveckla en EU-omfattande marknad för elektro-
niska betalningar och till att skapa bättre förutsättningar för säkra 
och effektiva betalningar. Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser 
som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker i samband 
med betaltjänstleverantörers kommunikation med betaltjänstanvän-
dare, till exempel i fråga om en betalningstransaktion. 

Av artikel 96.1 följer att betaltjänstleverantörer vid allvarliga ope-
rativa eller säkerhetsincidenter utan onödigt dröjsmål ska underrätta 
den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Om incidenten på-
verkar eller kan påverka betaltjänstanvändarnas ekonomiska intres-
sen ska leverantören dessutom utan onödigt dröjsmål informera 
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användarna om incidenten och om alla tillgängliga åtgärder som de 
kan vidta för att begränsa dess negativa effekter. 

Enligt artikel 96.2 ska den behöriga myndigheten i hemmedlems-
staten, efter att ha mottagit en underrättelse som avses i artikel 96.1, 
utan onödigt dröjsmål låta EBA och ECB ta del av relevanta upp-
gifter om incidenten. Myndigheten ska också, efter att ha gjort en 
bedömning av incidentens relevans för andra berörda myndigheter i 
den medlemsstaten, informera dem om incidenten. 

7.3 NIS-direktivet 

7.3.1 Säkerhetsåtgärder 

Förslag: Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett 
systematisk och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.  

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta ändamåls-
enliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk och infor-
mationssystem som de använder i sin verksamhet. Med beaktande 
av den senaste tekniska utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa 
en nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem som är 
lämplig i förhållande till den föreliggande risken. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta lämpliga åt-
gärder för att förebygga och minimera verkningarna av inciden-
ter som påverkar säkerheten i nätverk och informationssystem 
som används för att tillhandahålla sådana samhällsviktiga tjänster, 
i syfte att säkerställa kontinuiteten i dessa tjänster. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys 
som ska ligga till grund för val av säkerhetsåtgärder. I analysen 
ska ingå en åtgärdsplan. Analysen ska dokumenteras och upp-
dateras årligen. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om ett systematiskt och riskbaserat informations-
säkerhetsarbete och den närmare utformningen av säkerhets-
åtgärder. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna råd 
och stöd till tillsynsmyndigheterna vid utarbetandet av myndig-
hetsföreskrifter. 
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Med säkerhet i nätverk och informationssystem avses i NIS-direk-
tivet systemens förmåga att vid en viss tillförlitlighetsnivå motstå 
åtgärder som undergräver tillgängligheten, autenticiteten, riktighet-
en, eller konfidentialiteten hos lagrade, överförda eller behandlade 
uppgifter eller hos de besläktade tjänster som erbjuds genom eller är 
tillgängliga via dessa nätverk och informationssystem (artikel 4.2). 

Nätverks och informationssystems tillförlitlighet och säkerhet 
är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och i 
synnerhet för den inre marknadens funktion. Systemen har en 
viktig roll för att underlätta gränsöverskridande rörlighet för varor, 
tjänster och personer. Genom NIS-direktivet införs gemensamma 
säkerhetskrav för leverantörer av samhällsviktiga tjänster i unionen. 

Bestämmelser om säkerhetsåtgärder i nätverk och informations-
system finns i flera av de sektorer som omfattas av NIS-direktivet 
både i nationella bestämmelser och i EU-rättsakter. Regleringen är 
emellertid inte heltäckande och i några fall är syftet med säkerhets-
åtgärderna ett annat än det som anges i NIS-direktivet. Utredning-
ens bedömning är därför att det måste införas bestämmelser med 
krav på säkerhetsåtgärder enligt NIS-direktivet. 

Om det i en sektorspecifik unionsrättsakt föreskrivs krav på att 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller leverantörer av digitala 
tjänster antingen ska säkerställa säkerheten i sina nätverk och infor-
mationssystem eller rapportera incidenter, ska bestämmelserna i den 
sektorspecifika unionsrättsakten tillämpas, förutsatt att verkan av 
kraven i fråga minst motsvarar verkan av skyldigheterna i NIS-direk-
tivet (artikel 1.7). Angående denna princip om lex specialis, se av-
snitt 5.4. 

Riskhantering 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta ändamålsenliga 
och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för att han-
tera risker som hotar säkerheten i nätverk och informationssystem 
som de använder i sin verksamhet. Åtgärderna ska, med beaktande 
av den senaste tekniska utvecklingen, säkerställa en nivå på säker-
heten i nätverk och informationssystem som är lämplig i förhållan-
de till den föreliggande risken (artikel 14.1). 
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Med risk avses i NIS-direktivet en rimlig identifierbar omstän-
dighet eller händelse med en potentiell negativ inverkan på säker-
heten i nätverk och informationssystem (artikel 4.9). Riskhantering 
omfattar åtgärder för att identifiera alla incidentrisker samt att ta 
fram åtgärder för att förebygga, upptäcka och hantera incidenter 
för att begränsa deras inverkan. Säkerheten i nätverk och informa-
tionssystem omfattar lagrade, överförda och behandlade uppgifters 
säkerhet (skäl 46).  

Den nationella strategi som ska antas enligt artikel 7 ska omfatta 
en riskbedömningsplan. 

Incidenthantering 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska också vidta lämpliga 
åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter 
som påverkar säkerheten i nätverk och informationssystem som 
används för att tillhandahålla sådana samhällsviktiga tjänster, i syfte 
att säkerställa kontinuiteten i dessa tjänster (artikel 14.2). 

Med incidenthantering avses alla förfaranden som stöder upp-
täckt, analys och begränsning av en incident och åtgärder mot en 
incident (artikel 4.8). I detta arbete är det viktigt att dra lärdom om 
incidenter som har inträffat. Det är därför viktigt att den rappor-
terande leverantören får del av den ytterligare information som 
CSIRT-enheten fått eller upprättat om incidenten. Sådan informa-
tion bidrar till en effektiv hantering av både pågående och framtida 
incidenter (artikel 14.5 andra stycket), se avsnitt 11.2.3.  

Tekniska och organisatoriska åtgärder  

Säkerhetsåtgärder för informationssäkerhet omfattar åtgärder inom 
det administrativa och tekniska säkerhetsområdet. Med teknisk säker-
het brukar avses områdena it-säkerhet (data- och kommunikations-
säkerhet) och fysisk säkerhet. I begreppet tekniska åtgärder ingår 
bl.a. skydd mot oönskad förändring, skydd mot obehörig insyn, att 
behöriga har åtkomst vid rätt tillfälle, skydd av personer, lokaler 
och utrustning av betydelse för informationssäkerhet samt skydd vid 
överföring av data. Skyddsåtgärderna ingår i det som brukar be-
nämnas teknisk säkerhet. I begreppet organisatoriska åtgärder ingår 
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bl.a. att upprätta styrdokument, utforma rutiner, övervaka efter-
levnad samt genomföra uppföljningar; det som brukar benämnas 
administrativ säkerhet5.  

Leverantören av den samhällsviktiga tjänsten är ansvarig för att 
säkerställa säkerheten i de nätverk och informationssystem som leve-
rantören använder. Säkerhetskraven gäller för leverantören oavsett 
om denne sköter underhållet av sina nätverk och informationssystem 
internt eller lägger ut uppgifterna på entreprenad (skäl 52). 

För att identifiera vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som 
är relevanta för leverantörerna i de olika sektorerna är det nödvän-
digt att känna till vad det är som ska skyddas, mot vad och i vilket 
syfte.  

I den undersökning som leverantören gjort för att identifiera om 
den samhällsviktiga tjänst som leverantören tillhandahåller omfattas 
av bestämmelserna i den nya lagen framgår vilka nätverk och in-
formationssystem som används för att tillhandahålla tjänsten, se av-
snitt 6.2.2.  

En förutsättning för att kunna vidta ändamålsenliga och propor-
tionella säkerhetsåtgärder som är anpassade till riskerna är enligt ut-
redningens mening att leverantören genomför en riskanalys. Leveran-
törer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster ska därför beskriva 
och bedöma relevanta hot och risker som de föreslagna säkerhets-
åtgärderna är tänkta att hantera. Analysen ska också beskriva och 
bedöma hur effektiva befintliga säkerhetsåtgärder är i förhållande 
till kända sårbarheter. Vidare bör leverantören identifiera poten-
tiella sårbarheter. Det bör framgå av analysen vilka negativa kon-
sekvenser en incident skulle kunna medföra. Denna riskanalys har 
därför ett annat syfte än risk- och sårbarhetsanalyser som görs med 
anledning av krisberedskap och höjd beredskap, se avsnitt 6.2.1. 
Analysen kan dock ingå som en del i andra liknande säkerhets- och 
riskanalyser som genomförs i leverantörens verksamhet. 

Säkerhetsåtgärderna ska säkerställa en nivå på säkerheten i nät-
verk och informationssystem som är lämplig i förhållande till den 
föreliggande risken. Säkerhetsåtgärder ska också förebygga och mini-
mera verkningar av incidenter som påverkar säkerheten i syfte att 
säkerställa kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten.  

                                                                                                                                                          
5 Terminologi för informationssäkerhet, Teknisk rapport SIS-TR 50:2015. 



Säkerhetskrav och incidentrapportering … SOU 2017:36 

132 

De tekniska och organisatoriska åtgärder som leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster ska vidta bör inte innebära krav på att 
någon särskild kommersiell informations- och kommunikations-
teknisk produkt utformas, utvecklas eller tillverkas på ett visst sätt 
(skäl 51). Trots att hårdvarutillverkare och mjukvaruutvecklare 
varken är leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller leverantörer 
av digitala tjänster, ökar deras produkter säkerheten i nätverk och 
informationssystem. De spelar därför en viktig roll när det gäller 
att göra det möjligt för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
leverantörer av digitala tjänster att skydda sina nätverk och in-
formationssystem. Sådana hårdvaru- och mjukvaruprodukter om-
fattas redan av befintliga bestämmelser om produktansvar (skäl 50).  

När leverantören beslutar om vilka säkerhetsåtgärder som ska 
vidtas ska den senaste tekniska utvecklingen beaktas, dvs. samtliga 
tekniska lösningar som vid var tid finns tillgängliga på marknaden. 
Teknisk utveckling kan dels medföra att behovet av säkerhetsåtgärd-
er förändras, dels innebära nya möjligheter att vidta effektiva säker-
hetsåtgärder. Det innebär också att säkerhetskraven regelbundet 
måste ses över för att säkerställa en hög nivå av säkerhet i nätverk 
och informationssystem som används för att tillhandahålla sam-
hällsviktiga tjänster. Har en incident inträffat bör det medföra att 
säkerhetsåtgärderna skyndsamt ses över. Underlåtenhet att vidta 
säkerhetsåtgärder kan medföra beslut om sanktionsavgift. 

Bedömningarna i analysen ska ligga till grund för valet av säker-
hetsåtgärder och ska också kunna användas som beslutsstöd för 
leverantörens prioriteringar och avvägningar mellan olika typer av 
säkerhetsåtgärder i förhållande till tjänstens funktionalitet samt finan-
siella och administrativa konsekvenser. Behandlas personuppgifter 
är det också nödvändigt att försäkra sig om att skyddet för den per-
sonliga integriteten upprätthålls enligt de bestämmelser som gäller 
för personuppgiftsbehandling. 

Analysen ska dokumenteras och kompletteras med en åtgärds-
plan. Analysen ska uppdateras årligen. 

Riskanalysen bör också används som underlag när sektorsvisa 
myndighetsföreskrifter utformas. 

En förutsättning för en väl anpassad säkerhet i nätverk och infor-
mationssystem är att det bedrivs ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. Det är ett sätt för verksamhetens led-
ning att på ett systematiskt sätt styra arbetet med informationssäker-



SOU 2017:36 Säkerhetskrav och incidentrapportering … 

133 

het i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering. 
En del i detta arbete är olika typer av analyser, till exempel verk-
samhetsanalys, riskanalys och GAP-analys. Arbetet bör utgå från 
en godkänd europeisk eller internationell standard utan att ställa krav 
på att en viss standard måste användas. För att skapa en gemensam 
grund för leverantörer av samhällsviktiga tjänster anser utredningen 
att det ska införas ett krav på att leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster bedriver ett systematiskt och riskbaserat informationssäker-
hetsarbete samt att regeringen eller den myndighet regeringen be-
stämmer ska få meddela föreskrifter om ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete enligt den nya lagen. Föreskrifter om systema-
tiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete finns redan i dag 
för statliga myndigheter i Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskaps föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters 
informationssäkerhet, MSBFS 2016:1, se avsnitt 7.2.1. Det bör där-
för vara MSB som vid behov får utfärda generella föreskrifter om 
hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för samtliga sektorer 
kan bedrivas.  

Det har under utredningens arbete framförts att detta i stället 
borde göras av tillsynsmyndigheterna med vägledning från MSB. 
Utredningen menar dock, i och med att MSB redan föreskrivit om 
ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete för 
statliga myndigheter, att det är mest effektivt om MSB föreskriver 
om en gemensam grund även på den nya lagens tillämpningsområde.  

När det gäller föreskrifter för verksamheterna inom de sju olika 
sektorerna anser utredningen, mot bakgrund av att nätverk och in-
formationssystem är en integrerad del av verksamheten, att det är den 
myndighet med kunskap om verksamheten som ska ha ansvaret för 
att utfärda föreskrifter. I den nya förordningen föreslås därför att 
tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter om ut-
formningen av säkerhetsåtgärder. Viktiga underlag i föreskriftsarbet-
et är riskanalysen, resultaten från tillsyn och de incidentrapporter 
som leverantörerna inom respektive sektor har lämnat till CSIRT-
enheten. Som anges i avsnitt 11.2.6 ska tillsynsmyndigheten få del 
av samtliga incidentrapporter för sin sektor. I föreskriftsarbetet bör 
tillsynsmyndigheten vid behov inhämta synpunkter från andra myn-
digheter som är verksamma inom sektorn samt från de nätverk som 
finns inom sektorerna. I den nya förordningen föreslås att MSB ska 
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lämna stöd till tillsynsmyndigheterna i föreskriftsarbetet samt ges 
tillfälle att yttra sig över föreskrifterna innan de meddelas. 

7.3.2 Incidentrapportering 

Förslag: Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska utan onödigt 
dröjsmål rapportera incidenter som har en betydande inverkan 
på kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänst de tillhandahåller. 
Rapporteringen ska göras till CSIRT-enheten (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap). 

För att fastställa om en incident har en betydande inverkan 
på kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten ska hänsyn fram-
för allt tas till följande faktorer.  

1. Det antal användare som påverkas av störningen av den sam-
hällsviktiga tjänsten. 

2. Hur länge incidenten varar. 

3. Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten. 

Rapporterna ska innehålla information som gör det möjligt för 
CSIRT-enheten att fastställa incidentens eventuella gränsöver-
skridande verkningar. 

Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den rappor-
terande parten. 

Är en leverantör av samhällsviktiga tjänster beroende av en 
tredjepartsleverantör av digitala tjänster för tillhandahållandet av 
en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig och 
ekonomisk verksamhet, ska leverantören av samhällsviktiga tjänst-
er rapportera varje betydande inverkan på kontinuiteten i den sam-
hällsviktiga tjänsten till följd av en incident som påverkar leve-
rantören av digitala tjänster. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vilka faktorer som ska användas för att av-
göra om en incident har betydande inverkan på kontinuiteten i 
en samhällsviktig tjänst och därför medför krav på rapportering, 
när incidentrapporteringen ska ske, på vilket sätt skyldigheten att 
rapportera incidenter ska fullgöras och incidentrapportens ut-
formning. 
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Tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att yttra sig innan före-
skrifter meddelas. 
 
Bedömning: Incidentrapporteringen bör ske efter att de första 
kritiska åtgärderna för att avhjälpa incidenten har vidtagits. På-
verkar incidenten fler leverantörer eller är incidenten gränsöver-
skridande bör rapporteringen ske snarast. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska, utan onödigt dröjsmål, 
till den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten rapportera in-
cidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i de sam-
hällsviktiga tjänster som de tillhandahåller. Rapporterna ska innehålla 
information som gör det möjligt för den behöriga myndigheten 
eller CSIRT-enheten att fastställa incidentens eventuella gränsöver-
skridande verkningar. Rapportering ska inte medföra ökat ansvar 
för den rapporterande parten. (artikel 14.3) 

Bestämmelser om incidentrapportering finns i flera av de sektorer 
som omfattas av NIS-direktivet. Regleringen är emellertid inte hel-
täckande och i några fall är syftet med incidentrapporteringen ett 
annat. Utredningens bedömning är därför att det måste införas be-
stämmelser med krav på incidentrapportering enligt NIS-direktivet. 

Vem ska rapportera 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska rapportera incidenter. 
Rapporteringskraven gäller för leverantören oavsett om leverantör-
en sköter underhållet av sina nätverk och informationssystem internt 
eller lägger ut uppgifterna på entreprenad (skäl 52).  

Ansvaret för incidentrapportering åligger den som identifierats 
som leverantör av samhällsviktiga tjänster.  

Underlåtenhet att rapportera incidenter kan medföra beslut om 
sanktionsavgift. 

När ska rapporteringen ske 

Enligt NIS-direktivet ska rapportering av incidenter ske utan onö-
digt dröjsmål (artikel 14.3). Någon närmare precisering anges inte i 
direktivet. 
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Incidentrapporteringen är en åtgärd för att förebygga och mini-
mera verkningar av incidenter för att säkerställa kontinuiteten i de 
samhällsviktiga tjänsterna.  

Att CSIRT-enheten ska underrättas utan onödigt dröjsmål när 
en incident som har en betydande inverkan på kontinuiteten i den 
samhällsviktiga tjänsten inträffat, betyder att den berörda leveran-
tören som regel ska lämna underrättelsen så snart de uppgifter som 
ska lämnas finns tillgängliga. Samtidigt är det inte rimligt att leveran-
tören, för att fullgöra sin underrättelseskyldighet, tvingas prioritera 
ned arbetet med att hantera den inträffade incidenten. CSIRT-en-
heten bör därför underrättas så snart detta kan ske utan att störa 
sådant prioriterat arbete. Internt utredningsarbete kan ofta fordras 
för att leverantören ska kunna sammanställa samtliga uppgifter som 
ska lämnas till CSIRT-enheten. Utredningens bedömning är, mot 
bakgrund av direktivets syfte att säkerställa kontinuitet i de sam-
hällsviktiga tjänsterna, att utgångspunkten bör vara att rapportering-
en inte ska inverka negativt på arbetet med att avhjälpa incidenten. 
Rapporteringen bör därför ske efter att de första kritiska åtgärderna 
för att avhjälpa incidenten har vidtagits. Påverkar incidenten där-
emot fler leverantörer eller är incidenten gränsöverskridande bör 
rapporteringen ske snarast för att konsekvenserna ska kunna be-
gränsas.  

En väl fungerande incidenthantering är en viktig del i det före-
byggande informationssäkerhetsarbetet som skapar förutsättningar 
för att anpassa säkerhetsåtgärder allteftersom hot och risker för-
ändras, se avsnitt 7.3.1. Det är därför viktigt att den rapporterande 
leverantören får återkoppling från CSIRT-enheten om relevant infor-
mation som skulle kunna bidra till effektiv hantering av incidenten 
och det fortsatta förebyggande arbetet, se avsnitt 11.2.3. 

Är incidenten gränsöverskridande ska andra berörda medlems-
stater informeras i de fall incidenten har en betydande inverkan på 
kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster i den medlemsstaten. I vissa 
fall kan det bli aktuellt att informera allmänheten för att det ska vara 
möjligt att förhindra en incident eller hantera en pågående incident, 
se avsnitt 11.2.3. I sådana fall torde det vara lämpligt att CSIRT-
enheten dels underrättas i direkt anslutning till den inträffade in-
cidenten om det som då är känt, dels erhåller fullständig informa-
tion om händelsen vid ett senare tillfälle när samtliga uppgifter har 
sammanställts. 
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Närmare bestämmelser om när rapporteringen ska ske får med-
delas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Utred-
ningens bedömning är att MSB ska meddela föreskrifter om detta. 
Tillsynsmyndigheterna ska beredas tillfälle att yttra sig innan före-
skrifter meddelas. 

Vilka incidenter ska rapporteras? 

Incidenter som rör Sveriges säkerhet ska inte rapporteras enligt den 
nya lagen. Sådana incidenter ska rapporteras enligt 10 a § säkerhet-
skyddsförordningen (1996:633), se avsnitt 5.4. Är leverantören som 
tillhandahåller tjänsten tveksam om vilket regelverk som gäller för 
en inträffad incident bör Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten kon-
taktas. Även MSB och tillsynsmyndigheten kan lämna stöd vid denna 
typ av frågor.  

Endast incidenter som har en betydande inverkan på kontinuitet-
en i de samhällsviktiga tjänster som leverantören tillhandahåller ska 
rapporteras. Med en incident avses en händelse med en faktisk nega-
tiv inverkan på säkerheten i nätverk och informationssystem (arti-
kel 4.7). För att avgöra om en incident har en betydande inverkan 
ska hänsyn framför allt tas till följande faktorer (artikel 14.4): 

1. Det antal användare som påverkas av störningen av den sam-
hällsviktiga tjänsten.  

2. Hur länge incidenten varar. 

3. Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten.  

Om leverantörer av samhällsviktiga tjänster är beroende av en tredje-
partsleverantör av digitala tjänster för att tillhandahålla en tjänst 
som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig och ekonomisk 
verksamhet, ska leverantörerna av samhällsviktiga tjänster rappor-
tera varje betydande inverkan på kontinuiteten i de samhällsviktiga 
tjänsterna till följd av en incident som påverkar leverantören av 
digitala tjänster (artikel 16.5). 

Endast händelser med en faktisk negativ inverkan på säkerheten 
i nätverk och informationssystem och som orsakat en betydande 
inverkan på kontinuiteten på tjänsten ska rapporteras. Kravet på att 
incidenten ska påverka kontinuiteten i tjänsten torde medföra att 
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incidenter som inverkar negativt på säkerheten i övrigt i nätverk och 
informationssystem inte behöver rapporteras. Det kan till exempel 
vara fråga om intrång i systemen som inte upptäckts och som inte 
heller syftar till att påverka kontinuiteten. Denna typ av incidenter 
kan för leverantörens del vara minst lika allvarliga och bör hante-
ras inom ramen för det ordinarie systematiska informationssäker-
hetsarbetet. För statliga myndigheter som omfattas kraven på it-
incidentrapportering enligt 20 § KBF ska samtliga incidenter som 
allvarligt kan påverka säkerheten i informationshanteringen rappor-
teras. Det bör därför vara möjligt att inom ramen för frivillig 
rapportering rapportera även andra incidenter än de som omfattas 
av den nya lagen, se avsnitt 7.3.4. 

Bedömningen av vilka incidenter som har en betydande inverkan 
på kontinuiteten i de samhällsviktiga tjänsterna bör utgå från de ovan 
nämnda faktorerna samt de förhållanden som finns inom respektive 
sektor. Beroende på vilken sektor som avses kan faktorerna också 
tillmätas olika vikt. Utredningen menar att denna bedömning bäst 
görs av en myndighet med god kunskap om verksamheten och, i de 
fall det är möjligt, i samverkan med befintliga nätverk inom sek-
torn. I de fall bestämmelser om driftsäkerhet finns för sektorn bör 
dessa användas som utgångspunkt i den utsträckning det är möjligt, 
t.ex. PTSFS 2015:2. Närmare föreskrifter om vilka faktorer som 
ska användas för att avgöra om en incident har betydande inverkan 
på kontinuiteten som medför krav på rapportering ska därför med-
delas i myndighetsföreskrifter. Ett bemyndigande ska därför föras 
in i den nya lagen. Utredningens bedömning är att tillsynsmyndig-
heten ska meddela sådana myndighetsföreskrifter. Det kan även finnas 
fördelar med att utforma faktorerna likartat inom de olika sektor-
erna. Denna typ av frågor bör enligt utredningen diskuteras i det 
nationella samarbetsforum som utredningen föreslår och som ska 
ledas av MSB.  

Den samarbetsgrupp som inrättats genom NIS-direktivet får ut-
arbeta och anta riktlinjer om incidentrapportering och om vilka 
faktorer som ska användas för fastställandet av hur betydande en 
incidents inverkan är (artikel 14.7). MSB är Sveriges representant i 
samarbetsgruppen. I den utsträckning samarbetsgruppen utarbetar 
och antar riktlinjer för skyldigheten att rapportera incidenter och 
vilka faktorer som ska användas bör MSB lämna råd och stöd till 
tillsynsmyndigheten vid utarbetandet av myndighetsföreskrifter. 



SOU 2017:36 Säkerhetskrav och incidentrapportering … 

139 

MSB ska också ges tillfälle att yttra sig innan sådana föreskrifter 
meddelas. 

Bedömningen av hur betydande en incidents inverkan är bör 
samordnas med förfarandet för fastställande om en störning är be-
tydande när leverantörer av samhällsviktiga tjänster identifieras, se 
avsnitt 6.2.2. 

Vem ska leverantörerna rapportera till? 

Rapporteringen ska enligt NIS-direktivet ske till den behöriga myn-
digheten eller CSIRT-enheten (artikel 14.3).  

Statliga myndigheter rapporterar i dag vissa it-incidenter till i 
första hand MSB. Utredningen föreslår i avsnitt 11.2.2 att MSB ska 
ha funktionen som CSIRT-enhet. Behöriga myndigheter ska utöva 
tillsyn och utredningen föreslår att det ska utses en tillsynsmyndig-
het för varje sektor, se avsnitt 8.5. I utredningsarbetet har diskuterats 
om incidentrapporteringen i stället bör ske till tillsynsmyndigheter-
na eftersom rapporteringen är ett av de viktigaste verktygen i tillsyns-
myndigheternas arbete med att granska regelefterlevnaden. Erfa-
renheter från arbetet med incidentrapporter enligt lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation är till exempel att tillsyn tillsammans 
med sanktionsmöjligheter är viktiga verktyg för att få till stånd en 
fungerande incidentrapportering, både när det gäller att incidenter 
rapporteras och att rapporternas innehåll blir tillfyllest. Flera till-
synsmyndigheter har också redan i dag upparbetade rutiner för in-
cidentrapportering. För att kunna bistå i hanteringen av en incident, 
varna andra som kan drabbas både nationellt och internationellt, 
analysera och återföra kunskap kring inträffade incidenter krävs en 
omfattande organisation och vissa tekniska lösningar. Mot bakgrund 
av CSIRT-enhetens roll och uppdrag avseende hantering av it-säker-
hetsincidenter samt att det redan finns en etablerad nationell funk-
tion för incidentrapportering på MSB är utredningens bedömning 
att incidentrapportering enligt NIS-direktivet ska göras till CSIRT-
enheten vid MSB. Leverantörerna ska enligt utredningens mening 
inte vara skyldiga att rapportera incidenter till tillsynsmyndigheten. 
För att tillgodose det behov av information om incidenter som finns 
hos tillsynsmyndigheterna ska det i stället åligga CSIRT-enheten att 
skyndsamt överlämna de incidentrapporter som lämnats av leve-
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rantörerna till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över den 
rapporterande leverantören, se avsnitt 11.2.6. Utformningen av rap-
porteringsstöd och verktyg kopplade till rapportering enligt den 
nya lagen bör göras i samarbete med respektive tillsynsmyndighet. 
Rapporterna ska också vara ett underlag när sektorsvisa myndig-
hetsföreskrifter utformas avseende tekniska och organisatoriska åt-
gärder. För de tillsynsmyndigheter som också har ansvar enligt KBF 
finns även ett behov av incidentrapporterna för att uppfylla krav på 
rapportering och lägesbilder i sin sektor.  

De nya bestämmelserna kan innebära att en leverantör måste 
rapportera samma incident till olika myndigheter men med olika 
syften, men så är fallet redan i dag för vissa leverantörer. Rappor-
teringen enligt NIS-direktivet ersätter inte sådan rapporterings-
skyldighet.  

Rapportens innehåll och utformning 

Rapporten ska innehålla uppgifter som gör det möjligt för CSIRT-
enheten att fastställa om incidenten har gränsöverskridande verk-
ningar (artikel 14.3). Enligt utredningens mening bör det också 
framgå om incidenten påverkar andra leverantörer i sektorn eller 
leverantörer i andra sektorer, se avsnitt 11.2.3. För att den natio-
nella kontaktpunkten ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt arti-
kel 10.3 bör rapporten också innehålla en beskrivning av vad som 
har inträffat, omfattningen och konsekvenserna av incidenten, vilka 
åtgärder som vidtagits för att minimera verkningarna av incidenten 
samt vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga liknande inciden-
ter i framtiden. Det ska vidare framgå av rapporten om incidenten 
är en följd av en incident hos en leverantör av digitala tjänster (arti-
kel 16.5).  

Rapporten ska också kunna utgöra grund för tillsynsmyndig-
hetens bedömning av om det finns anledning att vidta tillsynsåtgär-
der till följd av den inträffade händelsen.  

Rapporteringen får inte medföra ökat ansvar för den rapporte-
rande parten utöver det som följer av NIS-direktivet (artikel 14.3). 
Det går därmed inte att ställa krav på att leverantören ska utreda 
händelsen åt CSIRT-enheten. I och med att rapporten är lämnad 
upphör leverantörens skyldigheter när det gäller incidentrapportering.  
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För att inte ålägga leverantörerna en onödig administrativ börda 
bör rapporten i så stor utsträckning som möjligt utformas på sam-
ma sätt som annan incidentrapportering. Vägledning bör hämtas 
från MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters 
rapportering av it-incidenter, MSBFS 2016:2. I den utsträckning 
det finns andra branschspecifika bestämmelser bör dessa beaktas 
vid utformningen av rapporten. Det kan även finnas krav från till-
synsmyndigheterna på innehållet i rapporten eftersom den är ett vik-
tigt verktyg för tillsynsverksamheten. Dock bör rapporteringen så 
långt det är möjligt utformas på samma sätt för samtliga sektorer. 
Bestämmelser om den närmare utformningen av rapporten bör med-
delas i myndighetsföreskrifter. Ett bemyndigande ska därför föras 
in i den nya förordningen. Utredningens bedömning är att MSB ska 
meddela dessa föreskrifter. Tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att 
yttra sig innan föreskrifterna om rapportens utformning utfärdas. 

Se även avsnitt 12.2 om CSIRT-enhetens uppgifter. 

7.3.3 Sanktioner 

NIS-direktivet ålägger medlemsstaterna att fastställa regler om sank-
tioner för överträdelse av nationella bestämmelser som har antagits 
enligt direktivet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och av-
skräckande. Frågan om sanktioner behandlas i kapitel 9. 

7.3.4  Standardisering och frivillig rapportering 

Förslag: Vid utformning av säkerhetsåtgärder bör leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster beakta europeiska eller internationellt 
accepterade standarder och specifikationer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela 
föreskrifter om förutsättningarna för frivillig rapportering. Till-
synsmyndigheterna ska ges tillfälle att yttra sig innan föreskrift-
erna meddelas.  
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Standardisering 

För att främja en enhetlig tillämpning av säkerhetsåtgärder ska med-
lemsstaterna, utan att föreskriva eller gynna användning av en viss 
typ av teknik, uppmuntra användningen av europeiska eller inter-
nationellt accepterade standarder och specifikationer av relevans för 
säkerheten i nätverk och informationssystem.  

Enisa ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta råd och 
riktlinjer för de tekniska områden som ska beaktas när det gäller 
säkerhetsåtgärder samt för redan befintliga standarder, inklusive med-
lemsstaternas nationella standarder, som skulle kunna täcka dessa 
områden (artikel 19).  

Med standard avses en standard i den mening som avses i arti-
kel 2.1 i förordning (EU) nr 1025/20126. Där definieras standard 
som en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardise-
ringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är 
tvingande och som tillhör någon av följande typer: 

a) internationell standard: en standard som antagits av ett inter-
nationellt standardiseringsorgan, 

b) europeisk standard: en standard som antagits av en europeisk 
standardiseringsorganisation, 

c) harmoniserad standard: en europeisk standard som antagits på 
grundval av kommissionens begäran för tillämpningen av unionens 
harmoniseringslagstiftning, 

d) nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt 
standardiseringsorgan.  

Med specifikation avses en teknisk specifikation i den mening som 
avses i artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1025/2012. Där definieras 
specifikation som ett dokument som föreskriver de tekniska krav 
som en produkt, process, tjänst eller ett system ska uppfylla och som 
fastställer ett eller flera av följande: 

                                                                                                                                                          
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om 
europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG 
samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande 
av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG. 
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a) De egenskaper som krävs av en produkt, exempelvis i fråga om 
kvalitetsnivåer, prestanda, interoperabilitet, miljöskydd, hälsa, 
säkerhet eller dimensioner, och inbegripet sådana krav som avser 
varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provnings-
metoder, förpackning, märkning eller etikettering samt förfaran-
den för bedömning av överensstämmelse. 

b) Produktionsmetoder och processer för de jordbruksprodukter 
som definieras i artikel 38.1 i EUF-fördraget, för produkter av-
sedda att konsumeras av människor eller djur samt läkemedel, 
liksom produktionsmetoder och processer för andra produkter 
om de påverkar dessa produkters egenskaper. 

c) De krav som ställs på en tjänst, inklusive kvalitetsnivåer, prestanda, 
interoperabilitet, miljöskydd, hälsa eller säkerhet, och inbegripet 
krav på leverantören om att ställa uppgifter till tjänstemot-
tagarnas förfogande i enlighet med artikel 22.1–22.3 i direktiv 
2006/123/EG7. 

I och med att säkerhetsproblem som påverkar nätverk och infor-
mationssystem är globala till sin natur behövs ett närmare internatio-
nellt samarbete för att förbättra säkerhetstandarder och informa-
tionsutbyte och för att främja ett gemensamt sätt att hantera 
säkerhetfrågor (skäl 43).  

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av säkerhetsåtgärder 
bör medlemsstaterna främja efterlevnad eller överensstämmelse med 
specificerade standarder för att garantera en hög nivå på säkerheten 
i nätverk och informationssystem på unionsnivå. Enisa bör bistå 
medlemsstaterna genom rådgivning och riktlinjer (skäl 66).  

Kontaktpunkt mot Enisa i dessa frågor bör vara MSB. Detta bör 
ingå i uppdraget som företrädare i samarbetsgruppen. Detta på-
verkar dock inte de befintliga samarbeten som Post- och telestyrel-
sen och andra tillsynsmyndigheter har med Enisa.  

I den nya förordningen ska det tas in en bestämmelse som att 
europeiska eller internationellt accepterade standarder och specifi-
kationer bör beaktas vid utformningen av säkerhetsåtgärder. 

                                                                                                                                                          
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster 
på den inre marknaden. 
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MSB bör vid behov ta fram riktlinjer och vägledningar om tillämp-
ning av standarder och specifikationer som kan användas för att 
utforma säkerhetssåtgärder. Tillsynsmyndigheterna ska stödja MSB 
i detta arbete genom att vid behov redovisa befintliga standarder 
och specifikationer eller behov av nya standarder och specifikationer. 

Frivillig rapportering 

Enheter som inte har identifierats som leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster eller är leverantörer av digitala tjänster ska, på frivillig grund, 
ges möjlighet att rapportera incidenter som har en betydande in-
verkan på kontinuiteten i de tjänster som de tillhandahåller eller andra 
incidenter. Vid behandlingen av rapporter ska medlemsstaterna agera 
i enlighet med det förfarande som fastställs för incidentrapportering 
för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Medlemsstaterna får ge 
behandling av obligatoriska rapporter företräde framför behandling 
av frivilliga rapporter. Frivilliga rapporter ska endast behandlas om 
behandlingen inte utgör en oproportionell eller orimlig börda för 
de berörda medlemsstaterna. En frivillig rapport får inte leda till att 
den rapporterande enheten åläggs skyldigheter som den inte skulle 
ha varit föremål för om den inte hade gett in rapporten. (artikel 20) 

Rapportering ska endast ske om dessa enheter anser att det ligger 
i allmänhetens intresse att rapportera förekomsten av sådana inciden-
ter till CSIRT-enheten (skäl 67). 

Utredningens bedömning är att det kan finnas skäl att även andra 
leverantörer ska kunna rapportera incidenter enligt det förfarande 
som gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster. Det skulle t.ex. kunna vara incidenter i nätverk och infor-
mationssystem inom enheter som fjärrvärme eller tjänster i andra 
sektorer som bedöms som samhällsviktiga för svenskt vidkommande. 
Behandlingen av obligatoriska incidenterapporter ska dock ges före-
träde. MSB föreslås få rollen som CSIRT-enhet och bör i denna 
egenskap även undersöka vilka samhällsviktiga tjänster som inte om-
fattas av NIS- direktivet men där det kan vara relevant att ge möjlig-
het till frivillig rapportering. 
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Närmare föreskrifter om frivillig incidentrapportering bör där-
för meddelas genom myndighetsföreskrifter enligt ett bemyndigande 
i den nya förordningen. Utredningens bedömning är att MSB ska 
meddela dessa. Tillsynsmyndigheterna ska ges tillfälle att lämna syn-
punkter på föreskrifterna.  
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8 Tillsyn 

8.1 Inledning 

Varje medlemsstat ska enligt NIS-direktivet utse en eller flera natio-
nella behöriga myndigheter för säkerhet i nätverk och informa-
tionssystem för åtminstone de sektorer som avses i bilaga 2 och de 
tjänster som avses i bilaga 3 till NIS-direktivet. De behöriga myn-
digheterna ska övervaka tillämpningen av direktivet på nationell nivå 
(artikel 8.1–2). 

Utredningen ska lämna förslag på ett system för tillsyn i enlig-
het med direktivets krav.  

I kommittédirektiven anges att befintliga myndigheter bör behålla 
eller komplettera sina nuvarande roller. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) bör, mot bakgrund av sitt ansvar att 
samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, få en sam-
ordnande roll mellan tillsynsmyndigheterna i syfte att få en samlad 
bild över EU-direktivets genomförande och tillämpning i Sverige. 
Detta ska dock inte medföra något övertagande av sektorsmyndig-
heternas ansvar för tillsyn över aktörer eller något mandat att styra 
hur dessa myndigheter ska använda sina resurser. 

Utgångspunkten bör därför vara att tillsynsmyndigheterna inom 
de sektorer som omfattas av NIS-direktivet även fortsättningsvis har 
kvar ansvaret för att kontrollera att aktörerna följer respektive sek-
tors regler om informationssäkerhet.  

För de sektorer där det i dag saknas tillsyn över informationssäker-
het behöver det övervägas vilken myndighet som kan anförtros den 
uppgiften. Inriktningen bör enligt kommittédirektiven vara att Post- 
och telestyrelsen (PTS) ges fortsatt och vid behov kompletterande 
ansvar för tillsyn av de digitala infrastrukturer som nämnas i bilaga 
2 till NIS-direktivet. 
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8.2 Allmänt om tillsyn  

8.2.1 Generella utgångspunkter för reglering om tillsyn 

Vid genomförandet av NIS-direktivets bestämmelser om tillsyn finns 
det anledning att beakta de principiella bedömningar som gjorts i fråga 
om tillsyn. I regeringens skrivelse till riksdagen, En tydlig, rättsäker 
och effektiv tillsyn1, redovisas generella bedömningar av hur en tillsyns-
reglering bör vara utformad. Skrivelsen är avsedd att vara ett stöd 
och en vägledning vid bl.a. översyn av materiella regelverk av olika 
slag. I skrivelsen framhålls betydelsen av enhetlighet i fråga om offent-
lig tillsyn. Det lämnas dock utrymme för att göra avsteg från de 
bedömningar som görs i skrivelsen. En utgångspunkt i skrivelsen är 
att begreppet tillsyn främst bör användas för verksamhet som avser 
självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjektet upp-
fyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Ett 
grundläggande moment i tillsynen är därför enligt skrivelsen att till-
synsorganet har författningsreglerade möjligheter att ingripa. Tillsyns-
organen bör också ha rätt att av den objektsansvarige få del av de 
upplysningar eller handlingar som behövs för tillsynen. Likaså bör 
organet ha tillträdesrätt till utrymmen som används i den tillsyns-
pliktiga verksamheten. Tillsynsorganen bör även ha möjlighet att be-
gära biträde från Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. 
Vidare bör tillsynsorganen ha möjlighet att ålägga den som är objekt-
sansvarig ansvar för att utöva egen kontroll av sin verksamhet. Enligt 
skrivelsen bör samtliga ingripanden kunna överklagas. Ett viktigt skäl 
för att precisera tillsynsbegreppet anges vara att en tydlig definition 
gör det enklare att skilja granskandet från främjande verksamhet. Ett 
strikt avgränsat tillsynsbegrepp anges dock inte hindra att tillsyns-
myndigheter även i fortsättningen kan ha till uppgift att arbeta främ-
jande och förebyggande för att effektivt uppnå lagstiftningens mål. 
Det framhålls att det i allmänhet inte är lämpligt att tillsynsmyndig-
heten ger råd om hur tillsynsobjekten ska agera i specifika ärenden. 
Ett skäl till det anges vara att det kan uppstå svårigheter, om till-
synsmyndigheten tidigare lämnat mycket precisa råd i ärenden som 
sedan blir föremål för tillsyn. Samtidigt framhålls att inom vissa till-
synsområden kan skäl tala för att, utöver upplysningar om gällande 

                                                                                                                                                          
1 Skr. 2009/10:79, bet. 2009/10:FiU12. 
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rätt, även rekommendationer och vägledning ska vara en del av till-
synen. 

8.2.2 Annan reglering 

Det finns bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) och myndig-
hetsförordningen (2007:515) som ska beaktas av den som utövar 
tillsyn. 

Förvaltningslagen 

Varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för 
den egna verksamheten 6 § förvaltningslagen.  

Myndighetsförordningen 

Myndigheten ska verka för att genom samarbete med myndigheter 
och andra ta tillvara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt 
för staten som helhet (6 § andra stycket myndighetsförordningen). 

Myndigheten ska se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna be-
gränsas när den begär in uppgifter eller utövar tillsyn (19 § myndig-
hetsförordningen). 

8.3 Tillsyn enligt NIS-direktivet 

8.3.1 Syftet med tillsyn enligt NIS-direktivet 

Det övergripande syftet med de åtgärder som fastställs i NIS-direk-
tivet är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och 
informationssystem inom unionen för att förbättra den inre mark-
nadens funktion.  

Syftet med åtgärden tillsyn är att kunna bedöma hur leverantör-
erna av samhällsviktiga tjänster uppfyller säkerhetskraven och kraven 
på incidentrapportering samt bedöma vilka effekter direktivets krav 
får på säkerheten i nätverk och informationssystem.  

När det gäller leverantörer av digitala tjänster ska tillsyn utövas i 
efterhand när tillsynsmyndigheten fått bevis på att leverantören inte 
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vidtagit de säkerhetsåtgärder som leverantören själv ställt upp som 
krav för att säkerställa att nivån på säkerheten är lämplig. Tillsyns-
myndigheten ska på begäran av behöriga myndigheter i andra med-
lemsstater kunna bistå med tillsynsåtgärder. 

Resultatet från en tillsyn kan ligga till grund för sanktioner och 
förelägganden om att avhjälpa brister. 

8.3.2 Befogenheter 

Tillsynsmyndigheternas rätt att utföra kontroller  
och kräva information 

Tillsynsmyndigheterna ska ha de befogenheter och medel de behöver 
för att bedöma om leverantörer av samhällsviktiga tjänster uppfyller 
sina skyldigheter enligt artikel 14 i NIS-direktivet samt vilka effek-
ter åtgärderna får på säkerheten i nätverk och informationssystem.  

Tillsynsmyndigheterna ska också ha de befogenheter och medel 
som krävs för att ålägga leverantörer av samhällsviktiga tjänster att 
tillhandahålla 

a) den information som är nödvändig för att bedöma säkerheten i 
deras nätverk och informationssystem, inbegripet dokumenterade 
säkerhetsprinciper,  

b) bevis för ett effektivt genomförande av säkerhetsprinciper, såsom 
resultaten av en säkerhetsrevision utförd av tillsynsmyndigheten 
eller en auktoriserad revisor och, i det senare fallet, att ge tillsyns-
myndigheten tillgång till resultaten, inklusive de underliggande 
bevisen.  

När tillsynsmyndigheten begär sådan information eller sådana bevis 
ska den uppge syftet med begäran och precisera vilken information 
som krävs (artikel 15.1–3). 

När det gäller leverantörer av digitala tjänster ska tillsynsmyndig-
heten vid behov utöva tillsyn i efterhand när myndigheten mottagit 
bevis på att en leverantör inte uppfyllt kraven i artikel 16 i NIS-
direktivet. Sådana bevis får läggas fram av en behörig myndighet i 
en annan medlemsstat där tjänsten tillhandahålls (artikel 17.1.) Till-
synsmyndigheten har ingen allmän skyldighet att utöva tillsyn över 
leverantörer av digitala tjänster.  
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Tillsynsmyndigheten ska ha de befogenheter och medel som krävs 
för att ålägga leverantörer av digitala tjänster att tillhandahålla den 
information som behövs för en bedömning av säkerheten i deras 
nätverk och informationssystem, inbegripet dokumenterade säker-
hetsprinciper. 

Åläggande att vidta åtgärder 

Tillsynsmyndigheten ska kunna utfärda bindande anvisningar till 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster om hur de ska avhjälpa iden-
tifierade brister (artikel 15.3). 

Tillsynsmyndigheten ska ha de befogenheter och medel som krävs 
för att ålägga leverantörer av digitala tjänster att åtgärda varje under-
låtenhet att uppfylla kraven i artikel 16 (artikel 17.2). Frågan om 
förelägganden att vidta åtgärder behandlas i avsnitt 9.5. 

Sanktioner 

NIS-direktivet ålägger medlemsstaterna att fastställa regler om sank-
tioner för överträdelse av nationella bestämmelser som har antagits 
enligt direktivet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och av-
skräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder 
till kommissionen senast den 9 maj 2018 samt utan dröjsmål eventu-
ella ändringar som berör dem (artikel 21). Frågan om ingripanden 
och sanktioner behandlas i kapitel 9. 

8.3.3 Samordning och informationsutbyte 

Samarbete på nationell nivå 

Tillsynsmyndigheterna och den nationella kontaktpunkten (MSB) 
ska, när så är lämpligt och i överensstämmelse med nationell rätt, sam-
råda och samarbeta med de relevanta nationella rättsvårdande myn-
digheterna och Datainspektionen (artikel 8.6). Tillsynsmyndigheter-
na ska vidare samarbeta med CSIRT-enheten (MSB) när det gäller 
fullgörandet av NIS-direktivet (artikel 10.1). Tillsynsmyndigheterna, 
nationell kontaktpunkt och CSIRT-enhet ska också samarbeta på 
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ett effektivt och säkert sätt i samarbetsgruppen (artikel 8.5). Det 
innebär bland annat att tillsynsmyndigheterna ska lämna stöd till 
Sveriges representant i samarbetsgruppen, MSB, se avsnitt 11.3. 

Krav på samordning med Datainspektionen 

Säkerheten för personuppgifter undergrävs ofta till följd av incidenter. 
Tillsynsmyndigheterna ska därför ha ett nära samarbete med data-
skyddsmyndigheterna innan de utfärdar anvisningar om hur inciden-
ter ska avhjälpas om incidenten också medför personuppgiftsinci-
denter Det innebär t.ex. att samarbeta och utbyta information om 
alla relevanta frågor för att hantera personuppgiftsincidenter till följd 
av incidenter. (artikel 15.4 och skäl 63) 

Dataskyddsmyndigheter är i den nya lagen och den nya förord-
ningen Datainspektionen. Frågan om samordning med Datainspek-
tionen behandlas i avsnitt 9.5. 

Informationsutbyte med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater 

Om en leverantör av digitala tjänster har sitt huvudsakliga etable-
ringsställe eller en företrädare i en medlemsstat, men dess nätverk och 
informationssystem är belägna i en eller flera andra medlemsstater, ska 
den tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där det huvudsakliga 
etableringsstället eller företrädaren finns och de tillsynsmyndighe-
terna i dessa andra medlemsstater samarbeta och vid behov bistå 
varandra. Detta bistånd och samarbete får omfatta informations-
utbyte mellan de berörda tillsynsmyndigheterna och begäranden om 
att vidta tillsynsåtgärder (artikel 17.3). Frågan om informationsut-
byte med tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater behandlas i av-
snitt 8.5.3. 
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8.4 System för tillsyn 

8.4.1 Befintliga system för tillsyn när det gäller 
säkerhetsåtgärder 

Tillsyn enligt säkerhetsskyddslagstiftningen 

Enligt säkerhetsskyddslagstiftningen finns två huvudansvariga till-
synsmyndigheter, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, som i sam-
råd med sektorsansvariga myndigheter (Affärsverket svenska kraft-
nät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och länsstyrelsen) 
även kan utöva tillsyn över sektorns myndigheter. Sektorsmyndig-
heterna utövar också egen tillsyn sektorn. Samtliga tillsynsmyndig-
heter har föreskriftsrätt. 

Formerna för tillsynen av säkerhetsskyddet avviker i flera avse-
enden från de redovisade principiella bedömningarna om hur tillsyn 
bör utformas. I tillsynsmyndigheternas uppgifter ligger bland annat 
att kontrollera att myndigheter och andra verksamheter som säker-
hetsskyddslagen gäller för, följer reglerna om säkerhetsskydd och 
att säkerhetsskyddet är tillräckligt för den verksamhet som bedrivs. 
Tillsynen utövas bl.a. genom besök och uppföljning varvid eventu-
ella brister och behov av åtgärder påpekas. Någon sanktion finns 
inte. Tillsynen utgår från att de verksamheter som berörs av lag-
stiftningen samarbetar med de myndigheter som kontrollerar säker-
hetsskyddet och självmant vidtar de åtgärder som rekommenderas. 
Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och de övriga tillsynsmyndig-
heternas rådgivande och stödjande funktioner i fråga om säkerhets-
skyddet är också tydligt uttalade. 

I betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) s. 476 ff. 
görs en analys avseende behovet av förändring när det gäller utform-
ningen av tillsyn i säkerhetsskyddslagen. Att tillsynen av säkerhets-
skyddet i viktiga avseenden avviker från principiella riktlinjer för 
hur tillsyn bör utformas skulle kunna tala för att en genomgripande 
förändring behövs. Det är dock viktigt, som också skrivelsen2 ger ut-
tryck för, att utgå från de förutsättningar som gäller för det speci-
fika tillsynsområdet. I skrivelsen anförs att det inte går att bortse 
från att många tillsynsområden har väsentligt olika förutsättningar 
som påverkar hur tillsynsregelverket bör utformas för att effektivt 
                                                                                                                                                          
2 Skr. 2009/10:79. 
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bidra till att de materiella reglerna efterlevs och intentionerna i regel-
verken förverkligas. Faktorer som kan behöva vägas in är bland annat 
vem som bedriver den verksamhet som tillsynen avser, vilket slag 
av verksamhet som tillsynen riktas mot, vilka risker regelöverträdel-
ser kan orsaka och hur det materiella regelverk som tillsynen avser är 
utformat. Vidare framhålls att det måste beaktas att tillsyn är kost-
nadskrävande och orsakar störningar och påfrestningar för den som 
kontrolleras. Mot den bakgrunden betonas att det vid tillskapande 
eller översyn av regelverk för tillsyn även är väsentligt att överväga 
andra styrformer, till exempel ekonomiska incitament, information 
eller utvärdering, för att uppnå regelverkets mål. 

En väsentlig faktor är vilka organ som bedriver den verksamhet 
som tillsynen avser. De verksamheter som berörs av tillsynen av 
säkerhetsskyddet utgörs främst av myndigheter och andra former 
av allmän verksamhet, bl.a. vissa företag med statligt ägande. Exem-
pel på sådana företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är 
Vattenfall, TeliaSonera och SOS Alarm. Andra enskilda företag be-
rörs av tillsynen främst i egenskap av anbudsgivare och leverantörer. 
Det kan handla om till exempel företag inom säkerhets- och för-
svarsmaterielområdet eller om företag som tillhandahåller it- och tele-
kommunikationslösningar. Därutöver berörs också enskilda företag 
som bedriver verksamhet som är att anse som säkerhetskänslig, till 
exempel företag vars verksamhet har väsentlig betydelse för landets 
elförsörjning.  

I fråga om enskilda verksamheter bör, enligt betänkandet, beaktas 
att för det fall att det rör sig om säkerhetsskyddad upphandling, så 
innebär avtalsförhållandet i sig att det finns ett incitament för en 
leverantör att leva upp till krav på säkerhetsskydd för att behålla sin 
position som leverantör på området. I förarbetena till säkerhets-
skyddslagen tas också upp att det finns möjlighet att i säkerhets-
skyddsavtalen ta in klausuler om skadestånd, vite och hävningsrätt. 

Samhällsutvecklingen medför att säkerhetskänslig verksamhet i 
högre grad än tidigare bedrivs av enskilda. En rimlig slutsats, enligt 
betänkandet, bör kunna vara att omfattningen av enskilda verksam-
hetsformer troligen kommer att öka inom tillsynsområdet men att 
det även i fortsättningen i avsevärd utsträckning handlar om tillsyn 
av myndigheter och andra offentliga organ. I fråga om enskilda verk-
samheter måste vidare beaktas att en anledning till att de i högre 
grad berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen är utvecklingen i fråga 
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om användandet av externa leverantörer. I sådana situationer finns 
som nämnts andra incitament än sanktioner vid tillsyn för att upp-
fylla krav på säkerhetsskydd. 

En annan faktor som tas upp i regeringens skrivelse och som kan 
påverka bl.a. vilka befogenheter tillsynsorganen behöver är vilket 
slag av verksamhet som tillsynen riktas mot. Det exemplifieras med 
de skilda förutsättningar som gäller vid tillsyn mot fysiska objekt, 
till exempel livsmedelslokaler och mer svårgreppbar verksamhet, till 
exempel försäkringsverksamhet. I fråga om säkerhetsskydd handlar 
det inte om ett homogent slag av verksamheter utan om verksam-
heter av vitt skilda slag. Det underlättar inte ett utformande av 
lämpliga ingripandebefogenheter. 

Ytterligare en annan faktor som tas upp i skrivelsen i fråga om 
styrning av ett regelverks efterlevnad är vilka risker regelöverträdel-
ser kan orsaka. Regelöverträdelser som innebär risker för exempelvis 
människors liv och hälsa anges påverka såväl utformning av sank-
tioner som behovet av en enhetlig tillsyn över hela landet. Det anges 
även kunna innebära att tillsynen i viss utsträckning ges en före-
byggande inriktning. Säkerhetsskydd tar sikte på att förebygga all-
varliga konsekvenser till följd av hot mot Sveriges säkerhet. En 
förebyggande inriktning är enligt betänkandet därför given. Av be-
tydelse är också hur det materiella regelverk som lagstiftningen ska 
utövas från är utformat. Inom många tillsynsområden finns ett om-
fattande och detaljerat materiellt regelverk som utgör grund för 
tillsynen. Vanligen råder heller ingen tvekan om vilka tillsynsobjek-
ten är, dvs. vilka verksamheter som omfattas av det materiella regel-
verket. För säkerhetsskyddet gäller enligt betänkandet det motsatta. 
Säkerhetsskyddslagen är utformad på ett sätt som ger den verksam-
hetsansvarige ett stort ansvar och bedömningsutrymme i fråga om 
att såväl avgöra lagens tillämplighet som att bestämma hur ett för 
verksamheten väl anpassat säkerhetsskydd ska åstadkommas. Det 
innebär svårigheter i fråga om ingripandemöjligheter som förutsätter 
tydlighet och precision rörande de brister som behöver åtgärdas. 

Ett annat förhållande som är viktigt att beakta enligt betänkan-
det är att lagstiftningens karaktär medför att det finns ett stort behov 
av vägledning och stöd till de verksamheter som har att tillämpa 
säkerhetsskyddslagen. Särskilt i förhållande till enskilda är behovet 
av råd och stöd framträdande. Det behovet kommer antagligen inte 
att minska med en reformerad säkerhetsskyddslag. Mot den bak-
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grunden förefaller det rimligt att anta att lagens genomslag i relativt 
hög grad även i fortsättningen kan komma att vara beroende av att 
de myndigheter som har ett särskilt ansvar för säkerhetsskyddet på 
olika sätt kan vägleda och stödja de säkerhetskänsliga verksamheter-
na i en tillräcklig omfattning. Flera av experterna i utredningen om 
säkerhetsskyddslagen framhöll att det är viktigt att tillsynen i fråga 
om säkerhetsskydd utgår från samverkan och ger utrymme för en 
dialog mellan myndighet och den verksamhet som berörs av till-
synen. Det var också utredningens uppfattning att det överlag inom 
säkerhetsskyddsområdet är viktigt att det finns goda förutsättningar 
för samverkan mellan myndigheter och enskilda verksamheter. Om 
brister i säkerhetsskyddet skulle kunna medföra åtgärder som till 
exempel varningar och vitessanktionerade åtgärdsförelägganden, kan 
det också få till följd att benägenheten att på eget initiativ ta upp 
brister med den myndighet som kontrollerar säkerhetsskyddet kan 
påverkas negativt. Utredningen om säkerhetsskyddslagen såg en be-
tydande risk att sådana inslag skulle kunna medföra att värdefullt 
erfarenhetsutbyte, till exempel i fråga om säkerhetshotande inciden-
ter, mellan de verksamheter som kontrolleras och de myndigheter 
som utövar tillsynen motverkas. 

Några av experterna i utredningen om säkerhetsskyddslagen fram-
förde, utifrån erfarenheter av den nuvarande ordningen, att det 
finns en svårighet med att förena en rådgivande och kontrollerande 
roll. Sådana dubbla roller är svåra att undvika utan att göra stora 
förändringar av myndigheternas ansvar och uppgifter. Antagligen 
skulle motsättningen upplevas som större om säkerhetsskyddet för-
ändrades mot sådana tillsynsformer där ingripandebefogenheter är i 
fokus. Det vore olyckligt med en utveckling mot att myndigheter 
som utövar tillsyn är så restriktiva i sin rådgivning att det innebär 
ett försämrat säkerhetsskydd. 

Utredningen om säkerhetsskyddslagen anförde bland annat att 
formerna för tillsynen av säkerhetsskyddet avviker i väsentliga avse-
enden från de generella riktlinjerna för hur offentlig tillsyn bör ordnas. 
Ingripandebefogenheter vid tillsyn är av betydelse. I dag finns inte 
sådana befogenheter i fråga om säkerhetsskyddet. Sammantaget gjorde 
utredningen om säkerhetsskyddslagen bedömningen att det för när-
varande inte finns tillräckliga skäl för att förändra tillsynens inrikt-
ning och genomförande. Något förslag om att införa sanktioner 
lämnades därför inte. Utredningen pekade dock på att det är ange-
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läget att noga följa utvecklingen och inom en inte alltför avlägsen 
framtid följa upp frågan. I detta sammanhang nämns bl.a. NIS-
direktivet. I betänkandet föreslås att grunddragen i den nuvarande 
tillsynsorganisationen behålls. 

• Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har huvudansvaret för till-
synen.  

• När det gäller bolag, föreningar, stiftelser och enskilda närings-
idkare utövas kontrollen av de säkerhetsskyddsstödjande myndig-
heterna (Affärsverket svenska kraftnät för elförsörjningsverksam-
het, Post- och telestyrelsen för verksamhet som avser elektronisk 
kommunikation, Transportstyrelsen för flygtransportverksamhet 
och i övrigt Myndigheten för samhällskydd och beredskap som 
också utövar kontroll över kommuner och landsting). Även på 
dessa områden kan dock säkerhetsskyddet kontrolleras av Säker-
hetspolisen och Försvarsmakten. Kontrollen ska i så fall utföras 
i samråd med den primärt ansvariga myndigheten.  

Ett flertal myndigheter har således ett särskilt ansvar för säkerhets-
skyddet. Det förhållandet i sig kan givetvis göra ansvar och roller 
otydliga. Utredningen om säkerhetsskyddslagens direktiv fann inte 
skäl för någon genomgripande förändring av den ordningen. Tvärt-
om framhölls att det är viktigt att den samlade kompetens som 
finns hos de myndigheter som har till uppgift att kontrollera säker-
hetsskyddet kan användas på ett effektivt sätt.  

På samma sätt som i fråga om behovet av sanktioner anförde ut-
redningen om säkerhetsskyddslagen att det var viktigt att frågan om 
tillsynsorganisation följs upp när en ny lag har varit i kraft en tid. 
Om sanktioner övervägs, är det inte självklart att tillsynen bör orga-
niseras på samma sätt som i dag. 

System enligt personuppgiftslagstiftningen 

Det nu gällande dataskyddsdirektivet föreskriver att varje med-
lemsstat ska ha en eller flera tillsynsmyndigheter som ska övervaka 
tillämpningen av de nationella bestämmelser som antagits till följd 
av direktivet. Tillsynsmyndigheten ska ha vissa angivna uppgifter och 



Tillsyn SOU 2017:36 

158 

befogenheter. I Sverige är Datainspektionen denna myndighet3. 
Datainspektionen har det övergripande, ansvaret för tillsynen över 
behandling av personuppgifter. Tillsynsuppdraget är brett och Data-
inspektionen är behörig att utöva tillsyn över all personuppgifts-
behandling. Tillsynen avser både sådan behandling som regleras av 
personuppgiftslagen och sådan som omfattas av särskilda registerlagar 
med avvikande eller kompletterande bestämmelser. Härutöver har 
några ytterligare myndigheter i uppdrag att utöva tillsyn över be-
handling av personuppgifter inom vissa särskilt angivna områden, 
till exempel Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och Post-och 
telestyrelsen. 

Utformningen av Datainspektionens behörighet innebär att det 
inte finns några ”luckor” i tillsynen över behandlingen av person-
uppgifter. Det finns med andra ord inte någon personuppgiftsbe-
handling som inte omfattas av någon myndighets tillsynsbefogenhet. 
Om inte någon annan myndighet utövar tillsyn kan Datainspektion-
en alltid göra det. Datainspektionen avgör själv när det finns anled-
ning att inleda ett tillsynsärende. Beslutet kan grunda sig på exempel-
vis iakttagelser vid ett annat tillsynsärende, en beslutad tillsynsplan, 
ett tips från massmedia eller andra myndigheter och klagomål från 
enskilda. Tillsyn kan också initieras efter en anmälan från ett person-
uppgiftsombud. Datainspektionen tar emot klagomål från enskilda 
som anser att de har varit föremål för en felaktig personuppgifts-
behandling men är inte skyldig att inleda ett tillsynsärende på grund 
av en gjord anmälan. Alla som klagar får dock ett besked i någon 
form från Datainspektionen. 

System inom transportsektorn 

Transportstyrelsen har ansvaret för merparten av all normgivning, 
tillståndsgivning, tillsyn och registerhållning för de fyra trafikslagen. 
Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 samtidigt som Luft-
fartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen lades ner. 

Statens haverikommission har till uppgift att från säkerhetssyn-
punkt utreda alla typer av allvarliga civila eller militära olyckor och 
tillbud, oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. 

                                                                                                                                                          
3 2 a § förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. 
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En trafikslagsövergripande myndighet  

Motiven för en trafikslagsövergripande myndighet angavs i prop. 
2008/09:31 för det första vara vikten av att en effektiv och tillför-
litligt genomförd tillsyn kan garanteras inom alla trafikslag. En för-
utsättning för detta ansågs vara att det råder ett oberoende mellan 
det organ som utövar tillsynen och den verksamhet som tillsynen 
avser. För det andra konstaterades att tillsynen var splittrad och 
svåröverskådlig inom många områden. Det påpekades att det i bud-
getpropositionen för 2008 framhölls att en väl fungerande tillsyn är 
avgörande för den rättssäkerhet som tillsammans med effektivitet 
och medborgarorientering ska vara utpekande för statsförvaltning-
en. Vidare bedömdes att behovet av en optimal tillsyn ökade i takt 
med den ökade delegeringen av offentliga åtaganden, driften av offent-
lig verksamhet i privat regi, avregleringen av flera marknader liksom 
Sveriges EU-medlemskap. Regeringen bedömde därför att en myn-
dighet med ett samlat tillsynsansvar på ett avgörande sätt skulle kom-
ma att bidra till en utveckling i enlighet med det nu sagda. Den 
tredje aspekten som beaktades var det faktum att dagens trans-
porter och resor ofta sker med flera olika trafikslag inblandade. 
Likformighet och likabehandling mellan trafikslagen när det gäller 
tillsyn och normgivning – i den grad det är möjligt – ansågs därför 
vara önskvärda. I en samlad verksamhet, där jämförelser av erfaren-
heter kan ske och nytta dras av resultaten, ansågs förutsättningarna 
för att uppnå dessa mål öka. Vidare bedömdes att effektivitet skulle 
uppnås även inom den administrativa verksamheten genom att 
denna skulle ske sammanhållet för en större myndighetskropp. Ett 
viktigt krav för att en korrekt och trovärdig tillsyn kan garanteras 
ansågs också vara att det råder ett oberoende mellan den organi-
sation som utövar tillsyn och den verksamhet som tillsynen avser. 
Regeringens uttalade vidare att det var såväl lämpligt som effektivt 
att den myndighet som utfärdar föreskrifter inom ett område också 
har det ansvar och de befogenheter som behövs för att säkerställa 
att föreskrifterna får avsedd verkan. I utövandet av ansvaret och 
användandet av befogenheterna förmodades myndigheten därutöver 
tillägna sig erfarenheter som kan ligga till grund för utformningen 
av föreskrifterna. 
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Statskontoret, som fått i uppdrag att följa upp Trafikverkets och 
Transportstyrelsens verksamhet, har bl.a. anfört följande avseende 
renodling av roller4.  

Ett viktigt ledord bakom de senaste årens organisationsförändringar har 
varit renodling av roller och ansvar mellan transportmyndigheterna. An-
svaret för tillsyn och normgivning har skilts från förvaltarrollen. Vidare 
har det inom den förvaltande rollen skett en renodling dels genom att 
produktionsverksamheten har avskilts från förvaltarrollen dels genom 
att Trafikverket har strävat efter att lägga över ett större åtagande på 
entreprenörer och konsulter. 

Statskontoret kan konstatera att denna utveckling har både för- och 
nackdelar. Att ansvaret för tillsyn och normgivning har skilts från för-
valtarrollen har inneburit bättre förutsättningar för en oberoende tillsyn 
och normgivning. Transportstyrelsen bör ha lättare än tidigare myn-
digheter att verka fristående från de olika ”branschkrafterna” då myn-
digheten inte själv har ansvar för förvaltningen av infrastrukturen. För 
Trafikverket innebär renodlingen av beställarrollen sannolikt att en mer 
effektiv infrastrukturproduktion kan organiseras. 

För både Transportstyrelsen och Trafikverket innebär dock denna 
renodling utmaningar i olika avseenden. Som vi har beskrivit riskerar en 
alltför stark renodling av beställarrollen innebära att Trafikverket för-
lorar kunskap över väg- och järnvägssystemet. Inom Transportstyrelsen 
finns det inte några strukturella motverkande krafter till det regler-
ingsarbete som genomförs på det sätt som fanns tidigare. I de tidigare 
trafikverken, där de reglerande uppgifterna låg inom samma organisation 
som de förvaltande, fanns det en inbyggd ”naturlig broms” mot alltför 
ingripande reglering eftersom det kunde påverka myndigheternas för-
valtande uppgifter. 

System inom hälso- och sjukvården 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013 
och ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjuk-
vårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO har också 
ansvar för viss tillståndsprövning. IVO har inget ansvar för norm-
givning.  

                                                                                                                                                          
4 På rätt väg? Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen s.145, Statskontoret, 2015:14. 
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En tillsynsmyndighet för bl.a. hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet 
och socialtjänst  

Enligt regeringens uppfattning5 bör det finnas en tydlig gränslinje 
mellan å ena sidan kunskapsutveckling, bidragsgivning och norme-
ring och å andra sidan tillsyn. En sådan åtskillnad ger störst tydlighet 
och oberoende och därmed legitimitet åt tillsynsarbetet. En själv-
ständig tillsynsmyndighet ger också riksdag och regering bäst förut-
sättningar att kunna styra tillsynens resurser via anslag till myndig-
heten. Regeringen bedömde liksom Statskontoret att det inte finns 
några principiella eller andra hinder för att separera dessa två upp-
gifter.  

En fristående tillsynsmyndighet i form av IVO underlättar också 
för medborgarna att hitta rätt när de vill framföra klagomål eller 
anmäla brister som gäller såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst 
och verksamhet enligt LSS. Den kan också bidra till att tillsynen ut-
övas med mer långsiktig planering, tydligare prioriteringar, ett mer 
strategiskt inriktat arbete och att möjligheter till gemensamma be-
slut och rapporter skapas, dvs. möjliggör en effektivare tillsyn. 

En ny inspektionsmyndighet har enligt regeringens bedömning 
möjlighet att från början anpassa sina interna styrmodeller, uppfölj-
ningssystem och ärendehanteringssystem till de stora ärendevoly-
merna och sin myndighetsutövande roll. Att från början kunna 
utveckla en myndighetskultur som grundas på det lagreglerade till-
synsuppdraget innebär enligt regeringens mening betydande fördelar. 
Detta skulle förbättra möjligheterna att inom myndigheten kunna 
utveckla en tydlig yrkesroll och utarbeta en strategi för kompetens-
försörjningen. 

IVO bör även bygga upp lämpliga samarbetsformer med huvud-
männen så att inspektionens arbete på bästa möjliga sätt samspelar 
med huvudmännens kvalitetsansvar. Detta förutsattes kunna ske 
genom att ett effektivt kunskapsutbyte mellan IVO och Socialsty-
relsen kan etableras.  

                                                                                                                                                          
5 Prop. 2012/13:20 s. 94 ff. 
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Tillsyn enligt förslag av NISU 2014  

I betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi 
och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) föreslår 
NISU 2014 bland annat att tillsynen över den statliga sektorns in-
formationssäkerhet bör samordnas och förstärkas. MSB ska enligt 
förslaget utöva tillsyn över myndigheternas informationssäkerhets-
arbete. I betänkandet konstateras att ett en sådan tillsynsuppgift 
säkerligen kommer att kräva samverkan med myndigheter i det före-
slagna myndighetsrådet. Det är vidare nödvändigt att samordning 
sker i förhållande till den tillsyn som utövas under säkerhetsskydds-
lagen för att undvika överlappande tillsynsansvar. Vidare krävs sam-
ordning med den tillsyn inom staten avseende informationssäker-
het som sker genom sektorsansvariga myndigheters försorg. 

NISU 2014 anförde vidare att ett antal myndigheter vid sidan 
om Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och sektorsmyndigheterna har 
tillsynsansvar inom informationssäkerhetsområdet, t.ex. Datainspek-
tionen, Finansinspektionen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Det är 
en krävande uppgift som ställer höga krav på expertkompetens. Till-
synsansvaret omfattar alla aspekter av informationssäkerhet, allt från 
administrativ säkerhet till it-säkerhet och krypto. Det är inte rimligt 
att kräva eller förutsätta att den bredd och djup i kompetens som 
krävs ska finnas inom varje tillsynsmyndighet. Betydligt effektivare 
och mer rationellt vore om tillsynen genomförs i samverkan med en 
utpekad myndighet som har den djupa kompetens som krävs. Då 
skulle tillsynsmyndigheten ha ansvaret och kunskapen om föremålet 
för tillsyn, och samtidigt dra fördel av expertmyndighetens djupa 
fackkunskaper. Detta bidrar till kvalitet och stabilitet i tillsynen och 
en jämn tillämpning av informationssäkerhetskraven på tillsynsobjek-
ten. En samordning av stöd till tillsynsverksamheten vore också 
effektivt sett till både ekonomi och säkerhet. 

I betänkandet förslås att MSB ska utöva tillsyn samt utfärda före-
skrifter. 
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8.4.2 Nuvarande reglering i sektorerna 

Inom de sektorer som omfattas av NIS-direktivet finns olika system 
för tillsyn.  

8.5 Utredningens överväganden och förslag 

8.5.1 En tillsynsmyndighet för varje sektor 

Förslag: Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara 
nationell behörig myndighet.  

Den nationella behöriga myndigheten ska utöva tillsyn över 
att lagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen 
följs. 

Det ska finnas en nationell behörig myndighet, tillsynsmyn-
dighet, för varje sektor som utövar tillsyn.  

Tillsynsmyndigheten ska lämna stöd till representanten i sam-
arbetsgruppen. 

Utredningen har i sina överväganden avseende systemet för tillsyn 
enligt NIS-direktivet utgått från regeringens generella bedömningar 
av hur en tillsynsreglering bör vara utformad (skr. 2009/10:79) samt 
från att befintliga tillsynsmyndigheter bör behålla sitt ansvar. I skälen 
till NIS-direktivet anges att medlemsstaterna bör kunna utse mer 
än en nationell behörig myndighet med ansvar för att utföra upp-
gifter som rör säkerheten i de nätverk och informationssystem som 
används av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer 
av digitala tjänster enligt NIS-direktivet (skäl 30). Medlemsstaterna 
bör vid behov kunna använda eller anpassa befintliga organisations-
strukturer vid tillämpningen av direktivet (skäl 37). 

I dag finns flera olika system för tillsyn inom de sektorer som 
omfattas av NIS-direktivet och verksamheterna inom sektorerna har 
i många fall flera olika tillsynsmyndigheter. Vissa tillsynsmyndig-
heter utövar redan i dag tillsyn över säkerhet i nätverk och infor-
mationssystem medan andra har en annan inriktning på tillsynen, 
se avsnitt 8.4. 

Enligt skrivelsen (skr. 2009/10:79) bör man utgå från de förut-
sättningar som gäller för det specifika tillsynsområdet. I skrivelsen 
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anförs att det inte går att bortse från att många tillsynsområden har 
väsentligt olika förutsättningar som påverkar hur tillsynsregelverket 
bör utformas för att effektivt bidra till att de materiella reglerna 
efterlevs och att intentionerna i regelverken förverkligas. Faktorer 
som kan behöva vägas in är bland annat vem som bedriver den verk-
samhet som tillsynen avser, vilket slag av verksamhet som tillsynen 
riktas mot, vilka risker regelöverträdelser kan orsaka och hur det 
materiella regelverk som tillsynen avser är utformat. Vidare framhålls 
att det måste beaktas att tillsyn är kostnadskrävande och orsakar 
störningar och påfrestningar för den som kontrolleras.  

De verksamheter som kan komma att beröras av tillsyn enligt 
NIS-direktivet utgörs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
statligt och kommunalt ägda bolag samt enskilda företag. När det 
gäller enskilda företag kan dessa vara etablerade i Sverige eller i en 
annan medlemsstat. En enhetlig tillsyn i vart fall inom respektive 
sektorer bör därför vara utgångspunkten.  

En annan faktor som bör vägas in är vilket slag av verksamhet 
som tillsynen riktas mot. De enheter som finns inom de berörda 
sektorer och delsektorer finns inom sju olika verksamhetsområden. 
Det rör sig därför om verksamheter av vitt skilda slag såsom vård-
givare, kreditinstitut och registreringsenheter för toppdomäner. Detta 
talar också för att ha en enhetlig tillsyn inom respektive sektor. 
Ytterligare en faktor som ska beaktas när man bedömer vilket system 
som lämpar sig bäst är vilka risker regelöverträdelser kan orsaka. NIS-
direktivets syfte är att höja nivån av säkerhet i nätverk och infor-
mationssystem för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Åt-
gärderna ska hantera risker samt förebygga och minimera verkningar 
av incidenter. Det kan också röra sig om incidenter som har gräns-
överskridande verkan. Tillsynen bör ha därför även ges en förebyg-
gande inriktning. 

Inom de sju sektorer som omfattas av NIS-direktivet finns stora 
skillnader i omfattning och utformning av det regelverk som tillsynen 
utövas utifrån. I dag saknas reglering avseende informationssäkerhet 
i vissa fall och i andra finns tydliga EU-rättsakter på området. Även 
om den nu föreslagna lagstiftningen utformas på ett enhetligt sätt 
kommer kraven på säkerhetsåtgärder inom de olika sektorerna att se 
olika ut beroende på vilken verksamhet som regleras. Detta kommer 
naturligtvis även att påverka utformningen av tillsynen. Kunskap 
om verksamheten inom området bör tillmätas stor betydelse men 
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även kunskap om informationssäkerhet är en viktig komponent för 
en tillsynsmyndighet.  

Enligt utredningens mening bör därför utgångspunkten för till-
synens utformning vara att det ska finnas en tillsynsmyndighet för 
varje sektor.  

Ett system med en tillsynsmyndighet i varje sektor har naturligt-
vis både för- och nackdelar. Det som talar för detta system är att en 
sådan tillsynsmyndighet har kunskap om både sektorn och dess reg-
lering. Detta blir särskilt viktigt i de sektorer och delsektorer som 
redan i dag regleras av nationell lagstiftning eller EU-rättsakter och 
där en bedömning måste göras om NIS-direktivets krav redan är 
tillgodosedda genom befintlig reglering. Kunskap om verksamheten 
minskar också risken för att de krav på säkerhetsåtgärder som finns 
olika regelverk kommer att motverka varandra. Tillsynsmyndigheten 
är också redan etablerad inom sektorn och behöver ingen längre för-
beredelsetid för att påbörja tillsynsverksamheten. En effektiv tillsyn 
kräver förtroende mellan tillsynsmyndighet och verksamhet vilket 
också finns i dag enligt uppgift från referensgruppens deltagare. Ett 
sådan förtroende bygger på långsiktiga relationer samt kunskap och 
förståelse för verksamheten. 

Utredningen ser att det är en fördel att hålla samman normgivning 
och tillsyn. Leverantörerna omfattas i de flesta fall av såväl natio-
nella regleringar som EU-rättsakter. Inom såväl transportsektorn 
som bank- och finansmarknadsinfrastruktursektorerna finns väl fun-
gerande struktur med tillsyn och normgivning på en och samma myn-
dighet. Eftersom informationssäkerhet är en del av verksamheten är 
det särskilt viktigt att erfarenheter från tillsyn och incidenter tas 
tillvara i föreskriftsarbetet på ett sätt som förbättrar den inre mark-
nadens funktion. 

Det som talar emot att utse flera tillsynsmyndigheter är att till-
syn när det gäller säkerhet i nätverk och informationssystem kräver 
expertkunskap. I dag finns inte den bredd och djup i kompetens 
som krävs inom alla tillsynsmyndigheter. Utredningen anser att det 
inom de nu berörda sektorerna är viktigt att höja informationssäker-
hetskompetensen och att det därför är rimligt att tillsynsmyndig-
heterna skaffar den kompetens som krävs. Det kan innebära att man 
stärker den egna kompensen eller söker hjälp hos alternativt sam-
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arbetar med andra tillsynsmyndigheter.6 Det samarbetsforum som 
leds av MSB fyller en viktig funktion för att utveckla och stärka 
kompetensen, se avsnitt 8.5.4. En annan lösning kan vara att anlita 
konsulter för vissa delar i en tillsyn. Försvarets radioanstalt (FRA) 
stödjer i dag flera tillsynsmyndigheter i deras tillsynsuppdrag. Det sker 
inom ramen för FRA:s uppdrag i vilket anges att FRA får lämna 
stöd till statliga myndigheter och statligt ägda bolag när det gäller 
informationssäkerhet.7 Detta stöd är dock förbehållet verksamheter 
som hanterar information som bedöms vara känslig från säkerhets-
synpunkt eller i ett säkerhets- och försvarspolitiskt avseende.  

Det går också att argumentera för att välja ett system med en till-
synsmyndighet som utövar tillsyn över NIS-direktivets tillämpning. 
Enligt utredningens mening finns dock i dag ingen självklar myndig-
het som skulle kunna utses till en sådan tillsynsmyndighet. NISU 
2014 föreslår att MSB ska få ett liknade ansvar när det gäller statliga 
myndigheter tillsammans med sektorsmyndigheterna. Även i ett så-
dant system krävs dock samverkan. Samverkan behöver då ske med 
sektorsmyndigheterna och andra tillsynsmyndigheter. NISU 2014 
hänvisar också till vad som anförs i Riksrevisionens rapport Infor-
mationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23) när 
det gäller att agera i rollen som i tillsynsmyndighet. I rapporten ut-
talas följande. 8 

MSB har ett omfattande uppdrag att stödja samhällets informations-
säkerhet, men har inget uppdrag att utöva tillsyn. MSB är därför till 
stor del beroende av att aktörer lämnar uppgifter frivilligt. Den nät-
verksstruktur som MSB delvis grundar sin informationsinhämtning på 
ger enligt Riksrevisionen en insyn i vilka problem och hot som finns 
mot samhället i stort. Sättet att inhämta informationen kan dock inne-
bära svårigheter för MSB att agera mot myndigheter och företag som 
deltar i informationsutbytet, eftersom agerandet kan riskera förtro-
endet och därmed grunden för informationsinsamlingen.  

Utredningen konstaterar också att det med hänsyn till den korta 
tid som utredningen har till sitt förfogande samt att NIS-direktivet 
ska vara genomfört i svensk rätt senast den 9 maj 2018 inte är möjligt 
göra några större förändringar i det mandat som de befintliga till-

                                                                                                                                                          
6 6 § förvaltningslagen (1986:223) och 6 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515). 
7 4 § förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt. 
8 Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen, RiR 2014:23 s. 43. 
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synsmyndigheterna har, genom att utse en myndighet som utövar 
tillsyn över samtliga sektorer.  

Utredningen har övervägt olika förslag och har funnit att ett 
system med en tillsynsmyndighet för varje sektor är mest ändamåls-
enligt för en effektiv tillsyn enligt NIS-direktivet. Tillsynsmyndig-
hetens kunskap om den verksamhet som är föremål för tillsynen och 
om annan närliggande reglering medför enligt utredningen att det 
föreslagna systemet bidrar till en effektiv tillsyn samtidigt som till-
synsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt bidrar till att höja nivån 
av säkerhet i nätverk och informationssystem i syfte att förbättra 
den inre marknadens funktion. 

Tillsynsmyndigheterna, den nationella kontaktpunkten och 
CSIRT-enheten ska också samarbeta på ett effektivt och säkert sätt 
i samarbetsgruppen (artikel 8.5). Det innebär att tillsynsmyndigheter-
na ska lämna stöd till Sveriges representant i samarbetsgruppen, 
MSB, se avsnitt 6.2.2, 7.3.2 och 11.3.3. Detta regleras i den nya för-
ordningen som en uppgift för tillsynsmyndigheterna. 

8.5.2 Tillsynsmyndigheter i Sverige 

Förslag: Statens energimyndighet ska vara tillsynsmyndighet i 
energisektorn, Transportstyrelsen i transportsektorn, Finans-
inspektionen i sektorerna för bankverksamhet och finansmark-
nadsinfrastruktur, Inspektionen för vård och omsorg för hälso-
och sjukvårdssektorn, Livsmedelsverket för sektorn leverans och 
distribution av dricksvatten samt Post- och telestyrelsen för sek-
torn digital infrastruktur.  

Post- och telestyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för samtliga 
typer av digitala tjänster.  

 
Medlemsstaterna ska utse en eller flera nationella behöriga myndig-
heter som ska övervaka tillämpningen av NIS-direktivet på nationell 
nivå (artikel 8.1–2). De nationella behöriga myndigheterna i Sverige 
ska utöva tillsyn över direktivets genomförande och tillämpning 
(tillsynsmyndigheter).  

Nästa fråga blir då om det finns befintliga tillsynsmyndigheter 
inom de respektive sektorerna som är lämpliga att utöva tillsyn när 
det gäller säkerheten i nätverk och informationssystem.  
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Utredningen har gjort en översiktlig inventering av tillsynsansva-
ret när det gäller informationssäkerhet inom de sektorer och del-
sektorer som framgår av bilaga 2 till NIS-direktivet.9 Inventeringen 
har gjorts i samverkan med och kvalitetssäkrats av deltagarna i re-
ferensgruppen m.fl. Utredningen konstaterar att det inte finns någon 
tydlig enhetlig struktur som är gemensam för samtliga sektorer. Inom 
vissa sektorer finns flera tillsynsmyndigheter med olika ansvar, i 
andra är ansvaret tydligt utpekat och för några enheter saknas till-
synsmyndighet.  

Utredningen har därför valt att utgå från de myndigheter som 
i dag har  

• ett tillsynsansvar i sektorn eller i närliggande sektorer även om 
det i dag inte omfattar tillsyn av informationssäkerhet,  

• kunskap om verksamheten i sektorn, 

• kunskap om sårbarheter, hot och risker inom sektorn, 

• kunskap om befintliga och kommande EU-rättsakter inom sektorn 
och 

• ansvar för att utfärda föreskrifter.  

En annan utgångspunkt har varit att tillsynsmyndigheten inte själv 
ska tillhandahålla tjänster som omfattas av NIS-direktivet. 

Utredningen har också utgått från de synpunkter som framförts 
av deltagarna i referensgruppen. Gruppen har framfört att en till-
synsmyndighet bör ha god kunskap om NIS-direktivet, erfarenhet av 
tillsynsverksamhet, kompetens inom informationssäkerhetsområdet, 
branschkunskap, kunna granska både form och innehåll samt vara 
oberoende. En förutsättning för att tillsynsarbetet ska vara effektivt 
och också ha en förebyggande verkan är att tillsynsmyndigheten kan 
skapa förtroendefulla relationer.  

Enligt NIS-direktivet ska säkerställas att tillsynsmyndigheterna 
upprätthåller informella och tillförlitliga kanaler för informations-
utbyte (skäl 59). 

Mot bakgrund av det som framkommit om befintliga tillsynsmyn-
digheter inom sektorerna samt de krav som framförts av referens-

                                                                                                                                                          
9 Inventeringen finns tillgänglig i ärende dnr Komm2017/00542-1.. 
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gruppen gör utredningen bedömningen att det finns lämpliga myn-
digheter inom samtliga sektorer. 

Utredningen föreslår att tillsynsansvaret fördelas enligt följande. 
 
Sektor Tillsynsmyndighet 

Energi Statens energimyndighet 
Transporter Transportstyrelsen 
Bankverksamhet Finansinspektionen 
Finansmarknadsinfrastruktur Finansinspektionen 
Hälso- och sjukvård Inspektionen för vård och omsorg 
Leverans och distribution av 
dricksvatten 

Livsmedelsverket 

Digital infrastruktur Post- och telestyrelsen 

Digitala tjänster Tillsynsmyndighet 

Digitala tjänster Post- och telestyrelsen 
 
På energiområdet är tillsynsansvaret uppdelat på flera olika myndig-
heter. Såväl Energimarknadsinspektionen som Statens energimyndig-
het är tillsynsmyndigheter och har etablerade kontaker med el- och 
gasbranscherna samt kunskap om verksamheten, sårbarheter, hot och 
risker inom energiområdet. Ingen av de myndigheterna har något 
utpekat ansvar för informationssäkerhet inom sektorn. Även Affärs-
verket svenska kraftnät utövar tillsyn inom sektorn. Verket är dock 
även en enhet som omfattas av NIS-direktivet. 

Energimarknadsinspektionen har framfört att inspektionen bör 
bli tillsynsmyndighet för delsektorerna el och gas. Dessa delsektor-
er finns ofta i samma koncern och med samma it-system vilket talar 
för att den som har ansvaret för el även bör ha samma ansvar för gas. 
Statens energimyndighet har anfört att en myndighet bör få ansvaret 
för samtliga delsektorer, el, gas och olja, samt att det bör vara Statens 
energimyndighet.  

Ett samlat ansvar skulle ge bonuseffekter på andra områden t.ex. 
krisberedskapsarbetet, arbetet med det civila försvaret och säkerhet-
skyddsarbetet. Utredningen anser att både Energimarknadsinspek-
tionen och Statens energimyndighet skulle vara lämpliga tillsyns-
myndigheter men att det mot bakgrund av tillsynsmyndighetens 
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uppdrag enligt förslagen i den nya lagen med tillhörande förordning 
är lämpligast och mest kostnadseffektivt att en myndighet utses till 
tillsynsmyndighet för en sektor. Utredningen anser att Statens energi-
myndighet bör vara tillsynsmyndighet för energisektorn. 

Finansinspektionen och Transportstyrelsen är i dag tillsynsmyn-
digheter med föreskriftsrätt inom de sektorer som omfattas av 
NIS-direktivet. Båda myndigheterna har kunskap om verksamheten 
samt sårbarheter, hot och risker inom sektorn. 

IVO är i dag utpekad tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård 
och ska som en del av tillsynen pröva klagomål mot hälso- och 
sjukvården och dess personal när det gäller patientsäkerhet. Social-
styrelsen har ansvaret för att utfärda föreskrifter i sektorn och har 
ett särskilt ansvar för krisberedskap samt är bevakningsansvarig myn-
dighet enligt krisberedskapsförordningen. Socialstyrelsen har i dag 
inget tillsynsansvar. IVO utfärdar verkställighetsföreskrifter men sam-
verkar med Socialstyrelsen när det gäller föreskriftsarbete som rör 
tillsynsområdet. Läkemedelsverket utövar tillsyn enligt bestämmel-
serna om medicintekniska produkter. Dessa bestämmelser riktar sig 
mot tillverkaren av produkten.  

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har anfört 
att IVO bör ha tillsynsansvaret enligt den nya lagen enligt den till-
synsstruktur som finns inom sektorn. Utredningen anser att IVO, 
mot bakgrund av att IVO i dag är utpekad tillsynsmyndighet för 
sektorn, bör utses till tillsynsmyndighet enligt den nya lagen. Social-
styrelsen bör inledningsvis bistå IVO med stöd i föreskriftsarbetet 
och när det gäller identifieringen av leverantörer som tillhandahåller 
samhällsviktiga tjänster. Eftersom det befintliga systemet för tillsyn 
inom hälso- och sjukvården har en gränslinje mellan å ena sidan kun-
skapsutveckling, bidragsgivning och normering och å andra sidan 
tillsyn skulle ett alternativ kunna vara att Socialstyrelsen även när 
det gäller genomförandet av NIS-direktivet får det normerande an-
svaret. Utredningen anser dock att fördelarna med ett enhetligt 
system och den viktiga samverkan mellan tillsyn, incidenthantering 
och normering medför att IVO bör vara tillsynsmyndighet.  

Livsmedelsverket har i dag inget tillsynsansvar inom sektorn leve-
rans och distribution av dricksvatten men har tillsynsansvar på andra 
områden. Verket har också en bred kunskap om säkerhetsarbete 
inom sektorn liksom kunskap om sårbarheter, hot och risker. Kom-
munerna utövar offentlig kontroll över dricksvattenanläggningar och 
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kontrollen utövas av den nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet. En kommun kan också vara en sådan en-
het som omfattas av NIS-direktivet. Länsstyrelserna samordnar kom-
munernas verksamhet i länet. Utredningen anser att en myndighet, 
Livsmedelsverket, ska ha tillsynsansvaret. 

Post- och telestyrelsen (PTS) har tillsynsansvar enligt lagen om 
elektronisk kommunikation samt över vissa av de enheter som om-
fattas av NIS-direktivet. PTS har också kunskap om verksamheten 
samt om sårbarheter, hot och risker inom sektorn. PTS bör därför 
utses till tillsynsmyndighet för hela sektorn digital infrastruktur samt 
digitala tjänster.  

I de fall det finns överlappande tillsyn eller tillsyn utövas av två 
olika myndigheter med stöd av olika bestämmelser finns det inget 
hinder mot att tillsynen görs i samverkan för att den som är föremål 
för tillsynen inte ska åsamkas onödiga kostnader, störningar i verk-
samheten eller andra påfrestningar. 

8.5.3 Tillsyn m.m. 

Förslag: Vid tillsyn ska en leverantör av samhällsviktiga tjänster 
tillhandahålla tillsynsmyndigheten 

1. den information som är nödvändig för att bedöma säkerheten 
i leverantörens nätverk och informationssystem, inbegripet 
dokumenterade säkerhetsprinciper 

2. bevis för ett effektivt genomförande av säkerhetsprinciper, så-
som resultaten av en säkerhetsrevision utförd av tillsynsmyn-
digheten eller en auktoriserad revisor och, i det senare fallet, 
att ge den behöriga myndigheten tillgångtill resultaten, inklu-
sive de underliggande bevisen. 

När tillsynsmyndigheten begär sådan information eller bevis ska 
den uppge syftet med begäran och precisera vilken information 
som krävs. 

Tillsynsmyndigheten ska, i den utsträckning det behövs för 
tillsynen, ha tillträdesrätt till områden, lokaler och andra utrym-
men, dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av lagen 
bedrivs. 
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Tillsynsmyndigheten ska få förelägga den som står under till-
syn att tillhandahålla information i enlighet med skyldigheterna 
i lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhanda-
hållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Beträffan-
de leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska sådant föreläggan-
de få meddelas även när det gäller annan information som behövs 
vid bedömning av om leverantören uppfyller sina skyldigheter. 
Ett föreläggande ska få förenas med vite.  

Tillsynsmyndigheten ska ha rätt att få verkställighet hos Kro-
nofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder enligt lagen 
(2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av 
samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Då gäller bestämmel-
serna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som 
inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.  

Tillsynsmyndigheten ska samarbeta med och vid behov bistå 
behöriga myndigheter i andra medlemsstater när det gäller tillsyns-
åtgärder mot leverantörer av digitala tjänster.  

Tillsynsmyndigheten ska samarbeta med och bistå tillsynsmyn-
digheter i andra länder i Europeiska unionen när det gäller till-
synen över leverantörer av digitala tjänster. Detta bistånd och 
samarbete får omfatta informationsutbyte mellan de berörda be-
höriga myndigheterna och begäranden om att tillsynsåtgärder 
beträffande leverantörer av digitala tjänster enligt den nya lagen 
ska vidtas. 

Tillsynsmyndigheten ska lämna vägledning till leverantörerna 
av samhällsviktiga tjänster vid tillämpningen av lagen (2018:000) 
om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsvik-
tiga tjänster och digitala tjänster och tillhörande förordning. 

För att kunna utöva en effektiv tillsyn krävs att tillsynsmyndig-
heten får tillgång till den information som behövs samt vid behov 
tillträde till lokal eller liknande. Bakgrunden till förslagen finns i 
avsnitt 8.3. 

För att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva en effektiv tillsyn 
och identifiera brister som behöver åtgärdas, både genom föreläg-
ganden och genom nya föreskrifter, ska den ha tillgång till samtliga 
incidentrapporter för sin sektor. CSIRT-enheten ansvarar för att till 
respektive tillsynsmyndighet skyndsamt överlämna incidentrapport-
erna, se avsnitt 11.2.6. 
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Förelägganden att tillhandahålla information och tillträde till lokal 
eller liknande som behövs för tillsyn 

Om en leverantör av samhällsviktiga tjänster inte samarbetar med 
tillsynsmyndigheten vid tillsynen bör tillsynsmyndigheten kunna 
meddela de förelägganden som behövs för att förmå leverantören 
att tillhandahålla information och ge tillträde till lokaler. Rätten till 
information och tillträde till lokaler bör givetvis endast avse sådan 
information och sådant tillträde som behövs i tillsynsverksamheten. 
För att inte åsamka den objektsansvarige större olägenheter än vad 
som behövs ska tillsynsmyndigheten precisera vilken information som 
avses samt uppge syftet med begäran. Ett beslut om föreläggande 
bör kunna förenas med vite. Besluten ska kunna överklagas, se av-
snitt 9.10. 

Om en leverantör av samhällsviktiga tjänster vägrar att ge till-
synsmyndigheten tillträde till en lokal eller liknande för undersök-
ning kan tvångsåtgärder behöva användas. Att vidta sådana åtgärder 
ligger inte inom tillsynsmyndighetens befogenheter. Det finns inte 
anledning att anta att det kommer finnas risk för hot eller handgrip-
ligheter i samband med tillsynen enligt de aktuella bestämmelserna. 
De eventuella hinder som kan uppstå får i stället antas vara av fysiskt 
art. Det bör därför inte vara behövligt att förordna om att tillsyns-
myndigheten ska ha möjlighet till biträde av Polismyndigheten. Till-
synsmyndigheten bör i stället kunna begära biträde av Kronofogde-
myndigheten. 

Överväganden och förslag i dessa delar beträffande leverantörer 
av digitala tjänster finns i avsnitt 10.4. 

Överväganden och förslag avseende tillsynsmyndighetens möjlig-
het att meddela förelägganden om att vidta säkerhetsåtgärder och 
att incidentrapportera samt om samverkan med Datainspektionen 
finns i avsnitt 9.5.  

Bistånd och samarbete med andra medlemsstater angående 
tillsynsåtgärder mot leverantörer av digitala tjänster 

Om en leverantör av digitala tjänster har sitt huvudsakliga etable-
ringsställe eller en företrädare i en medlemsstat, men dess nätverk 
och informationssystem är belägna i en eller flera andra medlems-
stater, ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där det 



Tillsyn SOU 2017:36 

174 

huvudsakliga etableringsstället eller företrädaren finns och de be-
höriga myndigheterna i dessa andra medlemsstater samarbeta och 
vid behov bistå varandra. Detta bistånd och samarbete får omfatta 
informationsutbyte mellan de berörda behöriga myndigheterna och 
begäranden om att leverantören av digitala tjänster ska tillhandahålla 
information eller åtgärda underlåtenhet att vidta säkerhetsåtgärder 
eller att incidentrapportera. (artikel 17.3). Tillsynsmyndighetens upp-
gift i detta avseende bör regleras i förordning. 

Tillsynsmyndighetens befogenhet att meddela förelägganden för 
att förmå leverantören att tillhandahålla information har behandlats 
ovan. Befogenheten att meddela förelägganden vid underlåtenhet 
att vidta säkerhetsåtgärder eller att incidentrapportera behandlas i 
avsnitt 9.5. 

Tillsynsmyndighetens uppdrag i det förebyggande säkerhetsarbetet 

Mot bakgrund av att syftet med NIS-direktivet är att höja nivån av 
säkerhet i nätverk och informationssystem anser utredningen att 
det förebyggande säkerhetsarbetet bör uppmärksammas. Den snabba 
tekniska utvecklingen, digitalisering, bristande kunskaper om infor-
mationssäkerhet samt att det införs en ny reglering innebär att det 
finns ett stort behov av att leverantörerna kan få tillgång till rådgiv-
ning i sitt säkerhetsarbete. Detta har också framhållits av deltagarna 
i referensgruppen som en viktig del i säkerhetsarbetet.  

I MSB:s uppdrag ingår ett övergripande ansvar för samhällets 
informationssäkerhetsarbete, se avsnitt 11.1.5. MSB har bl.a. gett ut 
ett stort antal publikationer, vägledningar och allmänna råd till före-
skrifter. På webbplatsen Informationssäkerhet.se finns stöd för 
systematiskt arbete med informationssäkerhet, lagar och regler, kom-
petensutveckling samt aktuella rapporter och studier. Även CERT.se 
har en webbplats där det bl.a. finns övergripande information om 
obligatorisk it-incidentrapportering samt nyhetsrapportering.  

Utöver den övergripande information och upplysningar som MSB 
ger finns behov av en mer anpassad rådgivning inom respektive sek-
torer utifrån de förutsättningar och den reglering som gäller för 
sektorn. Utredningen anser att det är tillsynsmyndigheterna som är 
mest lämpade att ge denna typ av rådgivning. Det kan till exempel 
avse hur det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas 



SOU 2017:36 Tillsyn 

175 

men också hur sektorsspecifika föreskrifter ska tillämpas. Rådgiv-
ningen avseende systematiskt arbete bör utgå från det generella 
material som finns på webbsidan informationssäkerhet.se om inte 
det finns ett ledningssystem som tillämpas inom sektorn. 

Både svårigheter att vara objektiv och att hålla isär tillsyn och råd-
givning är skäl som talar emot att en och samma myndighet utövar 
rådgivning och tillsyn. Utredningen delar dock den uppfattning som 
framförs i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) att 
det går att hålla rådgivningen på en nivå där inte specifika säkerhets-
åtgärder föreslås. Tillsynsmyndigheten kan i stället vara ett bollplank 
där olika åtgärder diskuteras. Då kan tillsynsmyndighetens erfaren-
heter från hela sektorn tas tillvara liksom kunskap om sektorns reg-
lering avseende informationssäkerhet. Utredningen ser inte att till-
synsmyndigheternas ansvar för rådgivning enligt den nya lagen skapar 
några oklarheter. Ett liknade system finns inom säkerhetsskydds-
området sedan många år tillbaka. Vidare bör eventuella otydligheter i 
lagstiftning och föreskrifter kunna hanteras i det samarbetsforum 
som utredningen föreslår, se avsnitt 8.5.4. 

8.5.4 Samordnad funktion mellan tillsynsmyndigheterna 

Bedömning: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska 
inom ramen för sitt nuvarande uppdrag 

• ha en samlad bild av NIS-direktivets genomförande och tillämp-
ning i Sverige genom att

– leda ett samarbetsforum där samtliga tillsynsmyndigheter
ingår

– ta emot tillsynsmyndigheternas bedömningar av brister i
nätverk och informationssystem m.m.

• tillhandahålla det metodstöd för tillsyn som behövs för en
effektiv tillsyn enligt NIS-direktivet.

Utredningen har undersökt behovet av att ha en samordnande funk-
tion mellan tillsynsmyndigheterna. Den samordnande funktionens 
uppgift skulle enligt kommittédirektiven vara att få en samlad bild 
över EU-direktivets genomförande och tillämpning i Sverige. För 
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att få denna bild skulle funktionen behöva få del av samtliga till-
synsrapporter.  

I samarbetsforumets uppgifter bör det ingå att diskutera tillsyns-
metoder samt övrigt som forumet finner viktigt att samordna när 
det gäller säkerhet i nätverk och informationssystem. 

Samlad bild av NIS-direktivets genomförande och tillämpning 

När det gäller att få en samlad bild av direktivets genomförande och 
tillämpning i Sverige utifrån de tillsyner som genomförs är det enligt 
utredningens bedömning inte nödvändigt att ha tillgång till samtliga 
detaljer som finns i en tillsynsrapport. Det kan också ifrågasättas 
om det är lämpligt att samla samtliga tillsynsrapporter hos en myn-
dighet, särskilt med hänsyn till kravet på konfidentialitet för vissa 
uppgifter i tillsynsrapporten. Delgivning av tillsynsrapporterna till en 
samordnande funktion kan också få negativa konsekvenser för till-
synsmyndighetens möjligheter att upprätta förtroliga relationer med 
de enheter som omfattas av NIS-direktivet eftersom detta innebär 
att ytterligare en myndighet delges de eventuella brister och sårbar-
heter som kommit fram i en tillsyn. 

En samlad bild av NIS-direktivets genomförande och tillämp-
ning i Sverige erhålls enligt utredningens mening bäst dels genom att 
MSB får i uppdrag att leda ett samarbetsforum där samtliga till-
synsmyndigheter ingår, dels genom att tillsynsmyndigheterna vid 
behov lämnar en samlad bedömning av brister i informationssäker-
het i nätverk och informationssystem och andra resultat som kan 
vara av intresse för tillämpningen av direktivet till MSB. I en samlad 
bedömning från sektorn kan resultaten från tillsyner analyseras och 
bearbetas till en nivå som är mer anpassad till syftet att få en samlad 
bild över NIS-direktivets genomförande och tillämpning i Sverige. 
Den samlade bedömningen kan också utgöra stöd i MSB:s före-
byggande informationssäkerhetsarbete.  

Information om brister som upptäcks vid tillsyn liksom svårig-
heter vid tillämpning och tolkning av direktivet bör framgå av be-
dömningen eftersom sådan information är viktig för MSB att känna 
till i sin roll som nationell kontakpunkt, CSIRT-enhet och repre-
sentant i samarbetsgruppen. Det närmare innehållet i den informa-
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tion som tillsynsmyndigheter ska lämna bör MSB och tillsynsmyn-
digheterna komma överens om. 

I uppdraget att leda ett samarbetsforum för samtliga tillsynsmyn-
digheter bör ingå att uppmärksamma frågor kring tillsynsmetoder 
och annat som forumet finner viktigt att samordna när det gäller 
säkerhet i nätverk och informationssystem. Forumet kan t.ex. identi-
fiera behovet av vägledningar och diskutera gemensamma frågor om 
föreskrifter, säkerhetsåtgärder och incidentrapporter m.m. Sam-
arbetsforumets uppgifter bör också kunna förändras över tid utifrån 
tillsynsmyndigheternas och MSB:s behov. Ett väl fungerande sam-
arbetsforum bygger på ett aktivt deltagande från både tillsynsmyn-
digheterna och MSB. Mot bakgrund av att det kan finnas behov av 
diskussion och erfarenhetsutbyte om skiftande frågor bör inte heller 
deltagandet i gruppen begränsas till tillsynsmyndigheterna och MSB. 
Utredningen anser inte att uppdraget ska författningsregleras. 

Metodstöd – tillsyn 

För att få en enhetlig och effektiv tillsyn när det gäller NIS-direk-
tivet bör tillsynsmyndigheterna i så stor utsträckning det är möjligt 
använda samma metod. Behov av samordning mellan tillsynsmyndig-
heterna har också framkommit i diskussioner med deltagarna i refe-
rensgruppen. MSB:s övergripande ansvar när det gäller samhällets 
informationssäkerhet och det arbete som MSB utför i dag har lyfts 
fram som ett bra exempel på sådant stöd.  

Utredningen anser att MSB bör tillhandahålla ett sådant metod-
stöd. Myndigheten har redan i dag har ett brett uppdrag att stödja 
samhällets informationssäkerhet och har också en väl uppbyggd 
nätverksstruktur, en övergripande bild av de problem och hot som 
finns i samhället samt tillgång till incidentrapporterna. MSB har också 
genom NIS-direktivet fått flera funktioner som kan ta tillvara erfa-
renheter från tillsyn i andra medlemsstater.  

Under utredningens arbete har frågan om den samordnande funk-
tionen skulle kunna utformas som tillsynsvägledning lyfts fram. 
Begreppet används inom miljöområdet och definieras i 3 § miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) som utvärdering, uppföljning och 
samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa 
tillsynsmyndigheterna. Tillsynsvägledning ska ges i fråga om tillämp-
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ningen av miljöbalken, föreskrifter som meddelats med stöd av miljö-
balken och EU-förordningar. Statskontoret har på uppdrag av reger-
ingen analyserat den statliga tillsynsvägledningen på miljöområdet.10 

Utredningen kan konstatera att de centrala myndigheterna med 
tillsynsvägledningsansvar ska ge tillsynsvägledning inom vissa av sina 
expertområden, t.ex. ska Affärsverket svenska kraftnät ge tillsyns-
vägledning i frågor om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken 
(3 kap. miljötillsynsförordningen). Statskontorets utvärdering visar 
på att vägledningskompetensen brister och att kompetens som tidi-
gare fanns centralt i dag är mer utspridd och decentraliserad. Stats-
kontoret föreslår bl.a. att den frivilliga samverkan som i dag bedrivs 
ska utvecklas inom samverkansorganet Miljösamverkan Sverige.  

Utredningens bedömning är att de tillsynsmyndigheter som ut-
redningen föreslår är de som närmast kan motsvara de centrala myn-
digheterna med tillsynsvägledningsansvar. Att peka ut informations-
säkerhet som ett sakområde skiljt från det område inom vilket 
tjänsten tillhandahålls skulle enligt utredningens bedömning snarare 
motverka NIS-direktivet syfte än att bidra till en hög gemensam nivå 
av säkerhet. Utredningen menar att tillsynsmyndigheterna besitter 
den djupa kunskap om verksamheten och om de risker och hot som 
finns i sektorn. Samtliga har också tillsynskompetens. Den sam-
ordning och metodstöd som behövs för en enhetlig tillsyn bedöms 
inte motsvara det som avses med tillsynsvägledning och ges därför 
bäst i det samarbetsforum som utredningen föreslår. 

8.5.5 Myndighetssamverkan m.m. 

Bedömning: I de fall en tillsynsmyndighet inte har tillräcklig kom-
petens avseende informationssäkerhet bör behovet av sådana resur-
ser kunna tillgodoses genom myndighetssamverkan alternativt 
genom upphandling av resurser med rätt kompetens. 

 
I utredningsarbetet har det påpekats av både deltagarna i referens-
gruppen och av utredningens experter att det kan komma att krävas 
kvalificerad informationssäkerhetskompetens för att kunna utföra 
                                                                                                                                                          
10 Vägledning till en bättre tillsyn, En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet, 
2014:17, Statskontoret. 
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en effektiv tillsyn särskilt när det gäller att bedöma effekterna av de 
skyldigheter som åligger leverantörerna av samhällsviktiga tjänster.  

Utredningens bedömning är att det kan bli svårt för samtliga till-
synsmyndigheter att initialt upprätthålla en hög specialistkompetens. 
Utredningen anser dock att det inom de nu berörda sektorerna är 
viktigt att höja informationssäkerhetskompetensen och att det där-
för är rimligt att tillsynsmyndigheterna skaffar den kompetens som 
krävs. Det kan innebära att man stärker den egna kompensen eller 
söker hjälp hos, alternativt samarbetar med, andra tillsynsmyndig-
heter.11 Det samarbetsforum som leds av MSB fyller en viktig funk-
tion för att utveckla och stärka kompetensen och myndighetssam-
arbetet, se avsnitt 8.5.4. 

Utredningen anser vidare att myndighetssamarbete på detta om-
råde stärker informationssäkerheten på ett bredare område än NIS-
direktivets tillämpningsområde. Det bidrar också till en allmän kom-
petenshöjning för både tillsynsmyndigheten och den myndighet som 
lämnar stöd när det gäller informationssäkerhet i samhällsviktiga 
tjänster och digitala tjänster. Det måste vidare anses ligga i samhällets 
intresse att använda den expertkompetens som finns på informa-
tionssäkerhetområdet för kvalificerade uppgifter utanför den egna 
myndighetens uppdrag i den utsträckning det är möjligt. 

En annan lösning kan vara att anlita en extern konsult eller revisor 
för att under ledning av tillsynsmyndigheten utföra vissa delar i en 
tillsyn. 

 

                                                                                                                                                          
11 6 § förvaltningslagen (1986:223) och 6 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515). 
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9 Ingripanden och sanktioner 

9.1 Inledning  

I kapitel 8 behandlas tillsynsmyndigheternas befogenheter. Befogen-
heterna syftar till att säkerställa att berörda aktörer följer de bestäm-
melser som antas enligt NIS-direktivet. Medlemsstaterna ska emel-
lertid också fastställa regler om sanktioner till följd av överträdelser 
av bestämmelserna och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgärder 
till kommissionen senast den 9 maj 2018 samt utan dröjsmål even-
tuella ändringar som berör dem. (artikel 21) I detta avsnitt behand-
las frågorna om hur bestämmelser om ingripanden och sanktioner 
bör utformas. 

9.2 Allmänt om ingripanden vid tillsyn 

I regeringens skrivelse 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv 
tillsyn, redovisar regeringen generella bedömningar för hur en tillsyns-
reglering bör vara utformad. När det gäller frågan om tillsyn och 
sanktioner anges i skrivelsen bland annat följande. 

När en tillsynsmyndighet vid sin tillsyn konstaterar en brist be-
höver myndigheten ha möjlighet att ingripa. Ett ingripande ska vara 
effektivt och tydligt. Det ska ha inte bara ha ett bestraffande syfte, 
utan också en framåtsyftande funktion och se till att regler följs i 
framtiden. Ingripandemöjligheterna bör utformas efter de särskilda 
förutsättningar som finns inom tillsynsområdet. Om författnings-
reglerade möjligheter till ingripanden från tillsynsorganets sida saknas 
kan tillsynens effektivitet minska. 

Sanktioner vid tillsyn bör vara proportionerliga i förhållande till 
de konstaterade bristerna. De olika möjligheter till sanktioner som 
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är tillgängliga för ett tillsynsorgan bör därför kunna användas vid 
såväl mindre som mer allvarliga brister i en verksamhet. Ingripan-
dena kan då anpassas till den enskilda situationen. Om det saknas 
möjlighet till mildare ingripanden kan detta leda till att inget ingri-
pande sker trots en konstaterad brist, eftersom den som utövar 
tillsynen inte vill vidta en alltför ingripande åtgärd. 

Exempel på ingripandemöjligheter är varning, åtgärdsföreläg-
gande (som ska kunna förenas med vite), rättelse på den enskildes 
bekostnad, återkallelse av tillstånd eller att förbud mot fortsatt verk-
samhet som inte kräver tillstånd samt sanktionsavgifter. 

Det finns ingen rättslig definition av begreppet sanktion. Sank-
tioner som beslutas av förvaltningsmyndighet i förvaltningsrättslig 
ordning brukar benämnas administrativa sanktioner. I betänkandet 
Vad bör straffas? (SOU 2013:38) används begreppet administrativa 
sanktioner som samlad beteckning för sanktionsavgifter, vitesföre-
lägganden och vitesförbud samt återkallelse av tillstånd. Beslut om 
sådana sanktioner kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

I svensk rätt skiljs administrativa sanktioner från påföljder för 
och annan rättsverkan av brott. Sistnämnda frågor prövas i regel 
inom ramen för ett brottmål i allmän domstol, av åklagare genom 
strafföreläggande eller av polisman genom föreläggande av ordnings-
bot. Ett brott definieras i svensk rätt som en gärning som är beskriv-
en i lag eller annan författning och för vilken straff är föreskrivet. 
Att en gärning är straffbelagd kan uttryckas som att gärningen är 
kriminaliserad. 

Både fysiska och juridiska personer kan bli föremål för admini-
strativa sanktioner, men bara fysiska personer kan begå brott och 
dömas till en brottspåföljd. En näringsidkare kan emellertid i vissa 
fall åläggas företagsbot för brott som har begåtts i utövningen av 
näringsverksamheten (36 kap. 7 § brottsbalken). 
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9.3 Administrativa sanktioner eller straffrättsliga 
påföljder? 

Förslag: Tillsynsmyndigheten ska kunna besluta om administra-
tiva sanktioner för överträdelser av bestämmelser i den nya lagen. 

 
Bedömning: Det saknas anledning att införa bestämmelser om 
straffansvar för överträdelser av den nya lagen. 

 
Åklagarutredningen behandlade i betänkandet Ett reformerat åkla-
garväsende (SOU 1992:61) vilka närmare kriterier som bör vara sty-
rande för att en kriminalisering av ett visst beteende ska vara befogad. 
Kriterierna var följande. 

1. Ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara. 

2. Alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella 
eller skulle kräva oproportionerligt höga kostnader. 

3. En straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar. 

4. Straffsanktionen ska utgöra ett effektivt medel för att motverka 
det icke önskvärda beteendet. 

5. Rättsväsendet ska ha resurser att klara av den eventuellt ytterli-
gare belastning som kriminaliseringen innebär. 

Regeringen och riksdagen ställde sig i allt väsentligt bakom dessa 
kriterier1. 

Därefter har straffrättsanvändningsutredningen i betänkandet 
Vad bör straffas? (SOU 2013:38) övervägt vilka grundläggande krite-
rier som ska vara uppfyllda för att kriminalisering ska övervägas2. 
Ett av kriterierna är att det inte får finnas någon alternativ metod 
som är tillräckligt effektiv för att komma till rätta med det oönskade 
beteendet. De överväganden som enligt straffrättsanvändningsutred-
ningen bör göras är bl.a. om beteendet kan motverkas tillräckligt 
effektivt med en regel som inte är repressiv, t.ex. en civilrättslig regel 
om skadestånd. Om det är nödvändigt att införa en repressiv hand-

                                                                                                                                                          
1 Prop. 1994/95:23 s. 55 och bet. 1994/95:JuU2. 
2 S. 19 f. 
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lingsdirigerande regel ska i första hand vite, sanktionsavgift eller 
återkallelse av tillstånd övervägas. Straff bör väljas i sista hand. 

Även inom EU har kriterier för kriminalisering diskuterats och 
2009 antogs Rådets slutsatser om modellbestämmelser som vägledning 
för rådets överläggningar på det straffrättsliga området3. En av de slut-
satserna är att straffrättsliga bestämmelser som regel ska användas 
enbart som en sista utväg. Om det verkar finnas behov av att anta 
nya straffrättsliga bestämmelser bör enligt en annan slutsats hänsyn 
tas till de straffrättsliga bestämmelsernas förväntade mervärde eller 
ändamålsenlighet i jämförelse med andra åtgärder och med beaktan-
de av möjligheten att med rimliga insatser utreda och lagföra brottet, 
samt brottets svårighetsgrad och konsekvenser. 

Målet med bestämmelserna i NIS-direktivet och den nya lagen 
är att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och in-
formationssystem. För att uppnå detta är de aktörer som omfattas 
av bestämmelserna skyldiga att bl.a. vidta säkerhetsåtgärder och att 
rapportera incidenter. Syftet med regleringen uppnås enligt utred-
ningens bedömning minst lika effektivt med hjälp av administrativa 
sanktioner som genom införandet av straffansvar. Härtill kommer 
att en förundersökning på det aktuella området är relativt resurs-
krävande. Eventuella överträdelser av bestämmelserna är inte heller 
så allvarliga att de bör kriminaliseras. Det kan i detta sammanhang 
nämnas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighets-
utövning åsidosätter vad som gäller för uppgiften kan dömas för 
tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken. En arbetstagare som åsido-
sätter sina skyldigheter i anställningen kan också åläggas disciplin-
påföljd, dvs. löneavdrag eller varning, för tjänsteförseelse enligt lagen 
(1994:260) om offentlig anställning. 

Med hänsyn till det nu sagda anser utredningen att de sanktioner 
som bör komma i fråga för överträdelser av den nya lagens bestäm-
melser bör vara av administrativt slag. 

 

                                                                                                                                                          
3 Dok. 16542/3/09 
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9.4 Vilka administrativa sanktioner ska införas? 

Både sanktionsavgift och återkallelse av tillstånd är i huvudsak till-
bakaverkande sanktioner som är handlingsdirigerande genom att verka 
avskräckande. Sanktionsavgifter kan också vara vinstbegränsande. 
Återkallelse av tillstånd kan även ses som en framåtriktad sanktion, 
i den mån återkallelsen syftar till att förhindra fortsatt bristande 
efterlevnad av ett regelverk. Vite är däremot alltid framåtsyftande. 
Det syftar till att tvinga fram ett önskat agerande eller att få ett på-
gående oönskat agerande att upphöra. Först om den vitesålagde inte 
uppfyller en specificerad skyldighet döms vitet ut. 

Merparten av de aktörer som omfattas av bestämmelserna i den 
nya lagen är inte beroende av tillstånd för att bedriva sin verksam-
het. Varning eller återkallelse av tillstånd är alltså inte användbara 
ingripanden i de flesta fall. Med hänsyn till att ett övergripande syfte 
med bestämmelserna är att säkerställa kontinuiteten i samhällsviktiga 
tjänster är inte heller förbud mot fortsatt verksamhet ett lämpligt 
alternativ. De sanktioner som främst bör komma i fråga är enligt ut-
redningens mening åtgärdsföreläggande som kan förenas med vite 
samt sanktionsavgifter. 

9.5 Åtgärdsföreläggande i förening med vite 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som 
behövs för att leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leve-
rantörer av digitala tjänster ska uppfylla de säkerhetskrav och 
krav på incidentrapportering som följer av den nya lagen och av 
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.  

Innan ett föreläggande meddelas ska tillsynsmyndigheten sam-
verka med Datainspektionen. 

Ett föreläggande får förenas med vite. 

 
Utredningen har i avsnitt 8.5.3 bedömt att tillsynsmyndigheten ska 
få meddela förelägganden vid vite om att den som står under tillsyn 
ska tillhandahålla information som behövs för tillsynen. 

Utredningen bedömer att tillsynsmyndigheten bör ha möjlighet 
att meddela åtgärdsförelägganden i enskilda fall även när det gäller 
säkerhetskrav och krav på incidentrapportering. 
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Enligt artikel 15.4 i NIS-direktivet ska tillsynsmyndigheten sam-
arbeta med dataskyddsmyndigheter när den hanterar incidenter hos 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster som medför personuppgifts-
incidenter. Innan ett föreläggande mot en leverantör av samhälls-
viktiga tjänster meddelas ska tillsynsmyndigheten därför samverka 
med Datainspektionen. Det bör t.ex. kontrolleras att ett krav på att 
vidta en viss säkerhetsåtgärd inte motverkar åtgärder till stöd för en 
säker personuppgiftsbehandling. En bestämmelse som reglerar denna 
samverkan bör tas in i förordning. 

Mot bakgrund av NIS-direktivets krav på att det ska finnas effek-
tiva, proportionella och avskräckande sanktioner bör åtgärdsföre-
lägganden kunna förenas med vite. 

När vite föreläggs, ska det enligt 3 § lagen (1985:206) om viten 
(viteslagen) fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är 
känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständig-
heterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande 
som är förenat med vitet. Med omständigheterna i övrigt avses bl.a. 
kostnaderna för föreläggandets fullgörande och omfattningen av de 
åtgärder som krävs. Beloppet bör vidare bestämmas med hänsyn till 
hur angeläget det är att föreläggandet följs. Om föreläggandet avser 
att tillgodose ett betydelsefullt samhällsintresse kan ett högre belopp 
vara motiverat. Myndigheterna kan emellertid inom ramen för 3 § 
viteslagen bestämma hur högt eller lågt belopp som helst. 

Vitet ska som huvudregel fastställas till ett bestämt belopp. Om 
det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite dock en-
ligt 4 § viteslagen föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till 
ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken före-
läggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkom-
mande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra 
denna. 

Om ett föreläggande inte följs kan myndigheten behöva upprepa 
föreläggandet. Det kan i dessa fall vara lämpligt att höja vitesbe-
loppet. 
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9.6 Sanktionsavgift 

9.6.1 Sanktionsavgift införs för överträdelser av vissa 
bestämmelser i den nya lagen 

Förslag: Sanktionsavgift ska meddelas mot den som underlåter 
att vidta säkerhetsåtgärder eller att incidentrapportera enligt lagen. 

Avgiften ska tillfalla staten. 

 
En sanktionsavgift är en ekonomisk sanktion som vanligen riktar 
sig mot en konstaterad överträdelse av en författningsbestämmelse. 
Sanktionsavgifter anses inte ingå i det straffrättsliga systemet och 
det finns därför i princip inga krav på att avgiften ska utformas i 
enlighet med de allmänna principer som gäller för straffrätten. 

Sanktionsavgifter kan vara ett alternativ till straff. Ett system 
med sanktionsavgifter används ofta för att åstadkomma ett enklare 
och snabbare beivrande av regelbrott. Många gånger ges därför en 
myndighet rätt att som första instans besluta om sanktionsavgifter. 

En sanktionsavgift bör knyta an till ett enkelt, objektivt och lätt 
konstaterbart faktum. Sanktionsavgifter bedöms inte vara lämpliga 
när det krävs mer omfattande bedömningar för att avgöra om lag-
stiftningen följs i det enskilda fallet4. 

Som huvudregel är det antingen en tillsynsmyndighet eller dom-
stol, efter ansökan från tillsynsmyndigheten, som beslutar om uttag 
av sanktionsavgiften och dess storlek. Vanligtvis tillämpas ett strikt 
ansvar och vid fastställandet av avgiften används oftast schabloner. 
Sanktionsavgiften anses till följd av dessa omständigheter möjliggöra 
ett enklare, snabbare och effektivare beivrande av regelbrott jämfört 
med det straffrättsliga förfarandet. 

Regleringen med en särskild avgift som tas ut av regelöverträdare 
har ansetts tillgodose unionsrättsliga krav på effektiva, proportioner-
liga och avskräckande sanktioner5. 

Utformningen av en sanktionsavgift vid tillsyn bör enligt reger-
ingens skrivelse 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, 
uppfylla de principer som angavs i förarbetena till bestämmelsen om 

                                                                                                                                                          
4 Prop. 1981/82:142. 
5 Se prop. 2004/05:158 s. 142 f., prop. 2005/06:140 s. 75 ff. och prop. 2006/07:65 s. 226 ff. 
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förverkande i 36 kap. 4 § brottsbalken6. Enligt dessa principer bör 
sanktionsavgifter användas inom områden där regelöverträdelser är 
särskilt frekventa eller där det föreligger speciella svårigheter med att 
beräkna storleken av den vinst eller besparing som uppnås i det en-
skilda fallet. Avgifter bör vidare endast förekomma inom speciella 
och klart avgränsade rättsområden där det relativt lätt kan fastställas 
om en överträdelse skett eller inte. Sanktionsavgifter bör kunna be-
räknas utifrån parametrar som gör det möjligt att i förväg förutse 
och fastställa avgiftens storlek. Om avgiftsskyldigheten ska bygga 
på ett strikt ansvar bör förutsättas att det finns starkt stöd för en 
presumtion om att överträdelser inte kan förekomma annat än som 
en följd av uppsåt eller oaktsamhet. Det kan även behöva göras av-
steg från principen om ett strikt ansvar. 

I skrivelsen hänvisar regeringen vidare till tillsynsutredningens 
betänkande Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn 
(SOU 2004:100)7. Där anges att sanktionsavgifter spelar en viktig 
roll inom de tillsynsområden där de förekommer och att avgifterna 
har en utformning som är specifikt avpassad till förhållandena inom 
respektive tillsynsområde. Det uttalas vidare att sanktionsavgifter 
bör ses som ett komplement till övriga ingripandemöjligheter. 

Utredningen bedömer att sanktionsavgifter bör införas som ett 
komplement till möjligheten att meddela åtgärdsföreläggande när 
det gäller underlåtenhet att vidta säkerhetsåtgärder samt incident-
rapportera. 

Underlåtenhet att incidentrapportera är förhållandevis lätt att kon-
statera, även om det beträffande incidentrapporteringen krävs en 
bedömning av om en incident haft en betydande inverkan på kon-
tinuiteten i den tillhandahållna tjänsten. 

När det gäller skyldigheten att vidta säkerhetsåtgärder kan det 
vara svårare att bedöma en eventuell underlåtenhet, bl.a. eftersom 
en aktörs skyldighet att vidta säkerhetsåtgärder är kopplad till den 
risk som hotar säkerheten. Mot bakgrund särskilt av syftet med reg-
leringen är säkerhetsbrister emellertid oacceptabla. Det är därför av 
stor vikt att en så pass ingripande sanktionsmöjlighet som sanktions-
avgift finns att tillgå. 

                                                                                                                                                          
6 Prop. 1981/82:142 s. 77. 
7 S. 190. 
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Bestämmelsen bör vara obligatorisk, dvs. utformas så att tillsyns-
myndigheten ska besluta om sanktionsavgift när förutsättningarna 
för det är uppfyllda. Med hänsyn till principer om likabehandling, 
objektivitet och proportionalitet bör tillsynsmyndighetens möjlig-
heter till mer skönsmässiga bedömningar vara begränsade.8 Tillsyns-
myndigheten bör dock ha möjlighet att under vissa förutsättningar 
efterge sanktionsavgiften helt eller delvis, se avsnitt 9.6.6. 

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten. 

9.6.2 Sanktionsavgift och normgivning 

Förslag: Bestämmelser om sanktionsavgift ska tas in i lag. 

 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen ska föreskrifter 
meddelas genom lag om de avser förhållandet mellan enskilda och 
det allmänna. Detta gäller under förutsättning att föreskrifterna gäller 
skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas per-
sonliga eller ekonomiska förhållanden. Enligt 3 § regeringsformen 
kan riksdagen bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 
denna punkt. Föreskrifterna får dock inte avse annan rättsverkan av 
brott än böter. 

I tidigare lagstiftningsärenden har det ansetts att sanktionsav-
gifter kan jämställas med böter. Detta talar för att normgivningen 
ska ha lagform, men med möjlighet att bemyndiga regeringen att 
meddela närmare föreskrifter.9 Utredningen bedömer mot denna 
bakgrund att bestämmelser om sanktionsavgift ska tas in i lag. 
 
  

                                                                                                                                                          
8 Wiweka Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet, s. 192 ff. 
9 Wiweka Warnling-Nerep, Sanktionavgifter – särskilt i näringsverksamhet, s. 116; Om sank-
tionsavgifter vid överträdelser av import- och exportregleringar, prop. 1983/84:192 s. 44 och 
Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet, SOU 2014:83 s. 103. 
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9.6.3 Tillsynsmyndigheten ska besluta om sanktionsavgift 

Förslag: Tillsynsmyndigheten ska besluta om sanktionsavgift. 

 
Beslut om sanktionsavgift fattas som huvudregel av en tillsynsmyn-
dighet eller av domstol efter ansökan från tillsynsmyndigheten. 

Utredningen bedömer att det bör vara tillsynsmyndigheten som 
bestämmer om sanktionsavgift för överträdelse av sagda bestämmelser 
i den nya lagen ska tas ut i det enskilda fallet. Tillsynsmyndigheten 
bör också bestämma hur hög avgiften i så fall ska vara. En fördel 
med att myndigheten fattar beslutet är att handläggningen blir snab-
bare eftersom inte flera myndigheter måste involveras i hanteringen. 
Det är vidare tillsynsmyndigheten som har bäst förutsättningar att 
bedöma om en aktör har underlåtit att följa regelverket. Tillsyns-
myndigheten kommer att vara väl förtrogen med det regelverk som 
sanktioneras och ha goda förutsättningar att upptäcka regelöver-
trädelser. 

I detta sammanhang bör även nämnas den undersökning som 
krigsmaterielexportöversynskommittén har gjort av hur sanktions-
avgifter fungerar i dag.10 Kommittén konstaterar att användnings-
frekvensen för sanktionsavgifter är betydligt högre hos de myndig-
heter som själva kan fatta beslutet jämfört med hos de myndigheter 
som måste ansöka hos domstol. Av de sanktionsavgiftsbeslut som 
meddelas direkt av en myndighet är det enligt kommittén överlag 
få som överklagas till domstol och i de fall överklagande sker är 
ändringsfrekvensen också låg. 

9.6.4 Sanktionsavgiftens storlek 

Förslag: Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst 5 000 kr och 
som högst till 10 miljoner kr. 

 
Sanktionsavgifter kan vara utformade som på förhand bestämda be-
lopp, oavsett vem som begått överträdelsen, eller vara kopplade till 
årsomsättning i näringsverksamhet. 

                                                                                                                                                          
10 Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83) s. 104. 
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De sanktioner som medlemsstaterna ska införa ska vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. Den nya lagens bestämmelser 
kommer att omfatta såväl myndigheter som privata aktörer. Aktör-
erna kommer att skilja sig mycket från varandra vad gäller t.ex. stor-
lek och ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att vad som upp-
levs som en avskräckande avgift av en aktör med måttliga ekonomiska 
resurser kan framstå som i det närmaste obetydlig för en aktör med 
stora resurser. Skillnaderna kommer att finnas mellan aktörer i 
olika sektorer såväl som mellan aktörer inom samma sektor. 

Med hänsyn främst till att vissa aktörer som omfattas av bestäm-
melserna är myndigheter bedömer utredningen att det inte är lämp-
ligt att koppla sanktionsavgiften till omsättning, utan att ett system 
med bestämda beloppsintervall är att föredra. För att uppfylla kravet 
på effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner bör inter-
vallet för sanktionsavgiften vara förhållandevis stort. Tillsynsmyn-
digheten får då möjlighet att göra en nyanserad bedömning när av-
giftens storlek ska bestämmas. 

Vid bestämmandet av vilka beloppsintervall som bör gälla finns 
det skäl att titta på vad som gäller enligt andra regelverk. 

Från och med den 25 maj 2018 ska EU:s medlemsstater tillämpa 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsför-
ordning). Dataskyddsförordningen innehåller EU-gemensamma reg-
ler för personuppgiftsbehandling och kommer att utgöra grunden 
för generell personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen kom-
mer att ersätta den svenska personuppgiftslagen. En särskild utredare 
har fått i uppdrag att föreslå de anpassningar och kompletterande 
författningsbestämmelser på generell nivå som förordning ger anled-
ning till11. Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017. 

Vid överträdelse av dataskyddsförordningen kan sanktionsavgift 
tas ut enligt två nivåer – en lägre nivå vid överträdelser som betrak-
tas som mindre allvarliga och en högre nivå vid allvarligare över-
trädelser och underlåtenhet att följa förelägganden eller beslut av 
tillsynsmyndigheten eller att på annat sätt bistå den. För de olika nivå-
erna gäller maximibelopp på 10 miljoner euro respektive 20 miljoner 
                                                                                                                                                          
11 Dataskyddsutredningen, Ju 2016:04, dir 2016:15. 
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euro alternativt en procentsats av den totala globala årsomsättningen. 
Något minimibelopp anges inte. 

Även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att före-
bygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF ålägger medlems-
staterna att föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner för överträdelser av bestämmelser som antas enligt det 
direktivet. Direktivet innehåller regler om skydd av personuppgifter 
när behöriga myndigheter behandlar sådana uppgifter vid brottsbe-
kämpning, brottmålshantering eller straffverkställighet. Regeringen 
har i mars 2016 tillsatt en utredning som ska föreslå hur direktivet 
ska genomföras i svensk rätt.12 Ett delbetänkande, Brottsdatalag 
(SOU 2017:29), överlämnades den 5 april 2017. Uppdraget ska slut-
redovisas senast den 30 september 2017. 

Inom svensk lagstiftning finns i dag sanktionsavgifter på bl.a. 
miljöområdet och arbetsmiljöområdet. De högsta respektive lägsta 
belopp som kan beslutas inom dessa områden är 1 000 respektive 
1 miljon kr, dvs. långt ifrån de belopp som anges i dataskyddsför-
ordningen. Ett annat exempel är att Finansinspektionen, enligt lagen 
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, får besluta om sank-
tionsavgift som ska fastställas till högst tio procent av kreditinsti-
tutets omsättning alternativt två gånger den vinst som institutet har 
erhållit till följd av regelöverträdelsen eller två gånger de kostnader 
som institutet har undvikit till följd av regelöverträdelsen. 

Ytterligare en jämförelse kan göras med de belopp som gäller för 
företagsbot. För sådan bot är minimibeloppet 5 000 kr och maximi-
beloppet 10 miljoner kr. Utredningen om vissa frågor om företags-
bot har emellertid i betänkandet En översyn av lagstiftningen om 
företagsbot (SOU 2016:82), föreslagit att företagsboten ska kunna 
uppgå till 100 miljoner kronor. Förslaget lämnas mot bakgrund av 
att det enligt den utredningen är uppenbart att det finns situationer 
där ett belopp om 10 miljoner kronor framstår som ett alldeles för 
lågt belopp för att vara en tillräckligt kännbar sanktion. Det fram-
hålls också att det faktum att motsvarande maximibelopp i flera 
                                                                                                                                                          
12 Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv, Ju 2016:06, dir. 2016:21. 



SOU 2017:36 Ingripanden och sanktioner 

193 

andra europeiska länder är avsevärt högre talar för att det svenska 
maximibeloppet är för lågt. Betänkandet bereds för närvarande i reger-
ingskansliet. 

Utredningen bedömer att det är rimligt att det lägsta belopp som 
kan beslutas i sanktionsavgift är 5 000 kr, dvs. vad som i dag utgör 
lägsta belopp vid åläggande av företagsbot. 

För att sanktionsavgiften ska få en tillräckligt avskräckande effekt 
för alla aktörer som kommer att omfattas av den nya lagens bestäm-
melser krävs att maximibeloppet sätts relativt högt. En för låg sank-
tionsnivå kan t.ex. medföra att företag räknar in avgiften som en 
ren affärskostnad. Det är enligt utredningens menig emellertid inte 
aktuellt med belopp i den storleksordning som kommer att gälla för 
överträdelser av dataskyddsförordningen. Utredningen bedömer att 
beloppet i stället bör korrespondera med vad som i dag gäller i svensk 
rätt. Det är enligt utredningens mening rimligt att även maximi-
beloppet motsvarar det belopp som högst kan åläggas genom före-
tagsbot, dvs. 10 miljoner kr. 

9.6.5 Sanktionsavgiftens bestämmande i det enskilda fallet 

Förslag: När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska hänsyn tas 
till samtliga relevanta omständigheter. Särskild hänsyn ska tas till 
den skada eller risk för skada som uppstått till följd av regelöver-
trädelsen, om leverantören tidigare har begått en överträdelse 
samt de kostnader som leverantören undvikit till följd av över-
trädelsen. 

 
Bedömning: Det ska inte krävas uppsåt eller oaktsamhet för att 
sanktionsavgift ska kunna tas ut. 

 
Huvudregeln vid användande av sanktionsavgift är att avgiftsskyl-
digheten ska bygga på strikt ansvar13. Beträffande de aktuella över-
trädelserna bedömer utredningen att det finns ett starkt stöd för en 
presumtion om att överträdelser inte kan förekomma annat än som 
en följd av uppsåt eller oaktsamhet. Utredningen bedömer därför 

                                                                                                                                                          
13 Se t.ex. betänkandet Vad bör straffas? SOU 2013:38 s. 544. 
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att det inte finns anledning att frångå huvudregeln om strikt ansvar 
när det gäller den nya lagen. 

Lagrådet har med hänvisning till huvudregeln om strikt ansvar 
uttalat att lagtext inte behöver innehålla någon upplysning om att 
uppsåt eller oaktsamhet inte krävs för att sanktionsavgift ska kunna 
dömas ut. En särskild angivelse av detta, som skett i ett antal lagar, 
riskerar enligt lagrådet att i stället för att vara klargörande skapa 
osäkerhet om vad som gäller närt någon sådan angivelse inte finns14. 
Utredningen bedömer mot denna bakgrund att det inte behöver anges 
i lagtext att sanktionsavgift får tas ut även om en överträdelse inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

När storleken på sanktionsavgiften ska bestämmas i det enskilda 
fallet bör hänsyn tas till alla relevanta omständigheter. Det är inte 
möjligt att i lagen ange samtliga relevanta omständigheter som kan 
behöva beaktas i enskilda fall. Utredningen bedömer dock att lagen 
bör innehålla en bestämmelse som anger omständigheter som sär-
skilt ska beaktas. De omständigheter som är särskilt viktiga att beakta 
och som alltså bör tas in i lagen är enligt utredningens mening den 
skada eller risk för skada som uppstått till följd av överträdelsen, om 
aktören tidigare har begått en överträdelse samt de kostnader som 
aktören undvikit till följd av regelöverträdelsen. 

Exempel på omständigheter som kan komma att påverka belop-
pets storlek men som enligt utredningens mening inte behöver tas 
in i lagen är hur länge överträdelsen pågått. Om aktören tidigare gjort 
sig skyldig till överträdelse av lagen kan det bli aktuellt att beakta 
om överträdelserna är likartade samt den tid som har gått mellan de 
olika överträdelserna. Det kan också vara relevant att beakta be-
stämmelsens betydelse för tillsynsområdet. Vissa omständigheter kan 
det finnas anledning att beakta i mildrande riktning. Att en aktör 
samarbetat med tillsynsmyndigheten för att komma till rätta med 
överträdelser kan vara en sådan omständighet15.  

                                                                                                                                                          
14 Prop. 2012/13:55 – Ny lag om kontroll av ekologisk produktion s. 139 ff. 
15 Jfr t.ex. 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och prop. 2016/17:22 
s. 220 f. 
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9.6.6 Jämkning och eftergift 

Förslag: Sanktionsavgiften får efterges helt eller delvis om över-
trädelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn 
till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut avgiften. 

 
Att avgiftsskyldigheten bygger på strikt ansvar innebär mot bak-
grund av de krav som följer av Europakonventionen att det behöver 
finnas en möjlighet för tillsynsmyndigheten att underlåta att besluta 
om sanktionsavgift. Det bör därför införas en bestämmelse som ger 
tillsynsmyndigheten utrymme att jämka eller helt efterge avgiften i 
fall där det inte framstår som rimligt och proportionerligt att ta ut 
avgift. Tillsynsmyndigheten bör i det enskilda fallet göra en nyan-
serad bedömning av om omständigheterna ger anledning till jämkning 
eller eftergift. Omständigheter som kan ha betydelse kan t.ex. vara 
överträdelsens allvarlighet och om aktören gjort rättelse. En annan 
situation som kan innebära att det framstår som oskäligt att besluta 
om sanktionsavgift är om en aktör drabbas av sanktionsavgift enligt 
något annat regelverk för i princip samma brist. Bestämmelser om 
säkerhetsåtgärder och sanktionsavgifter för den som bryter mot dessa 
bestämmelser finns t.ex. i den tidigare nämnda dataskyddsförord-
ningen.16 Det skulle också kunna uppstå situationer där en aktör på 
grund av avtal med t.ex. en underleverantör blir skyldig att betala 
skadestånd till följd av en brist som sanktioneras genom den nya 
lagens bestämmelser. Även i dessa fall skulle det kunna anses oskäligt 
att meddela beslut om sanktionsavgift. 

9.6.7 Hinder mot sanktionsavgift 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får inte ingripa med sanktionsav-
gift om överträdelsen omfattas av ett föreläggande om vite och 
överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av 
vitet. 

                                                                                                                                                          
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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Regeringen har i flera lagstiftningsärenden konstaterat att begreppet 
straff i den mening som avses i Europakonventionen får anses om-
fatta även t.ex. vite17. Om ett vite har dömts ut bör det därför inte 
vara möjligt att besluta om en sanktion – administrativ eller straff-
rättslig – för samma sak. Den avgörande tidpunkten för när sådant 
hinder uppkommer bör enligt vad regeringen nyligen uttalat anses vara 
när det inleds en domstolsprocess angående frågan om utdömande 
av vite. Ett föreläggande om vite bör därför inte hindra ett senare 
ingripande så länge som tillsynsmyndigheten inte har ansökt om ut-
dömande av vitet. I den situationen bör dock tillsynsmyndigheten 
vara förhindrad att ingripa mot en överträdelse som omfattas av 
vitesföreläggandet18. En bestämmelse om detta bör tas in i lagen. 

9.6.8 Förfarandet vid beslut om sanktionsavgift 

Förslag: Ett beslut om sanktionsavgift ska vara skriftligt och inne-
hålla skälen för beslutet. 

Innan tillsynsmyndigheten beslutar om sanktionsavgift ska den 
som beslutet kommer att riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

Sanktionsavgift får inte beslutas om den som anspråket riktas 
mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år efter överträ-
delsen. 

 
För att rimliga krav på rättssäkerhet ska tillgodoses ska ett beslut om 
sanktionsavgift inte kunna komma i fråga förrän omständigheterna 
kring överträdelsen har utretts och den som beslutet avser att gälla 
har fått möjlighet att ta del av utredningen i ärendet och yttra sig 
över den.19 Aktörens möjlighet i detta avseende är en förutsättning 
för att relevanta omständigheter ska bli kända för tillsynsmyndig-
heten och därmed för materiellt riktiga beslut och för förtroende 
för systemet. 

Ett beslut om sanktionsavgift bör vara skriftligt och innehålla 
skälen för beslutet. 

                                                                                                                                                          
17 Prop. 2007/08:107 s. 24 och prop. 2012/13:143 s. 69. 
18 Prop. 2016/17:22 s. 228. 
19 Jfr 16–17 §§ förvaltningslagen (1986:223). 
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Det bör finnas en bortre tidsgräns för när en sanktionsavgift får 
beslutas. Denna tid bör vara relativt kort. Utredningen anser att 
sanktionsavgift inte ska få beslutas om den som anspråket riktas mot 
inte har getts tillfälle att yttra sig inom två år från överträdelsen. 

9.6.9 Betalning, indrivning och preskription 

Förslag: Sanktionsavgiften ska betalas till tillsynsmyndigheten 
inom trettio dagar efter det att beslutet om sanktionsavgift fått 
laga kraft eller annars inom den längre tid som anges i beslutet. 

En sanktionsavgift får verkställas utan föregående dom eller 
utslag om den är obetald och förfallen till betalning. 

Om sanktionsavgiften inte betalas i tid ska tillsynsmyndig-
heten lämna den obetalda avgiften för indrivning. 

En beslutad sanktionsavgift faller bort om beslutet om avgift-
en inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga 
kraft. 

 
För att regleringen om sanktionsavgifter ska bli tillräckligt hand-
lingsdirigerande och effektiv bör den avgift som tillsynsmyndigheten 
beslutat kunna drivas in utan att det krävs något domstolsavgörande. 
Av 3 kap. 1 § första stycket 6 utsökningsbalken (1981:774) följer 
att en förvaltningsmyndighets beslut får verkställas om det finns en 
särskild föreskrift om detta. Det bör alltså införas en bestämmelse i 
den nya lagen som anger att en sanktionsavgift får verkställas om 
den är obetald och förfallen till betalning. 

Utredningen bedömer att betalning av sanktionsavgift bör ske 
till tillsynsmyndigheten inom trettio dagar från det att beslutet om 
sanktionsavgift vann laga kraft eller annars inom den längre tid som 
anges i beslutet. Om avgiften inte betalas inom denna tid bör till-
synsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. 20 

I allmänhet gäller för den här typen av avgifter att de preskribe-
ras i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år. 
Utredningen bedömer att det saknas anledning att införa annan pre-

                                                                                                                                                          
20 Jfr t.ex. prop. 2016/17:22 s. 256 och prop. 2012/13:72 s. 30 f. 
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skriptionstid än den som i allmänhet används. Preskriptionstiden 
bör därför vara fem år.  

9.7 Möjligheter till mindre ingripande åtgärder 

Förslag: Om tillsynsmyndigheten finner skäl att misstänka att en 
leverantör av samhällsviktiga tjänster inte följer lagen eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska myndigheten 
underrätta leverantören om det och ge denne möjlighet att yttra 
sig inom skälig tid. 

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att en leverantör av sam-
hällsviktiga tjänster eller en leverantör av digitala tjänster inte 
följer lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
lagen, ska myndigheten, genom påpekanden eller liknande förfa-
randen försöka åstadkomma rättelse. 

 
En tillsynsmyndighets grundläggande uppgift är att självständigt 
granska aktörer för att kontrollera om dessa uppfyller krav som 
följer av lagar och andra bindande föreskrifter, och vid behov fatta 
beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av aktören. 
För att den nya lagens syfte – en höjd nivå av säkerhet i nätverk och 
informationssystem – ska uppnås på ett så effektivt sätt som möjligt 
anser utredningen att tillsynsmyndigheternas även bör ge vägledning 
i frågor som har samband med verksamheten. Tillsynsmyndigheter-
na bör arbeta både främjande och förebyggande för att effektivt 
uppnå lagstiftningens mål. (jfr avsnitt 8.5). 

Det är inte givet att kännbara sanktioner i alla lägen är det mest 
effektiva sättet att uppnå den nya lagens syfte. I de fall tillsynsmyn-
digheten konstaterar att en leverantör av samhällsviktiga tjänster 
eller en leverantör av digitala tjänster gjort sig skyldig till en över-
trädelse bör tillsynsmyndigheten, på lämpligt sätt, försöka förmå 
leverantören att vidta rättelse. 

I de fall tillsynmyndigheten finner skäl att misstänka att en leve-
rantör av samhällsviktiga tjänster överträder bestämmelserna, bör 
tillsynsmyndigheten underrätta leverantören om detta och ge denne 
tillfälle att yttra sig inom skälig tid. Vad som är skälig tid får avgöras 
efter omständigheterna i det enskilda fallet. Utöver möjligheten att 
lämna sina synpunkter får leverantören i och med underrättelsen 
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möjlighet att vidta åtgärder för att t.ex. leva upp till säkerhetskrav 
eller på andra sätt minska risker för incidenter. Att en leverantör vid-
tar rättelse kan ha betydelse för vilket belopp som beslutas i sank-
tionsavgift. 

Tillsynsmyndigheten bör kunna utfärda föreläggande samt besluta 
om sanktionsavgift även om leverantören inte yttrar sig till följd av 
en underrättelse. Inte heller upprepade inlagor från leverantören bör 
kunna hindra myndigheten från att gå vidare i tillsynen. Att till-
synsmyndigheten ska försöka förmå en leverantör att vidta rättelse 
är inte heller något hinder mot utfärdande av föreläggande eller be-
slut om sanktionsavgift. Detta kan innebära att ett förfarande om 
meddelande av beslut om sanktionsavgift inleds eller föreläggande 
utfärdas parallellt med tillsynsmyndighetens åtgärder i syfte att förmå 
leverantören att rätta sig. Det bör dock vara upp till tillsynsmyn-
digheten att avgöra när det är lämpligt att vidta de åtgärder som står 
till buds. 

9.8 Vitesförelägganden och sanktionsavgifter  
mot statliga myndigheter och kommuner 

Bedömning: Även statliga myndigheter och kommuner ska kunna 
föreläggas vite och meddelas sanktionsavgift. 

 
Vitesförelägganden kan i vissa fall riktas även mot staten. I förarbe-
tena till viteslagen uttalade departementschefen att det särskilt vad 
gäller det marknadsrättsliga fältet kan tänkas uppkomma situationer 
där staten i så utpräglad grad uppträder som privaträttsligt subjekt 
att det skulle te sig onaturligt om möjligheten att förelägga vite inte 
stod till buds. Som exempel angavs ett organ som ingår i den stat-
liga organisationen och som bedriver affärsverksamhet i konkurrens 
med och på liknande sätt som privata företag, mot vilka viten kan 
riktas enligt de marknadsrättsliga reglerna.21 

I rättspraxis har Miljööverdomstolen i ett mål angående föreläg-
gande mot Banverket om bullerskyddsåtgärder uttalat att det inte 
fanns några rättsliga hinder mot att förelägga Banverket att vid vite 

                                                                                                                                                          
21 prop. 1984/85:96 s. 99 f. 
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vidta åtgärderna. Domstolen ansåg att Banverket i det sammanhanget 
närmast fick betraktas som affärsdrivande och att det principiellt 
inte fanns anledning att göra skillnad mellan Banverket och andra 
verksamhetsutövare och av det skälet låta bli att sätta ut vite.22 

Frågan om sanktionsavgifter är en lämplig reaktion mot myn-
digheter har också behandlats i betänkandet Brottsdatalag (SOU 
2017:29). 

Utredningen bedömer med hänsyn till det anförda att vitesföre-
lägganden och sanktionsavgifter enligt den nya lagen under motsva-
rande förhållanden ska kunna meddelas även mot statliga myndig-
heter och kommuner. 

9.9 Omedelbar verkställighet och inhibition 

Förslag: Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett beslut om 
föreläggande ska gälla omedelbart. 

 
Bedömning: Bestämmelser om inhibition finns i förvaltnings-
processlagen och behöver inte tas in i den nya lagen. 

 
Om tillsynsmyndigheten har konstaterat att det finns skäl för att 
ingripa genom beslut om föreläggande finns det ofta ett behov av 
att beslutet blir gällande genast. Det kan då vara nödvändigt att be-
slutet verkställs omedelbart. Samma sak gäller beträffande tillsyns-
myndighetens beslut att förelägga en leverantör att lämna tillträde 
till lokaler och att lämna upplysningar, handlingar och liknande för 
att tillsynen ska kunna genomföras. I sådana fall kan det vara ange-
läget att beslutet inte förhalas genom ett överklagande. Mot denna 
bakgrund bör tillsynsmyndigheten ha möjlighet att bestämma att dess 
beslut om föreläggande ska gälla omedelbart. 

En domstol som ska pröva ett överklagande av ett förvaltnings-
beslut som gäller omedelbart kan förordna att det överklagade be-
slutet tills vidare inte ska gälla (s.k. inhibition). Möjligheten till inhi-
bition innebär att risken för att en aktör drabbas av skada på grund 
av ett felaktigt beslut av en tillsynsmyndighet minimeras. Bestämmel-

                                                                                                                                                          
22 MÖD 2005:12 
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ser om inhibition finns i 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
och behöver inte tas in i den nya lagen. 

9.10 Överklagande 

Förslag: Tillsynsmyndighetens beslut enligt den nya lagen eller 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska kunna över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska 
krävas vid överklagande till kammarrätten. 

Kammarrättens avgörande i ett mål enligt den nya lagen får 
inte överklagas. 

 
En tillsynsmyndighets beslut om förelägganden och sanktionsav-
gifter måste kunna överklagas. Även beslut om förelägganden som 
meddelas för att tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra tillsynen 
måste kunna överklagas (se avsnitt 8.5.3). Besluten ska kunna över-
klagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas 
vid överklagande till kammarrätten. 

Kammarrättens avgörande ska inte kunna överklagas. 
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10 Leverantörer av digitala tjänster 

10.1 Inledning 

Utöver operatörer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster reglerar 
direktivet säkerheten i nätverk och informationssystem hos sådana 
leverantörer av digitala tjänster som anges i bilaga 3 till direktivet. 
Dessa tjänster är internetbaserade marknadsplatser, internetbasera-
de sökmotoror och molntjänster. 

I detta kapitel beskrivs NIS-direktivets bestämmelser om leveran-
törer av digitala tjänster med utgångspunkt främst i hur bestämmel-
serna skiljer sig från dem som gäller för leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster. När det gäller t.ex. ingripanden och sanktioner samt hur 
tillsynen ska organiseras är frågorna emellertid sammankopplade på 
ett sådant sätt att de bör behandlas i ett sammanhang. I dessa delar 
hänvisas därför till de avsnitt där respektive fråga behandlas. 

10.2 NIS-direktivets tillämpningsområde  
och definitioner 

10.2.1 Definitioner 

Definitionerna av internetbaserade marknadsplatser, internetbase-
rade sökmotorer och molntjänster i NIS-direktivet är specifika för 
direktivet och påverkar inte andra instrument (skäl 55). 

I NIS-direktivet definieras en digital tjänst som en tjänst i den 
mening som avses i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informa-
tionsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster av en typ som anges i 
bilaga 3 till direktivet. De kategorier av tjänster som anges i den 
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bilagan är internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade sök-
motorer och molntjänster. 

I artikel 1.1 b i direktiv (EU) 2015/1535 definieras digital tjänst 
enligt följande. 

[A]lla informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligt-
vis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på indi-
viduell begäran av en tjänstemottagare. I denna definition avses med 

i) på distans: tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande 
samtidigt, 

ii) på elektronisk väg: en tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas 
emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behand-
ling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter, 
och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, 
optiska medel eller andra elektromagnetiska medel, 

iii) på individuell begäran av en tjänstemottagare: en tjänst som till-
handahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran. 

Med leverantör av digitala tjänster avses i NIS-direktivet en juridisk 
person som tillhandhåller en digital tjänst (artikel 4.6). 

En internetbaserad marknadsplats är enligt NIS-direktivet en digital 
tjänst som gör det möjligt för konsumenter och/eller näringsidkare 
(enligt definitionen i artikel 4.1 a respektive 4.1 b Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alterna-
tiv tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning 
(EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alterna-
tiv tvistlösning) att ingå internetbaserade köpeavtal eller tjänsteavtal 
med näringsidkare antingen på webbplatsen för den internetbasera-
de marknadsplatsen eller på webbplatsen tillhörande en närings-
idkare där datatjänster som tillhandahålls av en internetbaserad mark-
nadsplats används (artikel 4.17). 

En internetbaserad sökmotor är enligt NIS-direktivet en digital 
tjänst som gör det möjligt för användaren att göra sökningar på i 
princip alla webbplatser eller webbplatser på ett visst språk eller på 
grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett 
nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar länkar 
som innehåller information om det begärda innehållet (artikel 4.18) 

Molntjänster definieras i NIS-direktivet som en digital tjänst som 
möjliggör tillgång till en skalbar och elastisk pool av delbara data-
resurser (artikel 4.19). 
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10.2.2 Aktörer som inte omfattas av NIS-direktivet 

Mikroföretag och små företag samt hård- och mjukvarutillverkare 
omfattas inte 

Bestämmelserna i NIS-direktivet ska inte tillämpas på mikroföretag 
eller små företag enligt definitionen i kommissionens rekommen-
dation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikro-
företag samt små och medelstora företag (artikel 16.11). Enligt den 
rekommendationen är ett mikroföretag ett företag med färre än 
10 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som unders-
tiger två miljoner euro. Små företag definieras i rekommendationen 
som företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller 
balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.  

I NIS-direktivet anges att hårdvarutillverkare och mjukvaru-
utvecklare spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra för leve-
rantörer av både samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster att 
skydda sina nätverk och informationssystem. De omfattas emeller-
tid av redan befintliga bestämmelser om produktansvar och träffas 
inte av NIS-direktivet. (skäl 50) 

Övriga undantag 

Angående gränsdragningen mot säkerhetskänslig verksamhet, se 
kapitel 5. 

10.2.3 Vad är en internetbaserad marknadsplats,  
en internetbaserad sökmotor och molntjänster  
i praktiken? 

Vid bedömningen av vad som i praktiken utgör en internetbaserad 
marknadsplats, internetbaserad sökmotor eller en molntjänst kan led-
ning hämtas från NIS-direktivets skäl samt från vedertagna stan-
darder. 
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Internetbaserad marknadsplats 

En internetbaserad marknadsplats ger enligt NIS-direktivet konsu-
menter och näringsidkare möjlighet att ingå internetbaserade köpe-
avtal eller tjänsteavtal med näringsidkare och är slutdestinationen 
för ingåendet av sådana avtal (skäl 15). 

En näringsidkare som vill tillhandahålla sina varor och tjänster 
via internet kan göra detta genom en e-butik eller via en digital mark-
nadsplats. Till skillnad från e-butiken är den digitala marknads-
platsen en webbplats där kunden kan ta del av flera näringsidkares 
utbud på samma ställe. Marknadsplatsen kan på detta sätt jämföras 
med ett köpcentrum. Genom att använda sig av en marknadsplats 
kan näringsidkaren nå ut med sina varor och tjänster utan att be-
höva marknadsföra sig på samma sätt som krävs för att kunderna 
ska hitta till den egna e-butiken. 

Som exempel på internetbaserade marknadsplatser kan nämnas 
amazon.com, etsy.com och blocket.se. 

Internetbaserad sökmotor 

En sökmotor kan beskrivas som ett dataprogram som söker igenom 
och på något sätt katalogiserar sidor och filer på internet. 

En internetbaserad sökmotor gör det möjligt för användaren att 
göra sökningar på i princip alla webbplatser på grundval av en sök-
ning inom vilket ämnesområde som helst. Den kan också vara in-
riktad på webbplatser på ett visst språk. (skäl 16)  

Exempel internetbaserade sökmotorer är google.com, yahoo.com 
och bing.com. 

Molntjänster 

Molntjänster är ett samlingsnamn för it-tjänster som ersätter program 
och lagringsutrymme i användarens egen dator och i stället erbjuder 
motsvarande funktioner i servrar via internet. Att ha sin informa-
tion i ”molnet” innebär alltså att ha informationen i ”någon annans 
dator”. 
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I NIS-direktivet (skäl 17) anges att molntjänster omfattar många 
olika verksamheter, som kan levereras enligt olika modeller. Vid 
tillämpningen av direktivet omfattar termen molntjänster sådana 
tjänster som medger åtkomst till en skalbar och elastisk pool av de-
lbara dataresurser. Sådana dataresurser omfattar resurser såsom nät-
verk, servrar eller annan infrastruktur, lagring, applikationer och 
tjänster. Termen skalbar avser dataresurser som leverantören av 
molntjänster fördelar på ett flexibelt sätt, oberoende av resursernas 
geografiska läge, för att hantera fluktuationer i efterfrågan. Termen 
elastisk pool används för att beskriva dataresurser som avsätts och 
utnyttjas beroende på efterfrågan för att tillgängliga resurser snabbt 
ska kunna utökas och minskas i takt med arbetsbördan. Termen 
delbar används för att beskriva dataresurser som tillhandahålls flera 
användare som delar en gemensam åtkomst till tjänsten där behand-
lingen genomförs separat för varje användare, även om tjänsten till-
handahålls från samma elektroniska utrustning. 

SIS (Swedish Standards Institute) har definierat molnbaserade 
datortjänster som ”… ett koncept som möjliggör nätverksåtkomst 
till en skalbar och elastisk pool av delade fysiska eller virtuella resur-
ser som via självbetjäning levereras och administreras på begäran”. 

NIST (US National Institute for Standards and Technology) 
har definierat begreppet molntjänster som ”a model for enabling 
ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool 
of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, 
applications, and services) that can be rapidly provisioned and released 
with minimal management effort or service provider interaction”. 
NIST anger också fem väsentliga egenskaper hos molntjänster: 

1. självbetjäning är möjlig när kunden behöver det, 

2. åtkomst sker via nätet i olika klienter (exempelvis stationära dator-
er, mobiltelefoner och surfplattor), 

3. kunden delar leverantörens resurser med andra kunder, 

4. prestanda anpassas till kundens behov för stunden, och 

5. tjänsterna går att mäta, bl.a. i syfte att avgöra hur mycket kunden 
ska debiteras för tjänsten. 
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NIST anger vidare tre huvudsakliga typer av molntjänster; Infra-
structure as a Service, Platform as a Service och Software as a Service. 
Tjänstetyperna beskriver tre olika funktionsområden och tjänster-
na finns i olika tekniska lager. Leverantören tillhandahåller tekniska 
lösningar i olika utsträckning beroende på typ av tjänst. 

Molntjänster kan tillhandahållas på fyra olika sätt; privata moln, 
partnermoln, publika moln och hybridmoln1.  

Privata molntjänster bygger på en infrastruktur som är dedikerad 
åt endast en användare. Infrastrukturen kan hanteras av användaren 
själv eller av en annan aktör. 

Partnermoln, som ibland också kallas för gemenskapsmoln eller 
branschmoln, erbjuds till en begränsad och väldefinierad grupp av 
kunder. En särskild form av partnermoln är s.k. myndighetsmoln. 
Ett myndighetsmoln har skapats i t.ex. Storbritannien, för att möta 
särskilda behov av t.ex. säkerhet. 

Publika molntjänster ägs och hanteras av en molntjänstleverantör 
(tredje part) som säljer resurser till flera kunder i samma infrastruk-
tur. Tjänster i publika moln är potentiellt tillgängliga för alla som så 
önskar. GoogleApps, iCloud och Dropbox är exempel på publika 
molntjänster. 

Hybridmoln avser en sammansättning av två eller flera molntyper 
som möjliggör kopplingar mellan olika tjänster och molntyper. 

10.2.4 Nationell lagstiftning saknas i dag 

Leverantörer av internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade 
sökmotorer eller molntjänster omfattas i dag inte av någon nationell 
lagstiftning motsvarande bestämmelserna i direktivet. Utredningen 
har i kapitel 5 bedömt att NIS-direktivet bör genomföras genom 
införandet av en ny lag.  

                                                                                                                                                          
1 Molntjänster i staten – En ny generation av outsourcing, Pensionsmyndigheten. 
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10.2.5 Vilka leverantörer av digitala tjänster ska omfattas  
av den nya lagen? 

Förslag: En leverantör av digitala tjänster som erbjuder digitala 
tjänster i Sverige men som inte har sitt huvudsakliga etablerings-
ställe inom Europeiska unionen ska utse en företrädare i något 
av de länder där tjänsterna erbjuds. 

 
Bedömning: En näringsidkare som tillhandahåller sina egna varor 
och tjänster på en webbplats (e-butik) är inte en leverantör av 
digitala tjänster i form av internetbaserad marknadsplats enligt 
NIS-direktivet och ska inte omfattas av lagen. 

En aktör som använder sig av ett privat moln är inte en leve-
rantör av digitala tjänster enligt NIS-direktivet och ska inte om-
fattas av lagen. 

I kapitel 5 kommer utredningen fram till att den nya lagen ska om-
fatta endast sådana leverantörer som omfattas av NIS-direktivet, se 
avsnitt 5.4. Beträffande leverantörer av digitala tjänster ska den nya 
lagen alltså tillämpas på tillhandahållare av digitala tjänster i form av 
internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer och 
molntjänster, med undantag av leverantörer som är mikroföretag 
eller små företag.  

Jurisdiktion m.m. 

För att en leverantör av en digital tjänst ska omfattas av NIS-direk-
tivet krävs inte att den tillhandahållna tjänsten bedöms vara sam-
hällsviktig. Till skillnad från vad som gäller beträffande leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster är medlemsstaterna inte heller skyldiga 
att identifiera leverantörer av digitala tjänster. 

För att en leverantör av digitala tjänster ska omfattas av lagstift-
ningen i en medlemsstat krävs enligt NIS-direktivet att leverantören 
har sitt huvudsakliga etableringsställe i det landet. Det huvudsakliga 
etableringsstället ska anses vara där leverantören har sitt huvudkontor. 
Det krävs att leverantören utför en faktisk och reell verksamhet 
med hjälp av en stabil struktur för att den ska anses vara etablerad. 
Den rättsliga formen, dvs. om det är fråga om en filial eller ett dotter-
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bolag, bör inte vara avgörande. Att nätverk och informationssystem 
är fysiskt belägna på en viss plats innebär inte att det är fråga om 
ett huvudsakligt etableringsställe. (skäl 64) 

Om leverantören inte är etablerad i unionen, men erbjuder tjänster 
här, ska leverantören utse en företrädare i någon av de medlems-
stater där tjänsterna erbjuds. Leverantören ska i de fallen omfattas 
av lagstiftningen i det land där företrädaren finns. För att fastställa 
om en leverantör av digitala tjänster erbjuder tjänster inom unionen 
bör det kontrolleras om det är uppenbart att leverantören planerar 
att erbjuda tjänster till personer i en eller flera medlemsstater. Att 
kontaktuppgifter eller en webbplats tillhörande leverantören är till-
gängliga i unionen, eller att ett språk används som allmänt används 
i det tredjeland där leverantören är etablerad är inte tillräckligt för 
att fastställa en sådan avsikt. Företrädaren bör agera på leverantör-
ens vägnar och det bör vara möjligt för behöriga myndigheter eller 
CSIRT-enheterna att kontakta företrädaren. Företrädaren bör utses 
uttryckligen genom en skriftlig fullmakt från leverantören av digitala 
tjänster att agera på dess vägnar med avseende på leverantörens 
skyldigheter enligt NIS-direktivet. (skäl 65) 

Som tidigare nämnts anger NIS-direktivet att bestämmelserna om 
leverantörer av digitala tjänster inte ska tillämpas på mikroföretag 
eller små företag. 

Bestämmelser som genomför NIS-direktivet i dessa delar ska in-
föras i den nya lagen. 

Den nya lagen ska inte tillämpas på jämförelsesajter 

En internetbaserad marknadsplats ger konsumenter och näringsidkare 
möjlighet att ingå internetbaserade köpeavtal eller tjänsteavtal med 
näringsidkare och är slutdestinationen för ingåendet av sådana avtal. 
Datatjänster som tillhandahålls av den internetbaserade marknads-
platsen kan enligt direktivet inbegripa behandling av transaktioner, 
sammanställning av data eller profilering av användare. Applikations-
butiker, som fungerar som onlinebutiker och möjliggör digital distri-
bution av applikationer eller programvara från tredje part, ska betrak-
tas som en typ av internetbaserad marknadsplats. Onlinetjänster som 
jämför priset på vissa varor eller tjänster från olika näringsidkare 
och sedan leder användaren vidare till den näringsidkare som valts 
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för köp av varan omfattas emellertid inte av begreppet. Sådana on-
linetjänster, t.ex. pricerunner.se och prisjakt.nu, fungerar endast som 
mellanhand för tredjepartstjänster genom vilka ett avtal slutligen kan 
ingås. (skäl 15). Sistnämnda jämförelsesajter är inte heller att be-
trakta som sådana internetbaserade sökmotorer som omfattas av NIS-
direktivet. Sökfunktioner som begränsas till innehållet på en särskild 
webbplats omfattas inte heller av direktivet. Det gäller oavsett om 
sökfunktionen tillhandahålls av en extern sökmotor. (skäl 16)  

Den nya lagen ska inte tillämpas på näringsidkare som tillhandahåller 
egna varor och tjänster på en webbplats i egen regi (e-butiker) eller på 
användare av privata moln  

Bakgrunden till regleringen avseende leverantörer av digitala tjänster 
är att många företag i unionen är beroende av leverantörer av digi-
tala tjänster för att tillhandahålla sina tjänster. Eftersom vissa digitala 
tjänster skulle kunna utgöra en viktig resurs för sina användare, 
inklusive leverantörer av samhällsviktiga tjänster, och dessa använ-
dare inte alltid har alternativ tillgängliga, har det bedömts att NIS-
direktivet bör gälla också för leverantörer av sådana tjänster. För 
många företag är säkerheten, kontinuiteten och tillförlitligheten hos 
den typ av digitala tjänster som avses i NIS-direktivet av avgörande 
betydelse för att företaget ska fungera väl. En störning i en sådan 
digital tjänst kan hindra tillhandahållandet av andra tjänster som är 
beroende av den och därmed påverka viktig ekonomisk och sam-
hällelig verksamhet i unionen. Sådana digitala tjänster skulle därför 
kunna vara av avgörande betydelse för att företag som är beroende 
av dem ska fungera väl och för dessa företags deltagande i den inre 
marknaden och den gränsöverskridande handeln inom unionen. 
Leverantörer av digitala tjänster som omfattas av NIS-direktivet är 
sådana som anses erbjuda digitala tjänster som många företag i 
unionen i allt högre grad är beroende av. (skäl 48) 

Det står klart att tillhandahållare (leverantörer) av internetbaserade 
marknadsplatser där användaren (kunden) kan sluta avtal med ett 
flertal näringsidkare omfattas av bestämmelserna i NIS-direktivet. 
Detsamma gäller en leverantör som tillhandahåller molntjänster åt 
någon annan. 

Det förekommer emellertid också att näringsidkare tillhandahåller 
varor och tjänster på webbplatser i egen regi genom e-butiker. 
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När en aktör tillhandahåller egna varor eller tjänster genom en 
e-butik är det inte fråga om tillhandahållande av en digital tjänst i 
form av en internetbaserad marknadsplats. Näringsidkaren är inte en 
leverantör av en digital tjänst i NIS-direktivets mening, utan en an-
vändare av webbplatsen i syfte att tillhandahålla andra varor och 
tjänster än digitala tjänster. En webbplats som drivs i egen regi till-
handahålls inte heller av någon annan, varför det inte kan sägas vara 
fråga om en tjänst. En incident med effekter på en sådan aktörs webb-
plats påverkar dessutom endast aktörens egen verksamhet och har 
ingen inverkan på andra aktörers möjligheter att tillhandahålla sina 
varor eller tjänster. 

Samma resonemang kan appliceras på situationen med privata 
moln. En användare av privata moln är inte en leverantör av en digital 
tjänst och omfattas därmed inte av NIS-direktivets bestämmelser. 
Det gäller oavsett om infrastrukturen hanteras av användaren själv 
eller om användaren överlåtit det uppdraget till någon annan. I det 
sistnämnda fallet kan dock uppdragstagaren omfattas av bestäm-
melserna såsom leverantör av en digital tjänst. 

10.3 Säkerhetskrav och krav på incidentrapportering 

Förslag: Leverantörer av digitala tjänster ska utarbeta och vidta 
ändamålsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverk 
och informationssystem som de använder när de tillhandahåller 
internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer 
eller molntjänster inom unionen. Med beaktande av den senaste 
tekniska utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa en nivå på 
säkerheten i nätverk och informationssystem som är lämplig i 
förhållande till den föreliggande risken, varvid hänsyn ska tas till  

1. säkerheten i system och anläggningar, 

2. incidenthantering, 

3. hantering av driftskontinuitet, 

4. övervakning, revision och testning och 

5. efterlevnad av internationella standarder. 
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Leverantörer av digitala tjänster ska vidta åtgärder för att före-
bygga och minimera den inverkan som incidenter som påverkar 
säkerheten i deras nätverk och informationssystem har på inter-
netbaserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer och 
molntjänster och som erbjuds inom unionen, i syfte att säkerställa 
kontinuiteten i dessa tjänster. 

Leverantörer av digitala tjänster ska utan onödigt dröjsmål 
rapportera alla incidenter som har en avsevärd inverkan på till-
handahållandet av en internetbaserad marknadsplats, internetbase-
rad sökmotor eller molntjänst till CSIRT-enheten (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap). Rapporterna ska innehålla in-
formation som gör det möjligt för CSIRT-enheten att fastställa 
vilken betydelse eventuell gränsöverskridande inverkan har. 

Rapporteringen ska inte medföra ökat ansvar för den rappor-
terande parten. 

För att fastställa om en incident har en avsevärd inverkan ska 
hänsyn framför allt tas till följande faktorer. 

1. Det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt
användare som är beroende av tjänsten för att kunna tillhanda-
hålla sina egna tjänster.

2. Hur länge incidenten varar.

3. Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten.

4. I vilken utsträckning incidenten stör tjänstens funktion.

5. I vilken utsträckning incidenten inverkar på den ekonomiska
och samhälleliga verksamheten.

Skyldigheten att rapportera en incident ska gälla endast om leve-
rantören har tillgång till den information som behövs för att 
bedöma en incidents inverkan mot bakgrund av angivna faktorer. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela 
föreskrifter om rapportering av incidenter. 

Bedömning: Utredningens förslag i dessa delar kan komma att 
behöva justeras med hänsyn till ännu inte antagna genom-
förandeakter. 
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10.3.1 NIS-direktivets krav 

Säkerhetskrav 

Leverantörer av digitala tjänster ska utarbeta och vidta tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker i nätverk 
och informationssystem (artikel 16.1). De ska också vidta tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att förebygga och minimera in-
verkan av incidenter (artikel 16.2). Begreppet tekniska och organi-
satoriska åtgärder behandlas i avsnitt 7.3.1. 

De tekniska och organisatoriska åtgärder som leverantörerna ska 
utarbeta och vidta ska, med beaktande av den senaste tekniska ut-
vecklingen, säkerställa en nivå på säkerheten i nätverk och informa-
tionssystem som är lämplig i förhållande till den föreliggande risken, 
varvid hänsyn ska tas till a) säkerheten i system och anläggningar, 
b) incidenthantering, c) hantering av driftskontinuitet, d) övervak-
ning, revision och testning och e) efterlevnad av internationella stan-
darder. (artikel 16.1). Kommissionen ska anta genomförandeakter
för att ytterligare specificera de element som avses. Genomförande-
akterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses
i artikel 22.2 senast den 9 augusti 2017. (artikel 16.8)

Incidentrapportering 

Leverantörer av digitala tjänster ska, liksom leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster, utan onödigt dröjsmål rapportera incidenter till den 
behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten. För leverantörer av 
digitala tjänster gäller att alla incidenter som har en avsevärd inverkan 
på tillhandahållandet av en digital tjänst enligt direktivets bilaga 3 som 
de erbjuder inom unionen. Rapporterna ska innehålla information 
som gör det möjligt för den behöriga myndigheten eller CSIRT-
enheten att fastställa vilken betydelse eventuell gränsöverskridande 
inverkan har. Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den 
rapporterande parten. 

För att fastställa om en incident har en avsevärd inverkan ska hän-
syn tas till vissa angivna faktorer, bl.a. det antal användare som på-
verkas av incidenten, hur länge incidenten varar, hur stort geografiskt 
område som påverkas och i vilken utsträckning incidenten inverkar 
på den ekonomiska och samhälleliga verksamheten. Skyldigheten 
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att rapportera ska gälla endast om leverantören har tillgång till den 
information som behövs för att bedöma incidentens inverkan mot 
bakgrund av de angivna faktorerna. (artikel 16.3–4)  

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer format 
och förfaranden tillämpliga på rapporteringskrav. Sådana genom-
förandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 22.2. (artikel 16.9) 

10.3.2 Vilka krav ska ställas i den nya lagen? 

NIS-direktivets bestämmelser om säkerhetsåtgärder och incident-
rapportering ser annorlunda ut för leverantörer av digitala tjänster 
jämfört med leverantörer av samhällsviktiga tjänster. När det gäller 
säkerhetsåtgärder ska medlemsstaterna se till att leverantörer av digi-
tala tjänster bland annat utarbetar åtgärder för att hantera risker i 
nätverk och informationssystem. Till skillnad från vad som gäller 
för leverantörer av samhällsviktiga tjänster är det alltså leverantör-
erna själva som ska identifiera dessa åtgärder. 

Beträffande incidentrapporteringen ska leverantörer av digitala 
tjänster åläggas att rapportera incidenter som har en avsevärd inverkan 
på tillhandahållandet av tjänsten, medan leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster ska rapportera incidenter som har betydande inverk-
an. Leverantörer av digitala tjänster är skyldiga att rapportera en 
incident endast om leverantören har tillgång till den information 
som behövs för att bedöma incidentens inverkan. 

Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den rapporteran-
de parten. Det går därmed inte att ställa krav på att leverantören ska 
utreda händelsen åt någon annan, t.ex. CSIRT-enheten. Leveran-
törens skyldigheter beträffande rapporteringen upphör alltså i och 
med att rapporten har lämnats. 

Enligt artikel 16.10 i NIS-direktivet får medlemsstaterna inte 
införa ytterligare säkerhets- eller rapporteringskrav för leverantörer 
av digitala tjänster utöver de som anges i direktivet. I skälen anges 
bl.a. att graden av risk för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, 
som ofta är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig och eko-
nomisk verksamhet, i praktiken är högre än för leverantörer av digi-
tala tjänster. Leverantörer av digitala tjänster bör fritt kunna vidta 
de åtgärder som de anser lämpliga för att hantera risker för säker-
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heten i sina nätverk och informationssystem. På grund av den gräns-
överskridande arten bör dessa leverantörer omfattas av ett mer har-
moniserat tillvägagångssätt på unionsnivå. Genomförandeakter bör 
underlätta i detta avseende. (skäl 49) 

Bestämmelser som motsvarar NIS-direktivets bestämmelser om 
säkerhetskrav och incidentrapportering bör införas i den nya lagen. 

Med hänsyn till att kommissionen senast den 9 augusti 2017 ska 
anta genomförandeakter för att specificera dels de element som ska 
ligga till grund för bedömningen av vilka tekniska och organisato-
riska åtgärder som ska utarbetas och vidtas för att hantera risker i 
nätverk och informationssystem, dels de faktorer som ska ligga till 
grund vid bedömningen av om en incident har en avsevärd inverkan, 
kan utredningens förslag i dessa delar komma att behöva justeras. 
Samma sak gäller till följd av den möjlighet som kommissionen har 
att i genomförandeakter reglera format och förfaranden avseende 
incidentrapporteringen (artikel 16.9). I NIS-direktivets skäl 69 anges 
att kommissionen, när den antar genomförandeakter om säkerhets-
kraven, uppmuntras att beakta 

• fysisk säkerhet och miljösäkerhet, funktionssäkerhet, kontroll 
av åtkomst till nätverks- och informationssystem samt nätverks- 
och informationssystemens integritet när det gäller systems och 
anläggningars säkerhet, 

• incidenthanteringsförfaranden, kapacitet att upptäcka incidenter, 
incidentrapportering och kommunikation när det gäller incident-
hantering, 

• strategier för tjänstekontinuitet samt beredskapsplaner, kapacitet 
för katastrofberedskap när det gäller driftskontinuitetshantering 
och 

• strategier för övervakning och loggning, beredskapsövningar, test-
ning av nätverk och informationssystem, säkerhetsbedömningar 
och övervakning av efterlevnaden när det gäller övervakning, 
revision och testning. 

Antagandet av en genomförandeakt får till följd att svensk lagstift-
ning som står i strid med genomförandeakten måste ändras i enlig-
het med denna. 
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Att regelverket för leverantörer av digitala tjänster inte innehåller 
mer långtgående eller specificerade säkerhetskrav hindrar inte att 
sådana krav kan ställas genom avtalsförpliktelser aktörerna emellan. 
Ett exempel på när detta kan aktualiseras är då offentliga förvalt-
ningar använder tjänster som erbjuds av leverantörer av digitala tjänst-
er, särskilt molntjänster (skäl 54). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör, till dess att 
eventuella genomförandeakter antas enligt artikel 16.9, få meddela 
föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten att rapportera incidenter 
ska fullgöras och om incidentrapportens utformning. Skälen för detta 
utvecklas i avsnitt 7.3.2. 

10.4 Tillsyn 

Förslag: Tillsynsåtgärder beträffande leverantörer av digitala tjänst-
er får vidtas endast när tillsynsmyndigheten har fått kännedom 
om att leverantören inte uppfyller de krav som lagen ställer. 

Vid tillsyn ska en leverantör av digitala tjänster tillhandahålla 
tillsynsmyndigheten den information som behövs för en bedöm-
ning av säkerheten i leverantörernas nätverk och informations-
system, inbegripet dokumenterade säkerhetsprinciper. 

 
När det gäller tillsyn över leverantörer av digitala tjänster ska den 
behöriga myndigheten inte ha någon allmän skyldighet att utöva 
tillsyn, vilket är en skillnad mot vad som gäller beträffande leveran-
törer av samhällsviktiga tjänster. Bakgrunden är att leverantörer av 
digitala tjänster bör omfattas av mindre ingripande, reaktiv efter-
handstillsyn som är anpassad till deras tjänsters och verksamheters 
art. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna 
vid behov vidtar åtgärder genom tillsynsåtgärder i efterhand, när de 
har mottagit bevis på att en leverantör av digitala tjänster inte upp-
fyller kraven i NIS-direktivet. Sådana bevis får läggas fram av en be-
hörig myndighet i en annan medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. 
Tillsynsmyndigheten kan också få kännedom om att leverantören 
inte uppfyller kraven från leverantören av digitala tjänster själv, från 
en annan tillsynsmyndighet eller från en tjänsteanvändare, särskilt 
efter en incident (skäl 60). Även incidentrapporteringen till CSIRT-
enheten kan leda till att tillsynsmyndigheten får sådana bevis. 
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De behöriga myndigheterna ska ha de befogenheter och medel 
som krävs för att ålägga leverantörer av digitala tjänster att a) till-
handahålla den information som behövs för en bedömning av säker-
heten i deras nätverk och informationssystem, inbegripet dokumen-
terade säkerhetsprinciper, och b) åtgärda varje underlåtenhet att 
uppfylla kraven. (artikel 17.1–17.2 b)  

Bestämmelser motsvarande NIS-direktivets bestämmelser bör tas 
in i den nya lagen. 

Frågan om vilken myndighet som ska utöva tillsyn över leveran-
törer av digitala tjänster samt tillsynsmyndighetens befogenheter 
behandlas i kapitel 8. 

10.5 Sanktioner 

NIS-direktivet ålägger medlemsstaterna att fastställa regler om sank-
tioner för överträdelse av nationella bestämmelser som har antagits 
enligt direktivet och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att 
de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och 
avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler och åtgär-
der till kommissionen senast den 9 maj 2018 samt utan dröjsmål even-
tuella ändringar som berör dem. Frågan om sanktioner behandlas i 
kapitel 9. 

10.6 Information till andra medlemsstater och 
allmänheten samt frivillig incidentrapportering 

Frågorna om skyldigheten att lämna information till andra medlems-
stater och allmänheten om en incident (artikel 16.6–7) samt frågan 
om frivillig incidentrapportering (artikel 20.1) behandlas i avsnitt 
11.2.3 och 7.3.4. 
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11 Nationell kontaktpunkt, CSIRT-
enhet och samarbetsgrupp 

11.1 Nationell kontaktpunkt 

11.1.1 Inledning 

Enligt NIS-direktivet ska det utses en gemensam nationell kontakt-
punkt för säkerhet i nätverk och informationssystem. Rollen kan 
tilldelas en befintlig myndighet och om bara en behörig myndighet 
utses ska den behöriga myndigheten också vara gemensam kontakt-
punkt (artikel 8.3). 

Enligt kommittédirektiven ska Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) anförtros rollen som nationell kontaktpunkt. 

11.1.2 Nationell kontaktpunkt i Sverige 

Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utses 
till nationell kontaktpunkt. 

 
Syftet med NIS-direktivet är att förbättra den inre marknadens 
funktion genom att skapa tillit och förtroende. Därför måste den 
nationella kontaktpunkten kunna samarbeta effektivt med ekono-
miska aktörer och ha en struktur som är förenlig med detta. 

Mot bakgrund av det uppdrag som MSB har i dag på informa-
tionssäkerhetsområdet samt den kompetens som finns inom myndig-
heten kan det konstateras att MSB har den struktur som krävs för 
att samordna frågor angående säkerhet i nätverk informationssystem 
samt ansvara för kommunikation och gränsöverskridande samarbete 
i anslutning till detta, se avsnitt 11.1.5. MSB ska därför ha rollen 
som nationell kontaktpunkt.  
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11.1.3 Den nationella kontakpunktens uppgift 

Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska full-
göra de uppgifter som åligger den nationella kontaktpunkten enligt 
NIS-direktivet samt de uppgifter som regeringen bestämmer. 

 
Den nationella kontaktpunkten ska underlätta gränsöverskridande 
samarbete och kommunikation samt göra det möjligt att genomföra 
NIS-direktivet på ett effektivt sätt. Den nationella kontaktpunkten 
ska ha ansvar för samordningen av frågor angående säkerhet i nätverk 
informationssystem och gränsöverskridande samarbete på unionsnivå. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att den nationella kontaktpunkt-
en samarbetar på ett effektivt och säkert sätt i samarbetsgruppen 
(artikel 8.5), se avsnitt 11.3. 

Sambandsfunktion 

Den nationella kontaktpunkten ska utöva en sambandsfunktion för 
att säkerställa gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstater-
nas myndigheter och med de berörda myndigheterna i andra med-
lemsstater samt med den samarbetsgrupp som inrättas genom NIS-
direktivet, se avsnitt 11.3, och CSIRT-nätverket, se avsnitt 11.2.5 
(artiklarna 11, 12 och 8.4). Den gemensamma nationella kontakt-
punkten ska när det är lämpligt och förenligt med svensk rätt samråda 
och samarbeta med relevanta nationella rättsvårdande myndigheter 
och med dataskyddsmyndigheter (artikel 8.6). 

Incidentrapportering 

Den gemensamma nationella kontaktpunkten ska på begäran av 
CSIRT-enheten vidarebefordra incidentrapporter till gemensamma 
nationella kontaktpunkter i andra medlemsstater som påverkats av en 
incident hos en leverantör av samhällsviktiga tjänster (artikel 14.5).  
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11.1.4 Samarbetet mellan ansvariga myndigheter 

Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska år-
ligen lämna en sammanfattande rapport till samarbetsgruppen om 
de incidentrapporter som mottagits. Av rapporten ska framgå 
antalet mottagna incidentrapporter, incidenternas art och vidtagna 
säkerhetsåtgärder. 

 
Tillsynsmyndigheterna, den gemensamma nationella kontaktpunk-
ten och CSIRT-enheten ska samarbeta när det gäller fullgörandet 
av NIS-direktivet (artikel 10.1). 

Den gemensamma nationella kontaktpunkten ska senast den 
9 augusti 2018, och därefter en gång om året, lämna en sammanfattan-
de rapport till samarbetsgruppen om de rapporter som mottagits, 
inklusive antalet rapporter och de rapporterade incidenternas art, 
samt om vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 14.3, 
14.5, 16.3 och 16.6 (artikel 10.3). 

Rapporten ska säkerställa att medlemsstaterna och kommissionen 
får information avseende incidentrapporteringen på ett ändamåls-
enligt sätt. Den sammanfattande rapporten bör utöver uppgifter om 
antalet mottagna incidentrapporter samt information om de rappor-
terade incidenternas art, även innehålla information om vilka typer 
av säkerhetsöverträdelser det rör sig om eller hur allvarliga eller lång-
variga de varit. Rapporten bör vara anonymiserad för att bevara rap-
porternas konfidentialitet och identiteten på leverantörer av sam-
hällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster, eftersom 
information om de rapporterande enheternas identitet inte krävs 
för utbyte av bästa praxis inom samarbetsgruppen. (skäl 33) 

11.1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps uppdrag regleras i 
förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för sam-
hällskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har enligt 
1 § ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
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ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka 
eller en kris. Myndigheten ska 

• utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser 
och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhets-
reducerande åtgärder, 

• arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att 
förebygga och hantera olyckor och kriser, 

• bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, 

• följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och 

• se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myn-
dighetens ansvarsområde. 

När det gäller förebyggande och förberedande arbete ska myndig-
heten enligt 2 § i samverkan med myndigheter, kommuner, landsting, 
organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbar-
heter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. 
Myndigheten ska vidare tillsammans med de ansvariga myndigheter-
na genomföra en övergripande planering av åtgärder som bör vidtas. 
Myndigheten ska värdera, sammanställa och rapportera resultatet 
av arbetet till regeringen. 

När det gäller samordning och stöd vid olyckor och kriser ska 
myndigheten enligt 7 § ha förmågan att bistå med stödresurser i sam-
band med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av 
berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Myndigheten ska se till 
att berörda aktörer vid en kris får tillfälle att 

• samordna krishanteringsåtgärderna, 

• samordna information till allmänhet och media, 

• effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella 
förstärkningsresurser, och 

• samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga 
om information och lägesbilder. 
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Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med under-
lag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. 

För uppföljning, utvärdering och lärande ska myndigheten en-
ligt 10 § såväl områdesvis som på en övergripande samhällsnivå följa 
upp och utvärdera krisberedskapen och bedöma om vidtagna åt-
gärder fått önskad effekt. Vidare ska myndigheten kunna göra en 
samlad bedömning av olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete 
som är kopplat till den. 

Myndigheten ska enligt 11 § se till att erfarenheter tas till vara 
från inträffade olyckor och kriser. Till stöd för detta ska myndig-
heten tillhandahålla tvärsektoriella och samlade bilder och bedöm-
ningar samt utveckla kompetens och metodik inom området som 
tillgodoser nationella, regionala och lokala behov. 

När det gäller informationssäkerhet ska myndigheten enligt 11 a § 
stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet 
samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I 
detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete 
till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag 
och organisationer. Myndigheten ska årligen lämna en rapport till 
regeringen med en sammanställning av de incidenter som rappor-
terats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om 
krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 
höjd beredskap (KBF). Inför sammanställning av rapporten ska myn-
digheten inhämta upplysningar från Säkerhetspolisen och Försvars-
makten om de incidenter som rapporterats in till de myndigheterna 
enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Myndigheten 
ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informations-
säkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder inom olika 
nivåer och områden i samhället. Myndigheten ska enligt 11 b § an-
svara för att Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja 
samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. 
Myndigheten ska i detta arbete 

• agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter genom att sprida 
information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder 
och medverka i arbetet som krävs för att avhjälpa eller lindra effek-
ter av det inträffade, 

• samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom infor-
mationssäkerhetsområdet, och 
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• vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i 
andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet 
med dessa. 

Myndigheten ska enligt 17 a § vara Sveriges kontaktpunkt för skydd 
av europeisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i rådets direktiv 
2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassi-
ficering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av be-
hovet att stärka skyddet av denna. 

Myndigheten får med stöd av 21 § 1 KBF meddela föreskrifter 
som behövs för verkställigheten av 8 § KBF om risk- och sårbar-
hetsanalyser. Enligt 19 § KBF ansvarar varje myndighet för att egna 
informationshanteringssystem uppfyller sådana grundläggande och 
särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på 
ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra ledningssystem 
särskilt beaktas. Myndigheten får enligt 21 § 2 KBF meddela före-
skrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 19 § med beaktande av 
nationell och internationell standard. MSB har utfärdat uppdate-
rade föreskrifter om statliga myndigheters systematiska informa-
tionssäkerhetsarbete i april 2016. I de nya föreskrifterna skärptes 
kraven på myndigheterna på en rad punkter. Förändringen föranled-
des av att en genomförd undersökning av statliga myndigheters in-
formationssäkerhetsarbete påvisat brister. (MSB, En bild av myndig-
heternas informationssäkerhet, 2014) 

I april 2016 infördes ett krav i 20 § KBF på att statliga myndig-
heter skyndsamt ska rapportera it-incidenter som inträffat i myn-
dighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säker-
heten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för 
eller i tjänster som myndigheten tillhandhåller åt en annan organi-
sation. Rapporteringen ska ske till MSB. Myndigheten får med stöd 
av 21 § 4 KBF, efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen 
och Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare före-
skrifter som behövs för verkställighet av 20 § första stycket KBF 
om rapportering av it-incidenter. 

Arbetet med informationssäkerhet bedrivs vid avdelningen för 
utveckling av samhällskydd som inbegriper Verksamhet för cyber-
säkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Verksamheten är 
indelad i fyra enheter. 
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Enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys ansvarar 
för stöd avseende verksamhetens planering och uppföljning, budget-
arbete samt rapportering. Enheten har det sammanhållande ansvaret 
för att samordna och stödja arbetet med remisser, uppdrag och ut-
redningar samt kommunikations-, forsknings- och studiefrågor, 
nationell och internationell samverkan. Enheten ansvarar också för 
att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen på området. I detta 
arbete ingår den årliga rapporten till regeringen samt verksamhetens 
stöd till bl.a. myndighetens centrala analysprocess.  

Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet ska 
driva och hålla samman arbetet med skydd av samhällsviktig verk-
samhet och ansvara för myndighetens uppgifter att vara Sveriges 
kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur. I detta 
ingår att stödja och utveckla samhällets arbete med kontinuitets-
hantering och kritiska beroenden samt att arbeta med rymdväder-
samordning. Enheten ska, med fokus på kritisk informationsinfra-
struktur, lämna råd och stöd till tekniskt förebyggande arbete inom 
området till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting 
samt företag och organisationer. Bland annat erbjuds vägledningar 
som stöd för säkerhet i industriella kontroll- och informations-
system liksom tillgång till övningsverksamhet. Enheten svarar för 
myndighetens arbete med säkra kryptografiska funktioner för det 
civila samhället och för arbetet med myndighetens uppdrag vad 
avser eter- och medieberedskap. Enheten leder och samordnar arbetet 
med informationssäkerhet i myndighetens externa kommunikations-
tjänster för ledning och samverkan så att den externa kravställning-
en tillgodoses. Enheten ansvarar vidare för att analysera och bedöma 
omvärldsutvecklingen inom sitt område.  

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering ska 
upprätthålla funktionen CERT-SE, som är en del av det internatio-
nella nätverket av Computer Emergency Response Teams (CERT). 
Enheten ska vara den operativa kontaktpunkten gentemot motsva-
rande funktioner i andra länder. Enheten ska säkerställa att verksam-
heten i sin helhet kan agera skyndsamt vid inträffade it-incidenter 
genom att sprida information samt vid behov samordna åtgärder 
och medverka i arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effek-
ter av det inträffade. Enheten tar emot de rapporter som statliga myn-
digheter lämnar in med anledning av den obligatoriska it-incident-
rapporteringen i 20 § KBF. Enheten har ansvar för att operativt stödja 
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arbetet med it-säkerhet i de av myndighetens externa kommunika-
tionstjänster för ledning och samverkan som kräver detta. Enheten 
ansvarar för webbplatsen CERT.se. Enheten ansvarar för att analy-
sera och bedöma omvärldsutvecklingen inom sitt område. I detta 
ingår löpande omvärldsbevakning, att producera och delge anpassad 
information till relevanta aktörer.  

Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete ska lämna råd 
och stöd om förebyggande informationssäkerhetsarbete till andra 
statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och orga-
nisationer. I detta ingår att lämna råd och stöd till statliga myndig-
heter, kommuner och landsting i arbetet med risk- och sårbarhets-
analyser samt kontinuitetshantering på området informationssäker-
het. Enheten ansvarar för webbplatsen www.informationssäkerhet.se 
och förvaltar även det metodstöd som har tagits fram för att 
underlätta för organisationer att etablera ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete i enlighet med ISO-standarderna på området. 
Metodstödet, liksom en rad vägledningar och annat stöd, finns pub-
licerat på www.informationssäkerhet.se. Webbplatsen är ett sam-
arbetsprojekt mellan SAMFI-myndigheterna. Enheten ansvarar för 
att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom sitt område.  

Myndigheten deltar i nationella samarbeten på informationssäker-
hetsområdet och driver ett antal forum i flera sektorer, i syfte att 
dela information mellan stat, näringsliv och andra relevanta organi-
sationer avseende informationssäkerhetsaspekter (hälso- och sjuk-
vård, finans, drift, telekom och SCADA). Myndigheten driver också 
mediernas beredskapsråd där målet är att medieföretagen kan förmed-
la nyheter, samhällsinformation och viktigt meddelande till allmän-
heten (VMA) i krissituationer och ytterst i krig. Myndigheten driver 
vidare ett nätverk för myndighetsansvariga i statliga myndigheter 
(SNITS) i syfte att stödja myndigheterna i deras arbete med infor-
mationssäkerhet. Svenskt CERT-forum är ett annat forum som myn-
digheten driver i syfte att bl.a. diskutera förhållningssätt runt aktuella 
it-säkerhetshändelser. Utöver de ovan nämnda forumen deltar myn-
digheten i KIS (kommunnätverket, NIS (Landstingsnätverket) och 
SWITS som är ett forskningsnätverk. Myndigheten arbetar också 
med standardisering och ingår i en teknisk standardiseringskom-
mitté.  

Myndigheten har, i sin samordningsroll på informationssäker-
hetsområdet, knutit till sig ett informationssäkerhetsråd med bred 
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representation från både offentlig förvaltning och näringslivet. Infor-
mationssäkerhetsrådet ska i huvudsak bistå myndigheten med 

• information om utvecklingstrender inom området informations-
säkerhet, det vill säga skydd av information och säkring av infor-
mationssystem, 

• synpunkter på inriktning, prioritering och genomförande av MSB:s 
arbete inom området, 

• kvalitetssäkring och trovärdighet till MSB:s arbete genom att vara 
rätt sammansatt och ha koppling till vitala samhällsfunktioner 
och 

• att bidra till spridning av information om MSB:s arbete med in-
formationssäkerhet i omvärlden. 

SAMFI är en grupp bestående av myndigheter med särskilda upp-
gifter inom området informationssäkerhet. Gruppen träffas sex gånger 
per år och syftet är att underlätta samarbetet genom informations-
utbyte och samverkan. I gruppen ingår Försvarsmakten, Försvarets 
materielverk, Försvarets radioanstalt, Post- och telestyrelsen, Polis-
myndigheten, Säkerhetspolisen och MSB. SAMFI bildades 2003 i 
samband med en framtagen strategi för samhällets informations-
säkerhet. SAMFI verkar för säkra informationstillgångar i samhället 
avseende förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet, riktig-
het och tillgänglighet samt genom informationsutbyte och samverkan 
stödja de medverkande myndigheternas arbete avseende samhällets 
informationssäkerhet i syfte att uppfylla visionen. Myndigheten har 
ansvaret för SAMFI. 

Myndigheten deltar i internationella samarbeten som rör informa-
tions- och cybersäkerhet, t.ex. policyutveckling, operativt samarbete 
och informationsdelning. MSB deltar i enlighet med kommittédirek-
tiven i CSIRT-nätverket och samarbetsgruppen som etablerats med 
anledning av NIS-direktivet. MSB:s övriga internationella samarbete 
inbegriper bland annat samarbete mellan nordiska nationella CERT-
funktioner och samarbete inom nätverket European Governmental 
CERT:s (EGC), samt internationell samverkan kring säkerhet i it-
produkter, säkerhet i industriella informations- och styrsystem, 
cybersäkerhet i finansiella tjänster och standardisering kopplad till 
informationssäkerhet (ISO). Myndigheten deltar i den privat-offent-
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liga plattformen för nät- och informationssäkerhet (NIS-plattformen) 
samt representerar Sverige i Natos planeringsgrupp för industriella 
resurser och kommunikationer (IRCSG). Myndigheten deltar också 
i internationell övningsverksamhet som exempelvis EU:s Cyber 
Europe, Natos Cyber Coalition och USA:s Cyber Storm. I flera av 
dessa övningar arrangerar MSB en nationell övning i anslutning till 
de nämnda övningarna med ytterligare deltagare. 

11.2 Enhet för hantering av it-säkerhetsincidenter 
(CSIRT-enhet) 

11.2.1 Inledning 

Varje medlemsstat ska utse en eller flera incidenthanteringsorgan, 
CSIRT-enheter1, som ska ansvara för hanteringen av incidenter och 
risker i enlighet med ett tydligt fastställt förfarande. En CSIRT-
enhet får inrättas inom en behörig myndighet som uppfyller kraven 
i bilaga 1 till NIS-direktivet. (artikel 9.1) CSIRT-enheten ska upp-
fylla grundläggande krav för att garantera effektiv och kompatibel 
kapacitet att hantera incidenter och risker samt säkerställa ett effek-
tivt samarbete på unionsnivå.  

För att alla typer av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
leverantörer av digitala tjänster ska kunna dra nytta av sådan kapa-
citet och sådant samarbete bör medlemsstaterna säkerställa att alla 
typer av leverantörer omfattas av en utsedd CSIRT-enhet. 

Genom NIS-direktivet har Europarlamentet och rådet inrättat 
ett nätverk för nationella CSIRT-enheter, CSIRT-nätverket (arti-
kel 1.2 c). 

Med tanke på vikten av internationellt samarbete på området 
cybersäkerhet, bör CSIRT-enheterna kunna delta i andra interna-
tionella samarbetsnätverk utöver det CSIRT-nätverk som inrättats 
genom NIS-direktivet (skäl 34). 

CSIRT-enheten ska ha tillgång till lämplig, säker och motstånds-
kraftig kommunikations- och informationsinfrastruktur på nationell 
nivå (artikel 9.3). 

                                                                                                                                                          
1 CSIRT=Computer Security Incident Response Team. 
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Enligt kommittédirektiven bör Sveriges CSIRT-organisation finnas 
hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

11.2.2 CSIRT-enhet i Sverige 

Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utses 
till CSIRT-enhet. 

 
Kraven på CSIRT-enheten framgår av artikel 9 i NIS-direktivet samt 
i punkt 1 i bilaga 1 till direktivet. Det är bland annat krav på kom-
munikationstjänster, säkerhet avseende lokaler och informations-
system, driftskontinuitet och möjligheter till internationellt sam-
arbete. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) svarar för 
att Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja sam-
hället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Arbetet 
sker genom MSB:s CERT-verksamhet2 som har benämningen CERT-
SE. Till MSB/CERT-SE:s uppgifter hör bland annat att agera skynd-
samt vid inträffade it-incidenter genom att sprida information samt 
vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i arbetet 
som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade samt 
samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informa-
tionssäkerhetsområdet. MSB/CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt 
gentemot motsvarande funktioner i andra länder och mot den CERT-
organisation som ansvarar för it-incidenthantering inom EU:s in-
stitutioner, CERT-EU, och ska utveckla samarbetet och informa-
tionsutbytet med dessa funktioner. Det är också MSB/CERT-SE som 
tar emot de rapporter som statliga myndigheter lämnar med an-
ledning av den obligatoriska it-incidentrapporteringen (20 § KBF). I 
avvaktan på att ett tekniskt rapporteringsverktyg är driftssatt till-
handahåller MSB/CERT-SE i dag en kryptolösning för säker kom-
munikation vid överföring av it-incidentrapporterna. Rapporterings-
verktyget är tänkt att tas i bruk under 2017. 

Mot bakgrund av det uppdrag MSB har på informationssäker-
hetsområdet och den kompetens som finns inom myndigheten be-

                                                                                                                                                          
2 Computer Emergency Response Team. 
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dömer utredningen att MSB ska ha rollen som Sveriges CSIRT-
enhet. MSB/CERT-SE har också tillgång till sådan lämplig, säker 
och motståndskraftig kommunikations- och informationsinfrastruk-
tur som avses i NIS-direktivet (artikel 9.4). 

11.2.3 CSIRT-enhetens uppgift 

Förslag: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska full-
göra de uppgifter som åligger CSIRT-enheten enligt NIS-direk-
tivet och punkt 2 i bilaga 1 till NIS-direktivet. 

CSIRT-enheten ska ta emot de incidentrapporter som läm-
nas enligt den nya lagen. 

CSIRT-enheten ska informera den eller de andra berörda med-
lemsstaterna, om en incident som rapporterats av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster har en betydande inverkan på kontinuite-
ten i samhällsviktiga tjänster i den medlemsstaten. 

CSIRT-enheten ska, om det är lämpligt, informera andra med-
lemsstater som påverkats av en incident som rapporterats av en 
leverantör av digitala tjänster. 

Efter samråd med den rapporterande leverantören av samhälls-
viktiga tjänster får CSIRT-enheten informera allmänheten om 
enskilda incidenter. En förutsättning för detta är att allmänheten 
behöver känna till incidenten för att det ska vara möjligt att för-
hindra en incident eller åtgärda en pågående incident.  

CSIRT-enheten får, efter samråd med den berörda leverantören 
av digitala tjänster, förplikta leverantören av digitala tjänster att 
informera allmänheten om enskilda incidenter. En förutsättning 
för detta är att allmänheten behöver känna till incidenten för att 
det ska vara möjligt att förhindra en incident eller åtgärda en på-
gående incident eller om incidentens avslöjande på annat sätt 
omfattas av allmänintresset. 

CSIRT-enheten ska när det är möjligt överlämna relevant in-
formation som kan bidra till en effektiv hantering av incidenten 
och det förebyggande arbetet till den rapporterande leverantören 
av samhällsviktiga tjänster. 
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MSB svarar för att Sverige har en nationell funktion med uppgift 
att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-inci-
denter. Arbetet sker genom MSB:s CERT-verksamhet. 

CSIRT-enhetens uppgift anges i NIS-direktivet samt i punkt 2 i 
bilaga 1 till NIS-direktivet. Det är bland annat uppgifter som rör 
incidentrapporteringen, samverkan med privat sektor och gemensam 
praxis för att underlätta samarbete avseende incidenthantering.  

Utredningen har i avsnitt 7.3.2 kommit fram till att CSIRT-
enheten ska ta emot de incidentrapporter som upprättas till följd av 
NIS-direktivet. 

Ta emot incidentrapporter 

Till CSIRT-enhetens uppgifter hör bland annat att ta emot rapporter 
om incidenter samt fastställa incidentens eventuella gränsöverskri-
dande verkningar (artiklarna 14.3 och 16.3). Närmare bestämmelser 
om CSIRT-enhetens uppgifter i samband med incidentrapportering 
framgår av punkt 2 i bilaga 2 till NIS-direktivet. 

Närmare bestämmelser om när leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster är skyldiga att rapportera incidenter samt vilka faktorer som 
ska användas för att fastställa om en incident har en betydande 
inverkan enligt artikel 14.4 får meddelas i myndighetsföreskrifter 
(artikel 14.7), se avsnitt 7.3.2.  

Närmare bestämmelser om format och förfarande avseende rap-
porteringskraven för leverantörer av digitala tjänster ska fastställas i 
genomförandeakter som antas av kommissionen (artikel 16.9). Med-
lemsstaterna får inte införa ytterligare rapporteringskrav för leve-
rantörer av digitala tjänster (artikel 16.10).  

CSIRT-enheten kommer genom sitt uppdrag att hantera uppgifter 
om incidenter från leverantörer som tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster och digitala tjänster. Dessutom hanteras incidenter från stat-
liga myndigheter. Uppgifterna tillsammans kan komma att ge infor-
mation om sårbarheter i det svenska samhället som kan utgöra in-
formation som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Vilka krav på 
som ska ställas på hanteringen av uppgifterna bör bedömas i MSB:s 
säkerhetskyddsanalys. 
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Information till andra medlemsstater 

CSIRT-enheten eller den behöriga myndigheten ska, mot bakgrund 
av informationen i rapporten från leverantören av den samhällsvik-
tiga tjänsten, informera den eller de andra berörda medlemsstaterna, 
om incidenten har en betydande inverkan på kontinuiteten i samhälls-
viktiga tjänster i den medlemsstaten. På begäran av CSIRT-enheten 
eller den behöriga myndigheten ska den gemensamma kontaktpunkt-
en vidarebefordra rapporterna till gemensamma kontaktpunkter i 
andra medlemsstater som påverkats av incidenten (artikel 14.5).  

När det gäller incidenter som rapporterats av leverantörer av digi-
tala tjänster ska, om så är lämpligt, och särskilt om incidenten be-
rör två eller flera medlemsstater, CSIRT-enheten eller den behöriga 
myndigheten informera andra medlemsstater som har påverkats 
(artikel 16.6).  

Vid sådan rapportering ska CSIRT-enheten eller den behöriga 
myndigheten och den nationella kontaktpunkten, i enlighet med 
unionsrätten eller med nationell lagstiftning som är förenlig med 
unionsrätten, bevara nämnda leverantörs säkerhetsintressen och kom-
mersiella intressen samt konfidentialiteten hos informationen i leve-
rantörens rapport (artiklarna 14.5 och 16.6). När det gäller uppgifter 
om produkters sårbara aspekter ska dessa hållas strikt konfidentiella 
till dess lämpliga säkerhetslösningar har släppts (skäl 59), se kapitel 12. 

Utredningen bedömer att CSIRT-enheten ska ha uppgiften att 
informera andra medlemsstater i samband med rapporterade inci-
denter.  

Information till leverantören 

När omständigheterna tillåter ska den behöriga myndigheten eller 
CSIRT-enheten förse den rapporterande leverantören av samhälls-
viktiga tjänster med relevant information om uppföljningen av rap-
porten, såsom information som skulle kunna bidra till effektiv 
hantering av incidenten (artikel 14.5). En väl fungerande incident-
hantering är en viktig del i det förebyggande informationssäkerhets-
arbetet och skapar förutsättningar för att anpassa säkerhetsåtgärder 
allteftersom hot och risker förändras, se avsnitt 7.3.1. 

Utredningen bedömer att uppgiften att förse leverantören med 
information ska anförtros CSIRT-enheten. 
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Information till allmänheten 

Efter samråd med den rapporterande leverantören av samhällsvik-
tiga tjänster får den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten in-
formera allmänheten om enskilda incidenter, om allmänheten be-
höver känna till dem för att det ska vara möjligt att förhindra en 
incident eller åtgärda en pågående incident (artikel 14.6). 

Efter samråd med den berörda leverantören av digitala tjänster 
får den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten och, om så är 
lämpligt, CSIRT-enheter eller behöriga myndigheter i andra berörda 
medlemsstater, informera allmänheten om enskilda incidenter eller 
kräva att leverantören av digitala tjänster gör det, om allmänheten 
behöver känna till dem för att det ska vara möjligt att förhindra en 
incident eller åtgärda en pågående incident eller om incidentens av-
slöjande på annat sätt omfattas av allmänintresset (artikel 16.7). 
Bestämmelsen innebär bl.a. att en leverantör av digitala tjänster kan 
förpliktas att uppfylla denna informationsskyldighet. 

Utredningen bedömer att uppgiften att lämna information till 
allmänheten bör åligga CSIRT-enheten. 

Utredningen ser i och för sig inget hinder mot att CSIRT-enheten 
eller en behörig myndighet i en annan medlemsstat informerar all-
mänheten i Sverige om inträffade incidenter så länge det inte är fråga 
om uppgifter som omfattas av sekretess. Situationen är en annan i 
det fall CSIRT-enheten eller en behörig myndighet i en annan med-
lemsstat kräver att en leverantör av digitala tjänster under svensk 
jurisdiktion själv lämnar information enligt bestämmelsen. I dessa 
fall bör kravet mot leverantören framställas av den svenska CSIRT-
enheten efter samråd inom CSIRT-nätverket eller med den behöriga 
myndigheten i den andra medlemsstaten. 

En bestämmelse om att CSIRT-enheten får förplikta en leveran-
tör av digitala tjänster att informera allmänheten om enskilda in-
cidenter, om allmänheten behöver känna till dem för att det ska vara 
möjlighet att förhindra en incident eller åtgärda en pågående incident 
eller om incidentens avslöjande på annat sätt omfattas av allmän-
intresset, bör införas i den nya lagen. 

Vid offentliggörande av incidenter som rapporteras till CSIRT-
enheten bör allmänhetens intresse av att få information om hot vägas 
mot eventuell renomméskada och kommersiell skada för de leve-



Nationell kontaktpunkt, CSIRT-enhet och samarbetsgrupp SOU 2017:36 

234 

rantörer av samhällsviktiga tjänster och de leverantörer av digitala 
tjänster som rapporterar incidenter (skäl 59). 

CSIRT-enheter som deltar i CSIRT-nätverket uppmanas att på 
frivillig grund tillhandahålla den information som ska offentliggöras 
på den webbplats som CSIRT-nätverket föreslås upprätta, utan att 
inkludera konfidentiell eller känslig information (skäl 40). 

11.2.4 Brottslig verksamhet 

Förslag: CSIRT-enheten ska skyndsamt uppmana leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster att anmäla inciden-
ter som har sin grund i en brottslig gärning till polisen. 

 
Incidenter kan vara en följd av brottslig verksamhet, vars förebyg-
gande, utredning och lagföring stöds av samordning och samarbete 
mellan leverantörer av samhällsviktiga tjänster, leverantörer av digitala 
tjänster, behöriga myndigheter och rättsvårdande myndigheter. Om 
en incident misstänks ha samband med allvarlig brottslig verksam-
het enligt unionsrätt eller nationell rätt, bör medlemsstaterna upp-
muntra leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av 
digitala tjänster att rapportera incidenter som misstänks vara av all-
varlig brottslig art till de relevanta rättsvårdande myndigheterna. 
När så är lämpligt är det önskvärt att samordningen mellan behöriga 
myndigheter och rättsvårdande myndigheter i olika medlemsstater 
underlättas av Europeiska it-brottscentrumet (EC3) och Enisa. 
(skäl 62) 

När det gäller statliga myndigheters incidentrapportering ska MSB, 
om det kan antas att incidenten har sin grund i en brottslig gärning, 
skyndsamt uppmana den rapporterande myndigheten att anmäla 
incidenten till polisen (20 § fjärde stycket KBF). 

Frågan om hur polisens tillgång till information om vissa it-inci-
denter ska öka har behandlats i departementspromemorian Polisens 
tillgång till information om vissa it-incidenter (Ds 2016:22). I pro-
memorian förslås när det gäller statliga myndigheters incidentrappor-
tering en skyldighet för MSB att lämna uppgift om sådana incidenter 
som rapporterats enligt 20 § första stycket KBF till Polismyndig-
heten om det finns anledning att anta att incidenten har sin grund i 
en brottslig gärning. Alternativt framhålls en möjlighet att regeringen 
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genom myndighetsstyrning säkerställer att ett effektivt och ända-
målsenligt informationssamarbete etableras mellan myndigheterna. 

Det har kommit till utredningens kännedom att MSB och Polis-
myndigheten nu har träffat en överenskommelse om informations-
utbytet. 

I departementspromemorian görs också bedömningen att varken 
bestämmelser om sekretess eller bestämmelser om behandling av per-
sonuppgifter normalt utgör ett hinder mot att MSB lämnar infor-
mation om rapporterade it-angrepp till Polismyndigheten. Vidare 
framgår att bestämmelserna om sekretess i de brottsbekämpande 
myndigheternas verksamhet och regelverket i övrigt ger myndigheter-
na goda förutsättningar att skydda skyddsvärda uppgifter om it-
incidenter under utredningen och i domstol vid ett eventuellt åtal. 

Utredningens bedömning är att MSB, som föreslås vara CSIRT-
enhet, skyndsamt ska uppmana leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och digitala tjänster att anmäla incidenten som har sin grund i en 
brottslig gärning till polisen. I kravet på att uppmana leverantören 
ingår, enligt utredningens uppfattning, att i samtliga fall där leveran-
tören inte själv anmält incidenten till polisen kontakta leverantören 
och undersöka orsaken till att incidenten inte polisanmälts. 

När det gäller polisens tillgång till information om incidenter som 
har sin grund i en brottslig gärning bör informationssamarbetet 
mellan MSB och Polismyndigheten hanteras på samma sätt som in-
formation om incidenter som rapporteras av statliga myndigheter. 

Utredningen anser att det är viktigt att alla it-incidenter som kan 
antas utgöra ett brott anmäls och utreds samt att individer som be-
går denna typ av brott lagförs. I samband med tillkomsten av den 
bestämmelse som reglerar förutsättningarna för myndigheter att utan 
hinder av sekretess lämna information om misstänkta brott till brotts-
utredande myndigheter, 10 kap. 24 § OSL, uttalas i förarbetena 
följande (prop. 1983/84:142 s. 19 och 21). 

För att ett rättssamhälle skall fungera på ett tillfredsställande sätt fordras 
att samhället ingriper mot brott. Uppgiften att bekämpa brottsligheten 
ligger i första hand på polisen och åklagarna. 

– – – 

Brottsbekämpningen bygger […] inte enbart på polisens övervakande 
och brottsspanande verksamhet. En solidarisk medverkan från allmän-
heten utgör en förutsättning för att brottsligheten skall kunna be-
kämpas effektivt. Även insatser från andra myndigheter är betydelse-
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fulla. Andra myndigheter har i många fall en rätt och ibland t.o.m. en 
skyldighet att lämna ut uppgifter om brott till polis eller åklagare. Detta 
gäller inte sällan även om uppgifterna i övrigt är skyddade av sekretess. 

– – – 

Myndigheterna kan delta i kampen mot brottsligheten på många olika 
sätt. En betydelsefull form av medverkan består i att lämna uppgifter 
om brott till de direkt brottsbekämpande myndigheterna. 

Att it-brott inte beivras kan på sikt leda till stora kostnader och 
konsekvenser för samhället. Regeringen bör därför noga följa upp i 
vilken utsträckning leverantörerna själva anmäler incidenter som kan 
antas utgöra brott till polisen samt utvärdera hur informationsut-
bytet mellan MSB och Polismyndigheten påverkar brottsbekämp-
ningen när det gäller incidenter som rapporterats med stöd av den 
nya lagen.  

11.2.5 CSIRT-nätverket 

Bedömning: I MSB:s roll som Sveriges CSIRT-enhet ingår att 
delta i CSIRT-nätverket. MSB ska samarbeta i nätverket på ett 
ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. 

 
CSIRT-nätverket ska bidra till utveckling av förtroende och tillit 
mellan medlemsstaterna och främja ett snabbt och effektivt opera-
tivt samarbete (artikel 12.1). 

CSIRT-nätverket ska bestå av företrädare för medlemsstaternas 
CSIRT-enheter och CERT-EU. Kommissonen ska delta i CSIRT-
nätverket som observatör. Enisa (Europeiska unionens byrå för nät- 
och informationssäkerhet) ska tillhandahålla sekretariat och aktivt 
stödja samarbetet mellan CSIRT-enheterna. (artikel 12.2) 

CSIRT-nätverket ska ha de uppgifter som följer av artikel 12.3–5 
i NIS-direktivet. 

CSIRT-nätverket ska informera samarbetsgruppen om sin verk-
samhet (artikel 12.2 g). Med avseende på den översyn som kommis-
sionen ska göra ska CSIRT-nätverket, senast den 9 augusti 2018 och 
därefter med 1,5 års mellanrum, utarbeta en rapport med en bedöm-
ning av erfarenheterna av det operativa samarbetet enligt artikel 12, 



SOU 2017:36 Nationell kontaktpunkt, CSIRT-enhet och samarbetsgrupp 

237 

inklusive slutsatser och rekommendationer. Rapporten ska även 
överlämnas till samarbetsgruppen. 

Information om incidenter blir allt mer värdefull för allmänheten 
och företag, särskilt för små och medelstora företag. I vissa fall till-
handahålls sådan information redan via webbplatser på nationell nivå, 
på ett specifikt lands språk, och är främst inriktad på incidenter och 
händelser med en nationell dimension. Eftersom företag i allt större 
utsträckning bedriver gränsöverskridande verksamhet och medborgare 
använder onlinetjänster, bör information om incidenter tillhanda-
hållas i samlad form på unionsnivå. CSIRT-nätverkets sekretariat 
uppmuntras att upprätta en webbplats eller upplåta utrymme åt en 
särskild sida på en befintlig webbplats, där allmän information om 
allvarliga incidenter i unionen görs tillgänglig för allmänheten. Infor-
mationen ska vara särskilt inriktad på företags intressen och behov. 
(skäl 40) 

Övningar där incidentscenarier simuleras i realtid är viktiga för 
att testa medlemsstaternas beredskap och samarbete när det gäller 
säkerhet i nätverk informationssystem. Övningsserien CyberEurope, 
som samordnas av Enisa med deltagande av medlemsstaterna är ett 
användbart verktyg för att testa och utarbeta rekommendationer för 
hur incidenthanteringen på unionsnivå bör förbättras med tiden. 
Med tanke på att medlemsstaterna för närvarande inte har någon 
skyldighet att vare sig planera eller delta i övningar, bör inrättandet 
av CSIRT-nätverket enligt NIS-direktivet göra det möjligt för med-
lemsstaterna att delta i övningar på grundval av noggrann planering 
och strategiska val. Den samarbetsgrupp som inrättas enligt NIS-
direktivet bör diskutera de strategiska besluten om övningar, särskilt 
men inte enbart, när det gäller övningarnas regelbundenhet och ut-
formningen av scenarierna. MSB representerar Sverige i samarbets-
gruppen. Enisa bör i enlighet med sitt mandat stödja anordnandet 
och genomförandet av unionsomfattande övningar genom att till-
handahålla expertis och rådgivning till samarbetsgruppen och CSIRT-
nätverket (skäl 42). 

I MSB:s roll som Sveriges CSIRT-enhet ingår att delta i det 
CSIRT-nätverk som inrättats. MSB ska samarbeta i nätverket på ett 
ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt (artikel 9.2).  
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11.2.6 Samarbetet mellan ansvariga myndigheter 

Förslag: CSIRT-enheten ska skyndsamt överlämna incident-
rapporterna till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över 
den rapporterande leverantören.  

 
Tillsynsmyndigheten, den nationella kontaktpunkten och CSIRT-
enheten ska samarbeta när det gäller fullgörandet av NIS-direktivet 
(artikel 10.1). 

CSIRT-enheten ska informera den nationella kontaktpunkten 
om de incidentrapporter som lämnats in enligt NIS-direktivet samt 
de övriga uppgifter som den nationella kontaktpunkten behöver för 
sin rapportering till samarbetsgruppen. (artikel 10.3). Detta ankom-
mer på MSB i rollen som både nationell kontaktpunkt och CSIRT-
enhet.  

Incidentrapporteringen är ett viktigt underlag för de tillsynsmyn-
digheter som övervakar tillämpningen av den nya lagen. Det möjlig-
gör både utövandet av en effektiv tillsyn och identifiering av brister 
som behöver åtgärdas genom t.ex. förelägganden och nya före-
skrifter. 

Mot bakgrund av att incidentrapporteringen ska göras till CSIRT-
enheten behövs det en bestämmelse som reglerar skyldigheten för 
CSIRT-enheten att överlämna relevanta incidentraporter till respek-
tive tillsynsmyndighet. När det är möjligt ska CSIRT-enheten också 
förse den rapporerande leverantören med annan relevant information. 

11.3 Samarbetsgrupp 

11.3.1 Inledning 

Europaparlamentet och rådet inrättar genom NIS-direktivet en sam-
arbetsgrupp i syfte att stödja och underlätta strategiskt samarbete 
och utbyte av information mellan medlemsstaterna och att utveckla 
förtroende och tillit mellan dem i syfte att uppnå en hög gemensam 
nivå på säkerheten i nätverk informationssystem i unionen (artik-
larna 1.2 b och 11.1). 

I kommittédirektiven anges att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) ska delta i den samarbetsgrupp som skapats. 
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11.3.2 Företrädare för Sverige i samarbetsgruppen 

Bedömning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska 
företräda Sverige i samarbetsgruppen.  

 
Mot bakgrund av det uppdrag som MSB har i dag på informations-
säkerhetsområdet samt den kompetens som finns inom myndighet 
ska MSB företräda Sverige i samarbetsgruppen. 

11.3.3 Samarbetsgruppens uppgifter 

Bedömning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska 
fullgöra de uppgifter som ankommer på den som företräder Sverige 
i samarbetsgruppen enligt NIS-direktivet samt de uppgifter som 
regeringen bestämmer. 

 
Samarbetsgruppen ska ha de uppgifter som följer av artikel 11.3 i 
NIS-direktivet och ska utföra sina uppgifter på grundval av tvååriga 
arbetsprogram (artikel 11.1 och 11.3 andra stycket). Arbetspro-
grammet med åtgärder som ska vidtas för att genomföra gruppens 
mål och uppgifter ska överensstämma med målen för NIS-direktivet. 
Arbetsprogrammen utarbetas av samarbetsgruppen och det första 
ska vara klart senast den 9 februari 2018. 

Samarbetsgruppen består av företrädare för medlemsstaterna, 
kommissionen och Enisa (Europeiska unionens byrå för nät- och in-
formationssäkerhet). När det är lämpligt får samarbetsgruppen bjuda 
in företrädare för de berörda parterna att delta i arbetet. Kommis-
sionen tillhandhåller sekretariat. (artikel 11.2) 

Förfarandet för samarbetsgruppens verksamhet framgår av 
genomförandeakter som ska antas av kommissionen (artikel 11.5). 

Samarbetsgruppen ska också hjälpa medlemsstaterna att tillämpa 
ett enhetligt tillvägagångssätt i förfarandet för identifieringen av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster (artiklarna 5.6 och 11.3 l). För 
att samarbetsgruppen ska få information om incidenter ska den natio-
nella kontaktpunkten lämna en sammanfattande rapport till sam-
arbetsgruppen, se avsnitt 11.1.4. CSIRT-nätverket ska informera 
samarbetsgruppen om sin verksamhet samt delge rapport om erfaren-
heter och samarbetet i CSIRT-nätverket, se avsnitt 11.2.5. 
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Eftersom de flesta nätverk och informationssystem drivs privat 
är det mycket viktigt med samarbete mellan offentlig och privat 
sektor. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av 
digitala tjänster bör uppmuntras att upprätta egna informella sam-
arbetsmekanismer för att säkerställa säkerheten i nätverk informa-
tionssystem. Samarbetsgruppen bör vid behov kunna bjuda in berörda 
parter till diskussionerna. För att effektivt uppmuntra utbyte av in-
formation och bästa praxis är det mycket viktigt att säkerställa att 
samarbetet inte leder till nackdelar för de leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster som deltar i så-
dana utbyten. (skäl 35) 

För att bygga upp kapacitet och kunskap bland medlemsstaterna 
bör samarbetsgruppen också fungera som ett instrument för utbyte 
av bästa praxis, diskussioner om medlemsstaternas kapacitet och 
beredskap och, på frivillig grund, bistå medlemmarna vid utvärde-
ring av nationella strategier för säkerhet i nätverk informations-
system, vid kapacitetsuppbyggnad och utvärderingar av övningar 
som avser säkerheten i nätverk informationssystem. (skäl 36)  

Samarbetsgruppens och Enisas respektive uppgifter är beroende 
av och kompletterar varandra. Enisa bör generellt bistå samarbets-
gruppen i utförandet av dess uppgifter i enlighet med Enisas mål en-
ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/20133, 
nämligen att bistå unionens institutioner, organ och byråer samt 
medlemsstaterna med att genomföra de strategier som krävs för att 
uppfylla rättsliga och regleringsmässiga krav på säkerhet i nätverk 
informationssystem i befintliga och framtida unionsrättsakter. Enisa 
bör särskilt tillhandahålla bistånd på de områden som motsvarar 
dess egna uppgifter enligt förordning (EU) nr 526/2013, nämligen 
att analysera strategier för säkerhet i nätverk informationssystem, 
stödja anordnandet och genomförandet av övningar på unionsnivå 
som avser säkerhet i nätverk informationssystem samt utbyta infor-
mation och bästa praxis vad gäller åtgärder för ökad medvetenhet 
och utbildning. Enisa bör också delta i utarbetandet av riktlinjer för 
sektorspecifika kriterier för fastställande av hur betydande en in-
cidents inverkan är. (skäl 38) 

                                                                                                                                                          
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 526/2013 av den 21 maj 2013 om 
Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 460/2004. 
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I syfte att främja avancerad säkerhet i nätverk informationssystem 
bör samarbetsgruppen vid behov samarbeta med berörda unions-
institutioner, -organ, och -byråer för att utbyta sakkunskap och bästa 
praxis samt ge råd om säkerhetsaspekter på nätverk informations-
system som kan påverka deras arbete, samtidigt som befintliga 
arrangemang för utbyte av konfidentiell information respekteras. Vid 
samarbete med rättsvårdande myndigheter om säkerhetsaspekter på 
nätverk informationssystem som kan påverka deras arbete bör sam-
arbetsgruppen respektera befintliga informationskanaler och etable-
rade nätverk. (skäl 39) 

Övningar där incidentscenarier simuleras i realtid är viktiga för 
att testa medlemsstaternas beredskap och samarbete när det gäller 
säkerhet i nätverk informationssystem. Övningsserien CyberEurope, 
som samordnas av Enisa med deltagande av medlemsstaterna är ett 
användbart verktyg för att testa och utarbeta rekommendationer för 
hur incidenthanteringen på unionsnivå bör förbättras med tiden. 
Med tanke på att medlemsstaterna för närvarande inte har någon 
skyldighet att vare sig planera eller delta i övningar, bör inrättandet 
av CSIRT-nätverket enligt NIS-direktivet göra det möjligt för med-
lemsstaterna att delta i övningar på grundval av noggrann planering 
och strategiska val. Den samarbetsgrupp som inrättas enligt NIS-
direktivet bör diskutera de strategiska besluten om övningar, särskilt 
men inte enbart när det gäller övningarnas regelbundenhet och ut-
formningen av scenarierna. Enisa bör i enlighet med sitt mandat stödja 
anordnandet och genomförandet av unionsomfattande övningar 
genom att tillhandahålla expertis och rådgivning till samarbetsgrupp-
en och CSIRT- nätverket. (skäl 42) 

Mot bakgrund av samarbetsgruppens uppgifter kommer Sveriges 
företrädare, MSB, behöva samverka med övriga ansvariga myndig-
heter enligt NIS-direktivet och övriga som berörs av NIS-direktivet. 
Det ankommer på MSB att fullgöra de uppgifter som följer av denna 
samverkan (artikel 8.5). 
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12 Sekretess 

12.1 Inledning 

Utredaren ska ta ställning till om bestämmelserna i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) (OSL) innebär ett tillräckligt skydd 
för uppgifter som kan komma att rapporteras med anledning av en 
it-incident eller om nuvarande lagstiftning behöver ändras och vid 
sådant behov föreslå författningsändringar. 

Utredaren ska vidare undersöka om det behövs en uppgiftsskyl-
dighet för att uppgifter som följer av direktivet ska kunna delas mellan 
de svenska aktörer som träffas av direktivet och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och vid behov föreslå författ-
ningsändringar. Utredaren ska också ta ställning till behovet av för-
fattningsändringar för att möjliggöra utbyte av andra uppgifter än 
sådana som rör rikets säkerhet med andra medlemsstater och kom-
missionen och vid behov föreslå sådana ändringar. 

De bestämmelser som av intresse är bestämmelser om sekretess till 
skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott (18 kap. 
OSL), sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse 
(19 kap. OSL), sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser 
tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap. OSL), bestämmelser om 
utlämnande (8 kap. OSL), sekretess till skydd för rikets säkerhet eller 
dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer 
(15 kap. OSL) och sekretessbrytande bestämmelser (10 kap. OSL). 

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen har olika beståndsdelar. Bestämmelserna i re-
geringsformen (RF) om yttrande- och informationsfrihet gäller för 
dem som är verksamma hos det allmänna – de s.k. offentliga funk-
tionärerna – lika väl som för medborgarna i allmänhet. I RF slås också 
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principen om domstolsförhandlingars offentlighet fast. Tryckfrihets-
förordningen (TF) innehåller å sin sida bestämmelser om – förutom 
tryckfriheten – allmänna handlingars offentlighet samt om den s.k. 
meddelarfriheten, som innebär stora möjligheter att lämna informa-
tion för publicering i tidningar och andra tryckta skrifter. Såvitt gäller 
andra grundlagsskyddade medier än tryckta skrifter finns bestäm-
melser om meddelarfrihet i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 

Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § första stycket TF en fram-
ställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan läsas, avlyss-
nas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En 
handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 6 
eller 7 §§ TF är att anse som inkommen till eller upprättad hos en 
myndighet. 

Bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet finns i 
2 kap. TF. Enligt 2 kap. 2 § andra stycket TF ska varje begränsning 
i rätten att ta del av allmänna handlingar anges noga i en särskild lag 
eller i en annan lag som den förstnämnda lagen hänvisar till. Den 
särskilda lag som åsyftas är OSL. 

Bestämmelser om sekretess 

Rätten att ta del av allmänna handlingar får enligt 2 kap. 2 § TF be-
gränsas endast när det är påkallat med hänsyn till sju olika uppräk-
nade intressen. Flertalet punkter avser det allmännas intressen, bl.a. 
det allmännas ekonomiska intresse (p. 5). Punkten 6 avser enskildas 
intressen, nämligen skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden.  

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, oavsett om det 
sker genom utlämnande av en handling eller genom att röja uppgiften 
muntligen eller på något annat sätt (3 kap. 1 § OSL). Sekretessen inne-
bär dels handlingssekretess, dels tystnadsplikt. Till den del sekretes-
sen innebär tystnadsplikt innebär den en begränsning av yttrande-
friheten enligt regeringsformen, och den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna. Förbudet att röja eller utnyttja en uppgift enligt OSL eller 
annan lagstiftning som OSL hänvisar till gäller för myndigheter. Det 
finns dock kompletterande bestämmelser om tystnadsplikt i en-
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skilda verksamheter, t.ex. 16 § elberedskapslagen (1997:288) och 
6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Sekretess gäller som huvudregel inte bara i förhållande till en-
skilda utan också mellan myndigheter och inom en myndighet, om 
det där finns olika verksamhetsgrenar som är att betrakta som själv-
ständiga i förhållande till varandra (8 kap. 1 och 2 §§ OSL). I vissa 
fall måste dock myndigheter kunna utbyta uppgifter för att kunna 
utföra sina uppgifter. Sekretessregleringen innehåller därför särskilda 
sekretessbrytande bestämmelser (10 kap. OSL). Dessa har utformats 
efter en intresseavvägning mellan myndigheternas behov av att utbyta 
uppgifter och det intresse som den aktuella sekretessbestämmelsen 
avser att skydda. 

Sekretessens styrka bestäms i regel med hjälp av s.k. skaderekvisit. 
Man skiljer mellan raka och omvända skaderekvisit. Vid raka skade-
rekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är offentliga och att sek-
retess bara gäller om det kan antas att en viss skada uppkommer om 
uppgiften röjs. Det omvända skaderekvisitet har den omvända ut-
gångspunkten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel. Vid ett 
omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att viss skada uppstår. En del bestäm-
melser innehåller ett kvalificerat rakt skaderekvisit, dvs. det krävs sär-
skilt mycket för att sekretessen ska gälla. Sekretessen enligt en be-
stämmelse kan även vara absolut. Vid absolut sekretess ska uppgifter 
som omfattas av bestämmelsen hemlighållas oavsett skada. Någon 
skadeprövning ska inte göras i dessa fall. 

Utbyte av uppgifter med krav på bevarande av konfidentialiteten 
enligt NIS-direktivet  

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 346 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får information 
som är konfidentiell enligt unionsbestämmelser och nationella be-
stämmelser, såsom bestämmelser om affärshemligheter, utbytas med 
kommissionen och andra relevanta myndigheter endast när sådant ut-
byte är nödvändigt för att tillämpa NIS-direktivet. Den information 
som utbyts ska begränsas till vad som är relevant och proportionellt 
för ändamålet med utbytet. Vid sådant utbyte ska informationens 
konfidentialitet bevaras och säkerhetsintressen och kommersiella 
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intressen hos leverantörer av såväl samhällsviktiga tjänster som digi-
tala tjänster skyddas. (artikel 1.5) 

Av artikel 346 EUF-fördraget framgår följande. 

1. Bestämmelserna i fördragen ska inte hindra tillämpningen av följan-
de regler: 

a) Ingen medlemsstat ska vara förpliktad att lämna sådan information 
vars avslöjande den anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen. 

b) Varje medlemsstat får vidta åtgärder, som den anser nödvändiga för 
att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av 
eller handel med vapen, ammunition och krigsmateriel; sådana åtgärder 
får inte försämra konkurrensvillkoren på den inre marknaden vad gäller 
varor som inte är avsedda speciellt för militärändamål. 

2. Rådet får på förslag från kommissionen genom enhälligt beslut ändra 
den lista som rådet den 15 april 1958 fastställde över varor på vilka 
bestämmelserna i punkt 1b ska tillämpas. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska rapportera incidenter som 
har en betydande inverkan på kontinuiteten i de samhällsviktiga tjänst-
er de tillhandahåller till CSIRT-enheten vid MSB. Mot bakgrund av 
informationen i rapporten ska CSIRT-enheten informera andra be-
rörda medlemsstater, om incidenten har en betydande inverkan på 
kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster i den medlemsstaten. Därvid 
ska CSIRT-enheten, i enlighet med unionsrätten eller med nationell 
lagstiftning som är förenlig med unionsrätten, bevara nämnda leveran-
törs säkerhetsintressen och kommersiella intressen samt konfiden-
tialiteten hos informationen i leverantörens rapport. (artikel 14.3 
och 14.5). CSIRT-enheten ska enligt den förordning som utredning-
en föreslår också skyndsamt överlämna incidentrapporterna till den 
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över den rapporterande leve-
rantören. När det är möjligt ska CSIRT-enheten också förse den 
rapporterande leverantören med annan relevant information. 

Leverantören kan åläggas att tillhandahålla tillsynsmyndigheten 
information som är nödvändig för att bedöma säkerheten i nätverk 
och informationssystem, inklusive dokumenterade säkerhetsprin-
ciper, liksom information om resultaten av en genomförd säkerhets-
revision inklusive de underliggande dokumenten (artikel 15.2). 

Leverantörer av digitala tjänster ska rapportera incidenter som har 
en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av tjänsten till CSIRT-
enheten. Om det är lämpligt, och särskilt om incidenten berör två 
eller fler medlemsstater, ska CSIRT-enheten informera andra med-
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lemsstater som påverkats. Därvid ska CSIRT-enheten, i enlighet med 
unionsrätten eller nationell lagstiftning som är förenlig med unions-
rätten, bevara leverantören av digitala tjänsters säkerhetsintressen och 
kommersiella intressen samt den tillhandahållna informationens kon-
fidentialitet (artikel 16.2 och 16.6). 

Leverantören kan åläggas att tillhandahålla tillsynsmyndigheten 
information som är nödvändig för att bedöma säkerheten i nätverk 
och informationssystem inklusive dokumenterade säkerhetsprinciper 
(artikel 17.2). 

12.2 Behövs ett starkare skydd för uppgifter som ska 
rapporteras med anledning av en incident eller 
som ska tillhandahållas i samband med tillsyn? 

Förslag: En ny punkt ska införas i bilagan till offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641): tillsyn enligt lagen (2018:000) 
om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhälls-
viktiga tjänster och digitala tjänster. 
 
Bedömning: Skyddet för uppgifter som ska rapporteras och delas 
med anledning av incidenter samt tillhandahållas i samband med 
tillsyn enligt lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa 
tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster samt 
förordningen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa till-
handahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster är 
tillgodosett genom bestämmelserna i OSL förutom när det gäller 
skyddet för enskilds affärs- eller driftförhållande.  

Nuvarande sekretesskydd i 18 kap. 8 § 3 OSL är tillräckligt för 
att skydda uppgifter i incidentrapporteringen. 

 
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster är en-
ligt NIS-direktivet skyldiga att rapportera incidenter. Det kan röra 
sig om uppgifter om namn och kontaktuppgifter på den som rappor-
terat, beskrivning av incidenten, när den inträffat, uppgift om in-
cidenten är pågående eller avslutad, vilken kategori incidenten tillhör 
samt bedömning av omfattning och konsekvenser av incidenten. 
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Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster kan 
även behöva lämna känslig information om bl.a. säkerhets- och 
bevakningsåtgärder till tillsynsmyndigheten, såsom uppgifter om 
säkerheten i nätverk och informationssystem samt uppgifter om 
säkerhetsprinciper. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska även 
tillhandahålla uppgifter om genomförda säkerhetsrevisoner. 

Uppgifterna som rapporteras eller tillhandhålls kan även röra den 
rapporterande aktörens ekonomiska verksamhet.  

Nedan följer en genomgång av bestämmelser i OSL som kan vara 
aktuella. 

Sekretess till skydd för säkerhets- eller bevakningsåtgärd 

I 18 kap. 8 § OSL finns bestämmelser om sekretess för olika brotts-
förebyggande åtgärder som i huvudsak hänför sig till annan verk-
samhet än polisens. 

Vissa av åtgärderna syftar endast mera indirekt till att förebygga 
brott. De åtgärder som aktualiseras i samband med incidentrappor-
teringen återfinns i punkterna 3 och 4. Bestämmelserna är tillämpliga 
både hos den myndighet som upprättar och skickar in en incident-
rapport och hos den myndighet som tar emot rapporten. Motsvaran-
de gäller när uppgifter tillhandahålls i samband med en tillsyn. 

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upp-
lysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att 
syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser 
telekommunikation eller system för automatiserad behandling av in-
formation, (tredje punkten) eller behörighet att få tillgång till upp-
tagning för automatiserad behandling eller annan handling (fjärde 
punkten) (18 kap. 8 § 3 och 4 OSL).  

Som exempel på säkerhets- eller bevakningsåtgärder nämns i 
förarbetena1 funktioner för användning av lösenord, loggning och 
kryptering, installation av brandväggar och antivirusprogram samt 
administrativa rutiner för t.ex. utdelning av lösenord eller bevakning 
av loggar och larm. Både uppgifter som direkt lämnar upplysningar 
om säkerhets- eller bevakningsåtgärder avseende sådana system och 
uppgifter som kan bidra till att lämna upplysningar om sådana åt-

                                                                                                                                                          
1 Prop. 2003/04:93 s 82 f. 
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gärder kan hemlighållas om det kan antas att syftet med de vidtagna 
åtgärderna motverkas om uppgifterna röjs. Som exempel på upp-
gifter som kan bidra till att lämna upplysningar om säkerhets- eller 
bevakningsåtgärder nämns t.ex. i förarbetena uppgift om vilken typ 
och version av operativsystem som använts. Sådana uppgifter kan 
hemlighållas om t.ex. en viss version av ett operativsystem har visat 
sig ha svagheter som gör att det är lätt att olovligen ta sig in i syste-
met trots de vidtagna skyddsmekanismerna. En uppgift om vilket 
operativsystem som används skulle i ett sådant fall indirekt innebära 
en anvisning för den datatekniskt kunnige om hur man kringgår de 
vidtagna skyddsåtgärderna. Beskrivningar av hur ett program fungerar 
i stora drag och vilka typer av uppgifter som bearbetas i ett program 
bör dock alltid kunna lämnas utan att det kan antas att vidtagna 
säkerhetsåtgärder motverkas. 

Den för incidentrapporteringen mest relevanta sekretessbestäm-
melsen är bestämmelsen i tredje punkten, angående system för auto-
matiserad behandling av information. Med system för automatiserad 
behandling av information avses system där datorer, telekommuni-
kation eller annan teknisk utrustning samverkar för att insamla, ordna, 
bearbeta, söka och distribuera information. Om en myndighets in-
formationssystem har slutat att fungera eller om vissa svagheter i 
systemet har upptäckts och en incidentrapport lämnas till tillsyns-
myndigheten eller till myndighet som tar emot rapporten kan upp-
giften om vem som har lämnat rapporten utgöra en säkerhetsrisk, 
eftersom uppgiften innebär en upplysning om att den aktuella orga-
nisationens säkerhetssystem är sårbart. Även en sådan uppgift kan 
falla under bestämmelsen under förutsättning att skaderekvisitet är 
uppfyllt. 

Sekretessen enligt fjärde punkten, avseende uppgift om åtgärd 
som avser behörighet att få tillgång till upptagning för automatise-
rad behandling eller annan handling, gäller i första hand uppgifter 
om behörighetskoder och behörighetsnycklar samt arrangemang och 
fördelning av dessa, däremot inte generellt program för hemliga upp-
tagningar. Bestämmelsen gäller inte bara behörighet avseende upptag-
ningar som utgör hemliga, allmänna handlingar i tryckfrihetsför-
ordningens mening, utan gäller behörighet avseende alla typer av 
handlingar. 
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Sekretess till skydd för chiffer, kod m.m. 

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplys-
ning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att 
syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden har 
till syfte att antingen underlätta befordran eller användning i allmän 
verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, 
eller göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har 
förvanskats (18 kap. 9 § OSL). Sekretessen gäller oberoende av hos 
vilken myndighet uppgifterna finns. Inom ramen för it-incident-
rapporteringen och en tillsyn eller säkerhetsrevision kan uppgifter 
om chiffer, kod eller liknande metoder som används av informations-
säkerhetsskäl komma att hanteras i samband med en teknisk analys 
av en incident och i tillsynsarbetet. 

Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse 

Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om 
myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att 
någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekost-
nad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekre-
tess hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden 
hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverk-
samhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestäm-
mande inflytande eller bedriver revision (19 kap. 1 § första stycket).  

Med affärs- eller driftförhållanden avses förvärv, överlåtelser, upp-
låtelser eller användning av egendom, tjänster eller annat. Vidare om-
fattas affärshemligheter av mera allmänt slag, marknadsundersök-
ningar, marknadsplaneringar, prissättningskalkyler och planer rörande 
reklamkampanjer. Nämnas kan också sådant som konstruktions-
arbeten, utredningar av annat slag, prov, förhandlingar och andra 
affärshändelser.2 Som exempel kan nämnas att Luftfartsverkets drift-
handböcker har ansetts omfattas av sekretess.3 

Av förarbetena till sekretesslagen framgår att bestämmelsen i 
första hand tar sikte på att skydda uppgifter hos de affärsdrivande 
verken men det nämns också att begreppet affärsverksamhet inte 
                                                                                                                                                          
2 Prop. 1979/80:2 del A s. 145. 
3 Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 november 2011, mål nr 2662-11. 
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får fattas alltför snävt. Enligt vad som uttalas i förarbetena är det 
utmärkande för affärsverksamhet i allmänhet att verksamheten be-
drivs under krav på viss vinst eller åtminstone att den går ihop eko-
nomiskt, låt vara att den kan vara delvis subventionerad. Det är vidare i 
allmänhet fråga om verksamhet som inte kan sägas bestå i fullgöran-
de av förvaltningsuppgift i snäv bemärkelse.4 Enligt vad regeringen 
uttalade i prop. 1992/93:43 s. 12 f. om ökad konkurrens i kom-
munal verksamhet får de delar av kommunernas och landstingens 
verksamheter som är konkurrensutsatta anses utgöra annat än full-
görande av förvaltningsuppgifter i snäv bemärkelse. Regeringen be-
dömde att sekretessbestämmelsen därför torde kunna vara tillämplig 
på sådan konkurrensutsatt verksamhet hos kommunerna och lands-
tingen.5  

Får en myndighet en uppgift som är sekretessbelagd enligt 19 kap. 
1 § från en annan myndighet blir 1 § tillämplig på uppgiften också 
hos den mottagande myndigheten under förutsättning att uppgiften 
inte ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten. 

Sekretess till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden 

Uppgifter kan även vara känsliga med hänsyn till leverantörernas eko-
nomiska verksamhet. Utredningen ska analysera om det befintliga 
sekretesskyddet för uppgifter om enskilds affärs- och driftförhål-
landen är tillräckligt. 

Enligt 30 kap. 23 § OSL gäller sekretess i en statlig myndighets 
verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillstånds-
givning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, 
handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgift 
om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forsk-
ningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om upp-
giften röjs (första punkten), och för uppgift om andra ekonomiska 
eller personliga förhållanden än som avses i första punkten för den 
som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den 
som är föremål för myndighetens verksamhet (andra punkten). Be-
stämmelsen ger inte i sig själv upphov till någon sekretess utan förut-

                                                                                                                                                          
4 Prop. 1979/80:2 del A s. 144 f. 
5 Prop. 1993/94:188 sida 89. 
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sätter att regeringen föreskriver om sekretess. Regeringen har med 
stöd av första stycket meddelat föreskrifter om sekretess i 9 § offent-
lighets- och sekretessförordningen (2009:641) (OSF) i den ut-
sträckning som anges i bilagan till OSF. I p. 13 i bilagan anges bl.a. 
utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos MSB, i p. 17 
tillståndsgivning och tillsyn hos Transportstyrelsen, i p. 26 tillsyn 
enligt lagen (2012:806) om beredskapsplanering av olja eller enligt 
motsvarande äldre föreskrifter, p. 28 tillsyn enligt livsmedelslagen 
(2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813), p. 33 tillsyn en-
ligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, p. 58 tillsyn en-
ligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och p. 99 tillsyn hos Post- och 
telestyrelsen. 

Begreppet affärs- eller driftförhållande har beskrivits ovan. Ordet 
tillsyn ska inte ges en alltför snäv tolkning utan får anses omfatta 
alla de fall där en myndighet har en övervakande eller styrande funk-
tion i förhållande till näringslivet. Under begreppet tillsyn faller också 
sådan rådgivning som sker som ett led i en myndighets tillsynsverk-
samhet.6 Den typ av uppgifter som det i första hand handlar om att 
sekretessbelägga är enskildas affärs- och driftförhållanden, dvs. upp-
gifter som typiskt sett kan vara av intresse för konkurrenter och 
som skulle skada verksamheten om de blev kända. 

För sekretess i första punkten gäller rakt skaderekvisit och för 
andra punkten gäller absolut sekretess. 

Sekretessen gäller oberoende av hos vilken myndighet uppgift-
erna finns. 

Försvars- och utrikessekretess 

I 15 kap. 1–2 §§ OSL regleras utrikes- och försvarssekretessen samt 
sekretess i det internationella arbetet. Där finns regler om sekretess 
till skydd för Sveriges säkerhet och Sveriges förhållande till andra 
stater eller mellanfolkliga organisationer. 

Utrikessekretess gäller uppgift som rör Sveriges förbindelser med 
en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, 
myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller stats-

                                                                                                                                                          
6 Prop. 1979/80:2 del A s. 235–236. 
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lös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser 
eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs (15 kap. 1 § OSL).  

Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett 
utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU 
ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med 
en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlig-
het att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten 
eller avtalet försämras om uppgiften röjs (15 kap 1 a § OSL). I denna 
bestämmelse regleras sekretess för uppgifter som har lämnats till 
eller inhämtats av en myndighet på grund av en bindande EU-rättsakt. 
Med bindande EU-rättsakt avses förordning, direktiv eller beslut.7  

Försvarssekretess gäller uppgift som rör verksamhet för att för-
svara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verk-
samhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att 
det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets 
säkerhet om uppgiften röjs. Förekommer sådana uppgifter, t.ex. upp-
gifter om funktionssätt och säkerhet i system som har betydelse för 
samhällets försörjning eller infrastruktur, omfattas de av bestämmel-
sen. Bestämmelsen gäller oberoende av hos vilken myndighet upp-
gifterna finns (15 kap. 2 § OSL). 

Behov av starkare sekretess i 18 kap. 8 § 3 OSL? 

Bestämmelsen i 18 kap. 8 § 3 OSL är utrustad med ett s.k. rakt 
skaderekvisit. Vid införandet förordade dock flera remissinstanser 
i stället ett omvänt skaderekvisit.8 I samband med att betänkandet 
Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för 
säker information i staten (SOU 2015:23) remitterades pekade flera 
remissinstanser på att sekretesskyddet för aktuella uppgifter behöver 
ses över. MSB framförde i det sammanhanget att det kan finnas an-
ledning att överväga möjligheten att föreskriva om absolut sekretess 
för it-incidentrapporter.  

Utredningen ska enligt kommittédirektiven analysera om det 
nuvarande sekretesskyddet i 18 kap. 8 § 3 OSL är tillräckligt för att 
skydda de uppgifter som ska rapporteras till MSB och övriga tillsyns-

                                                                                                                                                          
7 Prop. 2012/13:192 s. 43. 
8 Prop. 2003/04:93 s. 78 f. 
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myndigheter eller om det finns behov av ett starkare sekretesskydd. 
Det som kan komma ifråga är att införa ett omvänt skaderekvisit 
eller absolut sekretess. 

När bestämmelsen infördes gjorde regeringen bedömningen att 
ett rakt skaderekvisit innebär att skyddsvärda uppgifter får ett till-
fredställande skydd samtidigt som insynen i myndigheternas verk-
samhet inte inskränks mer än nödvändigt.9  

Kammarrätten i Göteborg har prövat om uppgifter om it-inci-
denter i incidentrapporter omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § 3 
OSL.10 I samtliga avgöranden beslutade kammarrätten att inte lämna 
ut uppgifterna eftersom de bedömdes vara sådana att de lämnade 
eller kunde bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd 
och att det kunde antas att syfte med åtgärden motverkades om 
uppgifterna röjdes.  

I skälen till NIS-direktivet (skäl 40–41) konstateras att informa-
tion om incidenter blir allt mer värdefull för allmänheten och företag, 
särskilt små och medelstora företag. I vissa fall tillhandahålls sådan 
information redan via webbplatser på nationell nivå, på ett specifikt 
lands språk, och är främst inriktad på incidenter och händelser med 
en nationell dimension. Eftersom företag i allt större utsträckning 
bedriver gränsöverskridande verksamhet och medborgare använder 
onlinetjänster, bör information om incidenter tillhandahållas i samlad 
form på unionsnivå. CSIRT-nätverkets sekretariat uppmuntras i 
direktivet att upprätta en webbplats eller upplåta utrymme åt en sär-
skild sida på en befintlig webbplats, där allmän information om all-
varliga incidenter i unionen görs tillgänglig för allmänheten. Infor-
mationen ska vara särskilt inriktad på företags intressen och behov. 
CSIRT-enheter som deltar i CSIRT-nätverket uppmanas att på fri-
villig grund tillhandahålla den information som ska offentliggöras 
på denna webbplats, utan att därvid inkludera konfidentiell eller 
känslig information. I fall då information anses vara konfidentiell 
enligt unionsbestämmelser och nationella bestämmelser om affärs-
hemligheter, bör konfidentiell behandling säkerställas vid genom-
förande av verksamhet och uppfyllande av mål enligt direktivet. Vid 
genomförandet av rapporteringsskyldigheterna bör CSIRT-enheter-
na särskilt ta hänsyn till behovet av att hålla uppgifter om produkters 

                                                                                                                                                          
9 Prop. 2003/04:93 s. 82. 
10 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2972-16; 5858-16 och 5032-16. 
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sårbara aspekter strikt konfidentiella till dess att lämpliga säkerhets-
lösningar släpps.(skäl 59) 

För att det ska vara möjligt att vägra lämna ut en uppgift i en 
allmän handling måste det enligt svensk rätt finnas en sekretessbe-
stämmelse som omfattar den aktuella uppgiften. Gör det inte det är 
uppgiften offentlig och ska lämnas ut. Finns det en sekretessbestäm-
melse som uppgiften omfattas av ska myndigheten göra en skade-
prövning. Det innebär att det ska ske en prövning av om uppgiften 
kan lämnas ut i just den aktuella situationen. Vid raka skaderekvisit 
är utgångspunkten att uppgiften är offentlig och att sekretess bara 
gäller om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften 
röjs. Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunk-
ten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel. Vid ett omvänt 
skaderekvisit gäller således sekretess om det inte står klart att upp-
giften kan röjas utan att viss skada uppstår. Omfattas uppgiften av 
absolut sekretess saknas skaderekvisit och uppgiften får då inte lämnas 
ut oavsett skada. Någon skadeprövning behöver alltså inte göras i 
dessa fall. Det är alltid förbjudet att sprida uppgifter som omfattas 
av absolut sekretess. Det spelar ingen roll om en uppgift i och för 
sig bedöms som harmlös. 

MSB:s erfarenhet från tillämpningen av 20 § KBF om krav på 
incidentrapportering för statliga myndigheter är att redan det faktum 
att en sekretessprövning ska ske utgör ett sådant osäkerhetsmoment 
för många aktörer att aktörerna underlåter att rapportera in incidenter 
eller rapporterar endast övergripande eller bristfällig information. 
Vissa myndigheter har uppgett till MSB att sekretessfrågan utgör 
ett problem för rapportering. Enligt MSB finns denna problematik 
i en ännu större utsträckning när det gäller privata aktörer. Dessa 
aktörer vill ha en garanti på förhand om att känsliga uppgifter inte 
kommer att lämnas ut. Avsaknaden av en sådan garanti utgör enligt 
MSB ett starkt hinder mot att rapportera incidenter. MSB bedömer 
att det inte är möjligt att lämna en sådan garanti utan regler om 
absolut sekretess.  

I utredningens arbete har framkommit att det i ett tidigt skede 
inte alltid står klart att uppgifterna är säkerhetskänsliga. Röjs säker-
hetskänsliga uppgifter kan det svårligen repareras i efterhand.  

Det som nu sagts skulle kunna utgöra skäl för att införa absolut 
sekretess för aktuella uppgifter i incidentrapporteringen. 
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Slutsatser 

Utredningens bedömning är att befintliga bestämmelser om sekretess 
i OSL omfattar uppgifter som ska rapporteras och delas med an-
ledning av incidenter samt tillhandahållas i samband med tillsyn. 

När det gäller skyddet för enskilds affärs- eller driftförhållande 
ger däremot bestämmelsen i 30 kap. 23 § OSL i sig själv inte upphov 
till någon sekretess utan förutsätter att regeringen föreskriver om 
sekretess. Det ska därför införas en ny punkt i bilagan till OSF: till-
syn enligt lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa till-
handahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. 

När det gäller frågan om det finns skäl att införa starkare sekre-
tess för uppgifter som omfattas av bestämmelserna i 18 kap. 8 § 3 
OSL konstaterar utredningen det inte framförts något exempel på 
brister i tillämpningen som skulle kunna motivera en starkare sekre-
tess. Tvärtom har de avgöranden som rör incidentrapportering visat 
att bestämmelsen tillämpats på det sätt som avsetts. 

Det har framförts att det finns anledning att anta att vissa stat-
liga myndigheter underlåter att följa bestämmelserna om it-incident-
rapportering på grund av osäkerhet kring sekretessbestämmelsernas 
räckvidd. Det har också framförts att privata aktörer vill ha en garanti 
för att känsliga uppgifter inte kommer att lämnas ut av CSIRT-
enheten.  

Utredningen konstaterar att det alltid måste göras en bedöm-
ning av om det finns någon sekretessbestämmelse som den aktuella 
uppgiften omfattas av. Det är därför omöjligt för CSIRT-enheten 
att lämna en garanti om att en uppgift inte ska lämnas ut. Det gäller 
oavsett om det införs absolut sekretess eller om nuvarande bestäm-
melse lämnas oförändrad. Det har inte framkommit något exempel 
på uppgifter om incidenter som skulle innebära skada om de röjs 
men som i dag inte omfattas av någon sekretessbestämmelse.  

Utredningen anser därför att bestämmelserna i 18 kap. 8 § 3 OSL 
innebär ett tillräckligt skydd för uppgifter som kan komma att rappor-
teras vid en incident. Det saknas därför skäl att införa en bestäm-
melse om omvänt skaderekvisit eller absolut sekretess.  

Under utredningens arbete har det dock framkommit att det 
finns brister i kunskapen om offentlighets- och sekretesslagstiftning-
en. Utredningen anser att detta bör kunna avhjälpas genom tydlig 
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information till leverantörer som kommer att omfattas av det nya 
regelverket. 

I vissa fall kan uppgifter som omfattas av 18 kap. 8 § 3 OSL även 
omfattas av försvarssekretess enligt 15 kap. 2 § OSL. Den föreslag-
na lagen ska inte tillämpas på verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet. Det innebär att incidenter som rör Sveriges säker-
het inte ska rapporteras enligt den föreslagna lagen, utan enligt 10 a § 
säkerhetskyddsförordningen (1996:633), se avsnitt 5.4. Se även av-
snitt 11.2.3. angående aggregerade uppgifter.  

12.3 Behövs en uppgiftsskyldighet för att information 
ska kunna delas mellan de svenska aktörerna? 

Bedömning: Genom att det i lagen (2018:000) om informations-
säkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och 
digitala tjänster införs krav på leverantörerna att dels incident-
rapportera, dels tillhandahålla uppgifter vid tillsyn, införs också 
en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet. 

 
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster är en-
ligt NIS-direktivet skyldiga att rapportera it-incidenter. Dessa ska 
rapporteras till MSB som föreslås bli CSIRT-enhet. Leverantörerna 
kan även behöva lämna annan känslig information om bl.a. säkerhets- 
och bevakningsåtgärder till tillsynsmyndigheten. I båda fallen kan 
det förekomma uppgifter om affärs- eller driftförhållanden. 

Utredningen ska enligt kommittédirektiven analysera om det 
finns behov av bestämmelser om sekretessbrytande uppgiftsskyl-
dighet för att berörda leverantörer ska kunna uppfylla sin rapporte-
ringsskyldighet. 

Allmänt 

En grundläggande princip är att myndigheter är skyldiga att sam-
arbeta och bistå varandra i den utsträckning som kan ske. Principen 
kommer till uttryck i bl.a. 6 § förvaltningslagen (1986:223). En pre-
cisering av bestämmelsen finns i 6 kap. 5 § OSL, som innebär att en 
myndighet på begäran ska lämna uppgift som den förfogar över om 
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inte uppgiften är sekretessbelagd, eller det skulle hindra arbetets be-
höriga gång. Är någon sekretessbrytande bestämmelse tillämplig, 
även generalklausulen 10 kap. 27 § OSL, ska uppgiften lämnas ut en-
ligt denna bestämmelse. En myndighets beslut att inte lämna ut en 
uppgift kan överklagas. 

I många fall måste myndigheter kunna utbyta information för 
att kunna utföra sina uppgifter. För att tillgodose myndigheters be-
hov av information och informationsutbyte i sin verksamhet finns 
flera undantag från huvudregeln om sekretess mellan myndigheter. 
Sådana sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undan-
tag från sekretess finns i 10 kap. OSL. Sekretessbrytande bestämmel-
ser finns även i andra författningar som OSL hänvisar till, eller som 
en uppgiftsskyldighet varvid 10 kap. 28 § OSL blir tillämplig. Nedan 
följer en redogörelse för de sekretessbrytande bestämmelser i OSL 
som är av intresse när det gäller förutsättningar att lämna ut upp-
gifter om rapporterade it-incidenter, om säkerhets- och bevaknings-
åtgärder och om affärs- och driftförhållanden. 

Nödvändigt utlämnande 

Sekretess enligt 10 kap. 2 § OSL hindrar inte att en uppgift lämnas 
till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt 
för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksam-
het. Bestämmelsen kan vara tillämplig i fall där någon av de övriga 
sekretessbrytandereglerna inte gäller, men ska tillämpas restriktivt. 
En uppgift får lämnas ut med stöd av bestämmelsen bara när ut-
lämnandet av uppgiften är en nödvändig förutsättning för att myn-
digheten ska kunna fullgöra ett visst åliggande. Bara bedömningen 
att effektiviteten i myndighetens handlande sätts ned genom en 
föreskriven sekretess får inte leda till att sekretessen åsidosätts. 

Tillsyn eller revision 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om 
uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndig-
het där uppgiften förekommer (10 kap. 17 §). Får en myndighet i 
verksamhet som avser tillsyn eller revision en sekretessreglerad upp-
gift överförs sekretessen till den mottagande myndigheten om upp-
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giften inte ingår ett beslut hos den mottagande myndigheten (11 kap. 
1 § OSL). 

Generalklausulen 

Enligt den s.k. generalklausulen (10 kap. 27 § OSL) får en sekretess-
belagd uppgift lämnas till en annan myndighet om det är uppenbart 
att intresset av att lämna uppgiften har företräde framför det in-
tresse som sekretessen har att skydda. Generalklausulen tillkom mot 
bakgrund av att sekretess inte bör hindra myndigheter från att utväxla 
uppgifter i situationer där intresset av att uppgifterna lämnas ut bör 
ha företräde framför intresset av att uppgifterna inte lämnas ut. 

Generalklausulen kan inte tillämpas om utlämnandet strider mot 
lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av 
personsuppgiftslagen. Har det t.ex. i en lag föreskrivits att en viss 
myndighet för sin verksamhet på vissa villkor kan få ta del av även 
hemliga uppgifter hos en annan myndighet, kommer det givetvis inte 
på fråga att, när de angivna villkoren inte är uppfyllda, lämna ut upp-
gifterna med stöd av generalklausulen i stället. Om det i en lag eller 
förordning uttömmande anges i vilka fall uppgifter får lämnas mellan 
myndigheter kan generalklausulen inte heller tillämpas i andra fall. 

Bestämmelsen är subsidiär i förhållande till andra sekretessbry-
tande bestämmelser och ska alltså inte tillämpas om någon annan 
sekretessbrytande bestämmelse kan tillämpas. 

Möjligheten att utväxla sekretessbelagda uppgifter får utnyttjas 
mera sparsamt och med större försiktighet om informationen inte 
är sekretessbelagd hos den mottagande myndigheten. Detta gäller 
särskilt i fråga om uppgifter som är sekretessbelagda av hänsyn till 
enskildas intressen. Om den uppgift som överlämnandet gäller inte 
blir sekretessbelagd hos den mottagande myndigheten kan risken 
för att skada ska uppkomma vara så stor att uppgiften inte bör lämnas 
ut. Att sekretessen hos den mottagande myndigheten är något sva-
gare än hos den utlämnande myndigheten har inte ansetts spela så 
stor roll i praktiken. 

Vid prövningen av en utlämnandefråga enligt generalklausulen ska 
en avvägning göras mellan den mottagnade myndighetens behov av 
uppgifterna och det intresse som sekretesskyddet typiskt sett till-
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godoser. Ytterligare omständigheter som är av betydelse är uppgift-
ernas art och i vilket syfte de ska användas. 

Generalklausulen hindrar inte att utbyte av uppgifter mellan myn-
digheter sker rutinmässigt även utan särskild författningsreglering, 
även om det i förarbetena uttalas att rutinmässigt uppgiftsutbyte i 
regel ska vara författningsreglerat. I de fall där ett rutinmässigt upp-
giftslämnande inte är författningsreglerat men ändå kan anses till-
räckligt motiverat måste den intresseavvägning som ska göras ske 
på förhand. Den behöver då inte avse prövning av individuella fall. 
Bedömningen kan i så fall göras på ett sätt som liknar den som ska 
ske i fråga om massuttag. I situationen med massuttag kan emeller-
tid den berörde tjänstemannen av naturliga skäl inte bilda sig en 
uppfattning om den särskilda skaderisk som kan vara förbunden med 
en enskild uppgift. Å andra sidan har tjänstemannen alltid känne-
dom om beställarens identitet och oftast också om beställarens avsikt 
med uppgifterna. Dessa kunskaper i förening med en bedömning av 
den skaderisk som typiskt sett är förbunden med uppgifter av det 
slag som avses med beställningen bör enligt förarbetsuttalanden i de 
allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av om 
sekretessregleringen ska anses hindra ett utlämnande eller inte. 

Sekretess vid uppgiftsskyldighet 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndig-
het, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Sekretess-
brytande bestämmelser finns också i anslutning till berörda sekre-
tessbestämmelser. (10 kap. 28 § OSL) 

Genom 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och be-
vakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (KBF) 
har en sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10 kap. 28 § OSL införts. 
Myndigheterna kan alltså med stöd av förordningen överlämna de 
uppgifter som avses till MSB, även om uppgifterna omfattas av sek-
retess hos myndigheterna. 
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Slutsatser 

Utredningen konstaterar att det finns flera sekretessbrytande bestäm-
melser som kan tillämpas för att uppgifter som omfattas av sekretess 
ska kunna delas mellan myndigheter i samband med tillsyn och 
incidentrapportering. Mot bakgrund av att direktivet omfattar sju 
olika sektorer är det svårt att överblicka vilken typ av uppgifter 
som kommer att omfattas av kravet att incidentrapportera. Efter-
som enskilda inte omfattas av OSL:s bestämmelser om utlämnande 
måste det i den nya lagen finnas bestämmelser om krav på incident-
rapportering och att tillhandahålla uppgifter vid tillsyn. Genom in-
förandet av sådana bestämmelser införs också en sekretessbrytande 
uppgiftsskyldighet för de aktörer som omfattas av OSL. 

12.4 Behövs nya bestämmelser för att uppgifter  
ska kunna lämnas till andra medlemsstater  
eller kommissionen? 

Bedömning. De befintliga bestämmelserna i OSL tillgodoser NIS-
direktivets krav på utlämnande av uppgifter till andra medlems-
stater och till kommissionen. 

 
NIS-direktivets bestämmelser om samarbete mellan medlemsstater-
na kan innebära att information som helt eller delvis omfattas av 
sekretess behöver utlämnas till annan medlemsstat eller till kom-
missionen. En förutsättning för ett sådant utlämnande är enligt 8 kap. 
3 § OSL att utlämnandet sker i enlighet med särskilda föreskrifter i 
lag eller förordning, eller att uppgiften i motsvarande fall skulle få 
lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande 
myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska 
intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller 
den mellanfolkliga organisationen. 
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Slutsatser 

I den föreslagna förordningen anges att den gemensamma nationella 
kontaktpunkten (MSB) ska lämna uppgifter om incidenter till sam-
arbetsgruppen och att CSIRT-enheten vid MSB ska informera andra 
medlemsstater om vissa incidenter. I CSIRT-nätverket ska sekretess-
belagda uppgifter inte utbytas (artikel 12.3). 

Utredningen bedömer att ett sådant utbyte av sekretessbelagda 
uppgifter som följer av NIS-direktivet kan göras med stöd av 8 kap. 
3 § 1 och 2. Något behov av ytterligare reglering finns inte.  

I de fall en leverantör felaktigt rapporterar incidenter som rör 
Sveriges säkerhet i enlighet med bestämmelserna i den föreslagna lagen 
ankommer det på CSIRT-enheten att uppmärksamma detta. Efter-
som sådana incidenter inte omfattas av rapporteringsplikten i den 
föreslagna lagen ska de inte heller rapporteras till andra medlemsstater 
eller till kommissionen. Detsamma gäller uppgifter i incidentrap-
porter som var för sig inte rör Sveriges säkerhet, men som tillsammans 
utgör en ny uppgift som rör Sveriges säkerhet (aggregerad infor-
mation). 

12.5 Hantering av information som mottagits  
från andra medlemsstater 

Bedömning: De befintliga bestämmelserna om sekretess i OSL 
tillgodoser NIS-direktivets krav på konfidentialitet beträffande 
information som svenska myndigheter tar emot från andra med-
lemsstater i den Europeiska unionen till följd av NIS-direktivets 
bestämmelser. 

 
När det gäller incidentrapporter från leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster ska den behöriga myndigheten eller CSIRT-myndigheten, 
mot bakgrund av informationen i rapporten, informera den eller de 
andra berörda medlemsstaterna, om incidenten har en betydande in-
verkan på kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster i den medlems-
staten. Därvid ska den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten, 
i enlighet med unionsrätten eller med nationell lagstiftning som är 
förenlig med unionsrätten, bevara nämnda leverantörs säkerhets-
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intressen och kommersiella intressen samt konfidentialiteten hos in-
formationen i leverantörens rapport (artikel 14.5). 

Beträffande incidentrapporter från leverantörer av digitala tjänster 
ska den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten, om så är lämp-
ligt, och särskilt om incidenten berör två eller flera medlemsstater, 
informera andra medlemsstater som påverkats. Därvid ska de behöriga 
myndigheterna, CSIRT-enheter och gemensamma kontaktpunkter, 
i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning som är för-
enlig med unionsrätten, bevara leverantören av digitala tjänsters säker-
hetsintressen och kommersiella intressen samt den tillhandahållna 
informationens konfidentialitet (artikel 16.6). 

Sekretess gäller enligt 15 kap. 1 a § OSL för uppgift som en myn-
dighet har fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-
rättsakt eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med 
en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan 
antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete 
som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs. I 
bestämmelsen regleras sekretess för uppgifter som har lämnats till 
eller inhämtats av en myndighet på grund av en bindande EU-rättsakt. 
Med bindande EU-rättsakt avses förordning, direktiv eller beslut.11  

Slutsatser 

Utredningens bedömning är att information som tas emot till följd 
av bestämmelserna i NIS-direktivet omfattas av 15 kap. 1 a § OSL. 
Befintliga regler säkerställer därmed leverantörens säkerhetsintressen 
och kommersiella intressen samt konfidentialiteten hos information-
en i leverantörens incidentrapport. 

 

                                                                                                                                                          
11 Prop. 2012/13:192 s. 43. 
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13 Konsekvensanalys 

13.1 Konsekvensutredningens innehåll 

I utredningens uppdrag ingår att beskriva konsekvenserna av läm-
nade förslag i enlighet med 14–15 a §§ i kommittéförordningen 
(1998:1474). När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskning-
ar för staten, kommuner eller landsting, ska kommittén föreslå en 
finansiering. 

Eftersom utredningen lämnar författningsförslag ska konsekvens-
utredningen också göras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Utredningen bedömer att följande områden inte berörs av för-
slagen. 

• sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet 

• jämställdheten mellan kvinnor och män 

• möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen  

I regeringens budgetproposition 2016/17:1, utgiftsområde 6 s. 73 och 
80 f. framförs följande när det gäller NIS-direktivet. Det krävs ett 
fortsatt arbete för att stärka informationssäkerheten i samhället där 
MSB har en viktig samordnande roll. För att hålla jämna steg med den 
digitala utvecklingen och skydda samhällsviktig verksamhet behöver 
alla aktörer i samhället fortlöpande stärka förmågan att förebygga 
och hantera it-incidenter. För aktörer som bedriver samhällsviktig 
verksamhet kommer genomförandet av NIS-direktivet att innebära 
höjda krav på en god informationssäkerhet, vilket i sin tur gynnar 
hela samhället. Det förändrade omvärldsläget gör att samhällets behov 
av informations- och cybersäkerhet har ökat påtagligt. Digitaliser-
ingen i samhället har bland annat inneburit nya former av kommuni-
kation, datahantering och datalagring, vilket medfört nya risker och 
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sårbarheter. För att den digitala utvecklingen ska kunna fortsätta på 
ett säkert sätt behöver alla aktörer, såväl privata som offentliga, mer 
aktivt arbeta med informations- och cybersäkerhet. Regeringen avser 
därför att utarbeta en nationell strategi som omhändertar olika per-
spektiv för att kunna identifiera och möta utmaningar mot samhällets 
informations- och cybersäkerhet. Det är också av central betydelse 
att genomföra EU-direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå 
av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS-direktivet). Direk-
tivet innebär bl.a. högre krav på enskilda aktörer som bedriver sam-
hällsviktig verksamhet och som är beroende av informationssystem.  

NIS-direktivets genomförande nämns även under utgiftsom-
råde 22 s. 106. 

13.1.1 Regleringsalternativ 

Utredningens huvudsakliga uppdrag har varit att genomföra NIS-
direktivet genom att bland annat fastställa åtgärder för att uppnå en 
hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem 
inom unionen i syfte att förbättra den inre marknadens funktion. 
Direktivet är bindande för medlemsstaterna med avseende på det re-
sultat som ska uppnås och måste genomföras i nationell rätt oavsett 
kostnaderna. 

Medlemsstaterna har mycket olika beredskapsnivåer när det gäller 
säkerhet i nätverk och informationssystem vilket lett till skilda till-
vägagångssätt i unionen. Resultatet blir olika skyddsnivåer för konsu-
menter och företag vilket undergräver den allmänna nivån på säkerhet 
i nätverk och informationssystem i unionen. Avsaknaden av gemen-
samma krav gör det i sin tur omöjligt att inrätta en övergripande och 
effektiv mekanism för samarbete på unionsnivå. Effektiva åtgärder 
för att lösa problemen förutsätter ett övergripande angreppssätt på 
unionsnivå som omfattar en gemensam miniminivå för kapacitets-
uppbyggnad och planering, utbyte av information, samarbete och 
gemensamma säkerhetskrav. 

I vissa delar medger direktivet valmöjlighet vid genomförandet. 
När det gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster kan medlems-
staterna anta eller behålla bestämmelser som syftar till att uppnå en 
högre nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem. Med-
lemsstaterna kan också utse en eller flera myndigheter för att över-
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vaka tillämpningen av NIS-direktivet på nationell nivå. NIS-direktivet 
ger också medlemsstaterna möjlighet att införa frivillig incident-
rapportering. 

Förslagen överensstämmer med EU-rätten m.m. 

Den föreslagna regleringen är i princip uteslutande en konsekvens av 
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen. Regleringen över-
ensstämmer med Sveriges skyldigheter som följer av anslutningen till 
den Europeiska unionen och går inte utöver dessa skyldigheter. För-
slagen innehåller inga krav som syftar till att uppnå en högre nivå av 
säkerhet i nätverk och informationssystem än de som anges i NIS-
direktivet. Utredningen har dock, enligt uppdraget i kommittédirek-
tiven, föreslagit att det ska inrättas en samordnande funktion mellan 
tillsynsmyndigheterna. Även den föreslagna tidpunkten för ikraft-
trädande följer direkt av NIS-direktivets bestämmelser. Effekten av 
om någon reglering inte kommer till stånd blir således att Sverige 
inte följer skyldigheterna enligt EU-rätten. 

13.1.2 Vem berörs av förslagen 

Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare 
av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster med tillhörande för-
ordning kommer att omfatta leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster oavsett i vilken form verksam-
heten bedrivs. I dag tillhandahålls dessa tjänster av statliga myndig-
heter, kommuner, landsting eller företag. 

Användare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster finns 
i hela samhället men konsekvenserna av ett bortfall i tjänsten beror 
på vem som är användare. 

Ett antal myndigheter föreslås också få särskilda uppdrag till 
följd av NIS-direktivet. Enligt direktivet ska det utses behöriga myn-
digheter (tillsynsmyndigheter), nationell kontaktpunkt och CSIRT-
enhet. Sverige ska också utse representanter i den samarbetsgrupp 
som inrättats enligt NIS-direktivet samt deltagare i CSIRT-nätverket. 
Kommittédirektiven anger också att det ska finnas en samordnande 
funktion mellan tillsynsmyndigheterna. 
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13.2 Ekonomiska konsekvenser 

Medlemsstaterna ska enligt NIS-direktivet säkerställa att de behöriga 
myndigheterna och de nationella kontaktpunkterna har tillräckliga 
resurser för att på ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter de till-
delas och därigenom uppnå målen med direktivet (artikel 8.5).  

I NIS-direktivet finns inga bestämmelser om hur åtgärderna ska 
finansieras. 

Enligt kommittédirektiven ska utredningen bedöma de ekono-
miska konsekvenserna av förslagen för enskilda och det allmänna. 
Leder förslagen till kostnadsökningar för det allmänna ska utred-
ningen föreslå hur dessa ska finansieras.  

13.2.1 Konsekvenser för Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap, behöriga myndigheter och domstolar 

Ekonomiska konsekvenser för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås vara 
nationell kontaktpunkt, CSIRT-enhet och ingå i CSIRT-nätverket. 
MSB föreslås också vara Sveriges representant i samarbetsgruppen.  

Medlemsstaterna ska säkerställa att CSIRT-enheten har de resur-
ser som behövs för att effektivt utföra sina uppgifter enligt bilaga 1 
p. 2 till NIS-direktivet (artikel 9.2). CSIRT-enheten ska ha tillgång 
till lämplig, säker och moståndskraftig kommunikations- och infor-
mationsinfrastruktur på nationell nivå (artikel 9.3). Den nationella 
kontaktpunkten bör enligt NIS-direktivet förses med de tekniska 
och finansiella resurser och personalresurser som den behöver för 
att på ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter som den tilldelas 
och därmed uppnå målen med direktivet. Eftersom syftet med direk-
tivet är att förbättra den inre marknadens funktion genom att skapa 
tillit och förtroende, måste medlemsstaternas organ kunna samarbeta 
effektivt med ekonomiska aktörer och ha en struktur som är för-
enlig med detta (skäl 31).  

MSB har redan i dag uppdraget att ta emot och hantera statliga 
myndigheters incidentrapportering. I det uppdraget har också ingått 
att ta fram en säker kommunikations- och informationsstruktur samt 
tillhandhålla tjänster som att analysera inrapporterade incidenter och 
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vid behov varna andra aktörer. Genom utredningens förslag kom-
mer antalet incidenter som rapporteras att öka liksom kraven på MSB. 
Hur stor den ökningen kommer att bli är i dag svårt att bedöma 
liksom i vilken utsträckning en ökning medför behov av utökade 
resurser. Utredningens bedömning är att även om antalet rapporter 
ökar bör ökningen kunna finansieras inom befintliga budgetmedel.  

MSB ska enligt utredningens förslag representera Sverige i sam-
arbetsgruppen och leda ett samarbetsforum för tillsynsmyndigheter 
samt lämna olika former av stöd till tillsynsmyndigheterna. MSB ska 
vidare utfärda föreskrifter som behövs för arbetet med ett syste-
matiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt om tillämp-
ningen av standarder och specifikationer vid utformningen av säker-
hetsåtgärder. Dessa uppgifter ligger väl i linje med MSB:s nuvarande 
uppdrag. Detsamma gäller uppdraget att få en samlad bild genom 
att ta emot samlade bedömningar av tillsynsresultat m.m. från till-
synsmyndigheterna. Utredningens bedömning är att stöd i form av 
metodutveckling avseende tillsyn, utbildning och informations-
insatser till tillsynsmyndigheterna bör finansieras av medel från an-
slaget 2:4 Krisberedskap för utgiftsområde 6.1 Sådant stöd ryms 
under åtgärder för funktionalitet och kontinuitet i samhällsviktig 
verksamhet och samhällsviktig informationsinfrastruktur.2 När det 
gäller övriga uppdrag anser utredningen att dessa i den utsträckning 
det inte anses ingå i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
nuvarande uppdrag, se avsnitt 11.1.5, ska finansieras inom utgifts-
området. 

Ekonomiska konsekvenser för behöriga myndigheter 
(tillsynsmyndigheterna) 

Tillsynsmyndigheterna ska enligt NIS-direktivet ha tillräckliga re-
surser för att på ett effektivt sätt kunna utföra tillsyn och uppnå 
målen med direktivet (artikel 8.5). 

Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheterna har de 
befogenheter och medel de behöver för att bedöma huruvida leve-
                                                                                                                                                          
1 Under vissa förutsättningar och under en begränsad period kan särskilda medel beviljas för 
att förstärka effekten av samhällets samlade krisberedskap eller den samlade förmågan att han-
tera kriser. Riksdagen anslår därför årligen i bugetpropositionen för utgiftsområde 6 cirka en 
miljard kronor till sådana insatser genom anslag 2:4 Krisberedskap. 
2 Inriktning för att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2017, MSB dnr 2015:5690. 
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rantörer av samhällsviktiga tjänster uppfyller sina skyldigheter och 
effekterna därav på säkerheten i nätverk och informationssystem 
(artikel 14).  

Medlemsstaterna ska också säkerställa att tillsynsmyndigheterna 
har de befogenheter och medel som krävs för att ålägga leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster att tillhandahålla den information som är 
nödvändig för att bedöma säkerheten i deras nätverk och informa-
tionssystem. Detta inbegriper dokumenterade säkerhetsprinciper 
samt att tillhandhålla bevis för ett effektivt genomförande av 
säkerhetsprinciper, såsom resultaten av en säkerhetsrevision utförd av 
den behöriga myndigheten eller en auktoriserad revisor. I det senare 
fallet innebär detta också att ge den behöriga myndigheten tillgång 
till resultaten, inklusive de underliggande bevisen (artikel 15.1–2). 

Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsmyndigheten vid be-
hov vidtar åtgärder genom tillsynsåtgärder i efterhand, när de har 
mottagit bevis på att en leverantör av digitala tjänster inte uppfyller 
kraven i artikel 16. Tillsynsmyndigheterna ska ha de befogenheter 
och medel som krävs för att ålägga leverantörer av digitala tjänster 
att tillhandahålla den information som behövs för en bedömning av 
säkerheten i deras nätverk och informationssystem, inbegripet doku-
menterade säkerhetsprinciper, och för att åtgärda varje underlåten-
het att uppfylla kraven i artikel 16 (artikel 17.2). 

Detta innebär enligt utredningens mening att tillsynsmyndig-
heterna bör förses med de tekniska och finansiella resurser och per-
sonalresurser som de behöver för att på ett effektivt sätt kunna 
utföra de uppgifter som de tilldelas och därmed uppnå målen med 
direktivet. Eftersom syftet med direktivet är att förbättra den inre 
marknadens funktion genom att skapa tillit och förtroende, måste 
medlemsstaternas organ kunna samarbeta effektivt med ekonomiska 
aktörer och ha en struktur som är förenlig med detta (skäl 31). 

De föreslagna tillsynsmyndigheterna utövar redan i dag tillsyn av 
något slag men för några tillsynsmyndigheter innebär utredningens 
förslag ett nytt tillsynsområde, säkerhet i nätverk och informations-
system. 

Transportstyrelsen och Post- och telestyrelsen utfärdar före-
skrifter och är tillsynsmyndigheter enligt säkerhetsskyddslagen, där 
en viktig del är informationssäkerhet. Post- och telestyrelsen utfär-
dar föreskrifter och utövar tillsyn även enligt annan lagstiftning på 
området elektronisk kommunikation. Finansinspektionen utövar 
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redan i dag tillsyn och utfärdar föreskrifter inom de områden som 
den föreslagna lagen omfattar. Inom de flesta sektorerna måste 
dock nya föreskrifter utfärdas och ett nytt system för tillsyn byggas 
upp alternativt arbetas in i befintligt. Vidare behöver ny kompetens 
utvecklas eller nyrekryteras. Dessutom bör leverantörer inom de olika 
sektorerna informeras om den nya lagstiftningen. Inom några sek-
torer behöver tillsynsmyndigheten identifiera i vilken utsträckning 
lex specialis-bestämmelser ska tillämpas. Samtliga tillsynsmyndigheter 
har god kunskap om verksamheten i sin respektive sektor.  

Kostnader tillsyn 

Utredningens bedömning är att förslagen kommer att innebära 
ökade kostnader för tillsynsmyndigheterna. Hur stora kostnaderna 
blir är till viss del beroende av om den aktuella tillsynsmyndigheten 
redan i dag utövar en likartad tillsyn över leverantörerna. En annan 
viktig faktor är hur många leverantörer som kommer att bli föremål 
för tillsyn.  

Utredningens bedömning är att oavsett antalet slutligt identi-
fierade leverantörer uppkommer kostnader för att utfärda nya före-
skrifter, bygga upp ett nytt system för tillsyn alternativt komplettera 
ett system som redan används, rekrytera eller utveckla ny kom-
petens inom informationssäkerhetsområdet samt att utöva tillsyn. 
Vidare måste leverantörer inom de olika sektorerna informeras om 
det nya regelverket. Inom några sektorer behöver tillsynsmyndig-
heten identifiera i vilken utsträckning lex specialis-bestämmelser ska 
tillämpas. Kostnaderna kommer därför bli högre i en initial fas. Ut-
redningens bedömning är att samtliga tillsynsmyndigheters resurser 
bör förstärkas tillfälligt med två årsarbetskrafter under 2018.  

Den löpande kostnaden för tillsyn och kostnaden för att besluta 
om administrativa sanktioner och åtgärdsförelägganden kommer till 
skillnad från de initiala kostnaderna att variera beroende på antalet 
leverantörer som kommer att omfattas av den nya lagens krav på 
tillsyn samt frekvensen i tillsynen.  

Utredningen anser att kostnaderna till viss del, i vart fall på lång 
sikt, kan finansieras genom de samhällsekonomiska vinster som en 
hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem 



Konsekvensanalys SOU 2017:36 

272 

medför för respektive sektor, men att det inledningsvis måste till-
föras medel.  

Kostnader som kan uppkomma för tillsynsmyndigheterna för 
nationell samverkan ska finansieras inom befintlig budget. Det får 
anses ingå i myndigheters uppdrag att samverka med andra myndig-
heter. 

När det gäller tillsynsmyndigheternas kostnader för den löpande 
tillsynen och för att besluta om sanktioner och åtgärdsföreläggan-
den är dessa, enligt utredningens mening, till stor del beroende av hur 
många leverantörer som kommer att omfattas av regelverket. Kost-
naderna för ett tillsynsuppdrag som omfattar ett fåtal leverantörer 
blir avsevärt lägre än ett uppdrag som omfattar flera hundra leve-
rantörer. Att i dag fastställa antalet leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster är dock förenat med stora svårigheter bland annat på grund 
av att det saknas bedömning av om en incident skulle medföra en 
betydande störning i tjänstens kontinuitet och eftersom tröskelvär-
den för de faktorer som ska användas för att göra denna bedömning 
ännu inte tagits fram för samtliga sektorer. Utredningen kan därför 
inte bedöma de framtida löpande kostnaderna för tillsyn och beslut 
om administrativa sanktioner samt åtgärdsförelägganden. 

Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap med stöd av tillsynsmyndigheterna ges i uppdrag att göra en 
uppskattning av hur många leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
som finns inom varje sektor.  

En annan faktor som inverkar på kostnaden för löpande tillsyn 
och beslut om administrativa sanktioner samt åtgärdsförelägganden 
är hur tillsynen genomförs samt vilken informationssäkerhetskom-
petens som finns på tillsynsmyndigheten. Det är endast sådan utveck-
ling och förstärkning av kompetens som föranleds av den föreslagna 
lagens genomförande som bör kostnadsberäknas. Utredningens upp-
fattning är att samtliga tillsynsmyndigheter i dag granskar verksam-
het som är beroende av nätverk och informationssystem och utgår 
därför att det redan finns viss kompetens inom informationssäker-
hetsområdet. Det måste också beaktas att förstärkningen av kom-
petens kommer andra områden, såsom samhällets krisberedskap och 
planering för höjd beredskap tillgodo. När det gäller kostnader för 
löpande tillsyn samt för kompetensförsörjning föreslår utredningen 
att Statskontoret ges i uppdrag att lämna ett förslag på genom-
förande och finansiering. 
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Avgiftsfinansierad tillsyn 

När det gäller finansiering av kostnader för att utöva tillsyn har ut-
redningen övervägt en avgiftsfinansierad tillsyn. Av regeringens skri-
velse, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, framgår bl.a. att tillsyn 
i normalfallet bör finansieras genom avgifter.3 Det kan dock inom 
vissa områden vara mer lämpligt att låta tillsynen finansieras via skatte-
medel. Det kan exempelvis vara fallet när kostnaderna för att admi-
nistrera ett avgiftsuttag bedöms som höga i relation till avgiften i 
övrigt. Det kan också finnas fördelningspolitiska och effektivitets-
mässiga eller andra bärande motiv att låta tillsynen finansieras med 
skattemedel, särskilt inom områden där tillsynen riktas mot statligt 
och kommunalt finansierad verksamhet. En tillsynsavgift bör mot-
svaras av en tydlig motprestation, uppfattas som rättvis samt inte 
vara konkurrenssnedvridande. Avgifterna bör vara lättbegripliga och 
förutsebara för de objektsansvariga och ge incitament till avsedda 
beteenden hos tillsynsorganen och de objektsansvariga. 

Avgiftsfinansiering av tillsyn finns inom en rad olika områden och 
även inom de sektorer som omfattas av den föreslagna lagen. Inom 
transportsektorn tas bland annat ut avgift när det gäller yrkestrafik för 
tillsyn av den som har trafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:2111) 
och yrkestrafiklagen (2012:10), för tillsyn av sjöfartsskydd i hamn-
anläggningar enligt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd och tillsyn av 
hamnskydd i hamnar enligt lagen (2006:1209) om hamnskydd. 
Finansinspektionens kostnader för bland annat regelgivning och till-
syn täcks av årliga avgifter enligt förordningen (2007:1135) om år-
liga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.  

I betänkandet En översyn inom Sevesområdet – förslag till en för-
stärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvar-
liga kemikalieolyckor (SOU 2013:14) görs i avsnitt 5 en genomgång 
av förutsättningarna för att avgiftsfinansiera tillsyn av Sevesoverk-
samheter.  

När det gäller sådan verksamhet som omfattas av den föreslagna 
lagen är det i nuläget svårt att bedöma omfattningen av de tillsyner 
som ska genomföras. Sektorernas verksamhet skiljer sig åt liksom 
komplexiteten i de olika nätverken och informationssystemen. Den 
snabba tekniska utvecklingen liksom samhällets digitalisering kan få 

                                                                                                                                                          
3 Regeringens skrivelse 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, s. 19. 
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stora effekter på tillsynsverksamhetens omfattning och innehåll. 
Den verksamhet som kommer att bli föremål för tillsyn finns inom 
staten, kommuner, landsting och enskild verksamhet och är till viss 
del skattefinansierad. Förutsättningar för en avgiftsfinansierad tillsyn 
är enligt utredningens mening att det är känt vilka leverantörer som 
omfattas och att kontroller sker hos samtliga leverantörer som be-
talar tillsynsavgift. Av kapitel 6, 10 och 11 framgår att bedömningen 
av vilka leverantörer som omfattas är beroende av flera omständig-
heter och att vilka leverantörer som omfattas kan variera över tid. 
Förteckningen över samhällsviktiga tjänster ska uppdateras årligen.  

Vidare kommer inte samtliga leverantörer av den aktuella tjänsten 
att omfattas. Detta kan medföra att en avgiftsfinansierad tillsyn kan 
få en negativ påverkan på konkurrensen. När det gäller till exempel 
digitala tjänster kan en avgiftsfinansiering också påverka var leveran-
tören etablerar sin verksamhet om finansieringen skiljer sig åt i de 
olika medlemsstaterna. I sektorer som regleras eller kan komma att 
regleras av andra EU-rättsakter, exempelvis finans- och sjöfarts-
sektorn, ska den föreslagna lagen endast tillämpas i den utsträckning 
kraven på leverantörerna enligt EU-rättsakten inte motsvarar kraven 
i lagen.  

Utredningen bedömer att det är svårt att bestämma en avgift som 
ska täcka de kostnader som uppstår innan leverantörerna av de sam-
hällsviktiga tjänsterna och digitala tjänsterna har identifierats. Det 
är i nuläget svårt att både bedöma antalet leverantörer som kommer 
omfattas och komplexiteten i den verksamhet som ska granskas. 
Inom några sektorer görs redan i dag tillsyn och i vissa fall är den 
tillsynen avgiftsfinansierad. Utredningens förslag är därför att till-
synsverksamheten, i vart fall inledningsvis, ska vara anslagsfinansierad 
och fördelas på de utgiftsområden som respektive sektor tillhör.  

När leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster 
har identifierats kan en ny utredning göras för att bedöma om det 
är möjligt att införa ett system med tillsynsavgifter som är förut-
sägbara, konkurrensneutrala och står i proportion till motpresta-
tionen. Det bör även vägas in i vilken utsträckning verksamheten är 
statligt eller kommunalt finansierad och att en avgift inte ska inne-
bära höga administrativa kostnader för tillsynsmyndigheten eller 
för leverantörer som ska granskas. Vidare bör erfarenheterna från 
den avgiftsfinansierade livsmedelskontrollen tas tillvara. Statskontoret 
har i rapporten Avgifter i livsmedelskontrollen, Förslag på en mer 
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effektiv avgiftsfinansiering, 2015:17, gjort en utvärdering av avgifts-
finansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen. I rapporten 
framhålls till exempel att avgiftsmodellen måste vara begriplig, tilläm-
pas på ett enhetligt sätt och att kontroller faktiskt genomförs. 

Ekonomiska konsekvenser för domstolar 

Tillsynsmyndighetens beslut om förelägganden eller sanktionsavgift 
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol vilket kan medföra en 
ökning av antalet mål där. Det bedöms dock i så fall endast bli fråga 
om ett fåtal ytterligare beslut som kommer under prövning i domstol, 
se avsnitt 9.6.3. De ekonomiska konsekvenserna för domstolarna 
bedöms därför kunna hanteras inom befintliga budgetramar.  

13.2.2 Konsekvenser för leverantörer 

Utredningen har bedömt i vilken utsträckning förslagen påverkar 
kostnaderna för statliga myndigheter, kommuner, landsting och före-
tag. För leverantörerna av samhällsviktiga tjänster och digitala 
tjänster är utredningens bedömning att konsekvenserna av förslagen 
sammantaget är positiva. Det förebyggande säkerhetsarbetet innebär 
att skadekonsekvenserna av en incident blir begränsade för den leve-
rantör där incidenten inträffat men även för samhället i stort. 

Ekonomiska konsekvenser för leverantörer 

Leverantörerna finns inom sju olika sektorer samt inom tre typer 
av digitala tjänster.  

Den föreslagna regleringens krav på säkerhetsåtgärder och inci-
dentrapportering medför för de flesta leverantörer ingen större för-
ändring jämfört med vad som gäller i dag även om det inom vissa 
sektorer inte finns några uttryckliga krav på säkerhetsåtgärder eller 
incidentrapportering. Utredningen anser att det i de fall det saknas 
bestämmelser måste anses ingå i uppdraget att tillhandahålla en sam-
hällsviktig tjänst att också vidta grundläggande säkerhetsåtgärder 
för de nätverk och informationssystem som tjänsten är beroende av. 
Däremot kommer kravet att rapportera incidenter till CSIRT-en-
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heten vara en ny uppgift för andra leverantörer än statliga myndig-
heter. 

För att undvika oproportionella finansiella och administrativa 
bördor för leverantörerna bör kraven enligt skälen i NIS-direktivet 
stå i proportion till den risk som det berörda nätverk och informa-
tionssystemet utgör, med beaktande av den senaste tekniska utveck-
lingen. När det gäller leverantörer av digitala tjänster gäller dessa krav 
inte för mikroföretag och små företag, se avsnitt 10.2.2.  

Utredningens förslag kommer att ställa högre krav på dokumen-
tation och administrativ hantering när det gäller identifiering av leve-
rantörer av samhällsviktiga tjänster, bedömning av lämpliga säker-
hetsåtgärder samt incidentrapportering. Förslagen om tillsyn kommer 
också att medföra administrativa kostnader för den leverantör som 
blir föremål för tillsyn.  

Däremot kommer enhetliga regler, standardisering av säkerhets-
krav, tillsyn och möjligheten att få upplysningar av tillsynsmyndig-
heterna bidra till minskade kostnader både vad gäller teknik och 
personella resurser. Information om incidenter kommer genom direk-
tivets genomförande att bli mer tillgänglig både allmänt och riktat 
till sektorer samt enskilda leverantörer. De erfarenheter som kan 
dras från inträffade incidenter både nationellt och inom unionen 
kommer att kunna användas i det förebyggande och systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. En hög nivå av säkerhet i nätverk och 
informationssystem kommer att väsentligt minska både kostnader 
för och andra konsekvenser av en eventuell incident.  

Vissa leverantörer kan också ha fått ersättning för säkerhetsåt-
gärder som även kan främja säkerheten i samhällsviktiga tjänster 
enligt till exempel elberedskapslagen (1997:288) för att vidta bered-
skapsåtgärder och förordningen (2003:396) om elektronisk kommu-
nikation för att beakta totalförsvarets behov. Här bör nämnas att 
flera myndigheter även har tilldelats medel från anslaget 2:4 Kris-
beredskap, utgiftsområde 6 i budgetpropositionen, för projekt som 
angränsar till de åtgärder som ska vidtas med stöd av den föreslagna 
lagen. 

Utredningens bedömning är att förslagen inte kommer innebära 
några ekonomiska konsekvenser för leverantörer av samhällsviktiga 
och digitala tjänster. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av 
myndighetsföreskrifter som meddelas i anslutning till den nya lagen 
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ska utredas enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutred-
ning vid regelgivning.  

13.2.3 Konsekvenser för konsumenter och andra användare 

Förslagen innebär krav på leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och digitala tjänster. Utredningen har konstaterat att det måste anses 
ingå i uppdraget att tillhandahålla en samhällsviktig tjänst att också 
vidta grundläggande säkerhetsåtgärder för de nätverk och informa-
tionssystem som tjänsten är beroende av. I de fall sådana grundläg-
gande åtgärder inte vidtagits kan det inte uteslutas att kostnader för 
säkerhetsåtgärder skulle kunna komma att avspegla sig i priset på 
sådana tjänster som inte skattefinansieras eller skattesubventioneras, 
t.ex. dricksvatten- och elförsörjning. Detta ska dock vägas mot de 
kostnader som kan uppkomma på grund av brister i säkerheten i 
nätverk och informationssystem.  

13.2.4 Samhällsekonomiska konsekvenser  

Bakgrunden till NIS-direktivet är att nätverk och informationssystem 
spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säker-
het är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och 
i synnerhet för Sveriges och den inre marknadens funktion. Säker-
hetsincidenter, som blir allt mer omfattande och vanliga får allt större 
inverkan, utgör ett allvarligt hot mot nätverkens och informations-
systemens funktion. Systemen kan också bli föremål för avsiktligt 
sabotage i syfte att skada dem eller förorsaka driftsavbrott. Sådana 
incidenter kan hindra genomförandet av ekonomisk verksamhet, 
generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användar-
nas förtroende och medför allvarliga konsekvenser för Sveriges och 
unionens ekonomi. Incidenterna kan också medföra allvarliga kon-
sekvenser för invånarna i Sverige. 

Nätverk och informationssystem, i synnerhet internet, spelar en 
viktig roll genom att underlätta både den gränsöverskridande rörlig-
heten för varor, tjänster och personer och rörligheten för varor, 
tjänster och personer inom landet. På grund av denna transnationella 
natur kan allvarliga störningar av dessa system, vare sig de är avsikt-
liga eller oavsiktliga och oberoende av var de förekommer påverka 
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enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Säkerheten i nätverk 
och informationssystem är därför avgörande för att den inre mark-
naden och den svenska marknaden ska fungera väl.  

Utredningens förslag syftar till att säkerställa kontinuiteten i 
samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster vilket är till fördel för 
både företag, myndigheter, kommuner, landsting och konsumenter-
na eftersom försörjningstryggheten ökar. Tillförlitliga nätverk och 
informationssystem skapar därför samhällsekonomiska vinster på 
både kort och lång sikt.  

13.3 Övriga konsekvenser 

13.3.1 Förslagens konsekvenser för den kommunala 
självstyrelsen 

Det finns ett antal värden som kan tillgodoses genom kommunal 
självstyrelse. Det handlar främst om demokrativärden och effekti-
vitetsvärden. Det avser beslutsfattande nära medborgarna, flexibilitet 
och effektivt resursutnyttjande, lokal och regional anpassning samt 
medborgarnas inflytande över beslut.  

Följande frågor kan användas vid analysen av konsekvenser för 
den kommunala självstyrelsen. 

1. Har förslaget betydelse för den lokala demokratin – återverkar 
det på kommunalpolitikernas handlingsutrymme eller medborg-
arnas möjlighet att utöva inflytande i systemet? 

2. Påverkar förslaget uppgiftsfördelningen mellan staten och kom-
munerna? 

3. Innebär förslaget statlig regelstyrning eller tillsyn över kommunal 
verksamhet? 

4. Innebär förslaget att man inom någon del av den kommunala 
verksamheten inför nya rättigheter för medborgarna? Föreslås 
domstolskontroll av den kommunala verksamheten? 

Det finns även lagstiftning som över huvud taget inte påverkar den 
kommunala självstyrelsen på det sätt som avses här. Vissa lagbestäm-
melser berör kommuner och landsting i deras egenskap av arbets-
givare, måltidsproducent, fastighetsägare etc. Här omfattas kommu-
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ner och landsting av samma lagstiftning som andra arbetsgivare, 
måltidsproducenter etc. Vidare måste kommuner och landsting kunna 
omfattas av säkerhetsföreskrifter m.m. av produktionsmässig karak-
tär. I dessa situationer blir det inte aktuellt att göra en prövning av 
den föreslagna lagstiftningen utifrån de värden som den kommu-
nala självstyrelsen är satt att värna. 

Utredningens bedömning är att förslagen inte påverkar den kom-
munala självstyrelsen på sätt som avses i 15 § kommittéförordning-
en (1998:1474). Förslagen avser krav på säkerhetsåtgärder och it-
incidentrapportering som omfattar kommuner och landsting i deras 
egenskap av tillhandahållare av en samhällsviktig tjänst på samma sätt 
som andra leverantörer av samhällsviktiga tjänster.  

13.3.2 Konsekvenser för brottsligheten  
och det brottsförebyggande arbetet 

Utredningens förslag om krav på säkerhetssåtgärder och incident-
rapportering förebygger både avsiktliga angrepp och s.k. hand-
havandefel. Förslagen bör enligt utredningens mening leda till att 
it-relaterade brott förebyggs och förhindras.  

Förslaget om att leverantörerna av samhällsviktiga och digitala 
tjänster ska uppmanas att anmäla incidenter som har sin grund i en 
brottslig gärning till polisen bör leda till att ett större antal it-brott 
utreds och beivras. 

13.3.3 Särskild hänsyn till små företag 

Enligt artikel 16.11 i direktivet ska säkerhets- och rapporterings-
kraven beträffande leverantörer av digitala tjänster inte tillämpas på 
mikroföretag eller små företag enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG4.  

Mot bakgrund av att utredningen inte har identifierat vilka leve-
rantörer som kommer omfattas av förslagen är det svårt att bedöma 
vilka konsekvenser de föreslagna reglerna kan komma att få för små 
företag. Krav på dokumentation och administration kan innebära 
                                                                                                                                                          
4 Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt 
små och medelstora företag. 
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en större börda för små företag. Genom utredningens förslag att till-
synsmyndigheterna ska lämna råd och upplysning till leverantörer-
na inom den sektor över vilken de utövar tillsyn bedömer utred-
ningen att de behov som små företag kan ha tillgodoses.  

När det gäller konkurrensförmåga innebär NIS-direktivet att reg-
lerna om säkerhet i nätverk och informationssystem för samhälls-
viktiga tjänster och digitala tjänster blir enhetliga i hela unionen. 
Förslaget bör därför underlätta för alla typer av företag som vill 
verka på den inre marknaden och därmed förbättra konkurrensen. 

 



 

281 

14 Ikraftträdande 

14.1 Förslaget till ny lag om informationssäkerhet för 
vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster 
och digitala tjänster 

Förslag: Lagen (2018:000) om informationssäkerhet för vissa till-
handahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska 
träda i kraft den 10 maj 2018. 

 
Enligt artikel 25 i NIS-direktivet ska medlemsstaterna senast den 
9 maj 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att uppfylla direktivet. Vidare anges att be-
stämmelserna ska tillämpas från och med den 10 maj 2018. Det är 
alltså nödvändigt att bestämmelserna träder i kraft den 10 maj 2018 
och detta datum bör därför anges i lagen.  

14.2 Övrigt 

Mot bakgrund av att det i flertalet sektorer krävs myndighetsföre-
skrifter för att den föreslagna lagen ska kunna tillämpas enligt NIS-
direktivet bör regeringen ge Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och tillsynsmyndigheterna i uppdrag att påbörja 
arbetet med myndighetsföreskrifter så att de kan träda ikraft sam-
tidigt som lagen. Det bör också övervägas om berörda myndig-
heters instruktioner behöver ändras.  

MSB bör ges i uppdrag att påbörja identifiering och bedömning 
av samhällsviktiga tjänster. Föreskriften om samhällsviktiga tjänster 
bör meddelas senast den 10 maj 2018. 
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MSB bör ges i uppdrag att vidta förberedelseåtgärder med an-
ledning av kravet på incidentrapportering som träder i kraft den 
10 maj 2018. 

MSB bör ges i uppdrag att utforma och leda det samarbetsforum 
för tillsynsmyndigheterna som beskrivs i avsnitt 8.5.4. 

MSB bör ges i uppdrag att ta fram vägledningar och riktlinjer för 
standarder och specifikationer. 

Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och Finansinspektion-
en bör ges i uppdrag att utreda vilka enheter som omfattas av annan 
lag eller andra bindande unionsrättsakter med säkerhetskrav eller 
krav på incidentrapportering vars verkan minst motsvarar verkan av 
dessa skyldigheter i lagen. 
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15 Författningskommentar 

15.1 Förslaget till lag (2018:000) om 
informationssäkerhet för vissa tillhandahållare 
av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Paragrafen genomför artikel 1.1 i NIS-direktivet. 
Första stycket innehåller syftet med lagen. 
Av andra stycket framgår att genom lagen och de föreskrifter som 

avses komplettera lagen genomförs NIS-direktivet utom vad gäller 
en nationell strategi.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i kapitel 3. 

Lagens tillämpningsområde 

2 § 

Paragrafen genomför artiklarna 5.1, 16.11 och 18.1–2 i NIS-direk-
tivet.  

Under a) anges vilka leverantörer av samhällsviktiga tjänster som 
omfattas av lagen. Med etablerad avses att leverantören utför en 
faktisk och reell verksamhet med hjälp av en stabil struktur. Den 
rättsliga formen för en sådan struktur bör enligt skälen till NIS-direk-
tivet inte vara den avgörande faktorn. Hur leverantörer av samhälls-
viktiga tjänster ska identifieras beskrivs närmare i 8 § samt i 3 § för-
ordningen. 

Under b) anges vilka leverantörer av digitala tjänster som om-
fattas av lagen. I motsats till vad som gäller för leverantörer av sam-
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hällsviktiga tjänster ska någon identifiering av leverantörer av digitala 
tjänster inte ske. 

Lagen ska inte tillämpas på leverantörer av digitala tjänster som 
är mikroföretag eller små företag. Hårdvarutillverkare och mjukvaru-
utvecklare omfattas av redan befintliga bestämmelser om produkt-
ansvar och träffas inte heller av lagen. Näringsidkare som tillhanda-
håller egna varor och tjänster på en webbplats (e-butik) eller aktörer 
som använder sig av privata moln är inte leverantörer av digitala 
tjänster enligt lagen. Lagen ska inte heller tillämpas på jämförelsesajter. 

För att en leverantör av digitala tjänster ska omfattas av svensk 
jurisdiktion krävs att leverantören har sitt huvudsakliga etablerings-
ställe i Sverige, eller har utsett en företrädare här. Det huvudsakliga 
etableringsstället ska anses vara där leverantören har sitt huvudkontor. 
Det krävs att leverantören utför en faktisk och reell verksamhet 
med hjälp av en stabil struktur för att den ska anses vara etablerad. 
Den rättsliga formen är inte avgörande. Att nätverk och informa-
tionssystem är fysiskt belägna på en viss plats innebär inte att det är 
fråga om ett huvudsakligt etableringsställe. Om leverantören inte är 
etablerad i unionen, men erbjuder tjänster här, ska leverantören utse 
en företrädare i något av de länder i Europeiska unionen där tjänst-
erna erbjuds. Leverantören ska i de fallen omfattas av lagstiftningen 
i det land där företrädaren finns. Företrädaren bör utses uttryck-
ligen genom en skriftlig fullmakt från leverantören av digitala tjänster 
att agera på dess vägnar med avseende på leverantörens skyldigheter 
enligt NIS-direktivet (se 9 §). 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i kapitel 6 och avsnitt 10.2.5. 

Undantag från lagens tillämpningsområde 

Elektronisk kommunikation 

3 § 

Paragrafen genomför första ledet i artikel 1.3 i NIS-direktivet.  
Genom paragrafen undantas företag som omfattas av artiklarna 

13a och 13b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG 
av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) från 
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lagens tillämpningsområde, dock inte företag som tillhandahåller 
internetknutpunkter. 

Säkerhets- och rapporteringskraven i NIS-direktivet ska enligt 
artikel 1.3 inte tillämpas på företag som omfattas av artiklarna 13a 
och 13b i ramdirektivet. Internetknutpunkter anses i svensk rätt som 
sådana allmänna kommunikationsnät som omfattas av 5 kap. 6 b och 
c §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som genom-
för artiklarna. Med hänsyn till att internetknutpunkter är en av de 
enheter som uttryckligen ska regleras enligt NIS-direktivet ska undan-
taget för företag som omfattas av artiklarna inte gälla tillhandahålla-
re av internetknutpunkter. Undantaget i denna bestämmelse om-
fattar alltså inte tillhandahållare av internetknutpunkter. Artiklarna 
13a och 13b i ramdirektivet innehåller dock krav på säkerställande 
av säkerheten i nätverk och informationssystem samt på incident-
rapportering. Om verkan av de kraven minst motsvarar verkan av 
skyldigheterna i denna lag ska bestämmelserna i ramdirektivet tilläm-
pas enligt principen om lex specialis till följd av bindande EU-rätts-
akter, se 5 § första stycket. Lagen blir i så fall inte tillämplig på 
tillhandahållare av internetknutpunkter. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.  

Betrodda tjänster 

4 § 

Paragrafen genomför andra ledet i artikel 1.3 i NIS-direktivet. 
Säkerhets- och rapporteringskraven i NIS-direktivet ska enligt 

direktivets artikel 1.3 inte tillämpas på leverantörer av betrodda tjänst-
er som omfattas av kraven i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på 
den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. 
Genom paragrafen undantas dessa leverantörer från lagens tillämp-
ningsområde. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 5.4. 
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Avvikande bestämmelser i EU-rättsakter eller i annan författning 

5 § 

Första stycket genomför artikel 1.7 i NIS-direktivet.  
Stadgandet innebär att lagen inte ska tillämpas om det i en bin-

dande EU-rättsakt finns bestämmelser om krav på säkerhetsåtgärder 
eller incidentrapportering vars verkan minst motsvarar verkan av skyl-
digheterna enligt lagen (lex specialis). Det innebär t.ex. att identi-
fieringsförfarandet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inte 
ska genomföras. Någon tillsyn av leverantörerna eller incidentrap-
portering ska heller inte att ske enligt lagen. Bestämmelser som kan 
utgöra lex specialis finns t.ex. inom sjöfartssektorn, banksektorn, 
sektorn för finansmarknadsinfrastruktur och sektorn för digital 
infrastruktur.  

Andra stycket innebär att bestämmelser om säkerhetskrav eller 
krav på incidentrapportering i nationell lag, som inte grundas på EU-
rättsakter, ska tillämpas i stället för lagens bestämmelser om kraven 
minst motsvarar skyldigheterna i lagen. För att NIS-direktivet ska 
anses korrekt genomfört krävs dock att lagens bestämmelser tilläm-
pas i den utsträckning det saknas andra bestämmelser. Skulle det t.ex. 
finnas bestämmelser om krav på tekniska och organisatoriska åt-
gärder i en särskild lag, men saknas bestämmelser om t.ex. incident-
rapportering, tillsyn eller sanktioner, ska lagen tillämpas i sistnämnda 
delar. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 5.4. 

Sveriges säkerhet 

6 § 

Paragrafen genomför artikel 1.6 i NIS-direktivet. 
Genom paragrafen undantas verksamhet som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet från lagens tillämpningsområde. 
NIS-direktivet påverkar enligt artikel 1.6 inte medlemsstaternas 

åtgärder för att skydda sina väsentliga statliga funktioner, särskilt för 
att skydda den nationella säkerheten, inklusive åtgärder för skydd 
av information vars avslöjande medlemsstaterna anser strida mot 
sina väsentliga säkerhetsintressen och för att upprätthålla lag och ord-
ning, särskilt för att möjliggöra utredning, upptäckt och lagföring 
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av brott. När det gäller åtgärder för att upprätthålla lag och ordning 
finns inte sådan verksamhet inom de sektorer som enligt bilaga 2 
till NIS-direktivet omfattas av direktivet. 

Verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet regleras i 
säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633). Enligt det regelverket åligger det den som ansvarar för en 
verksamhet att undersöka vilka uppgifter i verksamheten som ska 
hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet (säkerhetsanalys, 5 § 
säkerhetsskyddsförordningen), och om verksamheten till följd av 
förekomsten av sådana uppgifter är av betydelse för Sveriges säkerhet.  

Som exempel på hemliga uppgifter kan anges uppgifter som om-
fattas av försvarssekretess. Försvarssekretess gäller för uppgift som 
rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan 
förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, 
om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt 
vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. Förekommer upp-
gifter om funktionssätt och säkerhet i system som har betydelse för 
samhällets försörjning eller infrastruktur, omfattas de av bestäm-
melsen om försvarssekretess. Bestämmelsen gäller oberoende av hos 
vilken myndighet uppgifterna finns. (15 kap. 2 § OSL) 

Det innebär att incidenter i nätverk och informationssystem där 
det hanteras uppgifter som rör verksamhet eller uppgifter om säker-
hetsåtgärder som omfattas av försvarssekretess inte ska rapporteras 
enligt denna lag. Detta gäller oavsett i vilken sektor incidenten in-
träffar. I de fall en incident upptäcks genom 4 § förordningen 
(2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt och detta 
innebär att en verksamhet får del av uppgifter som omfattas av för-
svarssekretess, får verksamheten betydelse för Sveriges säkerhet. Be-
stämmelser om rapportering av incidenter som rör Sveriges säkerhet 
finns i 10 a § säkerhetsskyddsförordningen. 

Beträffande den aggregerade information som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap kan komma att få i sin egenskap av 
mottagare av incidentrapporter bör myndigheten i sin säkerhets-
analys undersöka om aggregerade uppgifter om incidenter inom en 
sektor eller för samtliga sektorer utgör en ny uppgift och i så fall om 
den rör Sveriges säkerhet. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i kapitel 5, 12 och av-
snitt 7.3.2. 
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Definitioner i lagen 

7 § 

Paragrafen genomför artikel 4 i NIS-direktivet.  
Definitionen av säkerhet i nätverk och informationssystem i punk-

ten 2 har anpassats till etablerad svensk terminologi där begreppet 
integritet ersatts med begreppet riktighet. Det framgår också av den 
engelska versionen av NIS-direktivet att det utöver grundgreppen 
som definierar informationssäkerhet – tillgänglighet, riktighet och 
konfidentialitet – inte är integritet som avses utan autenticitet. 

I punkten 3 definieras begreppet leverantör av samhällsviktiga 
tjänster. De enheter som det hänvisas till kan vara både offentliga 
och enskilda aktörer. 

Definitionerna i punkterna 13–15 används inte direkt i lagen eller 
förordningen utan endast indirekt genom hänvisning till bilaga 2 
till NIS-direktivet. 

Beträffande definitionerna av internetbaserad marknadsplats, inter-
netbaserad sökmotor och molntjänster i punkterna 16–18 anges i 
skälen till NIS-direktivet att definitionerna är specifika för direk-
tivet och inte påverkar andra instrument. 

Vidare anges i punkten 19 att Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i 
hela unionen benämns NIS-direktivet i lagen.  

I punkten 20 definieras begreppet säkerhetsprinciper (security 
policies) som används i 26 och 27 §§. Uppräkningen av styrande 
dokument är inte uttömmande men visar på att det ska vara en viss 
nivå på dokumenten.  

I punkten 21 definieras vad som i lagen avses med CSIRT-enhet. 

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

8 § 

Paragrafen genomför artiklarna 5.1–2, 5.4 och 6.1–2 i NIS-direktivet. 
Verksamheter inom sektorer som finns upptagna som enheter i 

bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandhåller en samhällsviktig 
tjänst ska enligt första stycket undersöka om verksamheten är bero-
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ende av nätverk och informationssystem och om en incident skulle 
medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten.  

Med samhällsviktig tjänst avses en tjänst som är viktig för sam-
hällets funktionalitet i sin helhet och där ett avbrott i tjänsten hindrar 
genomförandet av ekonomisk verksamhet, genererar omfattande eko-
nomiska förluster, undergräver användarnas förtroende och medför 
allvarliga konsekvenser för landets och unionens ekonomi. I 10 § 2 
förordningen bemyndigas Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap att i föreskrifter fastställa vilka tjänster som är viktiga för att 
upprätthålla kritisk samhällelig och ekonomisk verksamhet (samhälls-
viktig tjänst). Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps före-
skrifter motsvarar det som i artikel 5.3 i NIS-direktivet benämns för-
teckning. Föreskrifterna får inga direkta rättsverkningar i form av 
krav på rapportering eller säkerhetsåtgärder för den som tillhanda-
håller en tjänst som finns på förteckningen. Däremot måste verksam-
heter som tillhandahåller en tjänst som anges i föreskrifterna under-
söka om verksamheten är en leverantör av en samhällsviktig tjänst 
enligt lagen.  

För att fastställa vad som kan anses vara en betydande störning 
ska enligt andra stycket beaktas ett antal sektorövergripande faktorer.  

Sektorspecifika faktorer ska enligt tredje stycket beaktas när det är 
lämpligt. Sådana faktorer kan när det gäller energileverantörer vara 
mängden eller andelen producerad nationell el, för oljeleverantörer 
mängden olja per dag, för lufttransport, inbegripet flygplatser och 
lufttrafikföretag, järnvägstransport och kusthamnar andelen nationell 
trafikmängd och antalet passagerare eller lastningar per år, för bank-
verksamhet eller finansmarknadsinfrastrukturer deras betydelse för 
systemet på grundval av samlade tillgångar eller förhållandet mellan 
dessa tillgångar och BNP, för hälso- och sjukvårdssektorn antalet 
patienter som leverantören vårdar per år, för produktion, bearbet-
ning och leverans av vatten, volym, antal och typer av användare, 
inbegripet t.ex. sjukhus, offentlig sektor, organisationer och personer 
samt förekomsten av alternativa vattenkällor för samma geografiska 
område.  

Inom vissa sektorer finns internationella koder och riktlinjer som 
bör beaktas när leverantörer ska identifieras. Den samarbetsgrupp 
som inrättats genom NIS-direktivet ska enligt direktivet verka för 
en enhetlig tillämpning av faktorerna inom unionen. 
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Tillhandahålls tjänsten även i ett eller flera andra länder i Euro-
peiska unionen ska den nationella kontaktpunkten enligt fjärde stycket 
samråda med motsvarande funktion i andra berörda länder innan 
ett beslut om identifiering fattas. Med motsvarande funktion avses 
nationella kontaktpunkter enligt NIS-direktivet. MSB företräder som 
nationell kontaktpunkt Sverige i bilaterala och multilaterala samråd 
i detta avseende.  

Undersökningen ska enligt femte stycket dokumenteras och inne-
hålla bakgrund och resonemang som legat till grund för bedömning-
en. Undersökningen är sådan information som leverantören ska 
tillhandahålla tillsynsmyndigheten enligt 26 § 1. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i kapitel 6. 

Utseende av företrädare för leverantörer av digitala tjänster 

9 § 

Paragrafen genomför artikel 18.2 i NIS-direktivet.  
En leverantör av digitala tjänster omfattas av jurisdiktionen i det 

land i den Europeiska unionen där leverantören har sitt huvudsak-
liga etableringsställe. Det huvudsakliga etableringsstället ska anses 
vara där leverantören har sitt huvudkontor (se 2 § b). En leverantör 
som inte har huvudkontor inom Europeiska unionen, men erbjuder 
tjänster som omfattas av lagen där, ska utse en företrädare i något 
av de länder i unionen där tjänsten erbjuds. En företrädare är enligt 
definitionen i 7 § 9 en i unionen etablerad fysisk eller juridisk 
person som uttryckligen har utsetts att agera för en leverantör av 
digitala tjänster som inte är etablerad i unionen, till vilken en behörig 
nationell myndighet eller en CSIRT-enhet kan vända sig, i stället 
för till leverantören av digitala tjänster, i frågor som gäller de skyl-
digheter som leverantören av digitala tjänster har enligt lagen. När 
en företrädare har utsetts omfattas leverantören av jurisdiktionen i 
det land där företrädaren finns. Företrädaren bör utses uttryckligen 
genom en skriftlig fullmakt från leverantören att agera på dess vägnar 
med avseende på leverantörens skyldigheter enligt NIS-direktivet. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.2.5. 
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Säkerhetsåtgärder 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

10 § 

Paragrafen genomför artikel 14.1–3 i NIS-direktivet.  
En förutsättning för en väl anpassad säkerhet är att det bedrivs 

ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Det 
innebär att arbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och syste-
matiskt samt att arbetet bör ha en tydlig rollfördelning med särskilt 
utpekat ansvar. I arbetet bör europeiska och internationellt god-
kända standarder beaktas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela före-
skrifter om ett systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt 
10 § 1 förordningen. 

Styrdokument avseende det systematiska informationssäkerhets-
arbetet är sådan information om säkerhetsprinciper som leverantören 
ska tillhandahålla tillsynsmyndigheten enligt 26 § 1. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.1–2 och 7.3.4. 

11 § 

Paragrafen genomför artikel 14.1 i NIS-direktivet. 
Med säkerhet i nätverk och informationssystem avses systemens 

förmåga att vid en viss tillförlitlighetsnivå motstå åtgärder som under-
gräver tillgängligheten, autenticiteten, riktigheten eller konfidentiali-
teten hos lagrade, överförda eller behandlade uppgifter eller hos de 
besläktade tjänster som erbjuds genom eller är tillgängliga via dessa 
nätverk och informationssystem (7 § 2). 

Med teknisk säkerhet brukar avses områdena it-säkerhet (data-
säkerhet och kommunikationssäkerhet) och fysisk säkerhet. I be-
greppet tekniska åtgärder ingår bl.a. skydd mot oönskad förändring, 
skydd mot obehörig insyn, att behöriga har åtkomst vid rätt tillfälle, 
skydd av personer, lokaler och utrustning av betydelse för informa-
tionssäkerhet samt skydd vid överföring av data. Skyddsåtgärderna 
ingår i det som brukar benämnas teknisk säkerhet. I begreppet orga-
nisatoriska åtgärder ingår bl.a. att upprätta styrdokument, utforma 
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rutiner, övervaka efterlevnad samt genomföra uppföljningar, dvs. 
det som brukar benämnas administrativ säkerhet1. De tekniska och 
organisatoriska åtgärder som leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
ska vidta bör inte innebära krav på att någon särskild kommersiell 
informations- och kommunikationsteknisk produkt utformas, ut-
vecklas eller tillverkas på ett visst sätt. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av säkerhetsåtgärder bör leverantörerna beakta europeiska 
eller internationellt accepterade standarder och specifikationer vid 
utformningen av säkerhetsåtgärder. 

Åtgärder för att hantera risker omfattar åtgärder för att identi-
fiera alla incidentrisker och för att förebygga, upptäcka och hantera 
incidenter för att begränsa deras inverkan. Säkerheten i nätverk och 
informationssystem omfattar lagrade, överförda och behandlade 
uppgifters säkerhet. Begreppet risk definieras i 7 § 8. 

Med den senaste tekniska utvecklingen avses att samtliga tekniska 
lösningar som vid var tid finns tillgängliga på marknaden beaktas. 
Teknisk utveckling kan dels medföra att behovet av säkerhetsåtgär-
der förändras, dels innebära nya möjligheter att vidta effektiva säker-
hetsåtgärder. Lämplig nivå beslutas av den verksamhetsansvarige 
med hänsyn till den föreliggande risken och de skadekonsekvenser 
som kan uppkomma. Beslutet ligger till grund för vilka säkerhets-
åtgärder som ska vidtas under en viss period, se även 13 § om risk-
analys. 

Bestämmelser om standarder finns i 4 § förordningen. 
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.1 och 7.3.4. 

12 § 

Paragrafen genomför artikel 14.2 i NIS-direktivet.  
Säkerhetsåtgärderna i 11 § ska även omfatta åtgärder för att före-

bygga och minimera verkningar av incidenter i syfte att säkerställa 
kontinuiteten i tjänsten. När det gäller lämpliga åtgärder hänvisas 
till kommentaren till 11 §.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.1. 

                                                                                                                                                          
1 Terminologi för informationssäkerhet, Teknisk rapport SIS-TR 50:2015. 
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13 § 

Paragrafen genomför artikel 14.1–2 i NIS-direktivet.  
Valet av säkerhetsåtgärder enligt 11 och 12 §§ ska grunda sig på 

en riskanalys. Analysen ska kunna användas som beslutsstöd för 
leverantörens prioriteringar och avvägningar mellan olika typer av 
säkerhetsåtgärder i förhållande till tjänstens funktionalitet, finan-
siella och administrativa konsekvenser samt skyddet för den person-
liga integriteten. Analysen kan ingå som en del i verksamhetens övriga 
risk- och säkerhetsanalysarbete. Analysen ska dokumenteras, upp-
dateras årligen och innehålla en åtgärdsplan. 

Riskanalysen är sådan information som leverantören ska tillhanda-
hålla tillsynsmyndigheten enligt 26 § 1. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.1. 

Leverantörer av digitala tjänster 

14 § 

Paragrafen genomför artikel 16.1 i NIS-direktivet. 
Till skillnad från vad som gäller för leverantörer av samhällsviktiga 

tjänster ska leverantörer av digitala tjänster själva utarbeta de åtgärder 
som krävs enligt paragrafen. Tillsynsmyndigheten ska inte meddela 
några närmare föreskrifter i detta avseende. I stället ska kommis-
sionen senast den 9 augusti 2017 anta genomförandeakter för att 
specificera de element som leverantörerna ska ta hänsyn till vid be-
dömningen av vilka säkerhetsåtgärder som ska utarbetas och vidtas.  

Begreppen tekniska och organisatoriska åtgärder och senaste tek-
niska utvecklingen behandlas i kommentaren till 11 §.  

Med incidenthantering avses enligt definitionen i 7 § 7 alla för-
faranden som stöder upptäckt, analys och begränsning av en incident 
och åtgärder mot en incident. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.3.  

15 § 

Paragrafen genomför artikel 16.2 i NIS-direktivet. 
Säkerhetsåtgärderna i 14 § ska även omfatta åtgärder för att före-

bygga och minimera verkningar av incidenter i syfte att säkerställa 
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kontinuiteten i tjänsten. När det gäller lämpliga åtgärder hänvisas 
till kommentaren till 11 §. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.3. 

Incidentrapportering 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

16 § 

Paragrafen genomför artikel 14.3 i NIS-direktivet.  
Paragrafens första stycke anger vem som ska rapportera inciden-

ter och när rapporteringen ska ske. Endast händelser med en faktisk 
negativ inverkan på säkerheten i nätverk och informationssystem och 
som orsakat en betydande inverkan på kontinuiteten på tjänsten ska 
rapporteras. 

Ansvaret för rapportering åligger den verksamhet som identi-
fierats som leverantör av en samhällsviktig tjänst. 

Med utan onödigt dröjsmål avses att rapporteringen ska ske så 
snart de uppgifter som ska lämnas finns tillgängliga. Kravet på rap-
portering ska inte inverka negativt på arbetet att avhjälpa incidenten. 
Rapportering bör därför ske efter att de första kritiska åtgärderna 
för att avhjälpa incidenten vidtagits. I de fall incidenten påverkar 
flera leverantörer eller är gränsöverskridanden bör rapportering ske 
snarast. Det innebär att en första rapportering kan komma att be-
höva kompletteras när incidenten avhjälpts. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela när-
mare föreskrifter om incidentrapportering. 

Det kan finnas skäl för att även andra leverantörer än de som är 
rapporteringsskyldiga enligt denna lag ska kunna rapportera inciden-
ter enligt ett system för frivillig rapportering. Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap får föreskriva om de närmare förutsätt-
ningarna för sådan frivillig rapportering enligt 10 § 4 förordningen. 

Incidenter som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska inte 
rapporteras enligt denna lag. Sådana incidenter rapporteras i stället 
enligt 10 a § säkerhetskyddsförordningen (1996:633), se avsnitt 5.4. 

I andra stycket anges att ett krav på innehåll i rapporten är att det 
ska vara möjligt att fastställa om incidenten har gränsöverskridande 
verkningar. Närmare utformning av rapporterns innehåll meddelas 
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i myndighetsföreskrifter, se 10 § 3 förordningen. Vid utformningen 
av rapporten bör även hänsyn tas till att den nationella kontakt-
punkten ska lämna en sammanfattande rapport till kommissionen 
en gång om året. I rapporten ska bland annat ingå uppgifter om in-
cidentens art och om vilka åtgärder som vidtagits (artikel 10.3). Vid 
rapporteringen bör inga personuppgifter behandlas utöver vad som 
krävs för administration av rapporten. 

CSIRT-enheten får enligt tredje stycket inte ställa några ytterligare 
krav på leverantören med anledning av rapporteringen av incidenten 
som t.ex. ytterligare utredning.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.2 och 7.3.4. 

17§ 

Paragrafen genomför artikel 14.4 i NIS-direktivet.  
Fastställandet av vilka incidenter som har en betydande inverkan 

på kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst bör utgå från de faktorer 
som anges i bestämmelsen samt de förhållanden som finns inom re-
spektive sektor. Beroende på vilken sektor som avses kan faktorer-
na också ges olika vikt. Befintliga bestämmelser om kontinuitet och 
driftsäkerhet i sektorn bör kunna användas som en utgångspunkt i 
den utsträckning det är lämpligt. 

Den samarbetsgrupp som inrättats genom NIS-direktivet får ut-
arbeta och anta riktlinjer om incidentrapportering och vilka faktorer 
som ska användas för fastställandet av hur betydande en incidents 
inverkan är (artikel 14.7). Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap är Sveriges representant i samarbetsgruppen och i den utsträck-
ning samarbetsgruppen utarbetar och antar riktlinjer för skyldigheten 
att rapportera incidenter och vilka faktorer som ska användas bör 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna råd och stöd 
till tillsynsmyndigheterna vid utarbetandet av myndighetsföreskrifter.  

Fastställandet bör samordnas med förfarandet för fastställande 
av om en störning är betydande när leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster identifieras. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.2 och 7.3.2. 
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18 § 

Paragrafen genomför artikel 16.5 i NIS-direktivet.  
Till följd av bestämmelsen får CSIRT-enheten och tillsynsmyn-

digheten kännedom om incidenter och eventuella brister i säkerheten 
hos leverantörer av digitala tjänster som påverkat samhällviktiga 
tjänster. Incidenten kan utgöra bevis för att en leverantör av digitala 
tjänster inte uppfyller kraven på säkerhet och därmed ligga till grund 
för tillsynsåtgärder.  

Vid rapportering ska inga personuppgifter behandlas utöver vad 
som krävs för administration av rapporten. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.2. 

Leverantörer av digitala tjänster 

19 § 

Paragrafen genomför artikel 16.3 i NIS-direktivet. 
Med en incident avses enligt definitionen i 7 § 6 en händelse med 

en faktisk negativ inverkan på säkerheten i nätverk och informations-
system. Angående begreppet utan onödigt dröjsmål, se kommenta-
ren till 16 §. 

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer format 
och förfaranden tillämpliga på rapporteringen. Till dess att sådana 
genomförandeakter antagits meddelas närmare föreskrifter i detta 
avseende i myndighetsföreskrifter, se 10 § 3 förordningen. 

Vid rapporteringen bör inga personuppgifter behandlas utöver 
vad som krävs för administration av rapporten. 

Att rapporteringen inte ska medföra ökat ansvar för den som 
rapporterat innebär att det inte får ställas några ytterligare krav på 
leverantören med anledning av rapporteringen. Det är t.ex. inte tillåtet 
att begära att leverantören genomför ytterligare utredning om in-
cidenten. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.3. 
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20 § 

Paragrafen genomför artikel 16.4 i NIS-direktivet. 
Bedömningen av om en incident har en avsevärd inverkan på till-

handahållandet av tjänsten ska framför allt göras utifrån de faktorer 
som anges i paragrafens första stycke. Till skillnad från vad som gäller 
för leverantörer av samhällsviktiga tjänster får tillsynsmyndigheten 
inte meddela föreskrifter i detta avseende. Kommissionen ska emeller-
tid senast den 9 augusti 2017 anta genomförandeakter för att speci-
ficera faktorerna. 

Av paragrafens andra stycke framgår att rapporteringsskyldig-
heten gäller bara om leverantören har tillgång till den information 
som behövs för att bedöma en incidents inverkan mot bakgrund av 
de angivna faktorerna. Detta innebär inte att rapporteringsskyldig-
heten bortfaller för det fall att någon av faktorerna är okända för 
leverantören. I vissa fall kan leverantören sakna möjlighet att ta reda 
på t.ex. antalet användare. Ett sådant exempel är när en molntjänst-
leverantör agerar personuppgiftsbiträde. Det kan då finnas uppgifter 
lagrade hos leverantöreren som leverantören kan vara förhindrad 
att behandla för egen räkning. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.3. 

Förpliktande att informera allmänheten om en incident 

21 § 

Paragrafen genomför artikel 16.7 i NIS-direktivet såvitt gäller skyl-
digheten för en leverantör att informera allmänheten om en incident. 

Enligt NIS-direktivet får även behöriga myndigheter eller CSIRT-
enheter i andra berörda länder i Europeiska unionen kräva att en 
leverantör av digitala tjänster under svensk jurisdiktion informerar 
allmänheten om en incident. I dessa fall får kravet mot leverantören 
framställas av den svenska CSIRT-enheten efter samråd inom CSIRT-
nätverket eller med den behöriga myndigheten i det andra landet. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 11.2.3. 
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Tillsyn 

22 § 

Paragrafen genomför artikel 8.1–2 i NIS-direktivet. 
Syftet med åtgärden tillsyn är att kunna bedöma hur leveran-

törerna uppfyller säkerhetskraven och kraven på incidentrappor-
tering samt bedöma vilka effekter direktivets krav får på säkerheten 
i nätverk och informationssystem. Det innebär att tillsyn i form av 
självskattning eller kontroll av att relevant dokumentation finns på 
plats inte uppfyller direktivets krav.  

Resultatet från en tillsyn kan ligga till grund för sanktioner och 
förelägganden om att avhjälpa brister.  

I 5 § förordningen anges vilka myndigheter som är nationella be-
höriga myndigheter, tillsynsmyndigheter, och att det finns en till-
synsmyndighet för varje sektor. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 8.3.1 och 8.5.1–2. 

23 § 

Genom paragrafen genomförs artiklarna 15.1 och 17.2 a i NIS-
direktivet. 

Bestämmelsen ger tillsynsmyndigheten tillträde till områden, loka-
ler och andra utrymmen, dock inte bostäder, i den utsträckning det 
krävs för att kunna utöva tillsyn.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.3.  

24 § 

Paragrafen genomför artiklarna 15.2 och 17.2 a i NIS-direktivet.  
Tillsynsmyndigheten får enligt första stycket förelägga en leve-

rantör att tillhandahålla information enligt 26 och 27 §§.  
Bestämmelsen kan också användas i de fall den som tillhanda-

håller en samhällsviktig tjänst inte anser sig omfattas av lagen. Genom 
att tillsynsmyndigheten utfärdar ett föreläggande som kan överkla-
gas kan frågan om lagens tillämpningsområde prövas av domstol.  

Ett beslut om föreläggande får enligt andra stycket förenas med 
vite. Beslutet kan överklagas, se 49 §. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.2 och 8.5.3. 
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25 § 

Paragrafen genomför artiklarna 15.1 och 17.2 a i NIS-direktivet. 
Tillsynsmyndigheterna ska ha de befogenheter som de behöver 

för att utöva tillsyn och bör därför vid behov kunna begära biträde 
av Kronofogdemyndigheten.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.3. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

26 § 

Paragrafen genomför artikel 15.2 i NIS-direktivet. 
I paragrafens första stycke anges i punkterna 1–3 vilken informa-

tion som leverantören av samhällsviktiga tjänster ska tillhandahålla 
tillsynsmyndigheten för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva en 
effektiv tillsyn. Det kan vara fråga om risk- och säkerhetsanalyser, 
åtgärdsplaner, dokumenterade säkerhetsprinciper, genomförda säker-
hetsrevisioner m.m.  

I andra stycket anges att tillsynsmyndigheten måste kunna uppge 
syftet med begäran och precisera vilken information som krävs. Bak-
grunden till detta är att leverantören ska åsamkas så lite olägenheter 
som möjligt. 

Dock måste leverantören alltid kunna beskriva hur det systema-
tiska informationssäkerhetsarbetet ser ut för att tillsynsmyndigheten 
ska kunna få en uppfattning om hur informationssäkerhetsarbetet 
styrs och vilken information som är nödvändig för att kunna genom-
föra tillsynen.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.3. 

Leverantörer av digitala tjänster 

27 § 

Paragrafen genomför artikel 17.2 a i NIS-direktivet.  
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.4. 
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28 § 

Paragrafen genomför artikel 17.1 i NIS-direktivet. 
Till skillnad mot vad som gäller beträffande leverantörer av sam-

hällsviktiga tjänster ska tillsynsåtgärder beträffande leverantörer av 
digitala tjänster vidtas bara när tillsynsmyndigheten på något sätt 
fått kännedom om att leverantören inte uppfyller lagens krav. Till-
synsmyndigheten kan få sådan kännedom genom t.ex. en tjänste-
användare, andra tillsynsmyndigheter eller genom incidentrappor-
teringen. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.4. 

Sanktioner och ingripanden 

Underrättelse m.m. 

29 § 

Paragrafen är tillämplig endast på leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster. Beträffande leverantörer av digitala tjänster får tillsynsmyn-
digheten inte vidta några tillsynsåtgärder om den inte fått känne-
dom om att leverantören inte följer regelverket.  

Vad som är skälig tid enligt paragrafen får avgöras utifrån om-
ständigheterna i det enskilda fallet. Att en leverantör av samhälls-
viktiga tjänster inte yttrar sig hindrar inte tillsynsmyndigheten från 
att gå vidare i tillsynen. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.7. 

30 § 

Paragrafen genomför artiklarna 15.3 och 17.2 b i NIS-direktivet 
och är tillämplig på både leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster.  

Det är inte givet att kännbara sanktioner i alla lägen är det mest 
effektiva sättet att uppnå lagens syfte. I de fall tillsynsmyndigheten 
konstaterar att en leverantör av samhällsviktiga tjänster eller en leve-
rantör av digitala tjänster gjort sig skyldig till en överträdelse bör till-
synsmyndigheten, på lämpligt sätt, försöka förmå leverantören att 
vidta rättelse. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.7. 
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Förelägganden m.m. 

31§ 

Paragrafen genomför artiklarna 15.3, 17.2 b och 21 i NIS-direktivet.  
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 8.5.3 och 9.5. 

Sanktionsavgift 

32 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet. 
Avgiftsskyldigheten bygger på strikt ansvar. 
Även statliga myndigheter och kommuner kan meddelas beslut 

om sanktionsavgift enligt lagen, se avsnitt 9.8. 
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6. 

33 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
Angivna lägsta och högsta belopp är desamma som de som i dag 

gäller för företagsbot. 
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.4. 

34 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
Vid bestämningen av sanktionsavgiften i det enskilda fallet bör 

hänsyn tas till alla relevanta omständigheter. De omständigheter som 
anges i paragrafen bör särskilt beaktas. Uppräkningen är emellertid 
inte uttömmande. Utöver de i lagen angivna omständigheterna kan 
hänsyn behöva tas till hur länge överträdelsen pågått, om aktören tidi-
gare har gjort sig skyldig till överträdelser av lagen, om överträdel-
serna i så fall är likartade och hur lång tid som gått mellan överträ-
delserna. Den överträdda bestämmelsens betydelse för tillsynsområdet 
kan också vara relevant. I mildrande riktning kan det vara aktuellt 
att beakta om leverantören har samarbetat med tillsynsmyndigheten 
för att komma till rätta med överträdelsen. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.5. 



Författningskommentar SOU 2017:36 

302 

35 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
Mot bakgrund av att avgiftsskyldigheten bygger på strikt ansvar 

måste det finnas en möjlighet för tillsynsmyndigheten att underlåta 
att besluta om sanktionsavgift. Tillsynsmyndigheten bör i det en-
skilda fallet göra en nyanserad bedömning av om omständigheterna 
ger anledning till jämkning eller eftergift. Omständigheter som kan 
vara av betydelse kan vara överträdelsens allvarlighet och om leve-
rantören gjort rättelse. En annan situation som kan innebära att det 
framstår som oskäligt att besluta om sanktionsavgift är om leveran-
tören drabbas av sanktionsavgift enligt något annat regelverk för i 
princip samma brist. Det skulle också kunna uppstå situationer där 
en leverantör på grund av avtal med t.ex. en underleverantör blir 
skyldig att betala skadestånd till följd av en brist som sanktioneras 
genom lagens bestämmelser.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.6. 

36 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
Om vite har dömts ut är det inte möjligt att besluta om sanktion 

för samma sak. Den avgörande tidpunkten för när sådant hinder 
uppkommer är när det inleds en domstolsprocess angående frågan 
om utdömande av vitet. Ett föreläggande om vite hindrar inte ett 
senare beslut om sanktionsavgift så länge tillsynsmyndigheten inte 
har ansökt om utdömande av vitet. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.7. 

37 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
Paragrafen reglerar förfarandet vid beslut om sanktionsavgift. 
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.8. 
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38 § 

Paragrafen genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
Paragrafen innebär att sanktionsavgift inte får beslutas om den 

som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 
två år från överträdelsen. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.6.8. 

39–42 §§ 

Paragraferna genomför artikel 21 i NIS-direktivet.  
I paragraferna anges hur betalning av sanktionsavgift ska ske och 

att beslut om sanktionsavgift vid utebliven betalning får ske utan 
föregående dom eller utslag. Vidare anges att obetald avgift ska läm-
nas för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar 
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. 
Slutligen stadgas att en beslutad avgift faller bort om beslutet inte 
har verkställts inom fem år från laga kraft. 

Bakgrunden till paragraferna behandlas i avsnitt 9.6.9. 

Gemensam nationell kontaktpunkt 

43 § 

Paragrafen genomför artikel 8.3 i NIS-direktivet.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är enligt 7 § för-

ordningen gemensam nationell kontaktpunkt.  
Den gemensamma kontaktpunktens uppgifter anges i 7 § förord-

ningen. 
Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 11.1. 

Enhet för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-enhet) 

44 § 

Paragrafen genomför artiklarna 9.1, 14.3 och 16.3 i NIS-direktivet.  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är enligt 8 § för-

ordningen CSIRT-enhet i Sverige.  
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Kraven på CSIRT-enheten och CSIRT-enhetens uppgift anges i 
8 § förordningen samt i punkt 2 i bilaga 1 till NIS-direktivet.  

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.2 och 11.2. 

Bemyndigande 

45 § 

Paragrafen genomför artiklarna 6 och 14.1–2 och 4 i NIS-direktivet. 
Bemyndigandet i punkt 1 gör det möjligt att meddela föreskrifter 

om de sektorspecifika och sektorövergripande faktorer som ska be-
aktas när det fastställs om en incident medför en betydande störning 
vid identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. I 11 § för-
ordningen bemyndigas tillsynsmyndigheten att, utifrån sina kunskaper 
om verksamheten och om konsekvenserna av en incident, meddela 
föreskrifter i detta avseende. 

I arbetet med att ta fram sektorspecifika faktorer har samarbets-
gruppen en viktig uppgift att verka för att bedömningen blir enhetlig 
inom hela unionen (artikel 5.6). Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap företräder Sverige i samarbetsgruppen som inrättats 
genom NIS-direktivet och tillsynsmyndigheterna ska stödja Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap med information om an-
talet leverantörer och eventuella tröskelvärden.  

Bemyndigandet i punkt 2 gör det möjligt att meddela föreskrifter 
om ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. 
Detta är ett sätt för verksamhetens ledning att systematiskt styra 
arbetet med informationssäkerhet. Arbetet bör utgå från en godkänd 
nationell eller internationell standard. Föreskrifter om detta finns 
redan i dag för statliga myndigheter (MSBFS 2016:1).  

Föreskrifter enligt paragrafen ska enligt 10 § förordningen med-
delas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I beredning-
en av föreskrifterna bör även beaktas bestämmelserna i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

Bemyndigandet i punkt 3 gör det möjligt att meddela föreskrifter 
om vilka faktorer som ska användas för att avgöra om en incident 
ska rapporteras. Enligt 11 § 3 förordningen får tillsynsmyndigheten 
meddela sådana föreskrifter. Bedömningen bör utgå från de faktorer 
som anges i 17 § samt de förhållanden som finns inom respektive 
sektor. Beroende på vilken sektor som avses kan faktorerna också 
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tillmätas olika vikt. En incident är enligt 7 § 6 en händelse som har 
en faktisk inverkan på säkerheten i nätverk eller informationssystem. 
I den utsträckning samarbetsgruppen som inrättats enligt NIS-direk-
tivet utarbetar och antar riktlinjer för vilka faktorer som ska an-
vändas för att fastställa om en incident har en betydande inverkan bör 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ingår i sam-
arbetsgruppen, lämna råd och stöd i föreskriftsarbetet (artikel 14.7). 

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av myndighetsföre-
skrifter som meddelas i anslutning till lagen ska utredas enligt för-
ordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.2, 7.3.1 och 7.3.2. 

Föreskrifter 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

46 § 

Paragrafen genomför artiklarna 5.3, 14.1–3 och 20 i NIS-direktivet 
Bestämmelsen upplyser om att regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om samhälls-
viktiga tjänster, säkerhetsåtgärder, rapportering av incidenter samt 
förutsättningarna för frivillig rapportering av incidenter. Sådana före-
skrifter finns i 10 § 2–4 och 11 § 1 i förordningen. 

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av myndighetsföre-
skrifter som meddelas i anslutning till lagen ska utredas enligt för-
ordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 6.2.1, 7.3.1, 7.3.2. 
och 7.3.4. 

Leverantörer av digitala tjänster 

47 § 

Paragrafen genomför artiklarna 16.3 och 20 i NIS-direktivet 
Bestämmelsen upplyser om att regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om rapportering 
av incidenter samt förutsättningarna för frivillig rapportering av 
incidenter. Sådana föreskrifter finns i 10 § 3–4 i förordningen. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 10.3. 
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Överklagande m.m. 

48 § 

Paragrafen innebär en möjlighet för tillsynsmyndigheten att i en-
skilda fall bestämma att dess beslut om föreläggande ska gälla omedel-
bart för att undvika att beslutet förhalas genom ett överklagande. 
Den som beslutet gäller har vid ett överklagande av ett sådant be-
slut emellertid möjlighet att begära att beslutet tills vidare inte ska 
gälla, s.k. inhibition. Bestämmelser om inhibition finns i 28 § för-
valtningsprocesslagen (1971:291). 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.9. 

49 § 

Paragrafen reglerar möjligheterna till överklagande av beslut enligt 
lagen. 

Bakgrunden till paragrafen behandlas i avsnitt 9.10. 
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Kommittédirektiv 2016:29 

Genomförande av EU-direktiv om åtgärder  
för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk  
och informationssystem  

Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska föreslå hur EU-direktivet om åtgärder för 
en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem 
ska genomföras i svensk rätt.  

Utredaren ska bl.a. 

• föreslå hur direktivets krav på utpekande av myndigheter med 
ansvar för vissa funktioner ska genomföras, med inriktningen att 
Myndigheten för samhällsskydd och beredsskap (MSB) ges en 
samordnande roll på området men att andra myndigheters ansvar 
för tillsyn inom särskilda sektorer ska fortsätta att gälla,  

• föreslå hur identifiering av och krav på aktörer som omfattas av 
direktivet kan genomföras i ett samlat regelverk med beaktande 
av gällande bestämmelser, sektorsansvar och vad som är mest 
effektivt utifrån olika perspektiv, 

• föreslå nödvändiga ändringar i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) för att känslig information i incidentrapporter ska 
kunna skyddas, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2017. 
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EU-direktivet och motsvarande svenska regler 

Direktivet innehåller bl.a. skyldigheter för varje medlemsstat att anta 
en nationell strategi för säkerhet i nätverk och informationssystem 
och att utse myndigheter med särskilda uppgifter på detta område. 
Medlemsstaterna blir vidare skyldiga att identifiera operatörer som 
bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är 
beroende av nätverk och informationssystem. Sektorerna omfattar 
energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, 
hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten och 
digital infrastruktur. Den aktuella sektorsindelningen innebär att 
kommunala verksamheter kan omfattas. För sådana aktörer innebär 
direktivet bl.a. att verksamheten kan komma att behöva anpassas 
för att uppnå en hög nivå av säkerhet i nätverk och informations-
system och att it-incidenter av viss dignitet ska rapporteras till be-
hörig myndighet. Direktivet bedöms träda i kraft under våren 2016. 
Medlemsstaterna är skyldiga att ha genomfört direktivet senast 
21 månader därefter. 

Frågor som berör informations- och cybersäkerhet och särskilt 
hur it-incidenter ska förebyggas och hanteras har tidigare varit aktu-
ella i ett flertal utredningar. Riksrevisionen har i en rapport från 
november 2014 (RiR 2014:23) funnit brister i regeringens arbete 
med informationssäkerhetsfrågor inom den civila statsförvaltningen. 
Granskningen föranledde Riksrevisionen att lämna ett flertal rekom-
mendationer till regeringen och dess myndigheter. Riksrevisionen 
påpekade särskilt att det finns ett behov av att utreda hur tillsynen 
över informationssäkerheten kan samlas och koordineras på ett bättre 
sätt än i dag. Även i betänkandena Informations- och cybersäker-
het i Sverige (SOU 2015:23) och En ny säkerhetsskyddslag (SOU 
2015:25) lämnas förslag på åtgärder inom informationssäkerhets-
området.  

Regeringen har konstaterat att delar av arbetet med informations-
säkerhet i den civila statsförvaltningen inte har genomförts ända-
målsenligt (skr. 2014/15:84). Som ett första steg för att förbättra sam-
hällets förmåga att identifiera, begränsa och förhindra it-angrepp 
mot informationssystem i samhället, har regeringen tagit initiativ till 
ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myn-
digheter. De bestämmelser som införts i förordningen (2015:1052) 
om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder 
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vid höjd beredskap och i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
innebär att alla statliga myndigheter från den 1 april 2016 ska rap-
portera allvarliga it-incidenter till MSB eller, i vissa fall, till Säkerhets-
polisen eller Försvarsmakten. Detta system utelämnar dock enskilda 
aktörer samt kommuner och landsting. Bestämmelser som rör it-
incidentrapportering för enskilda aktörer finns i dag i begränsad ut-
sträckning, t.ex. för de aktörer som omfattas av lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation. Genomförandet av direktivet, som även 
omfattar andra aktörer än statliga myndigheter, i svensk rätt är där-
för av stor betydelse för att uppnå en förbättrad informations- och 
cybersäkerhet i samhället.  

Uppdraget att föreslå hur EU-direktivet ska genomföras 

Det är viktigt att säkerställa en hög nivå av säkerhet för nätverk och 
informationssystem inom ett antal sektorer i Sverige i enlighet med 
EU-direktivet. Hänsyn ska också tas till behovet av att skydda 
Sveriges säkerhet, behovet av en fungerande brottsbekämpning och 
myndigheters och företags behov av att kunna skydda känsliga upp-
gifter. Regelverket ska dock inte skapa en större administrativ börda 
för de enskilda aktörerna än nödvändigt för direktivets efterlevnad. 
Enkelhet, överskådlighet, konsekvens och kostnadseffektivitet ska 
eftersträvas. 

Direktivet innebär ett antal långtgående skyldigheter för med-
lemsstaterna i och med de krav som direktivet ställer på att varje 
medlemsstat ska ta fram en nationell strategi, peka ut myndigheter 
med särskilt ansvar enligt direktivet och identifiera och ställa krav 
på de aktörer som berörs av bestämmelserna. 

I betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige (SOU 
2015:23) föreslås att regeringen ska anta en nationell strategi för 
statens informations- och cybersäkerhet. Betänkandet har remitterats 
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen av-
ser att prioritera detta arbete och bedömer att strategin bör kunna 
anpassas för att motsvara direktivets krav på vad en nationell strategi 
för säkerhet i nätverk och informationssystemska innehålla. Frågan 
om hur en sådan strategi bör utformas omfattas således inte av ut-
redarens uppdrag. 
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Hur ska ansvarsfördelningen mellan myndigheter i Sverige se ut? 

Direktivet ålägger medlemsstaterna att utse en eller flera behöriga 
myndigheter som utövar tillsyn över direktivets genomförande och 
tillämpning. En viktig åtgärd för att direktivet ska kunna tillämpas 
är att medlemsstaternas tillsynsmyndigheter ges tillräckliga befogen-
heter för att kontrollera att aktörerna, dvs. operatörer som bedriver 
samhällsviktig verksamhet och leverantörer av digitala tjänster, följer 
direktivet. Myndigheterna ska därför enligt direktivet ha möjlighet 
att begära dels att aktörerna lämnar nödvändig information om säker-
heten i sina nätverk och informationssystem, dels att de genomgår 
säkerhetsrevision. Medlemsstaterna ska också se till att tillsynsmyn-
digheten har tillgång till effektiva och proportionerliga sanktioner. 
I medlemsstaterna ska det även finnas ett eller flera incidenthante-
ringsorgan (s.k. CSIRT, Computer Security Incident Response Team) 
och en nationell kontaktpunkt för samarbetet med andra medlems-
stater. Den nationella kontaktpunkten ska vara ansvarig för att sam-
ordna frågor om säkerhet i nätverk och informationssystem enligt 
direktivet och fungera som kontaktpunkt i gränsöverskridande 
frågor på unionsnivå. 

Direktivet ställer också krav på ett formaliserat samarbete mellan 
medlemsstaterna, bl.a. när en medlemsstat identifierar operatörer 
som bedriver samhällsviktig verksamhet även i annan medlemsstat. 
Genom direktivet inrättas också en samarbetsgrupp där representan-
ter för medlemsstaterna ska delta och ett formellt samarbete mellan 
de nationella organisationerna för CSIRT. Samarbetsgruppen är tänkt 
att ha en strategisk funktion medan medlemsstaterna inom ramen 
för ett särskilt CSIRT-nätverk bl.a. ska kunna utbyta operativ infor-
mation och diskutera specifika problem med koppling till inträffade 
it-incidenter.  

MSB har i dag ett särskilt uppdrag inom samhällets informations-
säkerhet. Enligt MSB:s instruktion ansvarar myndigheten bl.a. för 
att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäker-
het, i vilket ingår förebyggande arbete liksom även samordning och 
hantering vid inträffade it-incidenter. MSB svarar vidare för att 
Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i 
arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Arbetet sker 
genom MSB:s CERT-verksamhet (Computer Emergency Response 
Team) och innebär därutöver att myndigheten är Sveriges kontakt-
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punkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder, däribland 
CERT-EU. MSB har sedan funktionen fördes över till myndigheten 
från Post- och telestyrelsen fortsatt att bygga upp såväl kompetens 
som ett brett kontaktnät inom informationssäkerhetsområdet. Det 
finns flera myndigheter som utövar tillsyn över informationssäker-
heten inom sina sektorer och som inom dessa områden är bemyn-
digade att utfärda föreskrifter. Detta gäller exempelvis Post- och 
telestyrelsen, Svenska kraftnät och Finansinspektionen. Även Säker-
hetspolisen och Försvarsmakten utfärdar föreskrifter om bl.a. infor-
mationssäkerhet för verksamheter som omfattas av kraven i säker-
hetsskyddslagen (1996:627). Den tillsyn som Säkerhetspolisen och 
Försvarsmakten genomför mot bakgrund av dessa föreskrifter faller 
utanför EU-direktivet eftersom det gäller nationell säkerhet. Detsam-
ma gäller för elektroniska kommunikationstjänster, e-legitimationer 
och betrodda tjänster i enlighet med EU-direktivets artikel 1 (3). 

Mot bakgrund av det uppdrag som MSB i dag har på informa-
tionssäkerhetsområdet och den kompetens som finns inom myndig-
heten bör Sveriges CSIRT-organisation finnas hos MSB och MSB 
anförtros rollen som nationell kontaktpunkt. Det innebär att det är 
till MSB som aktörerna ska rapportera it-incidenter i enlighet med 
EU-direktivets krav. Detta hindrar dock inte att aktörerna kan ha 
skyldighet att rapportera it-incidenter till den myndighet som har 
tillsynsansvar inom den aktuella sektorn. I MSB:s roll bör det också 
ingå att delta i CSIRT-nätverket och i den samarbetsgrupp som 
skapas.  

Tillsynsmyndigheterna inom de sektorer som omfattas av direk-
tivet bör även fortsättningsvis ha kvar ansvaret för att kontrollera 
att aktörerna följer respektive sektors regler om informationssäker-
het. Det behöver analyseras om dessa myndigheters mandat behöver 
förändras för att uppfylla direktivets krav. För sådana aktörer som 
träffas av direktivet och där tillsyn över säkerheten i nätverk och 
informationssystem i dag saknas, behöver det övervägas vilken myn-
dighet som kan anförtros uppgiften att utöva tillsyn. I avsaknad av 
andra myndigheter med tillsynsuppgifter inom den aktuella sektorn 
och inom informationssäkerhet, bör det utredas om MSB ska vara 
tillsynsmyndighet eller om uppgiften ska anförtros en myndighet 
med närliggande tillsynsuppgifter. Detta kan t.ex. övervägas inom 
olje- och gassektorn. Inriktningen bör vara att Post- och telestyrel-
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sen ges fortsatt och vid behov kompletterande ansvar för tillsyn av 
de digitala infrastrukturer som nämns i EU-direktivets bilaga 2. 

Då MSB redan i dag har ansvar för att samordna arbetet med 
samhällets informationssäkerhet bör MSB få en samordnande roll 
mellan tillsynsmyndigheterna. Utöver att vara CSIRT, nationell kon-
taktpunkt och att delta i samarbetsgrupperna innebär denna roll att 
MSB behöver få del av tillsynsrapporter från andra sektorsmyndig-
heter i syfte att få en samlad bild över EU-direktivets genomförande 
och tillämpning i Sverige. Detta medför dock inte något övertagande 
av sektorsmyndigheternas ansvar för tillsyn över aktörer eller något 
mandat att styra hur dessa myndigheter ska använda sina resurser. 

Eftersom direktivet möjliggör för medlemsstaterna att skydda 
information som gäller nationell säkerhet är det av vikt att MSB och 
andra tillsynsmyndigheter, om de får del av information som om-
fattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, samverkar med Säkerhets-
polisen eller Försvarsmakten.  

Utredaren ska 

• föreslå hur MSB:s roll som CSIRT-organisation, nationell kontakt-
punkt och deltagare i de samarbetsnätverk som direktivet lägger 
grund för ska utformas och regleras, och 

• lämna förslag på ett system för tillsyn i enlighet med direktivets 
krav, där befintliga myndigheter behåller eller kompletterar sina 
nuvarande roller, men där MSB ges en samordnande funktion.  

Hur ska operatörer identifieras och vilka krav ska ställas på dem  
och leverantörer av digitala tjänster? 

Direktivet ålägger medlemstaterna att identifiera de offentliga och 
enskilda operatörer som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom 
ett antal särskilt utpekade sektorer och som är beroende av nätverk 
och informationssystem. Medlemsstaterna ska enligt direktivet in-
föra regler som innebär att dessa aktörer ska vidta tekniska och orga-
nisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker i sina nätverk 
och informationssystem och att rapportera allvarliga it-incidenter.  

Vid sidan av operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet 
reglerar direktivet även på liknande sätt säkerheten i nätverk och 
informationssystem hos leverantörer av digitala tjänster, s.k. Digital 
Service Providers (DSP). I den kategorin ingår e-handelsplatser, sök-
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motorer och molntjänster. Gemensamt för dessa aktörer är att de 
tillhandahåller digitala tjänster över nationsgränserna och att en in-
cident hos en sådan aktör skulle kunna medföra allvarlig påverkan 
på flera medlemsstaters samhällsviktiga verksamheter. Enligt direk-
tivet ska alla leverantörer av digitala tjänster hanteras på samma sätt 
inom hela EU utifrån vad som är proportionerligt i förhållande till 
den risk som verksamheten kan utgöra. Medlemsstaterna är inte skyl-
diga att identifiera leverantörer av digitala tjänster men däremot att 
se till att även dessa aktörer vidtar tekniska och organisatoriska åt-
gärder för att hantera säkerhetsrisker mot nätverk och informations-
system och att de rapporterar allvarliga it-incidenter till tillsynsmyn-
digheten. Skyldigheten gäller enbart för den medlemsstat där en 
sådan aktör har sitt fasta etableringsställe eller en representant. 

Det behöver mot denna bakgrund analyseras hur direktivets krav 
på identifiering av operatörer som bedriver samhällsviktig verksam-
het och krav på aktörerna ska genomföras i svensk rätt. Analysen 
bör göras med utgångspunkten att det är verksamhetsutövaren som 
är ansvarig för att avgöra om denne omfattas av regelverket, vilket 
motsvarar vad som gäller enligt t.ex. säkerhetsskyddslagen (1996:627). 
I dag finns ett flertal regelverk som ställer krav på informationssäker-
het utifrån olika förutsättningar. I linje med regeringens ambition 
att verka för ett mer ändamålsenligt arbete med informationssäker-
het inom statsförvaltningen bör det utredas ifall direktivet, särskilt 
direktivets krav på operatörer som bedriver samhällsviktig verk-
samhet och leverantörer av digitala tjänster, bör genomföras i ett 
samlat regelverk om säkerhet för nätverk och informationssystem. 

Direktivet tillåter medlemsstaterna att skydda information som 
gäller nationell säkerhet och information som kan påverka möjlig-
heten att upprätthålla lag och ordning särskilt i fråga om brotts-
bekämpning. Det svenska systemet för obligatorisk it-incident-
rapportering för statliga myndigheter har utformats på sådant sätt 
att it-incidenter i vissa särskilt säkerhetskänsliga system, inklusive 
incidenter som upptäckts genom stöd enligt 4 § förordningen 
(2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt, i stället för 
till MSB ska rapporteras enligt säkerhetsskyddsförordningen till 
Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. Myndigheterna på försvars-
området och försvarsindustrin omfattas inte av direktivets krav och 
dessa aktörers rapportering av it-incidenter ska med hänsyn till rikets 
säkerhet inte omfattas av den nya ordning som föreslås. Även it-
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incidenter hos andra aktörer som har upptäckts genom stöd enligt 
4 § förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radio-
anstalt (FRA) bör kunna undantas från direktivets tillämpning om 
rapporteringen innebär risk för att sekretesskyddade uppgifter om 
FRA:s förmåga röjs. Det kan även finnas andra aktörer som visser-
ligen omfattas av direktivets krav men som ändå bör undantas från 
reglerna för att skydda information som gäller nationell säkerhet. 
It-incidenter som skulle röja information som gäller nationell säker-
het kan dock även fortsättningsvis rapporteras enligt den ordning 
som från den 1 april 2016 gäller enligt säkerhetsskyddsförordningen. 

Bestämmelser om informationssäkerhet i sektorsspecifika EU-
rättsakter, som innehåller motsvarande eller mer långtgående krav, 
ska ha företräde framför de aktuella bestämmelserna i direktivet. 
Även detta bör beaktas i de överväganden som görs.  

Enligt direktivet ska tillsynsmyndigheterna ha tillräckliga verktyg 
för att se till att regelverket efterlevs. I detta ligger ett sanktionssystem 
med effektiva och proportionerliga åtgärder. För svenskt vidkom-
mande bör ett sådant system vara uppbyggt enligt den struktur som 
redan gäller i dag, dvs. att en tillsynsmyndighets beslut om sanktioner 
kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Direktivet gör ingen 
åtskillnad mellan offentliga och enskilda aktörer. Frågan bör därför 
analyseras med utgångspunkt i att även offentliga aktörer, på lämp-
ligt sätt, ska kunna åläggas sanktioner.  

Utredaren ska, med beaktande av att direktivet inte hindrar 
medlemsstaterna från att skydda sina nationella säkerhetsintressen 
och de begränsningar som nämnts ovan, 

• föreslå hur operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet i 
Sverige ska identifieras,  

• föreslå hur direktivets krav på både operatörer som bedriver 
samhällsviktig verksamhet och leverantörer av digitala tjänster 
bör genomföras i svensk rätt, och 

• analysera och föreslå vilka bestämmelser om sanktioner som 
Sverige behöver införa. 

Direktivet hindrar inte medlemsstaterna från att anta mer långtgå-
ende bestämmelser om säkerhet i nätverk och informationssystem 
än vad direktivet kräver. Det innehåller även bestämmelser om fri-
villig rapportering av incidenter. Utredaren får lämna andra förslag 
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denne anser nödvändiga och som ligger inom ramen för EU-direk-
tivet eller dessa direktiv. 

Medför direktivet behov av förändringar i sekretesskyddet? 

Operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet och leverantörer 
av digitala tjänster är enligt direktivet skyldiga att bl.a. anmäla it-
incidenter. Som tidigare nämnts bör sådana it-incidenter rapporte-
ras till MSB som får ansvar för Sveriges CSIRT-verksamhet och, i 
förekommande fall, till aktuell sektorsmyndighet. Därigenom kan 
aktörerna behöva lämna känslig information om bl.a. säkerhets- och 
bevakningsåtgärder till tillsynsmyndigheten. En skyldighet att an-
mäla it-incidenter införs den 1 april 2016 för statliga myndigheter 
genom en ny bestämmelse i förordningen (2015:1052) om kris-
beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap. Den information som statliga myndigheter kommer att 
rapportera till MSB omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § 3 offent-
lighets- och sekretesslagen (OSL) om uppgifterna lämnar eller kan 
bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det 
kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och 
åtgärden avser telekommunikation eller system för automatiserad 
behandling av information. Det bör analyseras om det finns behov 
av bestämmelser om sekretessbrytande uppgiftsskyldighet för att be-
rörda myndigheter ska kunna uppfylla sin rapporteringsskyldighet 
till MSB. 

Bestämmelsen i 18 kap. 8 § 3 OSL är utrustad med ett s.k. rakt 
skaderekvisit. Vid införandet förordade dock flera remissinstanser 
i stället ett omvänt skaderekvisit (prop. 2003/04:92 s. 78 f.). I sam-
band med att betänkandet Informations- och cybersäkerhet i Sverige 
(SOU 2015:23) remitterades pekade flera remissinstanser på att sek-
retesskyddet för aktuella uppgifter behöver ses över. MSB framförde 
i det sammanhanget att det kan finnas anledning att överväga möj-
ligheten att föreskriva om absolut sekretess för it-incidentrapporter. 
Det bör analyseras om det nuvarande sekretesskyddet är tillräckligt 
för att skydda de uppgifter som ska rapporteras till MSB och övriga 
tillsynsmyndigheter eller om det finns behov av ett starkare sek-
retesskydd. Uppgifter kan även vara känsliga med hänsyn till den 
rapporterande aktörens ekonomiska verksamhet. Det bör även ana-
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lyseras om det befintliga sekretesskyddet för uppgifter om enskilds 
affärs- och driftsförhållanden är tillräckligt. 

Direktivets bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaterna 
kan innebära att information som helt eller delvis omfattas av sekre-
tess behöver utlämnas till annan medlemsstat eller kommissionen. 
En förutsättning för ett sådant utlämnande är enligt 8 kap. 3 § OSL 
att utlämnande görs i enlighet med särskilda föreskrifter i lag eller 
förordning, eller att uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut 
till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens 
prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att 
uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellan-
folkliga organisationen.  

Som nämnts ovan ges medlemsstaterna enligt direktivet möjlig-
het att skydda information som gäller nationell säkerhet eller som 
kan påverka möjligheten att upprätthålla lag och ordning särskilt i 
fråga om brottsbekämpning. Det innebär att Sverige behåller rätten 
att själv besluta om information som skyddas av sekretess enligt t.ex. 
15 kap. 1 och 2 §§ OSL ska delas med andra medlemsstater eller om 
så inte ska ske. Motsvarande nationell beslutanderätt finns dock inte 
beträffande sådana uppgifter som endast omfattas av sekretess enligt 
18 kap. 8 § 3 OSL. I dag finns ingen särskild föreskrift i lag eller för-
ordning som medger utlämnande av information om it-incidenter 
till annan medlemsstat eller kommissionen. Det bör övervägas om 
det finns behov av sådana föreskrifter eller om sådana uppgifts-
utbyten som följer av direktivet kan göras med stöd av 8 kap. 3 § 
första stycket 1 OSL, utan att information som rör rikets säkerhet 
lämnas ut. 

En annan fråga som aktualiseras genom det aktuella direktivet är 
hur bestämmelserna i en svensk författning om säkerhet i nätverk 
och informationssystem kommer att förhålla sig till personuppgifts-
lagstiftningen. Enligt direktivet ska detta inte påverka tillämpning-
en av dataskyddsdirektivet 95/46/EG, vilket har genomförts i svensk 
rätt huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204). Inom kort 
förväntas EU besluta om en förordning som utgör en ny generell 
reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen 
kommer att ersätta det nuvarande dataskyddsdirektivet och innebär 
att bl.a. personuppgiftslagen måste upphävas. Det behöver därför 
också analyseras vilken personuppgiftsbehandling som direktivet 
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kan komma ge upphov till och om det medför behov av författ-
ningsändringar.  

Utredaren ska därför 

• ta ställning till om bestämmelserna i offentlighets- och sekretess-
lagen innebär ett tillräckligt skydd för sådana uppgifter som kan 
komma att rapporteras med anledning av en it-incident eller om 
nuvarande lagstiftning behöver ändras och vid sådant behov 
föreslå författningsändringar, 

• undersöka om det behövs en uppgiftsskyldighet för att uppgifter 
som följer av direktivet ska kunna delas mellan de svenska aktörer 
som träffas av direktivet och MSB och vid behov föreslå för-
fattningsändringar, 

• ta ställning till behovet av författningsändringar för att möjlig-
göra utbyte av andra uppgifter än sådana som rör rikets säkerhet 
med andra medlemsstater och kommissionen och vid behov före-
slå sådana ändringar, och 

• analysera vilken personuppgiftsbehandling som kan bli aktuell 
vid tillämpningen av direktivets bestämmelser och vid behov före-
slå författningsändringar. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen 
för enskilda och det allmänna samt konsekvenserna i övrigt av för-
slagen. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för 
det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. I 14 kap. 
3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till ändamålen. Det innebär att en proportionalitetsprövning ska göras 
under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen i betänkandet 
påverkar det kommunala självstyret ska därför, utöver dess kon-
sekvenser, också de särskilda avvägningar som lett fram till förslagen 
särskilt redovisas. 
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Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 
informerat om arbetet. 

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren hålla sig infor-
merad om arbetet med betänkandena Informations- och cyber-
säkerhet i Sverige (SOU 2015:23) och En ny säkerhetsskyddslag 
(SOU 2015:25). Utredaren ska också hålla sig informerad om det 
arbete som bedrivs i Dricksvattenutredningen (L 2013:02) och av 
den utredare som bistår Justitiedepartementet med att utreda frågan 
om åtgärder för att öka Polismyndighetens tillgång till information 
om it-brottslighet. 

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren, i den utsträck-
ning som bedöms lämplig, också ha en dialog med och inhämta upp-
lysningar från de myndigheter och andra organisationer som berörs 
av aktuella frågor. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2017.  
 

(Justitiedepartementet) 
 



I 

(Lagstiftningsakter) 

DIREKTIV 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1148 

av den 6 juli 2016 

om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela 
unionen 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och 

av följande skäl: 

(1)  Nätverks- och informationssystem och nätverks- och informationstjänster spelar en viktig roll i samhället. Deras 
tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och i synnerhet för den 
inre marknadens funktion. 

(2)  Säkerhetsincidenter, som blir allt mer omfattande och vanliga och får allt större inverkan, utgör ett allvarligt hot 
mot nätverks- och informationssystemens funktion. Dessa system kan också bli mål för avsiktligt sabotage i syfte 
att skada dem eller förorsaka driftsavbrott. Sådana incidenter kan hindra genomförandet av ekonomisk 
verksamhet, generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra 
allvarliga konsekvenser för unionens ekonomi. 

(3) Nätverks- och informationssystem, i synnerhet internet, spelar en viktig roll genom att underlätta den gränsöver
skridande rörligheten för varor, tjänster och personer. På grund av denna transnationella natur kan allvarliga 
störningar av dessa system, vare sig de är avsiktliga eller oavsiktliga och oberoende av var de förekommer, 
påverka enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Säkerheten i nätverks- och informationssystem är därför 
avgörande för att den inre marknaden ska fungera väl. 

(4)  På grundval av de betydande framstegen inom det europeiska forumet för medlemsstaterna vad gäller att främja 
diskussioner och utbyten av bästa praxis, inbegripet utarbetandet av principer för ett europeiskt samarbete vid it- 
relaterade kriser, bör en samarbetsgrupp inrättas, bestående av företrädare för medlemsstaterna, kommissionen 
och Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som ska stödja och underlätta strategiskt 

19.7.2016 L 194/1 Europeiska unionens officiella tidning SV     

(1) EUT C 271, 19.9.2013, s. 133. 
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av 

den 17 maj 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). 



samarbete mellan medlemsstaterna vad gäller säkerhet i nätverks- och informationssystem. För att denna grupp 
ska vara effektiv och inkluderande är det viktigt att alla medlemsstater har en minimikapacitet och en strategi 
som säkerställer en hög nivå på säkerheten i nätverks- och informationssystem på det egna territoriet. Dessutom 
bör säkerhets- och rapporteringskrav gälla för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala 
tjänster, för att främja en riskhanteringskultur och säkerställa att de allvarligaste incidenterna rapporteras. 

(5)  Den befintliga kapaciteten räcker inte för att säkerställa en hög nivå på säkerheten i nätverks- och 
informationssystem i unionen. Medlemsstaterna har mycket olika beredskapsnivåer, vilket har lett till skilda 
tillvägagångssätt i unionen. Resultatet blir olika skyddsnivåer för konsumenter och företag, vilket undergräver den 
allmänna nivån på säkerheten i nätverks- och informationssystem i unionen. Avsaknaden av gemensamma krav 
för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster gör det i sin tur omöjligt att 
inrätta en övergripande och effektiv mekanism för samarbete på unionsnivå. Universitet och forskningscentrum 
har en avgörande roll att spela när det gäller att främja forskning, utveckling och innovation på dessa områden. 

(6)  Effektiva åtgärder för att lösa problemen vad gäller säkerhet i nätverks- och informationssystem förutsätter därför 
ett övergripande angreppssätt på unionsnivå, som omfattar en gemensam miniminivå för kapacitetsuppbyggnad 
och planering, utbyte av information, samarbete och gemensamma säkerhetskrav för leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och 
leverantörer av digitala tjänster är emellertid inte förhindrade att genomföra striktare säkerhetsåtgärder än de som 
föreskrivs i detta direktiv. 

(7)  Detta direktiv bör tillämpas på både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster, 
så att alla relevanta incidenter och risker täcks. De skyldigheter som införs för leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster och leverantörer av digitala tjänster bör dock inte tillämpas på företag som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i den mening som avses 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (1), vilka omfattas av de specifika krav på säkerhet och 
integritet som föreskrivs i det direktivet, och inte heller på leverantörer av betrodda tjänster i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (2), vilka omfattas av de säkerhetskrav som 
föreskrivs i den förordningen. 

(8)  Detta direktiv bör inte påverka varje enskild medlemsstats möjlighet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att skydda dess väsentliga säkerhetsintressen, för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och för att 
möjliggöra utredning, upptäckt och lagföring av brott. Enligt artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) ska ingen medlemsstat vara förpliktad att lämna information vars avslöjande den 
anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen. Rådets beslut 2013/488/EU (3) och sekretessavtal, eller 
informella sekretessavtal såsom Traffic Light Protocol, är relevanta i detta sammanhang. 

(9)  Vissa ekonomiska sektorer regleras redan eller kan komma att regleras av sektorsspecifika unionsrättsakter som 
inbegriper regler med anknytning till säkerheten i nätverks- och informationssystem. När dessa unionsrättsakter 
innehåller bestämmelser med krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem eller rapportering av 
incidenter, bör de bestämmelserna tillämpas, om de innehåller krav vilkas verkan minst motsvarar verkan av 
skyldigheterna i detta direktiv. Medlemsstaterna bör då tillämpa bestämmelserna i sådana sektorsspecifika 
unionsrättsakter, inklusive sådana som rör jurisdiktion, och bör inte genomföra identifieringsförfarandet för 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt definitionen i detta direktiv. Medlemsstaterna bör i detta 
sammanhang informera kommissionen om tillämpningen av sådana lex specialis-bestämmelser. Vid fastställandet 
av huruvida kraven på säkerhet i nätverks- och informationssystem och rapportering av incidenter som ingår 
i sektorsspecifika unionsrättsakter motsvarar kraven i detta direktiv, bör endast bestämmelserna i relevanta 
unionsrättsakter och deras tillämpning i medlemsstaterna beaktas. 

(10) I sjöfartssektorn omfattar säkerhetskraven för rederier, fartyg, hamnanläggningar, hamnar och sjötrafikinforma
tionstjänster enligt unionsrättsakter all verksamhet, inbegripet radio- och telekommunikationssystem, datorsystem 
och nätverk. De obligatoriska förfarandena inbegriper rapportering av alla incidenter och bör därför anses utgöra 
lex specialis, i den mån dessa krav är åtminstone likvärdiga med motsvarande bestämmelser i detta direktiv. 
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(11)  När medlemsstaterna identifierar operatörer i sjöfartssektorn, bör de ta hänsyn till befintliga och framtida 
internationella koder och riktlinjer som utvecklats särskilt av Internationella sjöfartsorganisationen, i syfte att 
skapa ett enhetligt tillvägagångssätt för enskilda sjöfartsoperatörer. 

(12)  Regleringen och tillsynen inom banksektorn och sektorn för finansmarknadsinfrastrukturer har i hög grad 
harmoniserats på unionsnivå, genom användning av unionens primärrätt och sekundärrätt och standarder som 
utvecklats tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Inom bankunionen säkerställs tillämpningen 
och tillsynen av dessa krav genom den gemensamma tillsynsmekanismen. För medlemsstater som inte ingår 
i bankunionen säkerställs detta av medlemsstaternas relevanta banktillsynsmyndigheter. Inom tillsynspraxis på 
andra områden inom regleringen av finanssektorn säkerställer Europeiska systemet för finansiell tillsyn också en 
hög grad av enhetlighet och konvergens. Även Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utövar direkt 
tillsyn över vissa enheter, nämligen kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister. 

(13) Operativ risk utgör en viktig del av reglering och tillsyn inom banksektorn och sektorn för finansmarknadsinfra
strukturer. Den omfattar all verksamhet, inbegripet nätverks- och informationssystems säkerhet, integritet och 
motståndskraft. Kraven på dessa system, som ofta är mer långtgående än de som föreskrivs i detta direktiv, 
fastställs i ett antal unionsrättsakter, som inbegriper bestämmelser om behörighet att utöva verksamhet 
i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag och bestämmelser om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag, vilka inbegriper krav avseende operativ risk, bestämmelser om marknader 
för finansiella instrument, vilka inbegriper krav avseende riskbedömning för värdepappersföretag och för 
reglerade marknader, bestämmelser om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, vilka inbegriper 
krav avseende operativ risk för centrala motparter och transaktionsregister, och bestämmelser om förbättrad 
värdepappersavveckling i unionen och om värdepapperscentraler, vilka inbegriper krav avseende operativ risk. 
Dessutom utgör krav på rapportering av incidenter en del av normal tillsynspraxis inom finanssektorn och ingår 
ofta i tillsynshandböcker. Medlemsstaterna bör beakta dessa bestämmelser och krav vid tillämpningen av lex 
specialis. 

(14)  Såsom Europeiska centralbanken konstaterade i sitt yttrande av den 25 juli 2014 (1) påverkar detta direktiv inte 
den ordning för Eurosystemets tillsyn över betalnings- och avvecklingssystem som fastställs i unionsrätten. Det 
skulle vara lämpligt att de myndigheter som ansvarar för denna övervakning utbytte erfarenheter om frågor som 
rör säkerhet i nätverks- och informationssystem med de behöriga myndigheterna enligt detta direktiv. Detsamma 
gäller för medlemmar i Europeiska centralbankssystemet som står utanför euroområdet och som utövar sådan 
tillsyn över betalnings- och avvecklingssystem på grundval av nationella lagar och andra författningar. 

(15)  En internetbaserad marknadsplats ger konsumenter och näringsidkare möjlighet att ingå internetbaserade 
köpeavtal eller tjänsteavtal med näringsidkare och är slutdestinationen för ingåendet av sådana avtal. Den bör inte 
omfatta onlinetjänster som endast fungerar som mellanhand för tredjepartstjänster genom vilka ett avtal slutligen 
kan ingås. Den bör därför inte omfatta onlinetjänster som jämför priset på vissa varor eller tjänster från olika 
näringsidkare och sedan leder användaren vidare till den näringsidkare som valts för köp av varan. Datatjänster 
som tillhandahålls av den internetbaserade marknadsplatsen kan inbegripa behandling av transaktioner, 
sammanställning av data eller profilering av användare. Applikationsbutiker, som fungerar som onlinebutiker och 
möjliggör digital distribution av applikationer eller programvara från tredje part, ska betraktas som en typ av 
internetbaserad marknadsplats. 

(16)  En internetbaserad sökmotor gör det möjligt för användaren att göra sökningar på i princip alla webbplatser på 
grundval av en sökning inom vilket ämnesområde som helst. Den kan också vara inriktad på webbplatser på ett 
visst språk. Definitionen av internetbaserad sökmotor enligt detta direktiv bör inte omfatta sökfunktioner som 
begränsas till innehållet på en särskild webbplats, oberoende av om sökfunktionen tillhandahålls av en extern 
sökmotor. Den bör inte heller omfatta onlinetjänster som jämför priset på vissa varor eller tjänster från olika 
näringsidkare och sedan leder användaren vidare till den näringsidkare som valts för köp av varan. 

(17)  Molntjänster omfattar många olika verksamheter, som kan levereras enligt olika modeller. Vid tillämpningen av 
detta direktiv omfattar termen molntjänster tjänster som medger åtkomst till en skalbar och elastisk pool av 
delbara dataresurser. Sådana dataresurser omfattar resurser såsom nätverk, servrar eller annan infrastruktur, 
lagring, applikationer och tjänster. Termen skalbar avser dataresurser som leverantören av molntjänster fördelar på 
ett flexibelt sätt, oberoende av resursernas geografiska läge, för att hantera fluktuationer i efterfrågan. Termen 
elastisk pool används för att beskriva dataresurser som avsätts och utnyttjas beroende på efterfrågan för att 
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tillgängliga resurser snabbt ska kunna utökas och minskas i takt med arbetsbördan. Termen delbar används för att 
beskriva dataresurser som tillhandahålls flera användare som delar en gemensam åtkomst till tjänsten där 
behandlingen genomförs separat för varje användare, även om tjänsten tillhandahålls från samma elektroniska 
utrustning. 

(18)  En internetknutpunkts (IXP) uppgift är att koppla samman nätverk. En IXP tillhandahåller inte tillträde till nätverk 
och fungerar inte som transitleverantör eller transitförmedlare. En IXP tillhandahåller inte heller andra tjänster 
utan samband med sammankoppling, även om detta inte hindrar en IXP-leverantör från att tillhandahålla andra 
tjänster. En IXP är till för att sammankoppla nätverk som är tekniskt och organisatoriskt separata. Termen 
autonomt system används för att beskriva ett tekniskt fristående nätverk. 

(19)  Medlemsstaterna bör ansvara för att fastställa vilka enheter som uppfyller kriterierna för definitionen av 
leverantör av samhällsviktiga tjänster. I syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt bör definitionen av 
leverantör av samhällsviktiga tjänster tillämpas konsekvent i alla medlemsstater. I detta syfte föreskriver detta 
direktiv en bedömning av de enheter som är verksamma i specifika sektorer och delsektorer, upprättandet av en 
förteckning över samhällsviktiga tjänster, beaktandet av en gemensam förteckning över sektorsöverskridande 
faktorer för fastställande av om en eventuell incident skulle medföra en betydande störning, en samrådsprocess 
med de berörda medlemsstaterna i de fall där enheter tillhandahåller tjänster i mer än en medlemsstat, och 
samarbetsgruppens stöd vid identifieringsförfarandet. I syfte att säkerställa att eventuella förändringar på 
marknaden återspeglas på ett korrekt sätt bör förteckningen över identifierade leverantörer regelbundet ses över 
av medlemsstaterna och vid behov uppdateras. Medlemsstaterna bör slutligen till kommissionen överlämna den 
information som är nödvändig för att bedöma i vilken utsträckning denna gemensamma metod har gjort det 
möjligt för medlemsstaterna att tillämpa definitionen konsekvent. 

(20)  Vid förfarandet för identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster bör medlemsstaterna, åtminstone för 
varje delsektor som avses i detta direktiv, bedöma vilka tjänster som måste betraktas som viktiga för att 
upprätthålla kritisk samhällelig och ekonomisk verksamhet samt huruvida de enheter som är förtecknade i de 
sektorer och delsektorer som avses i detta direktiv och tillhandahåller dessa tjänster uppfyller kriterierna för 
identifiering av leverantörer. Vid bedömning av huruvida en enhet tillhandahåller en tjänst som är viktig för att 
upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet, är det tillräckligt att undersöka om enheten 
tillhandahåller en tjänst som finns upptagen i förteckningen över samhällsviktiga tjänster. Det bör dessutom 
påvisas att tillhandahållandet av den samhällsviktiga tjänsten är beroende av nätverks- och informationssystem. 
Slutligen bör medlemsstaterna, vid bedömning av huruvida en incident skulle medföra en betydande störning vid 
tillhandahållandet av tjänsten, beakta ett antal sektorsöverskridande faktorer samt, i lämpliga fall, sektorsspecifika 
faktorer. 

(21)  Vid identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster krävs det att leverantören utför en faktisk och reell 
verksamhet med hjälp av en stabil struktur för att den ska anses vara etablerad i en medlemsstat. Den rättsliga 
formen för en sådan struktur bör här, oavsett om det är en filial eller ett dotterbolag med juridisk personlighet, 
inte vara den avgörande faktorn. 

(22)  Det är möjligt att enheter verksamma inom de sektorer och delsektorer som avses i detta direktiv tillhandahåller 
både samhällsviktiga och icke samhällsviktiga tjänster. Inom luftfartssektorn tillhandahåller t.ex. flygplatser 
tjänster som en medlemsstat kan anse vara samhällsviktiga, såsom skötseln av start- och landningsbanorna, men 
också ett antal tjänster som kan betraktas som icke samhällsviktiga, såsom tillhandahållande av butiksområden. 
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster bör omfattas av de specifika säkerhetskraven endast när det gäller tjänster 
som anses vara samhällsviktiga. I syfte att identifiera leverantörer bör medlemsstaterna därför upprätta en 
förteckning över de tjänster som betraktas som samhällsviktiga. 

(23)  Förteckningen över tjänster bör omfatta alla de tjänster som tillhandahålls på en viss medlemsstats territorium 
och som uppfyller kraven enligt detta direktiv. Medlemsstaterna bör kunna lägga till nya tjänster i den befintliga 
förteckningen. Förteckningen över tjänster bör fungera som referenspunkt för medlemsstaterna och möjliggöra 
identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Syftet med förteckningen är att identifiera de typer av 
samhällsviktiga tjänster inom en viss sektor som det hänvisas till i detta direktiv och därmed skilja dem från de 
icke samhällsviktiga tjänster som en enhet med verksamhet inom en viss sektor kan ansvara för. Den förteckning 
över tjänster som varje medlemsstat upprättar skulle utgöra ett ytterligare bidrag till bedömningen av lagstift
ningspraxis inom varje medlemsstat med syftet att säkerställa en övergripande enhetlighet mellan 
medlemsstaternas identifieringsförfaranden. 
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(24)  Om en enhet tillhandahåller en samhällsviktig tjänst i två eller flera medlemsstater, bör dessa medlemsstater vid 
identifieringsförfarandet föra bilaterala eller multilaterala diskussioner med varandra. Denna samrådsprocess är 
avsedd att hjälpa dem att bedöma om leverantören i fråga är av kritisk betydelse när det gäller gränsöverskridande 
inverkan, varigenom varje berörd medlemsstat ges möjlighet att lägga fram sina synpunkter avseende riskerna 
med de tjänster som tillhandahålls. I denna process bör de berörda medlemsstaterna beakta varandras synpunkter, 
och bör i detta avseende kunna begära bistånd från samarbetsgruppen. 

(25)  Till följd av identifieringsförfarandet bör medlemsstaterna vidta nationella åtgärder för att fastställa vilka enheter 
som omfattas av skyldigheter när det gäller säkerhet i nätverks- och informationssystem. Detta skulle kunna 
uppnås genom upprättande av en förteckning över alla leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller genom 
antagande av nationella bestämmelser, inbegripet objektivt mätbara kriterier, såsom leverantörens produktion 
eller antalet användare, som gör det möjligt att fastställa vilka enheter som omfattas av skyldigheter när det gäller 
säkerhet i nätverks- och informationssystem. De nationella åtgärderna, oavsett om de redan har vidtagits eller om 
de vidtas mot bakgrund av detta direktiv, bör omfatta alla rättsliga åtgärder, administrativa åtgärder och strategier 
som möjliggör identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt detta direktiv. 

(26)  För att ge en indikation om betydelsen i förhållande till den berörda sektorn av de identifierade leverantörerna av 
samhällsviktiga tjänster, bör medlemsstaterna beakta dessa leverantörers antal och storlek, till exempel i form av 
marknadsandelar eller den mängd som produceras eller levereras, utan att vara förpliktade att lämna ut uppgifter 
som skulle avslöja vilka leverantörer som har identifierats. 

(27)  För att fastställa om en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av en samhällsviktig 
tjänst, bör medlemsstaterna beakta ett antal olika faktorer, såsom antalet användare som är beroende av tjänsten 
för privata eller yrkesmässiga ändamål. Användningen av tjänsten kan vara direkt, indirekt eller ske genom 
förmedling. Vid bedömningen av en incidents eventuella inverkan på ekonomisk och samhällelig verksamhet eller 
allmän säkerhet, uttryckt i grad och varaktighet, bör medlemsstaterna också bedöma hur länge det sannolikt 
skulle ta tills avbrottet skulle börja ha en negativ inverkan. 

(28)  Utöver de sektorsöverskridande faktorerna bör också sektorsspecifika faktorer beaktas vid fastställelsen av 
huruvida en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av en samhällsviktig tjänst. När 
det gäller energileverantörer kan sådana faktorer omfatta mängden eller andelen producerad nationell el, för 
oljeleverantörer mängden olja per dag, för lufttransport, inbegripet flygplatser och lufttrafikföretag, 
järnvägstransport och kusthamnar andelen nationell trafikmängd och antalet passagerare eller lastningar per år, 
för bankverksamhet eller finansmarknadsinfrastrukturer deras betydelse för systemet på grundval av samlade 
tillgångar eller förhållandet mellan dessa tillgångar och BNP, för hälso- och sjukvårdssektorn antalet patienter som 
leverantören vårdar per år, för produktion, bearbetning och leverans av vatten, volym, antal och typer av 
användare, inbegripet t.ex. sjukhus, offentlig sektor, organisationer och personer) samt förekomsten av alternativa 
vattenkällor för samma geografiska område. 

(29)  För att uppnå och bibehålla en hög nivå på säkerheten i nätverks- och informationssystem bör alla medlemsstater 
ha en nationell strategi för säkerhet i nätverks- och informationssystem genom vilken fastställs de strategiska mål 
och konkreta politiska åtgärder som ska genomföras. 

(30)  Mot bakgrund av skillnaderna i nationella förvaltningsstrukturer och för att skydda befintliga sektorsspecifika 
arrangemang eller unionens tillsyns- och regleringsmyndigheter och undvika överlappning, bör medlemsstaterna 
kunna utse mer än en nationell behörig myndighet med ansvar för att utföra uppgifter som rör säkerheten i de 
nätverks- och informationssystem som används av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av 
digitala tjänster enligt detta direktiv. 

(31)  För att underlätta gränsöverskridande samarbete och kommunikation och för att göra det möjligt att genomföra 
detta direktiv på ett effektivt sätt måste varje medlemsstat, utan att det påverkar sektorsspecifika regleringsar
rangemang, utse en nationell gemensam kontaktpunkt med ansvar för samordningen av frågor angående säkerhet 
i nätverks- och informationssystem och gränsöverskridande samarbete på unionsnivå. Behöriga myndigheter och 
gemensamma kontaktpunkter bör förses med de tekniska och finansiella resurser och personalresurser som de 
behöver för att på ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter som de tilldelas och därmed uppnå målen med 
detta direktiv. Eftersom syftet med detta direktiv är att förbättra den inre marknadens funktion genom att skapa 
tillit och förtroende, måste medlemsstaternas organ kunna samarbeta effektivt med ekonomiska aktörer och ha en 
struktur som är förenlig med detta. 
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(32)  Behöriga myndigheter eller enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (Computer Security Incident Response 
Teams, nedan kallade CSIRT-enheter) bör ta emot rapporter om incidenter. De gemensamma kontaktpunkterna bör 
inte direkt ta emot några rapporter om incidenter, såvida de inte också fungerar som behörig myndighet eller 
som en CSIRT-enhet. En behörig myndighet eller en CSIRT-enhet bör dock kunna ge den gemensamma 
kontaktpunkten i uppgift att vidarebefordra incidentrapporter till de gemensamma kontaktpunkterna i andra 
berörda medlemsstater. 

(33)  För att säkerställa att medlemsstaterna och kommissionen får information på ett ändamålsenligt sätt bör den 
gemensamma kontaktpunkten lämna en sammanfattande rapport till samarbetsgruppen som bör vara 
anonymiserad för att bevara rapporternas konfidentialitet och identiteten på leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster och leverantörer av digitala tjänster, eftersom information om de rapporterande enheternas identitet inte 
krävs för utbyte av bästa praxis inom samarbetsgruppen. Den sammanfattande rapporten bör innehålla uppgifter 
om antalet mottagna incidentrapporter samt information om de rapporterade incidenternas art, såsom vilka typer 
av säkerhetsöverträdelser det rör sig om eller hur allvarliga eller långvariga de varit. 

(34)  Medlemsstaterna bör ha både den tekniska och organisatoriska kapacitet som krävs för att förebygga, upptäcka, 
vidta åtgärder mot och begränsa effekterna av incidenter och risker vad gäller nätverks- och informationssystem. 
Medlemsstater bör därför säkerställa att de har väl fungerande CSIRT-enheter, även kallade incidenthanteringsorgani
sationer (Computer Emergency Response Teams, Cert), som uppfyller grundläggande krav för att garantera effektiv och 
kompatibel kapacitet att hantera incidenter och risker och säkerställa ett effektivt samarbete på unionsnivå. För att 
alla typer av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster ska kunna dra nytta av 
sådan kapacitet och sådant samarbete bör medlemsstaterna säkerställa att alla typer omfattas av en utsedd CSIRT- 
enhet. Med tanke på vikten av internationellt samarbete på området cybersäkerhet, bör CSIRT-enheterna kunna 
delta i internationella samarbetsnätverk utöver det CSIRT-nätverk som inrättas genom detta direktiv. 

(35)  Eftersom de flesta nätverks- och informationssystem drivs privat, är det mycket viktigt med samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster bör 
uppmuntras att upprätta egna informella samarbetsmekanismer för att säkerställa säkerheten i nätverks- och 
informationssystem. Samarbetsgruppen bör vid behov kunna bjuda in berörda parter till diskussionerna. För att 
effektivt uppmuntra utbyte av information och bästa praxis är det mycket viktigt att säkerställa att samarbetet inte 
leder till nackdelar för de leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster som deltar 
i sådana utbyten. 

(36)  Enisa bör bistå medlemsstaterna och kommissionen genom att tillhandahålla expertis och rådgivning och 
underlätta utbytet av bästa praxis. Kommissionen bör samråda med Enisa vid tillämpningen av detta direktiv, och 
medlemsstaterna bör ha möjlighet att göra detta. För att bygga upp kapacitet och kunskap bland medlemsstaterna 
bör samarbetsgruppen också fungera som ett instrument för utbyte av bästa praxis, diskussioner om 
medlemsstaternas kapacitet och beredskap och, på frivillig grund, bistå medlemmarna vid utvärdering av 
nationella strategier för säkerhet i nätverks- och informationssystem, vid kapacitetsuppbyggnad och utvärderingar 
av övningar som avser säkerheten i nätverks- och informationssystem. 

(37)  Medlemsstaterna bör vid behov kunna använda eller anpassa befintliga organisationsstrukturer eller strategier vid 
tillämpningen av detta direktiv. 

(38)  Samarbetsgruppens och Enisas respektive uppgifter är beroende av och kompletterar varandra. Enisa bör generellt 
bistå samarbetsgruppen i utförandet av dess uppgifter i enlighet med Enisas mål enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 526/2013 (1), nämligen att bistå unionens institutioner, organ och byråer samt 
medlemsstaterna med att genomföra de strategier som krävs för att uppfylla rättsliga och regleringsmässiga krav 
på säkerhet i nätverks- och informationssystem i befintliga och framtida unionsrättsakter. Enisa bör särskilt 
tillhandahålla bistånd på de områden som motsvarar dess egna uppgifter enligt förordning (EU) nr 526/2013, 
nämligen att analysera strategier för säkerhet i nätverks- och informationssystem, stödja anordnandet och 
genomförandet av övningar på unionsnivå som avser säkerhet i nätverks- och informationssystem samt utbyta 
information och bästa praxis vad gäller åtgärder för ökad medvetenhet och utbildning. Enisa bör också delta 
i utarbetandet av riktlinjer för sektorsspecifika kriterier för fastställande av hur betydande en incidents inverkan 
är. 
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(39)  I syfte att främja avancerad säkerhet i nätverks- och informationssystem bör samarbetsgruppen vid behov 
samarbeta med berörda unionsinstitutioner, -organ, och -byråer för att utbyta sakkunskap och bästa praxis samt 
ge råd om säkerhetsaspekter på nätverks- och informationssystem som kan påverka deras arbete, samtidigt som 
befintliga arrangemang för utbyte av konfidentiell information respekteras. Vid samarbete med rättsvårdande 
myndigheter om säkerhetsaspekter på nätverks- och informationssystem som kan påverka deras arbete bör 
samarbetsgruppen respektera befintliga informationskanaler och etablerade nätverk. 

(40)  Information om incidenter blir allt mer värdefull för allmänheten och företag, särskilt små och medelstora 
företag. I vissa fall tillhandahålls sådan information redan via webbplatser på nationell nivå, på ett specifikt lands 
språk, och är främst inriktad på incidenter och händelser med en nationell dimension. Eftersom företag i allt 
större utsträckning bedriver gränsöverskridande verksamhet och medborgare använder onlinetjänster, bör 
information om incidenter tillhandahållas i samlad form på unionsnivå. CSIRT-nätverkets sekretariat uppmuntras 
att upprätta en webbplats eller upplåta utrymme åt en särskild sida på en befintlig webbplats, där allmän 
information om allvarliga incidenter i unionen görs tillgänglig för allmänheten. Informationen ska vara särskilt 
inriktad på företags intressen och behov. CSIRT-enheter som deltar i CSIRT-nätverket uppmanas att på frivillig 
grund tillhandahålla den information som ska offentliggöras på denna webbplats, utan att därvid inkludera 
konfidentiell eller känslig information. 

(41)  I fall då information anses vara konfidentiell enligt unionsbestämmelser och nationella bestämmelser om 
affärshemligheter, bör konfidentiell behandling säkerställas vid genomförande av verksamhet och uppfyllande av 
mål enligt detta direktiv. 

(42)  Övningar där incidentscenarier simuleras i realtid är viktiga för att testa medlemsstaternas beredskap och 
samarbete när det gäller säkerhet i nätverks- och informationssystem. Övningsserien CyberEurope, som 
samordnas av Enisa med deltagande av medlemsstaterna är ett användbart verktyg för att testa och utarbeta 
rekommendationer för hur incidenthanteringen på unionsnivå bör förbättras med tiden. Med tanke på att 
medlemsstaterna för närvarande inte har någon skyldighet att vare sig planera eller delta i övningar, bör 
inrättandet av CSIRT-nätverket enligt detta direktiv göra det möjligt för medlemsstaterna att delta i övningar på 
grundval av noggrann planering och strategiska val. Den samarbetsgrupp som inrättas enligt detta direktiv bör 
diskutera de strategiska besluten om övningar, särskilt men inte enbart när det gäller övningarnas regelbundenhet 
och utformningen av scenarierna. Enisa bör i enlighet med sitt mandat stödja anordnandet och genomförandet av 
unionsomfattande övningar genom att tillhandahålla expertis och rådgivning till samarbetsgruppen och CSIRT- 
nätverket. 

(43)  I och med att säkerhetsproblem som påverkar nätverks- och informationssystem är globala till sin natur behövs 
ett närmare internationellt samarbete för att förbättra säkerhetsstandarder och informationsutbyte och för att 
främja ett gemensamt sätt att hantera säkerhetsfrågor. 

(44)  Ansvaret för att säkerställa säkerheten i nätverks- och informationssystemen vilar i hög grad på leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. En riskhanteringskultur, som inbegriper 
riskbedömning och genomförande av säkerhetsåtgärder som är anpassade till riskerna, bör främjas och utvecklas 
genom ändamålsenliga krav i lagstiftning och frivillig branschpraxis. Att skapa trovärdiga och lika konkurrens
villkor är också avgörande för att samarbetsgruppen och CSIRT-nätverket ska fungera effektivt och för att 
säkerställa ett effektivt samarbete från alla medlemsstater. 

(45)  Detta direktiv är tillämpligt endast på offentliga förvaltningar vilka identifieras som leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster. Det är därför medlemsstaternas ansvar att säkerställa säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som används av offentliga förvaltningar som inte omfattas av detta direktiv. 

(46)  Åtgärder för riskhantering omfattar åtgärder för att identifiera alla incidentrisker, för att förebygga, upptäcka och 
hantera incidenter och för att begränsa deras inverkan. Säkerheten i nätverks- och informationssystem omfattar 
lagrade, överförda och behandlade uppgifters säkerhet. 
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(47)  Behöriga myndigheter bör behålla rätten att anta nationella riktlinjer angående de omständigheter under vilka 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster är skyldiga att rapportera incidenter. 

(48)  Många företag i unionen är beroende av leverantörer av digitala tjänster för att tillhandahålla sina tjänster. 
Eftersom vissa digitala tjänster skulle kunna utgöra en viktig resurs för sina användare, inklusive leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster, och dessa användare inte alltid har alternativ tillgängliga, bör detta direktiv också gälla för 
leverantörer av sådana tjänster. För många företag är säkerheten, kontinuiteten och tillförlitligheten hos den typ 
av digitala tjänster som avses i detta direktiv av avgörande betydelse för att företaget ska fungera väl. En störning 
i en sådan digital tjänst kan hindra tillhandahållandet av andra tjänster som är beroende av den och därmed 
påverka viktig ekonomisk och samhällelig verksamhet i unionen. Sådana digitala tjänster skulle därför kunna vara 
av avgörande betydelse för att företag som är beroende av dem ska fungera väl och för dessa företags deltagande 
i den inre marknaden och den gränsöverskridande handeln inom unionen. Leverantörer av digitala tjänster som 
omfattas av detta direktiv är sådana som anses erbjuda digitala tjänster som många företag i unionen i allt högre 
grad är beroende av. 

(49)  Leverantörer av digitala tjänster bör säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till graden av risk för de digitala 
tjänster som de tillhandahåller, med beaktande av den betydelse som deras tjänster har för verksamhet som 
bedrivs av andra företag inom unionen. Graden av risk för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, som ofta är 
viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig och ekonomisk verksamhet, är i praktiken högre än för leverantörer 
av digitala tjänster. Säkerhetskraven för leverantörer av digitala tjänster bör därför vara lindrigare. Leverantörer av 
digitala tjänster bör fritt kunna vidta de åtgärder som de anser lämpliga för att hantera risker för säkerheten 
i deras nätverks- och informationssystem. Leverantörer av digitala tjänster bör, på grund av den gränsöver
skridande arten, omfattas av ett mer harmoniserat tillvägagångssätt på unionsnivå. Genomförandeakter bör 
underlätta fastställandet och genomförandet av sådana åtgärder. 

(50)  Trots att hårdvarutillverkare och mjukvaruutvecklare varken är leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller 
leverantörer av digitala tjänster, ökar deras produkter säkerheten i nätverks- och informationssystem. De spelar 
därför en viktig roll när det gäller att göra det möjligt för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer 
av digitala tjänster att skydda sina nätverks- och informationssystem. Sådana hårdvaru- och mjukvaruprodukter 
omfattas redan av befintliga bestämmelser om produktansvar. 

(51)  De tekniska och organisatoriska åtgärder som leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala 
tjänster åläggs bör inte innebära krav på att någon särskild kommersiell informations- och kommunika
tionsteknisk produkt utformas, utvecklas eller tillverkas på ett visst sätt. 

(52)  Leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster bör säkerställa säkerheten i de 
nätverks- och informationssystem som de använder. Det rör sig framför allt om privata nätverks- och 
informationssystem som antingen förvaltas av deras interna it-personal eller vilkas säkerhet har lagts ut på 
entreprenad. Säkerhets- och rapporteringskraven bör gälla för relevanta leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster, oavsett om de sköter underhållet av sina nätverks- och informationssystem 
internt eller lägger ut uppgifterna på entreprenad. 

(53)  För att undvika oproportionella finansiella och administrativa bördor för leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
och leverantörer av digitala tjänster bör kraven stå i proportion till den risk som det berörda nätverks- och 
informationssystemet utgör, med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen. När det gäller leverantörer av 
digitala tjänster, bör dessa krav inte gälla för mikroföretag och små företag. 

(54)  När offentliga förvaltningar i medlemsstaterna använder tjänster som erbjuds av leverantörer av digitala tjänster, 
särskilt molntjänster, är det möjligt att de från leverantörerna av dessa tjänster vill kräva ytterligare säkerhets
åtgärder utöver dem som leverantörer av digitala tjänster vanligtvis skulle erbjuda i överensstämmelse med kraven 
i detta direktiv. De bör kunna göra detta genom avtalsförpliktelser. 

(55)  Definitionerna av internetbaserade marknadsplatser, internetbaserade sökmotorer och molntjänster i detta direktiv 
är specifika för det här direktivet och påverkar inte andra instrument. 
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(56)  Detta direktiv bör inte hindra medlemsstaterna från att anta nationella åtgärder som innebär krav på offentliga 
organ att säkerställa särskilda säkerhetskrav när de sluter avtal om molntjänster. Alla sådana nationella åtgärder 
bör tillämpas på det berörda offentliga organet och inte på leverantören av molntjänster. 

(57)  Med tanke på de avgörande skillnaderna mellan leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av 
digitala tjänster, särskilt de förstnämndas direkta koppling till fysisk infrastruktur och de senares gränsöver
skridande art, bör harmoniseringsnivån för dessa två grupper av enheter i detta direktiv differentieras. 
Medlemsstaterna bör kunna identifiera de relevanta leverantörerna av samhällsviktiga tjänster och införa strängare 
krav än de som fastställs i detta direktiv. Medlemsstaterna bör inte identifiera leverantörer av digitala tjänster, 
eftersom detta direktiv bör gälla för alla leverantörer av digitala tjänster som omfattas av dess tillämpningsområde. 
Dessutom bör detta direktiv och de genomförandeakter som antas enligt detsamma säkerställa en hög 
harmoniseringsnivå för leverantörer av digitala tjänster med avseende på säkerhets- och rapporteringskrav. Detta 
bör möjliggöra en enhetlig behandling av leverantörer av digitala tjänster i hela unionen, på ett sätt som står 
i proportion till leverantörernas art och den grad av risk de kan utsättas för. 

(58)  Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt unionsrätten bör detta direktiv inte hindra 
medlemsstaterna från att införa säkerhets- och rapporteringskrav för enheter som inte är leverantörer av digitala 
tjänster inom ramen för detta direktivs tillämpningsområde. 

(59)  Behöriga myndigheter bör säkerställa att de upprätthåller informella och tillförlitliga kanaler för 
informationsutbyte. Vid offentliggörande av incidenter som rapporteras till de behöriga myndigheterna bör 
allmänhetens intresse av att få information om hot vägas mot eventuell renomméskada och kommersiell skada 
för de leverantörer av samhällsviktiga tjänster och de leverantörer av digitala tjänster som rapporterar incidenter. 
Vid genomförandet av rapporteringsskyldigheterna bör behöriga myndigheter och CSIRT-enheterna särskilt ta 
hänsyn till behovet av att hålla uppgifter om produkters sårbara aspekter strikt konfidentiella till dess att lämpliga 
säkerhetslösningar släpps. 

(60)  Leverantörer av digitala tjänster bör omfattas av mindre ingripande, reaktiv efterhandstillsyn som är anpassad till 
deras tjänsters och verksamheters art. Den berörda behöriga myndigheten bör därför endast vidta åtgärder när 
den har mottagit bevis – till exempel från leverantören av digitala tjänster själv, från en annan behörig myndighet, 
inbegripet en behörig myndighet i en annan medlemsstat, eller från en tjänsteanvändare – för att en leverantör av 
digitala tjänster inte uppfyller kraven i detta direktiv, särskilt efter en incident. Den behöriga myndigheten bör 
därför inte ha någon allmän skyldighet att utöva tillsyn av leverantörer av digitala tjänster. 

(61)  Behöriga myndigheter bör ha de medel som de behöver för att kunna fullgöra sina förpliktelser, inbegripet 
befogenhet att inhämta tillräckligt med information för att bedöma nivån på säkerheten i nätverks- och 
informationssystem. 

(62)  Incidenter kan vara en följd av brottslig verksamhet, vars förebyggande, utredning och lagföring stöds av 
samordning och samarbete mellan leverantörer av samhällsviktiga tjänster, leverantörer av digitala tjänster, 
behöriga myndigheter och rättsvårdande myndigheter. Om en incident misstänks ha samband med allvarlig 
brottslig verksamhet enligt unionsrätt eller nationell rätt, bör medlemsstaterna uppmuntra leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster att rapportera incidenter som misstänks vara av 
allvarlig brottslig art till de relevanta rättsvårdande myndigheterna. När så är lämpligt är det önskvärt att 
samordningen mellan behöriga myndigheter och rättsvårdande myndigheter i olika medlemsstater underlättas av 
Europeiska it-brottscentrumet (EC3) och Enisa. 

(63)  Säkerheten för personuppgifter undergrävs ofta till följd av incidenter. I detta sammanhang bör behöriga 
myndigheter och dataskyddsmyndigheter samarbeta och utbyta information om alla relevanta frågor för att 
hantera personuppgiftsincidenter till följd av incidenter. 

(64)  Jurisdiktion över leverantörer av digitala tjänster bör tillkomma den medlemsstat där den berörda leverantören av 
digitala tjänster har sitt huvudsakliga etableringsställe i unionen, vilket i princip motsvarar den plats där 
leverantören har sitt huvudkontor i unionen. Det krävs att leverantören utför en faktisk och reell verksamhet med 
hjälp av en stabil struktur för att den ska anses vara etablerad. Den rättsliga formen för en sådan struktur bör här, 
oavsett om det är en filial eller ett dotterbolag med juridisk personlighet, inte vara den avgörande faktorn. Detta 
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kriterium bör inte vara avhängigt av om nätverks- och informationssystemen är fysiskt belägna på en viss plats; 
att sådana system finns och används innebär inte i sig att det rör sig om ett huvudsakligt etableringsställe och 
utgör därför inte ett kriterium för att fastställa det huvudsakliga etableringsstället. 

(65)  En leverantör av digitala tjänster som inte är etablerad i unionen men erbjuder tjänster inom unionen bör utse en 
företrädare. I syfte att fastställa om en sådan leverantör av digitala tjänster erbjuder tjänster inom unionen bör det 
kontrolleras om det är uppenbart att leverantören av digitala tjänster planerar att erbjuda tjänster till personer 
i en eller flera medlemsstater. Enbart den omständigheten att en webbplats tillhörande leverantören av digitala 
tjänster eller en mellanhand, eller en e-postadress och andra kontaktuppgifter, är tillgängliga i unionen, eller att 
ett språk används som allmänt används i det tredjeland där leverantören av digitala tjänster är etablerad, är inte 
tillräcklig för att fastställa en sådan avsikt. Emellertid kan faktorer som att det används ett visst språk eller en viss 
valuta som allmänt används i en eller flera medlemsstater med möjligheten att beställa tjänster på detta andra 
språk, eller att kunder eller användare i unionen omnämns, göra det uppenbart att leverantören av digitala 
tjänster planerar att erbjuda tjänster inom unionen. Företrädaren bör agera på leverantören av digitala tjänsters 
vägnar och det bör vara möjligt för behöriga myndigheter eller CSIRT-enheterna att kontakta företrädaren. 
Företrädaren bör utses uttryckligen genom en skriftlig fullmakt från leverantören av digitala tjänster att agera på 
dess vägnar med avseende på leverantörens skyldigheter enligt detta direktiv, inklusive incidentrapportering. 

(66)  Standardisering av säkerhetskrav är en marknadsdriven process. För att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
säkerhetsstandarder bör medlemsstaterna främja efterlevnad eller överensstämmelse med specificerade standarder 
för att garantera en hög nivå på säkerheten i nätverks- och informationssystem på unionsnivå. Enisa bör bistå 
medlemsstaterna genom rådgivning och riktlinjer. Därför kan det vara lämpligt att utarbeta harmoniserade 
standarder, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (1). 

(67)  Enheter som inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde kan drabbas av incidenter med en betydande 
inverkan på de tjänster som de tillhandahåller. Om dessa enheter anser att det ligger i allmänhetens intresse att 
rapportera förekomsten av sådana incidenter till de berörda myndigheterna i medlemsstaterna, bör de kunna göra 
det på frivillig grund. Sådana rapporter bör behandlas av den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten förutsatt 
att behandlingen inte utgör en oproportionell eller orimlig börda för de berörda medlemsstaterna. 

(68) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförande
befogenheter för att fastställa de förfaranden som krävs för samarbetsgruppens verksamhet och de säkerhets- och 
rapporteringskrav som är tillämpliga på leverantörer av digitala tjänster. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (2). När kommissionen antar 
genomförandeakter om de förfaranden som krävs för samarbetsgruppens verksamhet bör den ta största hänsyn 
till yttrandet från Enisa. 

(69)  När kommissionen antar genomförandeakter om säkerhetskraven för leverantörer av digitala tjänster bör den ta 
största hänsyn till yttrandet från Enisa och samråda med berörda parter. Kommissionen uppmuntras dessutom att 
beakta följande exempel: när det gäller systems och anläggningars säkerhet: fysisk säkerhet och miljösäkerhet, 
funktionssäkerhet, kontroll av åtkomst till nätverks- och informationssystem samt nätverks- och informations
systemens integritet; när det gäller incidenthantering: incidenthanteringsförfaranden, kapacitet att upptäcka 
incidenter, incidentrapportering och kommunikation; när det gäller driftskontinuitetshantering: strategier för 
tjänstekontinuitet samt beredskapsplaner, kapacitet för katastrofberedskap; när det gäller övervakning, revision 
och testning: strategier för övervakning och loggning, beredskapsövningar, testning av nätverks- och 
informationssystem, säkerhetsbedömningar och övervakning av efterlevnaden. 

(70)  Vid genomförandet av detta direktiv bör kommissionen på lämpligt sätt samarbeta med relevanta 
sektorskommittéer och organ som inrättas på unionsnivå inom de områden som omfattas av detta direktiv. 
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(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring 
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(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer 
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). 



(71)  Detta direktiv bör med jämna mellanrum ses över av kommissionen i samråd med berörda parter, främst i syfte 
att avgöra behovet av ändringar med hänsyn till samhällsutvecklingen, den politiska utvecklingen, den tekniska 
utvecklingen eller ändrade marknadsvillkor. 

(72)  Utbytet av information om risker och incidenter inom samarbetsgruppen och CSIRT-nätverket och uppfyllandet 
av kravet att rapportera incidenter till de behöriga nationella myndigheterna eller CSIRT-enheterna kan kräva 
behandling av personuppgifter. Sådan behandling bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG (1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2). Vid tillämpningen av detta 
direktiv bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (3) tillämpas där så är lämpligt. 

(73)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 och avgav ett 
yttrande den 14 juni 2013 (4). 

(74)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att uppnå en hög gemensam nivå på säkerheten i nätverks- och 
informationssystem i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på 
grund av åtgärdens verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen 
i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(75)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till respekt för privatliv och 
kommunikationer, skydd av personuppgifter, näringsfriheten, rätten till egendom, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och rätten att yttra sig. Detta direktiv bör genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. I detta direktiv fastställs åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och 
informationssystem inom unionen, i syfte att förbättra den inre marknadens funktion. 

2. Direktivet omfattar i detta syfte följande: 

a)  Det fastställer skyldigheter för alla medlemsstater att anta en nationell strategi för säkerhet i nätverks- och 
informationssystem. 

b)  Det inrättar en samarbetsgrupp i syfte att stödja och underlätta strategiskt samarbete och utbyte av information 
mellan medlemsstaterna och att utveckla förtroende och tillit mellan dem. 

c)  Det inrättar ett nätverk för enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (nedan kallat CSIRT-nätverket) i syfte att 
bidra till utvecklingen av förtroende och tillit mellan medlemsstaterna och främja ett snabbt och effektivt operativt 
samarbete. 
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(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutio
nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). 

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). 

(4) EUT C 32, 4.2.2014, s. 19. 



d)  Det fastställer säkerhets- och rapporteringskrav för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och för leverantörer av 
digitala tjänster. 

e)  Det fastställer skyldigheter för medlemsstaterna att utse nationella behöriga myndigheter, gemensamma 
kontaktpunkter och CSIRT-enheter med uppgifter som har anknytning till säkerheten i nätverks- och 
informationssystem. 

3. Säkerhets- och rapporteringskraven enligt detta direktiv ska inte tillämpas på företag som omfattas av kraven 
i artiklarna 13a och 13b i direktiv 2002/21/EG eller på leverantörer av betrodda tjänster som omfattas av kraven 
i artikel 19 i förordning (EU) nr 910/2014. 

4. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 2008/114/EG (1) eller Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/93/EU (2) och 2013/40/EU (3). 

5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 346 i EUF-fördraget får information som är konfidentiell enligt uni
onsbestämmelser och nationella bestämmelser, såsom bestämmelser om affärshemligheter, utbytas med kommissionen 
och andra relevanta myndigheter endast när sådant utbyte är nödvändigt för att tillämpa detta direktiv. Den information 
som utbyts ska begränsas till vad som är relevant och proportionellt för ändamålet med utbytet. Vid sådant utbyte ska 
informationens konfidentialitet bevaras och säkerhetsintressen och kommersiella intressen hos leverantörer av såväl 
samhällsviktiga tjänster som digitala tjänster skyddas. 

6. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas åtgärder för att skydda sina väsentliga statliga funktioner, särskilt för 
att skydda den nationella säkerheten, inklusive åtgärder för skydd av information vars avslöjande medlemsstaterna anser 
strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen, och för att upprätthålla lag och ordning, särskilt för att möjliggöra 
utredning, upptäckt och lagföring av brott. 

7. Om det i en sektorsspecifik unionsrättsakt föreskrivs krav på att leverantörer av samhällsviktiga tjänster eller 
leverantörer av digitala tjänster antingen ska säkerställa säkerheten i sina nätverks- och informationssystem eller 
rapportera incidenter, ska bestämmelserna i den sektorsspecifika unionsrättsakten tillämpas, förutsatt att verkan av 
kraven i fråga minst motsvarar verkan av skyldigheterna i detta direktiv. 

Artikel 2 

Behandling av personuppgifter 

1. Behandling av personuppgifter enligt detta direktiv ska ske i enlighet med direktiv 95/46/EG. 

2. Behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner och organ enligt detta direktiv ska ske 
i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001. 

Artikel 3 

Minimiharmonisering 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.10 eller medlemsstaternas skyldigheter enligt unionsrätten får 
medlemsstaterna anta eller behålla bestämmelser som syftar till att uppnå en högre nivå på säkerheten i nätverks- och 
informationssystem. 
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(1) Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och 
bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75). 

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1). 

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av 
rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8). 



Artikel 4 

Definitioner 

I detta direktiv avses med  

1. nätverks- och informationssystem: 

a)  ett elektroniskt kommunikationsnät enligt artikel 2 a i direktiv 2002/21/EG, 

b)  en enhet eller en grupp enheter som är sammankopplade eller hör samman med varandra, av vilka en eller flera 
genom ett program utför automatisk behandling av digitala uppgifter, eller 

c)  digitala uppgifter som lagras, behandlas, hämtas eller överförs med sådana hjälpmedel som omfattas av leden 
a och b för att de ska kunna drivas, användas, skyddas och underhållas, 

2. säkerhet i nätverks- och informationssystem: nätverks- och informationssystems förmåga att vid en viss tillförlitlig
hetsnivå motstå åtgärder som undergräver tillgängligheten, riktigheten, integriteten eller konfidentialiteten hos 
lagrade eller överförda eller behandlade uppgifter eller hos de besläktade tjänster som erbjuds genom eller är 
tillgängliga via dessa nätverks- och informationssystem,  

3. nationell strategi för säkerheten i nätverks- och informationssystem: en ram med strategiska mål och prioriteringar för 
säkerhet i nätverks- och informationssystem på nationell nivå,  

4. leverantör av samhällsviktiga tjänster: en offentlig eller privat enhet av en typ som avses i bilaga II vilken uppfyller 
kriterierna i artikel 5.2,  

5. digital tjänst: en tjänst i den mening som avses i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2015/1535 (1) av en typ som anges i bilaga III,  

6. leverantör av digitala tjänster: en juridisk person som tillhandahåller en digital tjänst,  

7. incident: en händelse med en faktisk negativ inverkan på säkerheten i nätverks- och informationssystem,  

8. incidenthantering: alla förfaranden som stöder upptäckt, analys och begränsning av en incident och åtgärder mot en 
incident,  

9. risk: en rimligen identifierbar omständighet eller händelse med en potentiell negativ inverkan på säkerheten 
i nätverks- och informationssystem,  

10. företrädare: en i unionen etablerad fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts att agera för en leverantör 
av digitala tjänster som inte är etablerad i unionen, till vilken en behörig nationell myndighet eller en CSIRT-enhet 
kan vända sig, i stället för till leverantören av digitala tjänster, i frågor som gäller de skyldigheter som leverantören 
av digitala tjänster har enligt detta direktiv,  

11. standard: en standard i den mening som avses i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1025/2012,  

12. specifikation: en teknisk specifikation i den mening som avses i artikel 2.4 i förordning (EU) nr 1025/2012,  

13. internetknutpunkt (IXP): en nätfacilitet som möjliggör sammankoppling av mer än två oberoende autonoma system, 
främst i syfte att underlätta utbytet av internettrafik; en IXP tillhandahåller sammankoppling enbart för autonoma 
system och kräver inte att den internettrafik som passerar mellan två deltagande autonoma system passerar genom 
ett tredje autonomt system och ändrar inte heller trafiken eller påverkar den på något annat sätt,  

14. domännamnssystem (DNS): ett hierarkiskt, distribuerat namngivningssystem i ett nätverk som hanterar 
domännamnsförfrågningar, 
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(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska 
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1). 



15. leverantör av DNS-tjänst: en enhet som tillhandahåller DNS-tjänster på internet,  

16. registreringsenhet för toppdomäner: en enhet som administrerar och förvaltar registreringen av internetdomännamn 
under en specifik toppdomän,  

17. internetbaserad marknadsplats: en digital tjänst som gör det möjligt för konsumenter och/eller näringsidkare enligt 
definitionen i artikel 4.1 a respektive 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU (1) att ingå 
internetbaserade köpeavtal eller tjänsteavtal med näringsidkare antingen på webbplatsen för den internetbaserade 
marknadsplatsen eller på en webbplats tillhörande en näringsidkare där datatjänster som tillhandahålls av en 
internetbaserad marknadsplats används,  

18. internetbaserad sökmotor: en digital tjänst som gör det möjligt för användare att göra sökningar på i princip alla 
webbplatser eller webbplatser på ett visst språk på grundval av en förfrågan om vilket ämne som helst i form av ett 
nyckelord, en fras eller annan inmatning och som returnerar länkar som innehåller information om det begärda 
innehållet,  

19. molntjänster: en digital tjänst som möjliggör tillgång till en skalbar och elastisk pool av delbara dataresurser. 

Artikel 5 

Identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 

1. Senast den 9 november 2018 ska medlemsstaterna, för varje sektor och delsektor som avses i bilaga II, identifiera 
de leverantörer av samhällsviktiga tjänster som är etablerade på deras territorium. 

2. Kriterierna för identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt artikel 4.4 ska vara följande: 

a)  En enhet tillhandahåller en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig och/eller ekonomisk 
verksamhet, 

b)  tillhandahållandet av denna tjänst är beroende av nätverks- och informationssystem, och 

c)  en incident skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av tjänsten. 

3. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 ska varje medlemsstat upprätta en förteckning över de tjänster som 
avses i punkt 2 a. 

4. Med avseende på tillämpningen av punkt 1 gäller att om en enhet tillhandahåller en tjänst som avses i punkt 2 a 
i två eller flera medlemsstater, ska dessa medlemsstater samråda med varandra. Detta samråd ska äga rum innan ett 
beslut om identifiering fattas. 

5. Medlemsstaterna ska regelbundet och minst vartannat år efter den 9 maj 2018 se över och vid behov uppdatera 
förteckningen över identifierade leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 

6. Samarbetsgruppens roll ska, i överensstämmelse med de uppgifter som anges i artikel 11, vara att hjälpa 
medlemsstaterna att tillämpa ett enhetligt tillvägagångssätt i förfarandet för identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster. 

7. Med avseende på den översyn som avses i artikel 23 ska medlemsstaterna, senast den 9 november 2018 och 
därefter vartannat år, tillhandahålla kommissionen den information som är nödvändig för att kommissionen ska kunna 
bedöma genomförandet av detta direktiv, särskilt enhetligheten i medlemsstaternas tillvägagångssätt för identifiering av 
leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Denna information ska omfatta åtminstone 

a)  nationella åtgärder som gör det möjligt att identifiera leverantörer av samhällsviktiga tjänster, 
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(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om 
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b)  den förteckning över tjänster som avses i punkt 3, 

c)  det antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som har identifierats för varje sektor som avses i bilaga II samt en 
uppgift om deras betydelse för den sektorn, 

d)  tröskelvärden, om sådana finns, för att fastställa den relevanta leveransnivån med hänvisning till det antal användare 
som är beroende av tjänsten i enlighet med artikel 6.1 a eller till betydelsen av den specifika leverantören av 
samhällsviktiga tjänster i enlighet med artikel 6.1 f. 

I syfte att bidra till tillhandahållandet av jämförbar information får kommissionen, med största hänsyn till yttrandet från 
Enisa, anta lämpliga tekniska riktlinjer om parametrar för den information som avses i denna punkt. 

Artikel 6 

Betydande störning 

1. När medlemsstaterna fastställer om en störning är betydande enligt artikel 5.2 c, ska de beakta åtminstone följande 
sektorsöverskridande faktorer: 

a)  Det antal användare som är beroende av den tjänst som den berörda enheten tillhandahåller. 

b)  Hur beroende andra sektorer enligt bilaga II är av den tjänst som enheten tillhandahåller. 

c)  Vilken inverkan incidenter skulle kunna ha på ekonomisk och samhällelig verksamhet eller allmän säkerhet, uttryckt 
i grad och varaktighet. 

d)  Enhetens marknadsandel. 

e)  Hur stort geografiskt område som skulle kunna påverkas av en incident. 

f)  Enhetens betydelse för upprätthållandet av en tillräcklig tjänstenivå, med beaktande av tillgången till alternativa sätt 
för att tillhandahålla tjänsten. 

2. För att fastställa huruvida en incident skulle medföra en betydande störning ska medlemsstaterna även, i lämpliga 
fall, beakta sektorsspecifika faktorer. 

KAPITEL II 

NATIONELLA RAMAR FÖR SÄKERHETEN I NÄTVERKS- OCH INFORMATIONSSYSTEM 

Artikel 7 

Nationell strategi för säkerhet i nätverks- och informationssystem 

1. Varje medlemsstat ska anta en nationell strategi för säkerhet i nätverks- och informationssystem som fastställer 
strategiska mål och lämpliga politiska åtgärder och lagstiftningsåtgärder för att uppnå och bibehålla en hög nivå på 
säkerheten i nätverks- och informationssystem och som täcker åtminstone de sektorer som avses i bilaga II och de 
tjänster som avses i bilaga III. Den nationella strategin för säkerhet i nätverks- och informationssystem ska i synnerhet 
omfatta följande: 

a)  Målen och prioriteringarna i den nationella strategin för säkerhet i nätverks- och informationssystem. 
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b)  En styrningsram för att uppnå målen och prioriteringarna i den nationella strategin för säkerhet i nätverks- och 
informationssystem, inklusive offentliga organs och andra berörda aktörers roller och ansvarsområden. 

c)  Identifiering av beredskaps-, svars- och återhämtningsåtgärder, inklusive samarbete mellan offentlig och privat sektor. 

d)  Uppgift om program för utbildning och åtgärder för ökad medvetenhet rörande den nationella strategin för säkerhet 
i nätverks- och informationssystem. 

e)  Uppgift om forsknings- och utvecklingsplaner rörande den nationella strategin för säkerhet i nätverks- och 
informationssystem. 

f)  En riskbedömningsplan för identifiering av risker. 

g)  En förteckning över de olika aktörer som deltar i genomförandet av den nationella strategin för säkerhet i nätverks- 
och informationssystem. 

2. Medlemsstaterna får begära Enisas bistånd vid utarbetandet av nationella strategier för säkerhet i nätverks- och 
informationssystem. 

3. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina nationella strategier för säkerhet i nätverks- och 
informationssystem inom tre månader från deras antagande. Härvid får medlemstaterna utesluta delar av strategin som 
rör nationell säkerhet. 

Artikel 8 

Nationella behöriga myndigheter och gemensam kontaktpunkt 

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera nationella behöriga myndigheter för säkerhet i nätverks- och 
informationssystem (nedan kallad den behöriga myndigheten), åtminstone för de sektorer som avses i bilaga II och de 
tjänster som avses i bilaga III. Medlemsstaterna får tilldela en eller flera befintliga myndigheter denna roll. 

2. De behöriga myndigheterna ska övervaka tillämpningen av detta direktiv på nationell nivå. 

3. Varje medlemsstat ska utse en gemensam nationell kontaktpunkt för säkerhet i nätverks- och informationssystem 
(nedan kallad den gemensamma kontaktpunkten). Medlemsstaterna får tilldela en befintlig myndighet denna roll. Om en 
medlemsstat bara utser en behörig myndighet, ska denna behöriga myndighet också vara den gemensamma 
kontaktpunkten. 

4. Den gemensamma kontaktpunkten ska utöva en sambandsfunktion för att säkerställa gränsöverskridande 
samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och med de berörda myndigheterna i andra medlemsstater samt med 
den samarbetsgrupp som avses i artikel 11 och det CSIRT-nätverk som avses i artikel 12. 

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna och de gemensamma kontaktpunkterna har 
tillräckliga resurser för att på ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter de tilldelas och därigenom uppnå målen med 
detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa att de utsedda företrädarna samarbetar på ett effektivt och säkert sätt 
i samarbetsgruppen. 

6. De behöriga myndigheterna och den gemensamma kontaktpunkten ska, när så är lämpligt och i överensstämmelse 
med nationell rätt, samråda och samarbeta med de relevanta nationella rättsvårdande myndigheterna och de nationella 
dataskyddsmyndigheterna. 

7. Varje medlemsstat ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om utnämningen av den behöriga myndigheten 
och den gemensamma kontaktpunkten och deras uppgifter samt alla senare ändringar. Varje medlemsstat ska 
offentliggöra utnämningen av den behöriga myndigheten och den gemensamma kontaktpunkten. Kommissionen ska 
offentliggöra förteckningen över utsedda gemensamma kontaktpunkter. 
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Artikel 9 

Enheter för hantering av it-säkerhetsincidenter (CSIRT-enheter) 

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera CSIRT-enheter som ska uppfylla kraven i punkt 1 i bilaga I, som täcker 
åtminstone de sektorer som avses i bilaga II och de tjänster som avses i bilaga III och som ansvarar för hanteringen av 
incidenter och risker i enlighet med ett tydligt fastställt förfarande. En CSIRT-enhet får inrättas inom en behörig 
myndighet. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att CSIRT-enheterna har de resurser som de behöver för att effektivt utföra sina 
uppgifter enligt punkt 2 i bilaga I. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras CSIRT-enheter samarbetar på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt i det 
CSIRT-nätverk som avses i artikel 12. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att deras CSIRT-enheter har tillgång till lämplig, säker och motståndskraftig 
kommunikations- och informationsinfrastruktur på nationell nivå. 

4. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina CSIRT-enheters uppgifter samt om huvudinslagen i deras 
incidenthanteringsförfarande. 

5. Medlemsstaterna får begära Enisas bistånd vid inrättandet av nationella CSIRT-enheter. 

Artikel 10 

Samarbete på nationell nivå 

1. Om den behöriga myndigheten, den gemensamma kontaktpunkten och CSIRT-enheten i en och samma 
medlemsstat är separata, ska de samarbeta när det gäller fullgörandet av skyldigheterna enligt detta direktiv. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att antingen de behöriga myndigheterna eller CSIRT-enheterna mottar 
incidentrapporter som lämnas in i enlighet med detta direktiv. Om en medlemsstat beslutar att CSIRT-enheterna inte ska 
motta rapporter ska CSIRT-enheterna, i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina uppgifter, beviljas 
tillgång till uppgifter om incidenter som rapporterats av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt artikel 14.3 
och 14.5, eller av leverantörer av digitala tjänster enligt artikel 16.3 och 16.6. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna eller CSIRT-enheterna informerar de gemensamma 
kontaktpunkterna om incidentrapporter som lämnats in i enlighet med detta direktiv. 

Den gemensamma kontaktpunkten ska senast den 9 augusti 2018, och därefter en gång om året, lämna en 
sammanfattande rapport till samarbetsgruppen om de rapporter som mottagits, inklusive antalet rapporter och de 
rapporterade incidenternas art, samt om vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 14.3, 14.5, 16.3 
och 16.6. 

KAPITEL III 

SAMARBETE 

Artikel 11 

Samarbetsgrupp 

1. För att stödja och underlätta strategiskt samarbete och utbyte av information mellan medlemsstaterna och skapa 
förtroende och tillit, och i syfte att uppnå en hög gemensam nivå på säkerheten i nätverks- och informationssystem 
i unionen, inrättas härmed en samarbetsgrupp. 
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Samarbetsgruppen ska utföra sina uppgifter på grundval av tvååriga arbetsprogram enligt punkt 3 andra stycket. 

2. Samarbetsgruppen ska bestå av företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och Enisa. 

När så är lämpligt får samarbetsgruppen bjuda in företrädare för de berörda parterna att delta i arbetet. 

Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatet. 

3. Samordningsgruppen ska ha följande uppgifter: 

a)  Tillhandahålla strategisk vägledning för verksamheten i det CSIRT-nätverk som inrättas enligt artikel 12. 

b)  Utbyta bästa praxis om informationsutbyte angående incidentrapportering enligt artiklarna 14.3, 14.5, 16.3 
och 16.6. 

c) Utbyta bästa praxis mellan medlemsstaterna och, i samarbete med Enisa, bistå medlemsstaterna med kapacitets
uppbyggnad för att säkerställa säkerheten i nätverks- och informationssystem. 

d)  Diskutera medlemsstaternas förmåga och beredskap samt utvärdera, på frivillig grund, nationella strategier för 
säkerhet i nätverks- och informationssystem och CSIRT-enheternas effektivitet och identifiera bästa praxis. 

e)  Utbyta information och bästa praxis vad gäller åtgärder för ökad medvetenhet och utbildning. 

f)  Utbyta information och bästa praxis om forskning och utveckling vad gäller säkerhet i nätverks- och 
informationssystem. 

g)  Vid behov utbyta erfarenheter om frågor som rör säkerhet i nätverks- och informationssystem med unionens 
berörda institutioner, organ och byråer. 

h)  Diskutera de standarder och specifikationer som avses i artikel 19 med företrädare för de relevanta europeiska 
standardiseringsorganen. 

i)  Samla in information om bästa praxis vad gäller risker och incidenter. 

j)  Årligen studera de sammanfattande rapporter som avses i artikel 10.3 andra stycket. 

k)  Diskutera arbetet med övningar som avser säkerhet i nätverks- och informationssystem och utbildning, inklusive det 
arbete som utförs av Enisa. 

l)  Med Enisas bistånd utbyta bästa praxis för medlemsstaternas identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, 
inklusive i samband med beroende, vad gäller risker och incidenter, som sträcker sig över gränser. 

m)  Diskutera metoder för rapportering av incidentrapporter enligt artiklarna 14 och 16. 

Samarbetsgruppen ska, senast den 9 februari 2018 och därefter vartannat år, utarbeta ett arbetsprogram med åtgärder 
som ska vidtas för att genomföra dess mål och uppgifter, som ska överensstämma med målen för detta direktiv. 

4. Med avseende på den översyn som avses i artikel 23 ska samarbetsgruppen, senast den 9 augusti 2018 och 
därefter med 1,5 års mellanrum, utarbeta en rapport med en bedömning av erfarenheterna av det strategiska samarbetet 
enligt den här artikeln. 

5. Kommissionen ska anta genomförandeakter i vilka fastställs de förfaranden som krävs för samarbetsgruppens 
verksamhet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2. 
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Vid tillämpningen av första stycket ska kommissionen senast den 9 februari 2017 förelägga den kommitté som avses 
i artikel 22.1 det första utkastet till genomförandeakt. 

Artikel 12 

CSIRT-nätverk 

1. För att bidra till utvecklingen av förtroende och tillit mellan medlemsstaterna och för att främja snabbt och 
effektivt operativt samarbete inrättas härmed ett nätverk för nationella CSIRT-enheter. 

2. CSIRT-nätverket ska bestå av företrädare för medlemsstaternas CSIRT-enheter och Cert-EU. Kommissionen ska 
delta i CSIRT-nätverket som observatör. Enisa ska tillhandahålla sekretariatet och aktivt stödja samarbetet mellan CSIRT- 
enheterna. 

3. CSIRT-nätverket ska ha följande uppgifter: 

a)  Utbyta information om CSIRT-enheternas tjänster, verksamhet och samarbetskapacitet. 

b)  På begäran av en företrädare för en CSIRT-enhet från en medlemsstat som kan komma att påverkas av en incident, 
utbyta och diskutera ej kommersiellt känsliga uppgifter rörande incidenten och dithörande risker; en CSIRT-enhet 
från en medlemsstat kan dock neka att bidra till diskussionen om det finns en risk för att det skulle skada 
utredningen av incidenten. 

c)  På frivillig grund utbyta och tillgängliggöra icke-konfidentiella uppgifter om enskilda incidenter. 

d)  På begäran av en företrädare för en medlemsstats CSIRT-enhet, diskutera och om möjligt utarbeta en samordnad 
åtgärd till följd av en incident som har upptäckts inom den medlemsstatens jurisdiktion. 

e)  Stödja medlemsstaterna i hanteringen av gränsöverskridande incidenter på grundval av deras frivilliga ömsesidiga 
bistånd. 

f)  Diskutera, utforska och identifiera ytterligare former av operativt samarbete, inklusive med avseende på 

i)  kategorier av risker och incidenter, 

ii)  tidiga varningar, 

iii)  ömsesidigt bistånd, 

iv)  principer och metoder för samordning, när medlemsstaterna vidtar åtgärder mot gränsöverskridande risker och 
incidenter. 

g)  Informera samarbetsgruppen om sin verksamhet och om ytterligare former av operativt samarbete som diskuterats 
enligt led f samt begära vägledning i sistnämnda avseende. 

h)  Diskutera lärdomar från övningar som avser säkerhet i nätverks- och informationssystem, inklusive från sådana som 
organiserats av Enisa. 

i)  På begäran av en enskild CSIRT-enhet, diskutera den enhetens kapacitet och beredskap. 

j)  Utfärda riktlinjer för att underlätta konvergens mellan operativ praxis med avseende på tillämpningen av 
bestämmelserna i denna artikel om operativt samarbete. 

4. Med avseende på den översyn som avses i artikel 23 ska CSIRT-nätverket, senast den 9 augusti 2018 och därefter 
med 1,5 års mellanrum, utarbeta en rapport med en bedömning av erfarenheterna av det operativa samarbetet enligt 
denna artikel, inklusive slutsatser och rekommendationer. Rapporten ska även föreläggas samarbetsgruppen. 

5. CSIRT-nätverket ska fastställa sin arbetsordning. 
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Artikel 13 

Internationellt samarbete 

Unionen får i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget ingå internationella avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer, och därvid tillåta och organisera deras deltagande i vissa av samarbetsgruppens verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av att säkerställa ändamålsenligt skydd av uppgifter. 

KAPITEL IV 

SÄKERHET I NÄTVERKS- OCH INFORMATIONSSYSTEM SOM ANVÄNDS AV LEVERANTÖRER AV 
SAMHÄLLSVIKTIGA TJÄNSTER 

Artikel 14 

Säkerhetskrav och incidentrapportering 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av samhällsviktiga tjänster vidtar ändamålsenliga och 
proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder i sin verksamhet. Med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen ska dessa 
åtgärder säkerställa en nivå på säkerheten i nätverks- och informationssystem som är lämplig i förhållande till den 
föreliggande risken. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av samhällsviktiga tjänster vidtar lämpliga åtgärder för att 
förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i nätverks- och informationssystem som 
används för att tillhandahålla sådana samhällsviktiga tjänster, i syfte att säkerställa kontinuiteten i dessa tjänster. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål till den behöriga 
myndigheten eller CSIRT-enheten rapporterar incidenter som har en betydande inverkan på kontinuiteten i de 
samhällsviktiga tjänster som de tillhandahåller. Rapporterna ska innehålla information som gör det möjligt för den 
behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten att fastställa incidentens eventuella gränsöverskridande verkningar. 
Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den rapporterande parten. 

4. För att avgöra om en incident har en betydande inverkan ska hänsyn framför allt tas till följande faktorer: 

a)  Det antal användare som påverkas av störningen av den samhällsviktiga tjänsten. 

b)  Hur länge incidenten varar. 

c)  Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten. 

5. Mot bakgrund av informationen i rapporten från leverantören av den samhällsviktiga tjänsten ska den behöriga 
myndigheten eller CSIRT-enheten informera den eller de andra berörda medlemsstaterna, om incidenten har en 
betydande inverkan på kontinuiteten i samhällsviktiga tjänster i den medlemsstaten. Därvid ska den behöriga 
myndigheten eller CSIRT-enheten, i enlighet med unionsrätten eller med nationell lagstiftning som är förenlig med 
unionsrätten, bevara nämnda leverantörs säkerhetsintressen och kommersiella intressen samt konfidentialiteten hos 
informationen i leverantörens rapport. 

När omständigheterna tillåter ska den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten förse den rapporterande leverantören 
av samhällsviktiga tjänster med relevant information om uppföljningen av rapporten, såsom information som skulle 
kunna bidra till effektiv hantering av incidenten. 

På begäran av den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten ska den gemensamma kontaktpunkten vidarebefordra 
rapporter enligt första stycket till gemensamma kontaktpunkter i andra medlemsstater som påverkats av incidenten. 

6. Efter samråd med den rapporterande leverantören av samhällsviktiga tjänster får den behöriga myndigheten eller 
CSIRT-enheten informera allmänheten om enskilda incidenter, om allmänheten behöver känna till dem för att det ska 
vara möjligt att förhindra en incident eller åtgärda en pågående incident. 
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7. Behöriga myndigheter som agerar tillsammans inom samarbetsgruppen får utarbeta och anta riktlinjer för under 
vilka omständigheter leverantörer av samhällsviktiga tjänster är skyldiga att rapportera incidenter, inklusive riktlinjer om 
vilka faktorer som ska användas för att fastställa om en incident har betydande inverkan enligt punkt 4. 

Artikel 15 

Genomförande och efterlevnad 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter och medel de behöver för att 
bedöma huruvida leverantörer av samhällsviktiga tjänster uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 14 och effekterna 
därav på säkerheten i nätverks- och informationssystem. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de befogenheter och medel som krävs för att 
ålägga leverantörer av samhällsviktiga tjänster att tillhandahålla 

a)  den information som är nödvändig för att bedöma säkerheten i deras nätverks- och informationssystem, inbegripet 
dokumenterade säkerhetsprinciper, 

b)  bevis för ett effektivt genomförande av säkerhetsprinciper, såsom resultaten av en säkerhetsrevision utförd av den 
behöriga myndigheten eller en auktoriserad revisor och, i det senare fallet, att ge den behöriga myndigheten tillgång 
till resultaten, inklusive de underliggande bevisen. 

När den behöriga myndigheten begär sådan information eller sådana bevis ska den uppge syftet med begäran och 
precisera vilken information som krävs. 

3. Efter att ha bedömt information eller resultat av säkerhetsrevisioner enligt punkt 2, får den behöriga myndigheten 
utfärda bindande anvisningar till leverantörerna av samhällsviktiga tjänster om hur de ska avhjälpa de identifierade 
bristerna. 

4. Den behöriga myndigheten ska ha ett nära samarbete med dataskyddsmyndigheter när den åtgärdar incidenter som 
medför personuppgiftsincidenter. 

KAPITEL V 

SÄKERHET I NÄTVERKS- OCH INFORMATIONSSYSTEM SOM ANVÄNDS AV LEVERANTÖRER AV 
DIGITALA TJÄNSTER 

Artikel 16 

Säkerhetskrav och incidentrapportering 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av digitala tjänster utarbetar och vidtar ändamålsenliga och 
proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som de använder när de tillhandahåller sådana tjänster som avses i bilaga III inom unionen. Med 
beaktande av den senaste tekniska utvecklingen ska dessa åtgärder säkerställa en nivå på säkerheten i nätverks- och 
informationssystem som är lämplig i förhållande till den föreliggande risken, varvid hänsyn ska tas till 

a)  säkerheten i system och anläggningar, 

b)  incidenthantering, 

c)  hantering av driftskontinuitet, 

d)  övervakning, revision och testning, 

e)  efterlevnad av internationella standarder. 
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2. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av digitala tjänster vidtar åtgärder för att förebygga och minimera 
den inverkan som incidenter som påverkar säkerheten i deras nätverks- och informationssystem har på de tjänster som 
avses i bilaga III och som erbjuds inom unionen, i syfte att säkerställa kontinuiteten i dessa tjänster. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av digitala tjänster utan onödigt dröjsmål till den behöriga 
myndigheten eller CSIRT-enheten rapporterar alla incidenter som har en avsevärd inverkan på tillhandahållandet av en 
tjänst som avses i bilaga III och som de erbjuder inom unionen. Rapporterna ska innehålla information som gör det 
möjligt för den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten att fastställa vilken betydelse eventuell gränsöverskridande 
inverkan har. Rapportering ska inte medföra ökat ansvar för den rapporterande parten. 

4. För att fastställa om en incident har en avsevärd inverkan ska hänsyn framför allt tas till följande faktorer: 

a)  Det antal användare som påverkas av incidenten, framför allt användare som är beroende av tjänsten för att kunna 
tillhandahålla sina egna tjänster. 

b)  Hur länge incidenten varar. 

c)  Hur stort geografiskt område som påverkas av incidenten. 

d)  I vilken utsträckning incidenten stör tjänstens funktion. 

e)  I vilken utsträckning incidenten inverkar på den ekonomiska och samhälleliga verksamheten. 

Skyldigheten att rapportera en incident ska endast gälla om leverantören av digitala tjänster har tillgång till den 
information som behövs för att bedöma en incidents inverkan mot bakgrund av de faktorer som avses i första stycket. 

5. Om en leverantör av samhällsviktiga tjänster är beroende av en tredjepartsleverantör av digitala tjänster för 
tillhandahållandet av en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig och ekonomisk verksamhet, ska 
leverantören av samhällsviktiga tjänster rapportera varje betydande inverkan på kontinuiteten i de samhällsviktiga 
tjänsterna till följd av en incident som påverkar leverantören av digitala tjänster. 

6. Om så är lämpligt, och särskilt om den incident som avses i punkt 3 berör två eller flera medlemsstater, ska den 
behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten informera andra medlemsstater som påverkats. Därvid ska de behöriga 
myndigheterna, CSIRT-enheter och gemensamma kontaktpunkter, i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning 
som är förenlig med unionsrätten, bevara leverantören av digitala tjänsters säkerhetsintressen och kommersiella intressen 
samt den tillhandahållna informationens konfidentialitet. 

7. Efter samråd med den berörda leverantören av digitala tjänster får den behöriga myndigheten eller CSIRT-enheten 
och, om så är lämpligt, myndigheterna eller CSIRT-enheterna i andra berörda medlemsstater, informera allmänheten om 
enskilda incidenter eller kräva att leverantören av digitala tjänster gör det, om allmänheten behöver känna till dem för att 
det ska vara möjligt att förhindra en incident eller åtgärda en pågående incident eller om incidentens avslöjande på annat 
sätt omfattas av allmänintresset. 

8. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ytterligare specificera de element som avses i punkt 1 och de 
faktorer som anges i punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 22.2 senast den 9 augusti 2017. 

9. Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer format och förfaranden tillämpliga på rapporteringskrav. 
Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.2. 

10. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.6 får medlemsstaterna inte införa ytterligare säkerhets- eller 
rapporteringskrav för leverantörer av digitala tjänster. 

11. Kapitel V ska inte tillämpas på mikroföretag och små företag enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG (1). 
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Artikel 17 

Genomförande och efterlevnad 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna vid behov vidtar åtgärder genom tillsynsåtgärder 
i efterhand, när de har mottagit bevis på att en leverantör av digitala tjänster inte uppfyller kraven i artikel 16. Sådana 
bevis får läggas fram av en behörig myndighet i en annan medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de behöriga myndigheterna ha de befogenheter och medel som krävs för att ålägga 
leverantörer av digitala tjänster att 

a)  tillhandahålla den information som behövs för en bedömning av säkerheten i deras nätverks- och informationssystem, 
inbegripet dokumenterade säkerhetsprinciper, och 

b)  åtgärda varje underlåtenhet att uppfylla kraven i artikel 16. 

3. Om en leverantör av digitala tjänster har sitt huvudsakliga etableringsställe eller en företrädare i en medlemsstat, 
men dess nätverks- och informationssystem är belägna i en eller flera andra medlemsstater, ska den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där det huvudsakliga etableringsstället eller företrädaren finns och de behöriga 
myndigheterna i dessa andra medlemsstater samarbeta och vid behov bistå varandra. Detta bistånd och samarbete får 
omfatta informationsutbyte mellan de berörda behöriga myndigheterna och begäranden om att de tillsynsåtgärder som 
avses i punkt 2 ska vidtas. 

Artikel 18 

Jurisdiktion och territorialitet 

1. Vid tillämpningen av detta direktiv ska en leverantör av digitala tjänster anses omfattas av jurisdiktionen i den 
medlemsstat där leverantören har sitt huvudsakliga etableringsställe. En leverantör av digitala tjänster ska anses ha sitt 
huvudsakliga etableringsställe i en medlemsstat om den har sitt huvudkontor i denna medlemsstat. 

2. En leverantör av digitala tjänster som inte är etablerad i unionen men som erbjuder sådana tjänster som avses 
i bilaga III inom unionen ska utse en företrädare i unionen. Företrädaren ska vara etablerad i en av de medlemsstater där 
tjänsterna erbjuds. Leverantören av digitala tjänster ska anses omfattas av jurisdiktionen i den medlemsstat där 
företrädaren är etablerad. 

3. Att leverantören av digitala tjänster utser en företrädare ska inte påverka eventuella rättsliga åtgärder mot 
leverantören av digitala tjänster själv. 

KAPITEL VI 

STANDARDISERING OCH FRIVILLIG RAPPORTERING 

Artikel 19 

Standardisering 

1. För att främja en enhetlig tillämpning av artiklarna 14.1, 14.2, 16.1 och 16.2 ska medlemsstaterna, utan att 
föreskriva eller gynna användning av en viss typ av teknik, uppmuntra användningen av europeiska eller internationellt 
accepterade standarder och specifikationer av relevans för säkerheten i nätverks- och informationssystem. 

2. Enisa ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta råd och riktlinjer för de tekniska områden som ska beaktas 
när det gäller punkt 1 samt för redan befintliga standarder, inklusive medlemsstaternas nationella standarder, som skulle 
kunna täcka dessa områden. 
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Artikel 20 

Frivillig rapportering 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 får enheter som inte har identifierats som leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster och som inte är leverantörer av digitala tjänster, på frivillig grund, rapportera incidenter som har 
en betydande inverkan på kontinuiteten i de tjänster som de tillhandahåller. 

2. Vid behandlingen av rapporter ska medlemsstaterna agera i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14. 
Medlemsstaterna får ge behandling av obligatoriska rapporter företräde framför behandling av frivilliga rapporter. 
Frivilliga rapporter ska endast behandlas om behandlingen inte utgör en oproportionell eller orimlig börda för de 
berörda medlemsstaterna. 

En frivillig rapport får inte leda till att den rapporterande enheten åläggs skyldigheter som den inte skulle ha varit 
föremål för om den inte hade gett in rapporten. 

KAPITEL VII 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 21 

Sanktioner 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som har antagits enligt 
detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och åtgärder senast den 
9 maj 2018 samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem. 

Artikel 22 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för säkerhet i nätverks- och informationssystem. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas. 

Artikel 23 

Översyn 

1. Kommissionen ska senast den 9 maj 2019 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, där den bedömer 
enhetligheten i medlemsstaternas tillvägagångssätt vid identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 

2. Kommissionen ska regelbundet se över hur detta direktiv fungerar och rapportera resultaten till Europaparlamentet 
och rådet. I detta syfte och för att ytterligare främja det strategiska och operativa samarbetet ska kommissionen beakta 
rapporterna från samarbetsgruppen och CSIRT-nätverket om de erfarenheter som förvärvats på strategisk och operativ 
nivå. I sin översyn ska kommissionen också bedöma förteckningarna i bilagorna II och III samt enhetligheten 
i identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster och tjänster i de sektorer som avses i bilaga II. Den första 
rapporten ska lämnas senast den 9 maj 2021. 
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Artikel 24 

Övergångsbestämmelser 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 och i syfte att erbjuda medlemsstaterna ytterligare möjligheter till 
lämpligt samarbete under införlivandeperioden, ska samarbetsgruppen och CSIRT-nätverket börja utföra sina uppgifter 
enligt artikel 11.3 respektive 12.3 senast den 9 februari 2017. 

2. Under perioden från och med den 9 februari 2017 till och med den 9 november 2018 ska samarbetsgruppen, 
i syfte att hjälpa medlemsstaterna att tillämpa ett enhetligt tillvägagångssätt i förfarandet för identifiering av leverantörer 
av samhällsviktiga tjänster, diskutera förfarandet för, innehållet i och typen av nationella åtgärder som möjliggör 
identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom en särskild sektor i enlighet med de kriterier som anges 
i artiklarna 5 och 6. Samarbetsgruppen ska på begäran av en medlemsstat också diskutera medlemsstatens utkast till 
specifika nationella åtgärder som möjliggör identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom en särskild 
sektor i enlighet med de kriterier som anges i artiklarna 5 och 6. 

3. Senast den 9 februari 2017 ska medlemsstaterna vid tillämpning av denna artikel säkerställa att de är korrekt 
företrädda i samarbetsgruppen och CSIRT-nätverket. 

Artikel 25 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska senast den 9 maj 2018 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 10 maj 2018. 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 26 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 27 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Strasbourg den 6 juli 2016. 

På Europaparlaments vägnar 
M. SCHULZ 

Ordförande  

På rådets vägnar 
I. KORČOK 

Ordförande   
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BILAGA I 

KRAV PÅ ENHETER FÖR HANTERING AV IT-SÄKERHETSINCIDENTER (COMPUTER SECURITY INCIDENT 
RESPONSE TEAMS, NEDAN KALLADE CSIRT-ENHETER) SAMT DERAS UPPGIFTER 

Kraven på CSIRT-enheter samt deras uppgifter ska på ett lämpligt och entydigt sätt fastställas och stödjas genom 
nationell politik och/eller lagstiftning. Följande ska ingå:  

1. Krav på CSIRT-enheter 

a)  CSIRT-enheterna ska säkerställa en hög nivå på tillgången till sina kommunikationstjänster genom att undvika 
felkritiska systemdelar (single points of failure) och ska kunna kontaktas och kontakta andra när som helst och på 
flera olika sätt. Kommunikationskanalerna ska dessutom vara tydligt specificerade och välkända för 
användargruppen och samarbetspartner. 

b)  CSIRT-enheternas lokaler och de informationssystem som de använder sig av ska vara belägna på säker plats. 

c)  Driftskontinuitet: 

i)  CSIRT-enheter ska ha ett ändamålsenligt system för handläggning och dirigering av ansökningar, så att 
överlämnanden underlättas. 

ii)  CSIRT-enheter ska ha tillräckligt med personal för att ständigt vara tillgängliga. 

iii)  CSIRT-enheter ska förlita sig på en infrastruktur med säkerställd kontinuitet. Därför måste systemen ha 
inbyggd redundans och reservlokaler finnas tillgängliga. 

d)  CSIRT-enheter ska om de så önskar ha möjlighet att delta i internationella samarbetsnätverk.  

2. CSIRT-enheters uppgifter 

a)  CSIRT-enheters uppgifter ska omfatta minst följande: 

i)  Övervakning av incidenter på nationell nivå. 

ii)  Tillhandahållande av tidiga varningar, larm, meddelanden och informationsspridning till relevanta aktörer om 
risker och incidenter. 

iii)  Åtgärder till följd av incidenter. 

iv)  Tillhandahållande av dynamisk risk- och incidentanalys och situationsmedvetenhet. 

v)  Deltagande i CSIRT-nätverket. 

b)  CSIRT-enheter ska bygga upp samarbetsrelationer med den privata sektorn. 

c)  För att underlätta samarbete ska CSIRT-enheter främja antagandet och användningen av gemensam eller 
standardiserad praxis för 

i)  förfaranden för hantering av incidenter och risker, 

ii)  klassificeringssystem för incidenter, risker och information.  
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BILAGA II 

TYPER AV ENHETER ENLIGT ARTIKEL 4.4 

Sektor Delsektor Typ av enhet 

1.  Energi a)  Elektricitet —  Elföretag enligt definitionen i artikel 2.35 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/72/EG (1) som bedriver ”leverans el
ler handel” enligt definitionen i artikel 2.19 i det direktivet 

—  Systemansvariga för distributionssystemet enligt definitionen 
i artikel 2.6 i direktiv 2009/72/EG 

—  Systemansvariga för överföringssystemet enligt definitionen 
i artikel 2.4 i direktiv 2009/72/EG 

b)  Olja —  Operatörer av oljeledningar 

— Operatörer av oljeproduktion, raffinaderier, bearbetningsan
läggningar, lagring och överföring 

c)  Gas —  Gashandelsföretag eller gashandlare enligt definitionen i 
artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/73/EG (2) 

—  Systemansvariga för distributionssystemet enligt definitionen 
i artikel 2.6 i direktiv 2009/73/EG 

—  Systemansvariga för överföringssystemet enligt definitionen 
i artikel 2.4 i direktiv 2009/73/EG 

— Systemansvariga för lagringssystemet enligt definitionen i arti
kel 2.10 i direktiv 2009/73/EG 

—  Systemansvariga för en LNG-anläggning enligt definitionen 
i artikel 2.12 i direktiv 2009/73/EG 

—  Naturgasföretag enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 
2009/73/EG 

—  Operatörer av raffinaderier och bearbetningsanläggningar för 
naturgas 

2.  Transporter a)  Lufttransport — Lufttrafikföretag enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparla
mentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (3) 

—  Flygplatsens ledningsenheter enligt definitionen i artikel 2.2 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG (4), flyg
platser enligt definitionen i artikel 2.1 i det direktivet, inbegri
pet de huvudflygplatser som förtecknas i avsnitt 2 i bilaga II 
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1315/2013 (5), och enheter som driver kringliggande in
stallationer vid flygplatser 
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Sektor Delsektor Typ av enhet   

— Operatörer inom trafikstyrning och trafikledning som tillhan
dahåller flygkontrolltjänst enligt definitionen i artikel 2.1 i Eu
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (6) 

b)  Järnvägstransport — Infrastrukturförvaltare enligt definitionen i artikel 3.2 i Europa
parlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (7) 

—  Järnvägsföretag enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
2012/34/EU, inbegripet tjänsteleverantörer enligt definitionen 
i artikel 3.12 i direktiv 2012/34/EU 

c)  Sjöfart —  Transportföretag som bedriver persontrafik och godstrafik på 
inre vattenvägar, till havs och längs kuster, enligt definitio
nerna för sjötransport i bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 725/2004 (8), exklusive de enskilda 
fartyg som drivs av dessa företag 

—  Ledningsenheter för hamnar enligt definitionen i artikel 3.1 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG (9), in
begripet deras hamnanläggningar enligt definitionen i arti
kel 2.11 i förordning (EG) nr 725/2004, och enheter som skö
ter anläggningar och utrustning i hamnar 

—  Operatörer av sjötrafikinformationstjänster enligt definitionen 
i artikel 3 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/59/EG (10) 

d)  Vägtransport — Vägmyndigheter enligt definitionen i artikel 2.12 i kommissio
nens delegerade förordning (EU) 2015/962 (11) med ansvar för 
trafikstyrning och trafikledning 

—  Operatörer av intelligenta transportsystem enligt definitionen 
i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU (12) 

3.  Bankverksamhet  Kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (13) 

4. Finans-marknads-in
frastruktur  

—  Operatörer av handelsplatser enligt definitionen i artikel 4.24 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (14) 

— Centrala motparter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europa
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (15) 

5.  Hälso- och sjukvårds- 
sektorn 

Hälso- och sjukvårds
miljöer (inklusive sjuk
hus och privata kliniker) 

Vårdgivare enligt definitionen i artikel 3 g i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/24/EU (16) 
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Sektor Delsektor Typ av enhet 

6. Leverans och distribu
tion av dricksvatten  

Leverantörer och distributörer av dricksvatten enligt definitionen 
i artikel 2.1 a i rådets direktiv 98/83/EG (17), dock exklusive distri
butörer för vilka distribution av dricksvatten endast utgör en del 
av deras allmänna verksamhet, som består i distribution av andra 
förnödenheter och varor som inte anses utgöra samhällsviktiga 
tjänster 

7.  Digital infrastruktur  —  Internetknutpunkter 

—  Leverantörer av DNS-tjänster 

—  Registreringsenheter för toppdomäner  

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el 
och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55). 

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för na
turgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).  

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila 
luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).  

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter (EUT L 70, 14.3.2009, s. 11).  
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av 

det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).  
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma 

europeiska luftrummet (”ramförordning”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1). 
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järn

vägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32). 
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i ham

nanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6).  
(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, 

s. 28). 
(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssys

tem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10). 
(11) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/962 av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rå

dets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster (EUT L 157, 23.6.2015, 
s. 21). 

(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsys
tem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1). 

(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring 
av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349). 

(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC‑derivat, centrala motparter och transak
tionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1). 

(16) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskri
dande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45).  

(17) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).   
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BILAGA III 

TYPER AV DIGITALA TJÄNSTER ENLIGT ARTIKEL 4.5  

1. Internetbaserad marknadsplats.  

2. Internetbaserad sökmotor.  

3. Molntjänster.  
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 Bilaga 3 

349 

Jämförelsetabell 

Jämförelsetabell – en sammanställning av bestämmelserna i NIS-
direktivet och motsvarande bestämmelser i den föreslagna lagen och 
i den föreslagna förordningen. 
 

Artikel i NIS-direktivet Bestämmelse i lagen eller förordningen 

1.1 1 § lagen 
1.2 – 
1.3 3–4 §§ lagen 
1.4–5 – 
1.6 6 § lagen 
1.7 5 § första stycket lagen 
2 – 
3 – 
4 7 § lagen 
5.1 2 § a och 8 § lagen  
5.2 8 § första stycket lagen 
5.3 46 § 1 lagen  

10 § 2 förordningen 
5.4 8 § fjärde stycket lagen  

3 § första stycket förordningen 
5.5 10 § 2 förordningen 
5.6 – 
5.7 – 
6.1 8 § andra stycket och 45 § 1 lagen 
6.2 8 § tredje stycket och 45 § 1 lagen  

11 § 2 förordningen 
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7 – 
8.1–2 22 § lagen 

5 § förordningen 
8.3–4 43 § lagen  

7 § förordningen 
8.5 – 
8.6 6 § 1 och 8 § 6 förordningen 

Framgår även av 6 § förvaltningslagen 
(1986:223) och 6 § andra stycket myn-
dighetsförordningen (2007:515) 

8.7 – 
9.1 44 § lagen  

8 § förordningen 
9.2–3 8 § andra stycket förordningen 
9.4–5 – 
10.1 Framgår redan av 6 § förvaltningslagen 

(1986:223) och 6 § andra stycket myn-
dighetsförordningen (2007:515)  

10.2 8 § tredje stycket 1 förordningen 
10.3 7 § tredje stycket förordningen 
11 – 
12 – 
13 – 
14.1 10, 11, 13 §§, 45 § 2 och 46 § 2 lagen  

10 § 1 och 11 § 1 förordningen 
14.2 10, 12, 13 §§, 45 § 2 och 46 § 2 lagen  

10 § 1 och 11 § 1 förordningen 
14.3 10, 16, 44 §§ och 46 § 3 lagen  

10 § 3 förordningen 
14.4 17 § och 45 § 3 lagen 

11 § 3 förordningen 
14.5 7 § andra stycket, 8 § tredje stycket 2 

och 5 förordningen, 15 kap. 1 a § offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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14.6 8 § tredje stycket 4 förordningen 
14.7 6 § 2, 9 § och 11 § 3 förordningen 
15.1–2 23–26 §§ lagen 
15.3 30–31 §§ lagen 
15.4 6 § 1 förordningen 
16.1 14 § lagen 
16.2 15 § lagen 
16.3 19 och 44 §§ och 47 § 1 lagen  

10 § 3 förordningen 
16.4 20 § lagen 
16.5 18 § lagen 
16.6 8 § tredje stycket 3 förordningen, 

15 kap. 1 a § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

16.7 21 § lagen 
8 § tredje stycket 4 förordningen 

16.8–10 – 
16.11 2 § b lagen 
17.1 28 § lagen 
17.2 a 23 §, 24 § första och tredje stycket,  

25 och 27 §§ lagen 
17.2 b 30–31 §§ lagen 
17.3 6 § 5 förordningen 
18.1 2 § b lagen 
18.2 2 § b och 9 § lagen 
18.3 – 
19.1 4 § förordningen 
19.2 – 
20.1–2 46 § 4, 47 § 2 lagen  

10 § 4 förordningen 
21 31–42 §§ lagen 
22 – 
23 – 
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24 – 
25 – 
26 – 
27 –



Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder 
–  en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N. 

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.

4. För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket. S.

5. Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

6. Se barnet! Ju.

7. Straffprocessens ramar och 
domstolens beslutsunderlag 
i brottmål – en bättre hantering av 
stora mål. Ju.

8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. M.

9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.

10. Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. U.

11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.

12. Att ta emot människor på flykt. 
Sverige hösten 2015. Ju.

13. Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? Fi.

14. Migrationsärenden 
vid utlandsmyndigheterna. Ju.

15. Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. S.

16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.

17.  Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

18. En nationell strategi för validering. U.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. A.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare 
och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning. U.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre personer. 
Del 1 och 2. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M. 

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur 
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

25. Samlad kunskap – stärkt 
handläggning. S.

26. Delningsekonomi. På användarnas 
villkor. Fi.

27. Vissa frågor inom fastighets- och 
stämpelskatteområdet. Fi.

28. Ett nationellt centrum för kunskap
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.

29. Brottsdatalag. Ju

30. En omreglerad spelmarknad.
Del 1 och 2. Fi.

31. Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. Ju.

32. Substitution i Centrum 
– stärkt konkurrenskraft med
kemikalie smarta lösningar. M.

33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.

34. Ekologisk kompensation – Åtgärder
för att motverka nettoförluster av 
biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, samtidigt som behovet av 
markexploatering tillgodoses. M.

 35. Samling för skolan. Nationell strategi
för kunskap och likvärdighet. U.

36. Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster.
Ju.



Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. [19]

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas 
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Ett nationellt centrum för kunskap om 
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]

Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]

Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]

Finansiering av infrastruktur med  
privat kapital? [13]

digitalforvaltning.nu. [23]

Delningsekonomi. På användarnas villkor. 
[26]

Vissa frågor inom fastighets- och stämpel-
skatteområdet. [27]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2. 
[30]

Justitiedepartementet

Se barnet! [6]

Straffprocessens ramar och domstolens 
beslutsunderlag i brottmål 
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Att ta emot människor på flykt.  
Sverige hösten 2015. [12]

Migrationsärenden  
vid utlandsmyndigheterna.[14]

Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Brottsdatalag. [29]

Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. [31]

Stärkt ställning för hyresgäster. [33]

Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster. 
[36]

Miljö- och energidepartementet

Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. [8]

Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Substitution i Centrum  
– stärkt konkurrenskraft med
kemikalie smarta lösningar. [32]

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, sam-
tidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses. [34]

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder 
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. [4]

Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld. Del 1 och 2.[5]

Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. [15]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan 
för vård och omsorg om äldre personer.  
Del 1 och 2. [21]

Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]

Utbildningsdepartementet

Det handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. [10]

En nationell strategi för validering [18]



Tillträde för nybörjare – ett öppnare och 
enklare system för tillträde till hög-
skoleutbildning. [20]

Samling för skolan. 
Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet. [35]

Utrikesdepartementet

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]
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Sammanfattning 

Uppdraget 

I detta delbetänkande redovisar vi uppdraget att dels analysera vilken 
reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som 
är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförord-
ningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de 
författningsförslag som behövs. Förslagen ska avse reglering utöver de 
generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) 
föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39). Dessutom har vi haft i upp-
drag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar i viss närligg-
ande lagstiftning.  

Bakgrund, rättsliga utgångspunkter och begrepp 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 24 maj 2016, men ska 
enligt artikel 99.2 tillämpas från och med den 25 maj 2018. Förord-
ningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater och gäller i stället för 
motsvarande nationell reglering. Dataskyddsförordningen ersätter 
därmed bl.a. det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och 
dess svenska implementering genom personuppgiftslagen (1998:204). 
Förordningen kommer enligt artikel 2 att utgöra rättslig utgångs-
punkt för den forskning som använder sig av personuppgifter och 
som bedrivs av en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgifts-
biträde som är etablerad i Europeiska unionen, oavsett om själva 
behandlingen sker inom unionen eller inte (artikel 3). Forskning 
som inte omfattar behandling av personuppgifter faller, genom den 
avgränsning som görs i artikel 2, utanför förordningens tillämpnings-
område. 
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Begreppet forskningsändamål 

Förordningens återkommande uttryck ”vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål” innefattar enligt utredningens bedömning 
forskning utan att någon särskild betydelseåtskillnad bör göras mellan 
dessa två delar med avseende på personuppgiftsbehandling. Begreppen 
forskning och forskningsändamål kan enligt utredningens bedöm-
ning likställas. 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål bör vidare 
kunna omfatta hela eller delar av forskningsprocessen. Iordning-
ställande av personuppgifter i databaser för forskningsändamål bör 
kunna innefattas i vad som avses med forskning i bred bemärkelse. 
Utredningens bedömning är således att de enskilda delarna av denna 
process ska kunna betecknas som behandling för forskningsändamål 
utan att alla delar måste ingå. Detta är särskilt viktigt i s.k. longitu-
dinella studier där förlopp studeras över tidsperioder som ibland 
omfattar många år.  

En forskningsdatalag 

Utredningen har identifierat ett behov av att införa en forsknings-
datalag med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter 
skyddas. Den föreslagna forskningsdatalagen ska vara tillämplig för 
all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål oavsett rättslig 
grund.  

Den föreslagna forskningsdatalagen ska gälla utöver vad som 
framgår av dataskyddsförordningen. Den generella kompletterande 
dataskyddslag som Dataskyddsutredningen föreslår ska vara subsi-
diär i förhållande till andra lagar och förordningar. Av tydlighets-
skäl föreslår utredningen att det av forskningsdatalagen ska framgå 
att dataskyddslagen gäller om inte annat följer av forskningsdata-
lagen. En registerförfattning, eller en bestämmelse i en registerför-
fattning, som specifikt är tillämplig på personuppgiftsbehandling 
för ändamålet forskning ska ha företräde framför avvikande be-
stämmelser i forskningsdatalagen.  
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Rättslig grund 

Fastställande av allmänt intresse som rättslig grund 

Artikel 6 i dataskyddsförordningen anger vilka villkor som måste 
vara uppfyllda för att personuppgiftsbehandling ska vara laglig. De 
rättsliga grunder som framför allt kan komma ifråga för forsknings-
ändamål är, enligt utredningens bedömning, samtycke enligt arti-
kel 6.1 a, nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse enligt artikel 6.1 e och (för privata aktörer) intresseavväg-
ning enligt artikel 6.1 f.  

Beträffande den rättsliga grunden enligt artikel 6.1 ställer dock 
förordningen krav på ytterligare nationell reglering avseende bl.a. 
artikel 6.1 e (nödvändig behandling för att bl.a. utföra en uppgift av 
allmänt intresse). Med tanke på att artikel 6.1 e är central i forsk-
ningssammanhang, eftersom forskning generellt sett är att anse som 
en uppgift av allmänt intresse, har utredningen i uppdrag att särskilt 
analysera dessa krav och vid behov komplettera dataskyddsförord-
ningen.  

Dessa krav anges i artikel 6.2 och 6.3, vilka möjliggör och kräver 
nationell reglering som fastställer och specificerar tillämpningen av 
den rättsliga grunden i artikel 6.1 e. Den rättsliga grunden kan som 
ett inslag i fastställandet t.ex. innehålla allmänna villkor för den sär-
skilda behandlingen. Det är således möjligt enligt dataskyddsförord-
ningen att införa särskilda bestämmelser i nationell rätt som specifi-
cerar när och hur personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 
får ske. 

Kravet enligt artikel 6.3 på att grunden för behandlingen enligt 
artikel 6.1 e ska vara fastställd i enlighet med nationell rätt medför 
en påtaglig skillnad mellan olika kategorier av forskningsaktörer 
vad gäller de legala förutsättningarna för personuppgiftsbehandling.  

För privata aktörer är forskningsuppgiften sällan eller aldrig 
fastställd på det sätt som förordningen föreskriver. Det är dock en 
allmänt vedertagen uppfattning att även privat bedriven forskning 
kan anses utgöra en uppgift av allmänt intresse. För att privata forsk-
ningsaktörer ska kunna åberopa artikel 6.1 e krävs införande av för-
fattningsstöd att basera tillämpningen på. 

I skäl 45 till dataskyddsförordningen anges att medlemsstaterna 
bör ange vilka aktörer, även privata, som kan utföra en uppgift av 
allmänt intresse, vilket visar att det är möjligt för såväl offentliga 
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som privata aktörer att utföra uppgifter av allmänt intresse i data-
skyddsförordningens mening. 

Om inga nationella lagstiftningsåtgärder vidtas innebär förord-
ningens bestämmelser att offentliga forskningsaktörer framför allt 
har att tillämpa den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, 
enligt artikel 6.1 e, vid behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål. Privata forskningsaktörer har framför allt att tillämpa 
de rättsliga grunderna samtycke, enligt artikel 6.1 a, eller intresse-
avvägning, enligt artikel 6.1 f, vid sin behandling av personuppgifter 
för samma ändamål. Att dataskyddsförordningen medför så bety-
dande skillnader i möjligheterna att åberopa de olika rättsliga grun-
derna i artikel 6.1 vid behandling av personuppgifter för likvärdiga 
forskningsändamål, i praktiken beroende på vilken organisations-
form aktören har, är enligt utredningens bedömning rimligen inte 
avsiktligt.  

Det är angeläget med ett sammanhållet grundläggande regelverk 
för personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, inte minst 
för att uppnå ett rättssäkert och i övrigt adekvat skydd för den 
enskildes integritet. Olika forskningsaktörers möjligheter till sam-
verkan och att bedriva forskning som kan komma att få nytta för all-
mänheten bör likställas i så stor utsträckning som möjligt. Skyddet 
för den personliga integriteten ska alltid hålla lika hög nivå obero-
ende av kategori av forskningsaktör. Detta bör åstadkommas genom 
skyddsåtgärder. Utredningen föreslår därför att det införs en be-
stämmelse i forskningsdatalagen som möjliggör för såväl offentliga 
som privata forskningsaktörer att tillämpa den rättsliga grunden 
uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförord-
ningen för behandling av personuppgifter för forskningsändamål.  

Ytterligare behandling 

Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär att ytterligare 
behandling av personuppgifter för forskningsändamål av samma 
personuppgiftsansvarig får ske utan att någon ny rättslig grund 
måste åberopas, om den ursprungliga insamlingen utfördes med 
tillämpning av en rättslig grund enligt artikel 6.1. Detta skiljer sig 
mot tillämpningen av personuppgiftslagen där all behandling kräver 
stöd i 10 §. När personuppgifterna ursprungligen samlats in med 
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stöd av samtycke är dock ytterligare behandling utan ny rättslig grund 
inte lika självklar.  

I samband med utlämnande av personuppgifter till annan person-
uppgiftsansvarig för behandling för forskningsändamål är den nya 
behandlingen alltjämt att anse som förenlig med den ursprungliga 
så länge det nya ändamålet är forskning. Den nya personuppgifts-
ansvarige måste dock ha en egen rättslig grund för sin behandling 
för forskningsändamål sedan personuppgifterna utlämnats till denne. 
Detta innebär att forskningsaktörer som samlar in personuppgifter 
för forskningsändamål som tidigare insamlats för annat ändamål, 
till exempel av en annan myndighet, måste åberopa en rättslig grund 
enligt artikel 6.1 för den nya behandlingen. En sådan rättslig grund 
kan vara forskning av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e. 

Samtycke 

Definitionen av samtycke i dataskyddsförordningen överensstämmer 
i väsentliga delar med personuppgiftslagens bestämmelser. Data-
skyddsförordningens införande innebär därmed inga betydande 
förändringar av samtyckets innebörd. Samtycke ska vara frivilligt, 
specifikt, informerat och för känsliga personuppgifter uttryckligt, 
samt ska lämnas genom ett uttalande eller en entydig bekräftande 
handling. Den senare formuleringen av vilken slags aktivitet som god-
känns som samtycke har lagts till i definitionen jämfört med i person-
uppgiftslagen. 

Utredningen bedömer att det med utgångspunkt i artikel 9.2 a i 
dataskyddsförordningen är möjligt att behandla känsliga person-
uppgifter för forskningsändamål med samtycke som rättslig grund 
när samtycke föreligger tillsammans med godkännande efter etik-
prövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor (etikprövningslagen).  

Skäl 33 i dataskyddsförordningen innebär en utvidgning av det 
möjliga utrymmet för samtycke när ändamålet med den aktuella 
forskningen inte exakt kan beskrivas vid insamlingstillfället. Skäl 43 
i dataskyddsförordningen innebär samtidigt begränsningar, för 
myndigheter, när det gäller möjligheten att använda samtycke som 
rättslig grund för personuppgiftsbehandling. Av särskild vikt är här 
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om den rättsliga grunden allmänt intresse förekommer samtidigt 
som samtycke inhämtats.  

Dataskyddsförordningen erbjuder ingen slutlig lösning på de 
hybridförhållanden, dvs. när flera rättsliga grunder samtidigt föreligger 
för samma personuppgiftsbehandling, som redan uppmärksammats av 
artikel 29-gruppen och som innebär att samtyckets giltighet kan 
ifrågasättas.  

 Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsända-
mål insamlade med samtycke bör normalt omfattas av inhämtande av 
nytt samtycke, oavsett om det sker hos samma eller hos en ny person-
uppgiftsansvarig, om det är praktiskt möjligt och inte olämpligt ur 
etisk synpunkt.  

Känsliga personuppgifter 

Av artikel 9.1 i dataskyddsförordningen framgår att det är förbju-
det att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ur-
sprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 
medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, 
uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv 
eller sexuella läggning. Dataskyddsförordningens definition av den 
här kategorin av personuppgifter är något utökad jämfört med det 
nuvarande dataskyddsdirektivets. I dataskyddsförordningen används 
vidare benämningen särskilda kategorier av personuppgifter i artikel 9. 
I enlighet med Dataskyddsutredningens bedömning väljer vi dock 
att även fortsatt benämna dessa slags personuppgifter som känsliga 
personuppgifter. 

För att behandling av känsliga personuppgifter ska vara tillåten 
under vissa förutsättningar krävs stöd i nationell rätt som fastställer 
lämpliga och särskilda skyddsåtgärder. Utredningen föreslår därför 
en bestämmelse i forskningsdatalagen som tillåter sådan personupp-
giftsbehandling när denna är nödvändig för att uppnå forsknings-
ändamålet. Som huvudsaklig skyddsåtgärd föreslår utredningen att 
kravet på etikprövning enligt etikprövningslagen ska kvarstå. 
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Personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 

Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. regleras i 
artikel 10 i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen 
behövs kompletterande reglering i nationell rätt för att behandling 
av uppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål för 
andra än myndigheter ska vara möjlig. Utredningen föreslår därför 
en bestämmelse i forskningsdatalagen som tillåter sådan personupp-
giftsbehandling när denna är nödvändig för att uppnå forsknings-
ändamålet.  

Sådan reglering ska vidare innehålla bestämmelser om lämpliga 
skyddsåtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter och 
friheter. Utredningen föreslår att etikprövning enligt etikprövnings-
lagen fortsatt ska vara den huvudsakliga skyddsåtgärden.  

Personnummer och samordningsnummer 

Den reglering som Dataskyddsutredningen föreslår för behandling av 
personnummer eller samordningsnummer innehåller samma direkt 
tillämpliga villkor som återfinns i nuvarande lagstiftning. Dessa vill-
kor torde vara uppfyllda i vissa forskningssammanhang. 

Utredningen gör bedömningen att rättsläget för användningen 
av personnummer för forskningsändamål inte ändras i och med 
Dataskyddsutredningens föreslagna bestämmelser. Jämfört med 
i dag är det samma villkor som ska uppfyllas för att behandling av 
personnummer ska vara tillåten och regeringen samt tillsynsmyn-
digheten har samma möjligheter som tidigare att meddela special-
reglering i form av registerförfattningar för vissa typer av behand-
lingar. Något behov av ytterligare kompletterande nationell regler-
ing finns därmed inte. 

Begränsningar av registrerades rättigheter 

I dataskyddsförordningens tredje kapitel (artiklarna 12–23) anges 
den registrerades rättigheter i samband med att dennes personupp-
gifter behandlas. Dessa rättigheter kan under vissa förutsättningar 
begränsas. Dataskyddsutredningen har föreslagit vissa generella 
begränsningar i dessa rättigheter. 
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Om personuppgifter behandlas för bl.a. forskningsändamål får 
det, enligt artikel 89.2 i dataskyddsförordningen, i unionsrätten 
eller i medlemsstaternas nationella rätt föreskrivas undantag från 
den registrerades rättigheter i artiklarna 15, 16, 18 och 21 med för-
behåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i första punkten i 
artikel 89. Vi har därför analyserat dessa rättigheters effekt på forsk-
ningen, och föreslår vissa begränsningar genom bestämmelser i 
forskningsdatalagen.  

Rätten till rättelse (artikel 16) ska inte gälla för sådana person-
uppgifter som behandlats för forskningsändamål om de enbart be-
varas i arkiveringssyfte. Rätten till rättelse ska i övrigt gälla utan 
undantag. 

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18) ska inte gälla när 
den registrerade bestrider uppgifternas korrekthet under den ut-
redningstid som krävs för att kontrollera om personuppgifterna är 
korrekta, om detta medför att forskningen inte kan utföras eller på 
ett avgörande sätt försenas eller försvåras. Detsamma ska gälla när 
den registrerade invänder mot behandlingen, i väntan på kontroll av 
huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre 
än den registrerades berättigade skäl. 

Det saknas behov av ytterligare undantag från rätten till tillgång 
(artikel 15) samt rätten att göra invändningar (artikel 21) när per-
sonuppgifter behandlas för forskningsändamål, utöver vad Data-
skyddsutredningen har föreslagit. 

Tillsyn och sanktioner 

Utredningen har översiktligt behandlat frågor om tillsyn och sanktio-
ner i relation till personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.  

Dataskyddsutredningen föreslår att Datainspektionen ska utses 
till tillsynsmyndighet, och ha befogenheter enligt dataskyddsförord-
ningen, över den nationella dataskyddslagen som kompletterar 
dataskyddsförordningen på generell nivå samt de andra nationella 
författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.  

Eftersom den föreslagna forskningsdatalagen kompletterar data-
skyddsförordningen är det utredningens bedömning att den av 
Dataskyddsutredningen föreslagna bestämmelsen därmed täcker 
även forskningsdatalagen vad avser tillsynsmyndighetens befogen-
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heter. Någon särskild bestämmelse om tillsyn behöver därför inte 
införas i forskningsdatalagen. 

Dataskyddsutredningen föreslår en bestämmelse i dataskydds-
lagen som stadgar att rätten till ersättning enligt artikel 82 i data-
skyddsförordningen gäller även vid överträdelser av bestämmelser i 
denna lag, dvs. dataskyddslagen, och andra författningar som kom-
pletterar dataskyddsförordningen. Det är utredningens bedömning 
att den av Dataskyddsutredningen föreslagna bestämmelsen därmed 
täcker även rätten till ersättning vid överträdelser av forsknings-
datalagen. Någon särskild skadeståndsbestämmelse behöver därför 
inte införas i forskningsdatalagen. 

Skyddsåtgärder 

Vårt uppdrag har varit att göra en analys av vilka skyddsåtgärder 
som bör gälla vid all behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål och hur åtgärderna bör vara utformade. För känsliga person-
uppgifter samt personuppgifter om lagöverträdelser m.m. har vårt 
uppdrag varit att analysera behovet av kompletterande bestämmel-
ser för att behandling alls ska vara möjlig, samt vilka lämpliga och 
särskilda åtgärder en sådan reglering bör innehålla. 

Vi har därför analyserat centrala begrepp, som exempelvis person-
uppgift, pseudonymisering och anonymisering, för att därefter gå 
igenom dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder. Vi har 
vidare analyserat ett urval av organisatoriska, tekniska och rättsliga 
åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättig-
heter, särskilt mot bakgrund på dataskyddsförordningens säkerhets-
krav.  

Med beaktande av befintliga möjligheter att reglera skyddsåtgär-
der när personuppgifter behandlas för forskningsändamål gör vi be-
dömningen att det är möjligt och lämpligt att införa sådan reglering 
i författningsform. Jämfört med villkor meddelade vid etikgodkän-
nande samt uppförandekoder kan en författningsreglering ge större 
tydlighet vid tillämpningen och säkerställa att lämpliga åtgärder vid-
tas även för behandling som inte omfattar känsliga personuppgifter 
eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 

Utredningen föreslår att personuppgiftslagens befintliga bestäm-
melse som anger att uppgifter som samlats in för forskningsända-
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mål normalt inte får användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
registrerade förs över till forskningsdatalagen. 

Vidare föreslår vi att en bestämmelse införs i forskningsdata-
lagen som anger att personuppgifter ska pseudonymiseras eller 
skyddas på likvärdigt sätt när de behandlas för forskningsändamål, 
förutsatt att ändamålet kan uppnås på sådant vis. 

Slutligen är vårt förslag att den enskilde ska ges möjlighet att 
motsätta sig att dennes personuppgifter behandlas för forsknings-
ändamål. Om det visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportio-
nerlig ansträngning att tillhandahålla den enskilde möjligheten att 
motsätta sig behandlingen, eller om forskningsändamålen annars 
inte kan uppfyllas, får dock personuppgiftsbehandling ändå utföras. 

En proportionerlig lagstiftning 

Utredningen har analyserat de föreslagna bestämmelserna i forsk-
ningsdatalagen utifrån de krav på framför allt proportionalitet som 
ställs upp i dataskyddsförordningen, regeringsformen samt övriga 
relevanta rättsliga instrument. Analysen har gjorts utifrån förut-
sättningen att den föreslagna lagen är en form av ramlag som inte 
kan reglera personuppgiftsbehandlingen på detaljnivå, och att den 
faktiska personuppgiftsbehandling som görs i forskningsprojekt 
måste prövas utifrån samma proportionalitetskrav. De föreskrivna 
skyddsåtgärderna utgör här ett stöd för att tillse att det intrång som 
personuppgiftsbehandlingen i fråga medför är proportionellt mot 
den förväntade nyttan av forskningen. 

Den föreslagna regleringen måste uppfylla krav på proportionali-
tet som ställs i flera olika rättsliga sammanhang. Utredningens be-
dömning, utifrån den integritetskartläggning som gjorts, de skydds-
åtgärder som föreslås och värdet av den personuppgiftsbehandling 
som regleringen möjliggör, är att forskningsdatalagen är proportio-
nell utifrån samtliga dessa proportionalitetskrav. 

Etikprövning 

Utredningen har analyserat vilka anpassningar av lagen (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor som behöver 
göras inför att dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Utred-
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ningen har inledningsvis behandlat frågan om etikprövning som en 
skyddsåtgärd i enlighet med dataskyddsförordningens krav och 
kommit till slutsatsen att etikprövning utgör en sådan lämplig och 
särskild skyddsåtgärd som dataskyddsförordningen kräver för person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål av känsliga personuppgif-
ter eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m.  

Utredningen har därpå analyserat om etikprövningslagens tillämp-
ningsområde bör utvidgas till att gälla all personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål och kommit till slutsatsen att detta vore en 
alltför ingripande åtgärd som inte är proportionerlig i förhållande 
till syftet. Utredningen föreslår därför att kravet på etikprövning 
även fortsättningsvis ska omfatta personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av känsliga personuppgifter och personuppgif-
ter om lagöverträdelser m.m. enligt de definitioner som framgår av 
artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen, samt att kravet på 
etikprövning avseende de ytterligare uppgifter som i dagsläget fram-
går av 21 § personuppgiftslagen även fortsättningsvis bör omfattas 
av etikprövningslagens tillämpningsområde. 

Utredningen har vidare konstaterat att det finns anledning att 
närmare utreda behovet av förändringar i etikprövningsförfarandet. 
Ett differentierat etikprövningsförfarande framstår som mer ända-
målsenligt inom framför allt viss samhällsvetenskaplig och rätts-
vetenskaplig forskning. Vi lämnar flera exempel på sådana behov i 
samband med att personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 
baserar sig på redan offentliggjorda uppgifter och där den efter-
följande behandlingen endast innebär en mindre integritetsrisk. 
Mot bakgrund av begränsningar i vårt uppdrag och ramar i övrigt 
föreslår vi att detta utreds vidare i särskild form. 

Slutligen har utredningen analyserat vilka ändringar av etikpröv-
ningslagen som i övrigt behöver göras med anledning av att data-
skyddsförordningen börjar tillämpas och lämnar behövliga författ-
ningsförslag i dessa delar. 

Anpassningar av vissa registerförfattningar 

Vi har i uppdrag att i utredningens nästa skede bereda Registerforsk-
ningsutredningens (U 2013:01) förslag i betänkandet Unik kunskap 
genom registerforskning (SOU 2014:45) vidare. Eftersom det är 
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kort tid tills dataskyddsförordningen ska börja tillämpas, den 25 maj 
2018, kommer någon generell reglering av forskningsdatabaser inte 
att kunna vara på plats tills dess. Därför behöver det i ett första 
skede analyseras vilka anpassningar till dataskyddsförordningen, 
och den generella reglering Dataskyddsutredningen föreslår, som be-
höver göras i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad 
arv och miljö betyder för människors hälsa samt lagen (1999:353) om 
rättspsykiatriskt forskningsregister tills dess att dataskyddsförord-
ningen ska börja tillämpas.  

Eftersom utredningen har i uppdrag att i ett andra skede utreda 
och föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser har denna 
första del av uppdraget fokuserat uteslutande på lagtekniska an-
passningar av registerlagarna i relation till dataskyddsförordningens 
bestämmelser. Detta innebär att utredningen i det nuvarande skedet 
har utgått ifrån att redan gjorda avvägningar och bedömningar i sak 
bör godtas, i den mån dessa inte är oförenliga med dataskydds-
förordningen. Analysen är således inriktad på sådana ändringar som 
är nödvändiga med anledning av dataskyddsförordningen. Syftet 
med uppdraget i denna del är sammantaget att registerlagarna ska 
kunna tillämpas även efter att dataskyddsförordningen börjar tilläm-
pas och att de befintliga förutsättningarna för att behandla person-
uppgifter i enlighet med registerlagarna i vart fall inte ska försämras. 

Ikraftträdande 

Enligt artikel 99 i dataskyddsförordningen ska förordningen tilläm-
pas från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsutredningen föreslår 
att dataskyddslagen, vilken utgör kompletterande nationell lagstift-
ning på generell nivå, ska träda i kraft samma dag och att person-
uppgiftslagen samtidigt ska upphöra att gälla. Eftersom forsknings-
datalagen utgör kompletterande nationell lagstiftning till dataskydds-
förordningen inom forskningssektorn föreslår vi att även den ska 
träda i kraft samma dag. 

Av dataskyddsförordningen framgår att hänvisningar till data-
skyddsdirektivet ska anses som hänvisningar till dataskyddsförord-
ningen i samband med att denna börjar tillämpas och direktivet 
därmed upphävs. Av skäl 171 i dataskyddsförordningen framgår 
vidare att nationella anpassningar i medlemsstaterna bör finnas på 



SOU 2017:50 Sammanfattning 

27 

plats när förordningen börjar tillämpas. Det är utredningens upp-
fattning att det därmed inte finns utrymme för några övergångs-
bestämmelser i forskningsdatalagen. Från och med den 25 maj 2018 
ska således all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål till-
lämpa dataskyddsförordningen och, i de delar denna kompletteras, 
forskningsdatalagen samt på generell nivå även dataskyddslagen.  

Konsekvenser 

Utredningen har i uppdrag att analysera konsekvenserna av våra 
förslag ur vissa särskilt angivna aspekter. Våra förslag är samtidigt 
primärt föranledda av andra förändringar, främst personuppgifts-
lagens upphävande och dataskyddsförordningens ikraftträdande, 
men även de förslag som Dataskyddsutredningen lämnar. Vi har 
därför begränsat analysen till sådana konsekvenser som vi i någon 
reell mening haft möjlighet att påverka, och utifrån målsättningen 
att bibehålla de möjligheter till forskning samt skydd för den person-
liga integriteten som följer av dagens reglering. Vi analyserar därför 
inte de konsekvenser som följer av att dataskyddsförordningen börjar 
tillämpas. 

Utredningen bedömer att förslagen inte medför några kostnads-
förändringar för de aktörer som omnämns i kommittéförordningen 
(1998:1474). Utredningens bedömning är vidare att förslagen över-
lag innebär en förstärkning av den personliga integriteten.  
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Summary 

Remit 

In this interim report, we present our analysis of what regulation of 
personal data processing for research purposes is possible and may be 
required given that the Data Protection Regulation (EU 2016/679) is 
to be applied from 25 May 2018, and submit the legislative proposals 
required. The proposals refer to regulation in addition to the general 
provisions proposed by the Data Protection Inquiry (Ju 2016:04) in 
its report (SOU 2017:39). In addition, we have been tasked with 
considering, and where necessary proposing, amendments to certain 
related legislation.  

Background, legal position and terms 

The Data Protection Regulation entered into force on 24 May 2016, 
but under Article 99(2) is to apply from 25 May 2018. The Regulation 
is directly applicable in all Member States and will apply instead of 
equivalent national regulation. The Data Protection Regulation 
thus replaces the current Data Protection Directive (95/46/EC) 
and its implementation in Sweden by means of the Personal Data 
Act (1998:204). Under Article 2, the Regulation will constitute a 
legal starting point for the research that uses personal data and is 
carried out in the context of the activities of an establishment of a 
controller or a processor in the European Union, regardless of 
whether the processing takes place in the Union or not (Article 3). 
Research that does not encompass processing of personal data falls 
outside the scope of the Regulation as defined in Article 2. 
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The term “research purposes” 

In the view of the Committee, the phrase “scientific or historical 
research purposes”, used repeatedly in the Regulation, covers 
research without the need to draw any particular distinctions in 
meaning between these two aspects in terms of personal data pro-
cessing. The Committee judges that the terms “research” and 
“research purposes” can be considered equivalent. 

Personal data processing for research purposes should addition-
ally be able to encompass all or parts of the research process. 
Organising personal data in databases for research purposes should 
be covered by what is meant by research in a broad sense. The 
judgment of the Committee is thus that the individual parts of this 
process could be designated processing for research purposes with-
out all the parts having to be included. This is particularly im-
portant in longitudinal studies in which subjects are studied over 
periods of time that sometimes span many years.  

A Research Data Act 

The Committee has defined a need to introduce a Research Data 
Act with the purpose of enabling personal data to be processed for 
the purpose of research and to protect the freedoms and rights of 
the individual in conjunction with such processing of personal data. 
The proposed Research Data Act must be applicable to all processing 
of personal data for research purposes irrespective of the legal basis 
for such processing.  

The proposed Research Data Act is to apply in addition to that 
set out by the Data Protection Regulation. The general supple-
mentary Data Protection Act proposed by the Data Protection 
Inquiry is to be subsidiary in relation to other acts and ordinances. 
For reasons of clarity, the Committee proposes that the Research 
Data Act state that the Data Protection Act applies unless stated 
otherwise in the Research Data Act. A statute on a specific data 
register or a provision in such a statute which is specifically appli-
cable to processing personal data for research purposes shall take 
precedence over provisions to the contrary in the Research Data Act.  
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Legal basis 

Establishing public interest as a legal basis 

Article 6 of the Data Protection Regulation sets out the conditions 
that must be met for the processing of personal data to be lawful. 
In the view of the Committee, the legal grounds that tend to be most 
relevant for research purposes are consent under Article 6(1)(a), 
necessary processing for the performance of a task carried out in 
the public interest under Article 6(1)(e) and (for private actors) 
balance of interests under Article 6(1)(f).  

However, regarding the legal grounds under Article 6(1), the 
Regulation requires additional national regulation regarding 
Article 6(1)(e) (processing necessary for the performance of a task 
carried out in the public interest). Considering that Article 6(1)(e) 
is central in a research context, because research in general is to be 
considered a task carried out in the public interest, the Committee 
has been charged with particularly analysing and, where necessary, 
supplementing the Data Protection Regulation.  

These requirements are set out in Article 6(2) and Article 6(3), 
which enable and require national provisions to determine and 
specify the application of the legal grounds in Article 6(1)(e). The 
legal basis may as an element in such specification also contain 
general conditions governing the specific processing, for example. 
Under the Data Protection Regulation, it is thus possible to intro-
duce specific provisions in national law that specify when and how 
personal data processing for research purposes is to take place. 

The requirement under Article 6(3) that the basis for the pro-
cessing under Article 6(1)(e) must be laid down by Member State 
law creates a tangible distinction between different categories of re-
search actors regarding the legal conditions for processing personal 
data.  

As far as private actors are concerned, the research task is rarely 
or never laid down as prescribed by the Regulation. However, it is 
generally accepted that private research may also be considered to 
constitute a task carried out in the public interest. In order for 
private actors to be able to cite Article 6(1)(e), statutory provisions 
need to be introduced on which application can be based. 

Recital 45 of the Regulation states that Member States should 
state which actors, including private ones, are able to perform a 
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task carried out in the public interest, which shows that it is possible 
for both public and private actors to perform tasks carried out in 
the public interest in the sense of the Data Protection Regulation. 

If no national legislative measures are taken, the provisions of the 
Regulation mean that public research actors predominantly have to 
use tasks carried out in the public interest, under Article 6(1)(e) 
when processing personal data for research purposes. Private research 
actors predominantly have to use consent, under Article 6(1)(a), 
or weighing up interests under Article 6(1)(f) when processing 
personal data for the same purposes. In the view of the Committee, 
the fact that the Data Protection Regulation entails such significant 
differences in opportunities to cite the different legal grounds in 
Article 6(1) when processing personal data for equivalent research 
purposes, in practice depending on the organisational form of the 
actor concerned, is unintentional.  

It is necessary to have a coherent fundamental regulatory frame-
work for processing personal data for research purposes, not least 
so as to attain protection for the personal privacy of the individual 
under the rule of law that is also adequate in other respects. The 
opportunities of different research actors to collaborate and carry 
out research that may benefit the public at large should be placed 
on as equal a footing as possible. Protection of personal privacy 
must remain equally high irrespective of the category into which 
the research actor falls. This should be achieved through safe-
guards. The Committee therefore proposes that a provision be intro-
duced in the Research Data Act that enables both public and private 
research actors to cite “task carried out in the public interest” as the 
legal basis for processing personal data for research purposes.  

Further processing 

The provisions of the Data Protection Regulation mean that personal 
data for research purposes may be processed further by the same 
controller without a new legal basis having to be cited, provided 
that the data was originally collected citing a legal basis under 
Article 6(1). This differs from the application of the Personal Data 
Act, in which all processing must be justified under Section 10. 
When the personal data was originally gathered with consent, how-
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ever, it is not as clear-cut whether further processing may be 
carried out without a new legal basis for doing so.  

When transferring personal data to another controller for pro-
cessing for research purposes, the new processing is still to be seen 
as compatible with the original processing, provided that the new 
purpose is research. However, the new controller must have their 
own legal basis for their processing for research purposes once the 
personal data has been transferred to them. This means that re-
search actors that collect personal data for research purposes that 
was previously collected for other purposes, for example, by an-
other agency, must cite a legal basis under Article 6(1) for the new 
processing. Such a legal basis may be research carried out in the 
public interest under Article 6(1)(e). 

Consent 

The definition of consent in the Data Protection Regulation essen-
tially matches the provisions of the Personal Data Act. The intro-
duction of the Data Protection Regulation thus entails no signifi-
cant changes to the meaning of consent. Consent must be freely 
given, specific, informed and for sensitive personal data, explicit, 
and must be given by means of a statement or an unambiguously 
confirming document. The latter wording of the type of activity 
approved as consent has been added to the definition compared 
with the Personal Data Act. 

The Committee judges that Article 9(2)(a) of the Regulation 
together with the Act (2003:460) concerning the Ethical Review of 
Research Involving Humans (the Ethical Review Act) means that it 
is possible to also process sensitive personal data for research pur-
poses with consent as the legal basis if consent exists together with 
ethical approval under the Ethical Review Act.  

Recital 33 of the Data Protection Regulation involves expanding 
the potential scope of consent where the purpose of the research 
concerned cannot be described precisely at the time of data collection. 
At the same time, Recital 43 of the Data Protection Regulation in-
volves restrictions, for public authorities, regarding the opportunity 
to use consent as the legal basis for processing personal data. Here, 
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it is of particular importance whether the legal basis of public interest 
exists concurrently with consent being obtained.  

The Data Protection Regulation offers no final solution to the 
hybrid circumstances already highlighted by the Article 29 Working 
Party and which mean that the validity of consent may be questioned.  

 Further processing of personal data for research purposes 
should normally be covered by obtaining new consent, irrespective 
of whether this is carried out by the same or a new controller. This 
should apply irrespective of the wording of Article 5(1)(b) second 
sentence if it is possible in practical terms and not inappropriate on 
ethical grounds.  

Sensitive personal data 

Article 9(1) of the Data Protection Regulation states that pro-
cessing of personal data revealing racial or ethnic origin, political 
opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union member-
ship, and the processing of genetic data, biometric data for the pur-
pose of uniquely identifying a natural person, data concerning health 
or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation 
shall be prohibited. The Data Protection Regulation’s definition of 
this category of personal data is somewhat expanded compared 
with that in the Data Protection Directive. Furthermore, Article 9 
of the Data Protection Regulation uses the term special categories 
of personal data. However, in line with the view of the Data 
Protection Inquiry, we are choosing to continue to term this kind 
of data sensitive personal data. 

For processing of sensitive personal data to be permitted under 
certain conditions, support must be provided in Member State law 
with suitable and specific safeguards. The Committee therefore 
proposes a provision in the Research Data Act that allows such 
processing where this is necessary to attain the purpose of the 
research. As the main safeguard, the Committee proposes that the 
ethical review requirement in line with the Ethical Review Act 
remains. 
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Personal data that concern criminal offences, etc. 

Processing of personal data relating to criminal convictions and 
offences is regulated in Article 10 of the Data Protection Regulation. 
Under the Data Protection Regulation, supplementary regulation 
in Member State law is required for bodies other than an official 
authority to be able to process data that concern criminal offences, 
etc. for research purposes. The Committee therefore proposes a 
provision in the Research Data Act that allows such processing 
where this is necessary to attain the purpose of the research.  

Such regulation must furthermore contain provisions on suitable 
measures to safeguard the fundamental rights and interests of the 
data subject. The Committee proposes that ethical review under 
the Ethical Review Act should continue to be the main safeguard.  

Personal identity numbers and coordination numbers 

The regulation proposed by the Data Protection Inquiry for the 
processing of personal identity numbers and coordination numbers 
contains the same directly applicable conditions as found in current 
legislation. These conditions are likely to be met in certain research 
contexts. 

The Committee judges that the legal position regarding the use 
of personal identity numbers for research purposes will not be 
changed by the provisions proposed by the Data Protection Inquiry. 
Compared with today, the same conditions must be met to permit 
processing of personal identity numbers, and the Government and 
the supervisory authority have the same opportunities as before to 
issue special provisions in the form of statutes on specific data 
registers for certain types of processing. There is thus no need for 
additional supplementary national regulation. 

Restrictions on the rights of the data subject 

Chapter III of the Data Protection Regulation (Articles 12–23) 
sets out the rights of the data subject in conjunction with the pro-
cessing of his or her personal data. These rights may be restricted 
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under certain circumstances. The Data Protection Inquiry has pro-
posed certain general restrictions to these rights. 

According to Article 89(2) of the Data Protection Regulation, 
where personal data are processed for scientific or historical re-
search purposes or statistical purposes, Union or Member State law 
may provide for derogations from the rights referred to in Articles 
15, 16, 18 and 21 subject to the conditions and safeguards referred 
to in paragraph 1 of Article 89. We have therefore analysed the 
effect of these rights on research and propose certain restrictions in 
the Research Data Act.  

The right to rectification (Article 16) shall not apply to such 
personal data as is processed for research purposes if this is only 
preserved for archiving purposes. The right to rectification shall 
otherwise apply without derogations. 

The right to restriction of processing (Article 18) shall not apply 
where the data subject contests the accuracy of the data during the 
verification period required in order to verify the accuracy of the 
personal data if this means that the research cannot be carried out 
or would be crucially delayed or impeded. The same shall apply 
when the data subject has objected to processing, pending the veri-
fication whether the legitimate grounds of the controller override 
those of the data subject. 

There is no need for further derogations from the right of access 
(Article 15) or the right to object (Article 21) where personal data 
is processed for research purposes, in addition to that proposed by 
the Data Protection Inquiry. 

Monitoring and sanctions 

The Committee has addressed issues of monitoring and sanctions 
in a general sense in relation to the processing of personal data for 
research purposes.  

The Data Protection Inquiry proposes that the Swedish Data 
Protection Authority be appointed as a supervisory authority and 
have the powers under the Data Protection Regulation over the 
national Data Protection Act that supplements the Data Protection 
Regulation at a general level and the other national statutes that 
supplement the Data Protection Regulation.  
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Because the proposed Research Data Act supplements the Data 
Protection Regulation, it is the view of the Committee that the 
provision proposed by the Data Protection Inquiry thus also 
covers the Research Data Act regarding the powers of the super-
visory authority. Therefore there is no need to introduce a separate 
provision on monitoring in the Research Data Act. 

The Data Protection Inquiry proposes a provision in the Data 
Protection Act that provides that the right to compensation under 
Article 82 of the Data Protection Regulation also applies to in-
fringement of the provisions of this act, i.e. the Data Protection Act, 
and other statutes supplementing the Data Protection Regulation. It 
is the view of the Committee that the provision proposed by the 
Data Protection Inquiry thereby also covers the right to com-
pensation in the event of infringement of the Research Data Act. 
There is therefore no need to introduce a specific provision on 
compensation in the Research Data Act. 

Safeguards 

Our mandate was to analyse the safeguards that should apply to all 
processing of personal data for research purposes and the form 
these safeguards should take. Regarding sensitive personal data and 
personal data relating to criminal offences, etc, our mandate was to 
analyse the need for supplementary provisions in order to be able 
to process this data at all, and to determine which suitable and 
specific measures such a regulation should contain. 

We have therefore analysed key concepts, such as personal data, 
pseudonymisation and anonymisation, so as to subsequently examine 
the requirements in the Data Protection Regulation regarding 
safeguards. Furthermore, we have analysed a selection of organi-
sational, technical and legal measures to safeguard the fundamental 
rights of the data subject, particularly in the light of the security 
requirements of the Data Protection Regulation.  

Bearing in mind existing opportunities to regulate safeguards 
when personal data is processed for research purposes, we judge 
that it is possible and appropriate to introduce such regulation in 
the form of a statute. Compared with conditions set in conjunction 
with ethical approval and codes of conduct, statutory regulation 
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can provide greater clarity in application and ensure that suitable 
measures are also taken regarding processing that does not cover 
sensitive personal data or personal data that concerns criminal 
offences, etc. 

The Committee proposes that the existing provision in the 
Personal Data Act, which states that data gathered for research 
purposes may not normally be used to take measures regarding the 
data subject, be transferred to the Research Data Act. 

Furthermore, we propose that a provision be introduced in the 
Research Data Act stating that personal data must be pseudonymised 
or protected in an equivalent manner when processed for research 
purposes provided that the purpose can be attained by doing so. 

Finally, we propose that the individual be given an opportunity 
to contest their personal data being processed for research pur-
poses. If providing the data subject with the opportunity to contest 
the processing of their data proves to be impossible or involves 
disproportionate effort, or if the purposes of the research cannot 
otherwise be attained, the data may, however, be processed never-
theless. 

Proportionate legislation 

The Committee has analysed the proposed provisions of the 
Research Data Act on the basis of the requirements predominantly 
of proportionality laid down in the Data Protection Regulation, the 
Instrument of Government and other relevant legal instruments. 
The analysis has been carried out on the assumption that the pro-
posed Act is a form of framework legislation which is unable to 
regulate the processing of personal data at a detailed level, and that 
the actual processing of personal data carried out in research 
projects must be examined on the basis of the same proportionality 
requirement. Here, the proposed safeguards constitute a basis for 
ensuring that the infringement that the processing of personal data 
in question involves is proportionate to the expected benefit of the 
research. 

The proposed regulation must meet requirements of propor-
tionality laid down in several different legal contexts. The view of 
the Committee, on the basis of the survey of privacy carried out, 
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the safeguards proposed and the value of the processing of personal 
data enabled by the regulation, is that the Research Data Act is pro-
portionate on the basis of all these proportionality requirements. 

Ethical review 

The Committee has analysed the modifications that need to be made 
to the Act (2003:460) concerning the Ethical Review of Research 
Involving Humans before the Data Protection Regulation starts to 
be applied. Initially, the Committee has addressed the issue of 
ethical review as a safeguard in line with the requirements of the 
Data Protection Regulation and reached the conclusion that ethical 
review constitutes such a suitable and specific safeguard as required 
by the Data Protection Regulation to process for research purposes 
sensitive personal data or personal data that concerns criminal 
offences, etc.  

The Committee subsequently analysed whether the area of 
application of the Ethical Review Act should be expanded to apply 
to all processing of personal data for research purposes and reached 
the conclusion that this would be far too invasive a measure that is 
disproportionate for its purpose. The Committee therefore pro-
poses that the requirement for ethical review, also in the future, 
cover the processing for research purposes of sensitive personal 
data or personal data that concerns criminal offences, etc. in line 
with the definitions set out in Articles 9(1) and 10 of the Data 
Protection Regulation, and that the ethical review requirement 
regarding the additional data currently set out in Section 21 of the 
Personal Data Act should continue to be covered by the area of 
application in the Ethical Review Act in the future. 

The Committee has further found that there is reason to further 
investigate the need for changes to the ethical review procedure. 
A differentiated ethical review procedure appears to be more fit for 
purpose predominantly in certain sociological and legal research. 
We submit several examples of such needs in conjunction with pro-
cessing personal data for research purposes being based on data 
that is already published and where subsequent processing merely 
involves a minor privacy risk. In the light of restrictions to our 
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mandate and frameworks in general, we propose that this be in-
vestigated further in a separate form. 

Finally, the Committee has analysed the amendments to the 
Ethical Review Act that otherwise need to be made as the Data 
Protection Regulation starts to be applied and submits the necessary 
statutory proposals in this regard. 

Modifications to certain register statutes 

In the next stage of the inquiry we have been charged with further 
preparing the proposals of the Register-based Research Inquiry 
(U 2013:01) in the report Unik kunskap genom registerforskning 
(Unique knowledge through register-based research) (SOU 2014:45). 
As it is not long until the Data Protection Regulation starts to be 
applied, 25 May 2018, no general regulation governing research 
databases will be in place by then. Therefore, in an initial phase, an 
analysis needs to be carried out regarding which adaptations in 
respect to the Data Protection Regulation and the general regulation 
proposed by the Data Protection Inquiry that need to be carried 
out to the Act (2013:794) on certain registers for research into the 
impact of genetics and environment on people’s health and the Act 
(1999:353) on a forensic psychiatric research register until the Data 
Protection Regulation starts to be applied.  

Because the Committee has a mandate in a second phase to in-
vestigate and propose long-term regulation of research databases, 
this first part of the mandate has focused solely on technical legal 
modifications to the register statutes in relation to the provisions 
of the Data Protection Regulation. This means that, in present 
phase, the Committee has assumed that considerations already 
made and its views on this matter should be adopted where these 
are compatible with the Data Protection Regulation. The analysis is 
thus focused on such amendments as are necessary due to the Data 
Protection Regulation. The overall purpose of the mandate in this 
phase is to ensure that the legislation on registers can also be 
applied after the Data Protection Regulation starts to be applied 
on 25 May 2018, and that the existing conditions for processing 
personal data in line with legislation on registers will not in any 
case be watered down. 
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Entry into force 

According to Article 99 of the Data Protection Regulation, the 
Regulation is to be applied from 25 May 2018. The Data Protection 
Inquiry proposes that the Data Protection Act, which constitutes 
supplementary national legislation at a general level, is to enter into 
force the same day and that the Personal Data Act cease to apply at 
the same time. Because the Research Data Act constitutes supple-
mentary national legislation to the Data Protection Act in the 
research sector, we also propose that it should enter into force the 
same day. 

The Regulation states that references to the Data Protection 
Directive must be construed as references to the Data Protection 
Regulation as this starts to be applied and the Directive is thus 
repealed. Recital 171 of the Data Protection Regulation further-
more states that adaptations in Member States should be in place 
when the Regulation starts to be applied. It is the view of the 
Committee that there is thereby no scope for any transitional 
provisions in the Research Data Act. From 25 May 2018 all pro-
cessing of personal data for research purposes must thus apply the 
Data Protection Regulation and, where this is supplemented, the 
Research Data Act and at a general level also the Data Protection Act.  

Consequences 

The Commission has been charged with analysing the consequences 
of our proposals on the basis of certain specifically stated aspects. 
Our proposals are simultaneously primarily caused by other changes, 
mainly the abolition of the Personal Data Act and the entry into 
force of the Data Protection Regulation, but also the proposals sub-
mitted by the Data Protection Inquiry. We have therefore limited 
the analysis to such consequences that we have an opportunity to 
influence in any real sense, and operated on the basis of the aim of 
retaining the opportunities for research and protection of personal 
privacy that follow from current regulation. We will therefore not 
analyse the consequences of the Data Protection Regulation starting 
to be applied. 
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The Committee judges that the proposals will not involve any 
changes in costs for the actors referred to in the Swedish Committees 
Ordinance (1998:1474). Furthermore, it is the view of the Committee 
that the proposals in general will reinforce personal privacy.  
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till 
forskningsdatalag 

Inledande bestämmelser 
 

1 §    Syftet med denna lag är att möjliggöra personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och 
rättigheter skyddas.  
 
2 §    Denna lag kompletterar Europaparlamentet och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskydds-
förordningen. 
 
3 §    Om inte annat följer av denna lag gäller lagen (2018:XX) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (data-
skyddslagen). 

Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser 
om behandling av personuppgifter för forskningsändamål som av-
viker från denna lag ska de bestämmelserna gälla. 

Lagens tillämpningsområde 

4 §    Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål. 
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Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 

Rättslig grund 

5 §    Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter får 
behandlas endast om minst ett av de villkor som anges i artikel 6.1 i 
förordningen är uppfyllt. 
 
6 §    Personuppgifter får med stöd av artikel 6.1 e i dataskydds-
förordningen behandlas för forskningsändamål om behandlingen är 
nödvändig och proportionerlig för att utföra forskning av allmänt 
intresse. Forskning av allmänt intresse får utföras av statliga myndig-
heter, kommuner och landsting, andra juridiska personer och en-
skilda näringsidkare. 

Generella skyddsåtgärder 

7 §    Vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål med 
stöd av något av villkoren i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen 
gäller bestämmelserna i 8–10 §§ denna lag.  
 
8 §    Vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska 
personuppgifterna pseudonymiseras eller vara skyddade på likvär-
digt sätt, om ändamålet kan uppfyllas på det viset. 

 
9 §    Personuppgifter får inte behandlas för forskningsändamål om 
den enskilde motsätter sig sådan behandling.  

Om det visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionerlig 
ansträngning att tillhandahålla den enskilde möjligheten att mot-
sätta sig behandlingen, eller om ändamålet annars inte kan upp-
fyllas, får personuppgiftsbehandling ändå utföras. 
 
10 §    Personuppgifter som behandlas för forskningsändamål får 
användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om 
det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala 
intressen. Detta gäller dock inte för en myndighets användning av 
personuppgifter i allmänna handlingar. 
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Känsliga personuppgifter 

11 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen behandlas om behandlingen är nödvändig för 
forskningsändamål och om behandlingen har godkänts enligt lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etik-
prövningslagen).  

Av etikprövningslagen framgår övriga krav på etikprövning av 
behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål. 

Personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 

12 §    Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöver-
trädelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel 
får med stöd av artikel 10 i dataskyddsförordningen behandlas för 
forskningsändamål av andra än myndigheter om behandlingen är 
nödvändig för forskningsändamål och har godkänts enligt lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etik-
prövningslagen). 

Av etikprövningslagen framgår övriga krav på etikprövning av 
behandling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forsk-
ningsändamål. 

Undantag från registrerades rättigheter 

13 §    Den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i dataskydds-
förordningen gäller inte för sådana personuppgifter som behandlats 
för forskningsändamål när personuppgifterna endast bevaras i syfte 
att dokumentera utförd forskning. 

 
14 §    Den registrerades rätt till begränsning av behandling enligt 
artikel 18.1 a och d i dataskyddsförordningen gäller inte när uppgif-
ter behandlas för forskningsändamål om utövandet av rätten med-
för att forskningen inte kan utföras, eller på ett avgörande sätt för-
senas eller försvåras. 
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Utlämnande av personuppgifter 

15 §    Personuppgifter får lämnas ut för att behandlas för forsk-
ningsändamål, om inte något annat följer av regler om sekretess 
och tystnadsplikt. Vid sådan personuppgiftsbehandling behöver 
artikel 14.1–4 i dataskyddsförordningen inte iakttas. Detta hindrar 
inte att villkor enligt 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor får avse den information som ska lämnas 
till den registrerade. 
                       

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 
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1.2 Förslag till 
lag om ändring i lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor 

dels att 12 § ska upphöra att gälla, 
dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 §1 

I denna lag avses med  
forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete 

för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig 
grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskole-
utbildning på grundnivå eller på avancerad nivå,  

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller 
juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs,  

forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, 
och 

behandling av personupp-
gifter: sådan behandling som 
anges i 3 § personuppgiftslagen 
(1998:204).  

behandling av personupp-
gifter: sådan behandling som 
anges i artikel 4.2 i Europaparla-
mentet och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), 
nedan kallad dataskyddsförord-
ningen. 

 
  

                                                                                                                                                               
1 Senaste lydelse SFS 2008:192. 
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3 §2 
Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling 

av 
1. känsliga personuppgifter 

enligt 13 § personuppgiftslagen 
(1998:204), eller 

 
 
2. personuppgifter om lag-

överträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden 
enligt 21 § personuppgiftslagen. 

1. sådana särskilda kategorier 
av personuppgifter som avses i 
artikel 9.1 i dataskyddsförord-
ningen (känsliga personuppgifter), 
eller 

2. sådana personuppgifter om 
lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden.  

                       

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 
 
  

                                                                                                                                                               
2 Senaste lydelse SFS 2008:192. 
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1.3 Förslag till 
lag om ändring i lagen (2013:794) 
om vissa register för forskning om 
vad arv och miljö betyder för människors hälsa 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:794) om vissa 
register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors 
hälsa 

dels att 13 och 17 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 2, 3, 12, 14 och 16 §§ och rubriken närmast före 3 § och 

16 § ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §3 
Lagen gäller behandling av personuppgifter som utförs av så-

dana statliga universitet och högskolor som omfattas av högskole-
lagen (1992:1434) och som med en enskildes uttryckliga samtycke 
sker i sådant syfte som anges i 1§ 1. 

Lagen gäller bara om behand-
lingen är helt eller delvis automa-
tiserad eller om uppgifterna ingår 
i eller är avsedda att ingå i en 
strukturerad samling av person-
uppgifter som är tillgängliga för 
sökning eller sammanställning 
enligt särskilda kriterier. 

 

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka statliga universitet 
och högskolor som får behandla personuppgifter enligt denna lag 
och vilka register enligt lagen som får föras. 

 
  

                                                                                                                                                               
3 Senaste lydelse SFS 2013:794. 
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Förhållandet till 
personuppgiftslagen 

Förhållandet till  
annan dataskyddsreglering 

 
3 §4 

Personuppgiftslagen (1998:204) 
gäller vid behandling av person-
uppgifter, om inte annat följer av 
denna lag. 

Denna lag kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), 
nedan kallad dataskyddsförord-
ningen.  

 
 3 a § 

Lagen (2018:XX) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (dataskydds-
lagen) gäller vid behandling av 
personuppgifter enligt denna lag, 
om inte annat följer av denna lag 
eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av denna lag eller 
lagen med kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförord-
ning. 

 
12 §5 

Personuppgifter som inte 
längre behövs för de ändamål 
som avses i 5 § 1 och 2 ska gall-
ras, om inte regeringen eller den 
myndighet som regeringen be-
stämmer har meddelat föreskrif-

Personuppgifter som inte 
längre behövs för de ändamål 
som avses i 5 § 1 och 2 ska gall-
ras, om inte regeringen eller den 
myndighet som regeringen be-
stämmer har meddelat föreskrif-

                                                                                                                                                               
4 Senaste lydelse SFS 2013:794. 
5 Senaste lydelse SFS 2013:794. 
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ter om eller i ett enskilt fall be-
slutat att uppgifter får bevaras 
för historiska, statistiska eller 
vetenskapliga ändamål. 

ter om eller i ett enskilt fall be-
slutat att uppgifter får bevaras 
för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål.  

 
14 §6 

Personuppgifter som avses i 9 § får inte samlas in i syfte att de 
ska registreras i ett register som förs enligt denna lag utan att den 
som uppgifterna avser uttryckligen har samtyckt till att personupp-
gifter behandlas enligt denna lag. 

Innan en person lämnar sitt 
samtycke enligt första stycket ska 
han eller hon ha informerats om 

 
 
 
1. att det är frivilligt att 

lämna uppgifter, medverka till 
upptagningar eller genomgå 
undersökningar i syfte att upp-
gifter om detta förs in i registret 
samt att den registrerade när 
som helst kan avbryta sitt upp-
giftslämnande, sin medverkan 
eller sitt deltagande helt eller 
delvis, 

2. för vilka ändamål behand-
ling kan ske enligt 5–7 §§ och vilka 
uppgifter som får registreras 
enligt 9 §, 

3. de sekretess- och säker-
hetsbestämmelser som gäller för 
registret, 

 
 

Utöver vad som framgår av 
artiklarna 13 och 14 i dataskydds-
förordningen ska en person innan 
han eller hon lämnar sitt samtycke 
enligt första stycket ha informerats 
om 

1. att det är frivilligt att 
lämna uppgifter, medverka till 
upptagningar eller genomgå 
undersökningar i syfte att upp-
gifter om detta förs in i registret 
samt att den registrerade när 
som helst kan avbryta sitt upp-
giftslämnande, sin medverkan 
eller sitt deltagande helt eller 
delvis, 

2. vilka uppgifter som får 
registreras enligt 9 §, 

 
 
3. de sekretess- och säker-

hetsbestämmelser som gäller för 
registret, 

 
 

                                                                                                                                                               
6 Senaste lydelse SFS 2013:794. 
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4. vem som är personuppgifts-
ansvarig, 

5. hur länge uppgifterna sparas, 
6. rätten till rättelse av upp-

gifterna, 
7. rätten till information en-

ligt 15 § denna lag och 26 § per-
sonuppgiftslagen (1998:204), 

8. vilken myndighet som har 
tillsyn över att denna lag följs, 

9. rätten till skadestånd, och 
10. rätten att få uppgifter ut-

plånade. 

 
 

 
 
 
4. rätten till information en-

ligt 15 § denna lag och artikel 15 
i dataskyddsförordningen, 

5. vilken myndighet som har 
tillsyn över att denna lag följs, och 

6. rätten till skadestånd.  

 
Utplåning av uppgifter Radering av uppgifter 
 

16 §7 
Den registrerade har rätt att 

när som helst begära att uppgifter 
i registret om honom eller henne 
ska utplånas. En sådan begäran 
ska göras skriftligen hos den 
personuppgiftsansvarige och vara 
undertecknad av den registrerade 
själv. Om begäran innefattar ut-
plåning av sådana uppgifter som 
avses i 9 § första stycket 7 ska 
detta särskilt anges. 

Den personuppgiftsansvarige 
ska inom två månader från det 
att begäran gjordes utplåna upp-
gifterna i enlighet med begäran 
och sända den registrerade en 
bekräftelse på att så har skett. 
Om den enskilde inte har be-
gärd utplåning även av uppgifter 
som avses i 9 § första stycket 7 

I artikel 17 i dataskyddsför-
ordningen finns bestämmelser om 
rätt till radering. En begäran om 
radering ska göras skriftligen 
hos den personuppgiftsansva-
rige och vara undertecknad av 
den registrerade själv. Om begä-
ran innefattar radering av sådana 
uppgifter som avses i 9 § första 
stycket 7 ska detta särskilt anges. 

 
Den personuppgiftsansvarige 

ska inom två månader från det 
att begäran gjordes radera upp-
gifterna i enlighet med begäran 
och sända den registrerade en 
bekräftelse på att så har skett. 
Om den enskilde inte har be-
gärd radering även av uppgifter 
som avses i 9 § första stycket 7 

                                                                                                                                                               
7 Senaste lydelse SFS 2013:794. 
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ska en kopia på dessa uppgifter 
bifogas bekräftelsen med en på-
minnelse om att den enskilde har 
rätt att begära att även få dem 
utplånade. 

ska en kopia på dessa uppgifter 
bifogas bekräftelsen med en på-
minnelse om att den enskilde har 
rätt att begära att även få dem 
raderade. 

                       

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 
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1.4 Förslag till 
lag om ändring i lagen (1999:353) 
om rättspsykiatriskt forskningsregister 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:353) om rättspsykia-
triskt forskningsregister 

dels att 15 och 16 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att 2 och 12 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande 

lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

Förhållandet till 
personuppgiftslagen  

Förhållandet till  
annan dataskyddsreglering 

 
2 §8 

Om inget annat följer av denna 
lag tillämpas personuppgiftslagen 
(1998:204) vid behandling av 
personuppgifter för det rättspsykia-
triska forskningsregistret. 

Vid behandling av personupp-
gifter för det rättspsykiatriska forsk-
ningsregistret kompletterar denna 
lag Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), nedan kallad data-
skyddsförordningen.  

 
 2 a § 

Lagen (2018:xx) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning (dataskydds- 
 

                                                                                                                                                               
8 Senaste lydelse SFS 1999:353. 
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lagen) gäller vid behandling av 
personuppgifter för det rättspsykia-
triska forskningsregistret, om inte 
annat följer av denna lag eller före-
skrifter som har meddelats med 
stöd av denna lag eller lagen med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

 
12 §9 

När personuppgifter i ett mål 
första gången registreras i det 
rättspsykiatriska forsknings-
registret skall Rättsmedicinal-
verket lämna den registrerade 
information om behandlingen.  

Informationen skall innehålla 
upplysningar om 

1. att Rättsmedicinalverket är 
personuppgiftsansvarigt för be-
handlingen, 

2. ändamålen med behand-
lingen,  

3. vilken typ av uppgifter be-
handlingen avser, 

4. mottagarna av uppgifterna, 
5. de sekretess- och säkerhets-

bestämmelser som gäller för be-
handlingen, 

6. bestämmelserna i person-
uppgiftslagen (1998:204) om infor-
mation som skall lämnas efter an-
sökan samt om rättelse och skade-
stånd, samt 

 
 
 

När personuppgifter i ett mål 
första gången registreras i det 
rättspsykiatriska forsknings-
registret ska Rättsmedicinal-
verket lämna den registrerade 
information om behandlingen.  

Utöver vad som framgår av 
artikel 14 i dataskyddsförord-
ningen ska informationen inne-
hålla upplysningar om 

 
 
 
 
 
 
1. de sekretess- och säkerhets-

bestämmelser som gäller för be-
handlingen, 

2. bestämmelserna i data-
skyddsförordningen och data-
skyddslagen om den registrerades 
rätt till skadestånd, samt 

 
 
 
 

                                                                                                                                                               
9 Senaste lydelse SFS 1999:353. 
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7. de begränsningar i fråga 
om tillgång till uppgifter, utläm-
nande av uppgifter på medium 
för automatiserad behandling och 
bevarande av uppgifter som gäller 
för behandlingen. 

3. de begränsningar i fråga 
om tillgång till uppgifter, utläm-
nande av uppgifter på medium 
för automatiserad behandling och 
bevarande av uppgifter som gäller 
för behandlingen. 

                       

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 
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2 Vårt uppdrag och arbete 

2.1 Utredningsuppdraget 

Vårt övergripande uppdrag (dir. 2016:65, se bilaga 1) har varit att 
dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning 
av att dataskyddsförordningen1 börjar tillämpas den 25 maj 2018, 
dels lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen ska gälla regler-
ing utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen 
(Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39). Dessutom 
har vi haft i uppdrag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar 
i viss närliggande lagstiftning. Det uppdrag som nu redovisas har 
bestått av två huvudsakliga delar: reglering av personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål samt anpassningar av vissa registerförfatt-
ningar. 

2.1.1 Reglering av personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål 

Den första delen av vårt uppdrag har varit att föreslå komplette-
rande reglering i förhållande till de anpassningar av svensk lagstift-
ning som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår. Syftet med 
denna kompletterande reglering är att möjliggöra en ändamålsenlig 
behandling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt 
som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Uppdraget inne-
fattar huvudsakligen följande: 

                                                                                                                                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-
ning). 
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 Att lämna förslag på lämpliga skyddsåtgärder för den registrera-
des fri- och rättigheter som behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål ska omfattas av. 

 Att överväga om kravet på etikprövning ska utvidgas till att gälla 
all behandling av personuppgifter för forskningsändamål och 
vilka skyddsåtgärder som annars bör gälla vid behandling för 
forskningsändamål av sådana personuppgifter som inte omfattas 
av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor (etikprövningslagen). 

 Att, vid en sådan eventuell utvidgning av kravet på etikprövning, 
analysera vilka anpassningar som kan behöva göras i de bestäm-
melser i etikprövningslagen som reglerar handläggningen av ären-
dena, samt att överväga om det bör införas ett enklare förfar-
ande vid etikprövning när det är fråga om en behandling av 
personuppgifter som innebär en liten risk för intrång i den en-
skildes integritet. 

 Att se över vilka anpassningar av etikprövningslagen i övrigt 
som behövs med anledning av dataskyddsförordningen och den 
generella reglering som Dataskyddsutredningen föreslår. 

 Att analysera om det, utöver den generella reglering som Data-
skyddsutredningen föreslår och de förslag som utredaren i övrigt 
kan komma att lämna, finns ett behov av bestämmelser som regle-
rar behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål och vilka be-
stämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa 
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen en 
sådan reglering bör innehålla. 

 Att analysera om det utöver den generella reglering som Data-
skyddsutredningen föreslår även finns ett behov av undantag 
från den registrerades rättigheter enligt artiklarna 15, 16, 18 och 21 
vid behandling av personuppgifter för vetenskapliga och histo-
riska forskningsändamål och lämna förslag på hur sådana undan-
tag i så fall bör utformas, samt 

 Att lämna de författningsförslag som behövs. 
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2.1.2 Vissa anpassningar av registerförfattningar 

Eftersom det är kort tid tills dess att dataskyddsförordningen ska 
börja tillämpas och någon generell reglering av forskningsdatabaser 
då inte kommer att kunna vara på plats, behöver det i ett första skede 
analyseras vilka anpassningar som behöver göras i viss lagstiftning 
som reglerar specifika forskningsdatabaser. De författningar som 
anges i utredningens direktiv är lagen (2013:794) om vissa register 
för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 
samt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister. 

2.1.3 Fortsatta uppdrag 

I tilläggsdirektiv (dir. 2017:29, se bilaga 2) har utredningen fått i 
uppdrag att analysera vilken reglering som, utöver dataskydds-
förordningen, kan behövas för att personuppgifter ska kunna be-
handlas på ett ändamålsenligt sätt i Kungliga bibliotekets verksam-
het. Detta deluppdrag ska redovisas senast den 13 oktober 2017. 

Utöver ovanstående har utredningen även i uppdrag att i ett 
nästa skede föreslå långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser, 
analysera och ta ställning till om det finns behov av att stärka skyddet 
för uppgifter om avlidna inom forensisk forskning samt lämna för-
slag till en reglering av Nationella biobanksregistret. Detta deluppdrag 
ska redovisas senast den 27 april 2018.  

2.2 Anknytande utredningar 

Det framhålls i utredningens direktiv att en enhetlig tolkning bör 
eftersträvas vid anpassningen av svensk rätt till den nya EU-regler-
ingen. Det är viktigt att den nationella regleringen är så enhetlig 
som möjligt i sin utformning när det t.ex. gäller begrepp, uttryck 
och struktur samt hänvisningar till dataskyddsförordningen. Behovet 
av planering och samordning när det gäller utrednings- och lagstift-
ningsarbetet på detta område har även uppmärksammats av Justitie-
kanslern.2 

Utredningen har därför på flera sätt samverkat med andra utred-
ningar vars uppdrag berör dataskyddsförordningen. 
                                                                                                                                                               
2 Remissyttrande över betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten?  
(SOU 2016:41), dnr 4260-16-80. 
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2.2.1 Dataskyddsutredningen 

Av utredningsdirektiven framgår på flera ställen att vi ska förhålla 
oss till den reglering som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) haft 
i uppdrag att föreslå. Vi har därför löpande hållit oss uppdaterade 
om Dataskyddsutredningens arbete och utgått från dess förslag när vi 
bedömt vilken ytterligare reglering som behövs för personuppgifts-
behandling för forskningsändamål. 

Av Dataskyddsutredningens direktiv (dir. 2016:15) framgår att 
den utredningen har att analysera vilka övriga kompletterande be-
stämmelser om behandling av personuppgifter för arkivering i all-
mänhetens intresse samt för vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller för statistiska ändamål som bör finnas i den 
generella regleringen. Eftersom våra utredningsdirektiv beslutades 
efter ovanstående direktiv resulterade detta i ett delvis överlapp-
ande uppdrag för dessa båda utredningar. Mot denna bakgrund har 
vi i samråd med Dataskyddsutredningen konstaterat att samtliga 
frågor rörande behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
bör behandlas i ett samlat sammanhang och att Forskningsdata-
utredningen är bäst lämpad att göra den analys och de övervägan-
den som krävs i detta sammanhang. Dataskyddsutredningen har 
därför på eget initiativ avstått från att i sitt betänkande behandla 
frågan om behandling av personuppgifter för forskningsändamål. 

2.2.2 Samordningsgruppen 

Dataskyddsförordningen har föranlett ett stort antal utrednings-
initiativ, både i form av uppdrag för särskilda utredare såväl som 
departementsinterna utredningar. Uppdragen har handlat om såväl 
anpassning av befintlig lagstiftning inom en viss sektor för att vara 
förenlig med dataskyddsförordningen, som annat lagstiftnings-
arbete som måste beakta dataskyddsförordningens krav. 

Av direktiven framgår att utredningen ska hålla sig informerad 
om och beakta arbetet i övriga utredningar som har i uppdrag att 
anpassa svensk rätt till reformen av EU:s dataskyddsregelverk, i syfte 
att uppnå en enhetlig nationell reglering. Mångfalden utredningar 
som haft anledning att utforska dataskyddsförordningen ur ett 
svenskt perspektiv föranledde bildandet av en informell samord-
ningsgrupp. Gruppen har haft tio möten under hösten 2016 och 
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våren 2017, och har utgjort ett forum för dialog om gemensamma 
frågor om terminologi, avgränsningar, rättsliga bedömningar m.m. i 
arbetet med att anpassa den nationella lagstiftningen till dataskydds-
förordningen. 

Sammanlagt har representanter för ett femtontal utredningar 
deltagit i gruppens möten. 

2.2.3 Övriga kontakter 

Utöver arbetet i samordningsgruppen har utredningen genom en-
skilda möten hållit sig särskilt informerad om och beaktat arbetet i 
Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04), Utbildningsdatautredningen 
(U 2016:03), Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05), Utredningen 
om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02), Utred-
ningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02) och Integritets-
kommittén (Ju 2014:09).  

2.3 Utredningsarbetet 

Arbetet har utgått från utredningens sekretariat som, utöver den 
särskilda utredaren, har bestått av en huvudsekreterare och två 
övriga sekreterare. Till utredningen har förordnats nio experter och 
fyra sakkunniga.  

2.3.1 Expertgruppsmöten 

Utredningens expertgrupp (inbegripet de sakkunniga) har hittills 
sammanträtt sammanlagt sex gånger, inklusive ett internatsamman-
träde. I samband med dessa möten har ett antal promemorior pre-
senterats och diskuterats, vilka senare bildat stommen i förvarande 
betänkande. Enskilda experter och sakkunniga har även bistått utred-
ningen vid särskilda möten och i dialog om specifika frågor m.m. 

2.3.2 Referensgruppsmöten 

Utöver expertgruppen har utredningen bildat en referensgrupp 
med närmare tjugo deltagare. Syftet med denna grupp har varit att 
komplettera utredningens perspektiv och ta tillvara kompetens i 
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utredningens frågor som deltagarna besitter. Personerna i referens-
gruppen har medverkat i arbetet utan ersättning och i mån av tid. 

Utredningen har hittills haft två möten med referensgruppen i 
sin helhet för att diskutera uppdraget och anknytande frågor av 
särskild betydelse för utredningen, samt flera mindre möten med 
delar av referensgruppen för att närmare diskutera tekniska och 
organisatoriska skyddsåtgärder. 

2.3.3 Hearing 

Utredningen har uppmärksammats på vissa behov av översyn av 
etikprövningslagens nuvarande krav avseende bland annat forsk-
ning som innefattar behandling av personuppgifter ur offentligt 
material. Med anledning av detta anordnade utredningen den 
2 mars 2017 en hearing. Deltagare var företrädare för rättsveten-
skaplig forskning från Linköpings universitet, Lunds universitet, 
Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och 
Örebro universitet, som delgav utredningen synpunkter på dagens 
etikprövningskrav och behovet av en översyn i vissa delar.  

2.3.4 Övriga möten 

Utredningen har i olika sammanhang träffat representanter från 
Stockholms läns landsting, Kungliga biblioteket, Rättsmedicinal-
verket och Finansdepartementets utredning om mikrosimulerings-
modellen FASIT. Utredningen har även presenterat pågående arbete 
på ett möte med nätverket för EU:s dataskyddsförordning, organi-
serat av Pensionsmyndigheten.3 Utredningen har också deltagit i 
det årliga nationella mötet med SUNET4 som i år varit inriktat på 
konsekvenserna av förordningens införande för svenska universitet. 

Utredningen har utöver detta tillsammans med utbildnings-
departementets representant medverkat vid två möten i ett nor-
diskt samarbete mellan företrädare för regeringar och myndigheter 

                                                                                                                                                               
3 Nätverket för EU:s dataskyddsförordning arbetar med att bevaka den nationella rätts-
utvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen.  
Se http://www.esamverka.se/om-esam/organisation-och-forum/natverket-for-eus-
dataskyddsforordning.html 
4 Swedish University computer Network, se http://www.sunet.se 

http://www.esamverka.se/
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kring förberedelser inför dataskyddsförordningens införande. Utred-
ningen har dessutom deltagit i ett möte med representanter för 
forskarintressen i de nordiska länderna. 

2.4 Betänkandets disposition m.m. 

Betänkandet inleds i kapitel 3 med en redogörelse för bakgrunden 
till dataskyddsförordningen och den nuvarande regleringen, med 
ett särskilt fokus på villkoren för forskning.  

Kapitel 4 behandlar förslaget till forskningsdatalag och lagens 
tillämpningsområde. Kapitel 5 redogör för utredningens bedöm-
ning och förslag avseende fastställande av den rättsliga grunden all-
mänt intresse. Kapitel 6 behandlar samtycke till personuppgifts-
behandling för forskningsändamål. Kapitel 7, 8 och 9 redogör för 
särskilda regler för känsliga personuppgifter, personuppgifter om lag-
överträdelser m.m. samt personnummer och samordningsnummer. 
Kapitel 10 behandlar vissa begränsningar av registrerades rättig-
heter och kapitel 11 rör frågor om tillsyn och sanktioner. 

Eftersom dataskyddsförordningen särskilt kräver skyddsåtgär-
der för behandling av personuppgifter i flera sammanhang inne-
håller kapitel 12 en översiktlig analys av förordningens krav, tänk-
bara skyddsåtgärder av olika slag samt författningsförslag till vissa 
skyddsåtgärder. 

I kapitel 13 bedöms den föreslagna lagstiftningens proportiona-
litet gentemot de grundläggande rättigheter som framgår ur bl.a. 
regeringsformen och Europakonventionen. 

Frågor om etikprövning avhandlas i kapitel 14, bl.a. hur etik-
prövningen ska regleras för att uppfylla förordningens krav på sär-
skilda och lämpliga skyddsåtgärder och frågan om etikprövnings-
lagens tillämpningsområde. 

Den del av utredningens uppdrag som rör översyn av befintliga 
registerförfattningar för att föreslå nödvändiga förändringar i sam-
band med dataskyddsförordningen redovisas i kapitel 15. 

Nödvändiga ikraftträdandebestämmelser avhandlas i kapitel 16. 
Konsekvensbedömningar finns i kapitel 17. Författningsförslagen 
kommenteras i kapitel 18. 

Utredningens direktiv återges i bilaga 1 och 2. Avslutningsvis 
finns även en strukturerad genomgång av dataskyddsförordningen 
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med betoning på de bestämmelser som är av vikt för forskning i 
bilaga 3. 

Till sist kan noteras att betänkandetexten är utformad med an-
vändning av ”vi-form” omfattande utredningen i sin helhet. Arbetet 
har bedrivits med aktivt deltagande av och i samverkan med experter 
och sakkunniga. Det har förts särskilda mer ämnesinriktade 
diskussioner samt bilaterala dialoger med experter inom olika special-
områden. Mot denna bakgrund redogör utredningen för uppdraget 
med användande av vi-form även om det inte funnits fullständig 
samsyn i alla delar.  
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3 Bakgrund, rättsliga 
utgångspunkter och begrepp 

3.1 Inledning 

Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att redogöra för 
de allmänna rättsliga konsekvenserna av att dataskyddsförordningen1 
börjar tillämpas.2 Utöver detta ska ett antal sektorsspecifika utred-
ningar analysera konsekvenserna för specifika samhällssektorer. 
Forskningsdatautredningen har i uppdrag att analysera vilken regler-
ing av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är 
möjlig och kan behövas utöver den generella kompletterings-
lagstiftning som Dataskyddsutredningen föreslår, samt komma 
med lämpliga författningsförslag.3 I detta kapitel presenteras utgångs-
punkterna för arbetet i form av bakgrund, rättsliga utgångspunkter 
och centrala begrepp.  

Kapitlet inleds med en kort redogörelse för den reglering som 
för närvarande gäller med avseende på personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål. Därefter följer en redogörelse för EU:s data-
skyddsreform utifrån ett forskningsperspektiv, där utvecklingen 
fram till den slutgiltiga förordningstexten vad gäller några för forsk-
ningen särskilt viktiga frågor beskrivs.  

För att avgränsa konsekvenserna av dataskyddsförordningens 
införande, och kunna lämna de författningsförslag som behövs, 
krävs som utgångspunkt en genomgång av några centrala begrepp. 
Därför följer också en allmänt hållen analys av vad som i detta sam-
manhang avses med begreppet forskning och vad som avses med 
                                                                                                                                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
2 Dir. 2016:15. 
3 Dir. 2016:65. 
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förordningens uttryck ”vetenskapliga och historiska forsknings-
ändamål”. Även överväganden om behovet av att skilja mellan 
vetenskapliga och historiska forskningsändamål samt om det finns 
behov av att skilja på begreppen forskning och forskningsändamål 
behandlas. Slutligen görs en bedömning av vad som avses med 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, som därmed utgör 
avgränsningen för det materiella tillämpningsområdet av dataskydds-
förordningens bestämmelser och de kompletterande bestämmelser 
som föreslås i detta betänkande.  

3.2 Rättsliga utgångspunkter 

Persondataskydd regleras på många nivåer, av olika aktörer. FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonven-
tionen och EU:s rättighetsstadga innehåller alla någon form av skydd 
för privatlivet, i vilket ingår ett skydd för den enskildes personliga 
integritet och personuppgifter. I anslutning till sådana allmänna 
rättighetsförklaringar finns ofta även mer detaljerade konventioner 
eller andra rättsliga instrument som närmare behandlar persondata-
skydd. 

I det följande ger vi en inledande översikt av de rättsliga instru-
ment som har särskild betydelse för personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål. Det nuvarande dataskyddsdirektivet och data-
skyddsförordningen behandlas löpande genom hela betänkande-
texten. Övriga rättsliga instrument behandlas mer ingående i vissa 
avsnitt, exempelvis i kapitlen om proportionerlig lagstiftning och 
etikprövning. Genomgången utgår delvis från liknande översikter i 
framför allt SOU 2014:45 samt SOU 2016:41.4 
  

                                                                                                                                                               
4 SOU 2014:45 – Unik kunskap genom registerforskning (Registerforskningsutredningen) 
respektive SOU 2016:41 – Hur står det till med den personliga integriteten? (Integritets-
kommittén). 
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3.2.1 Internationell reglering 

I det följande behandlas reglering som härstammar från Förenta 
nationerna, Europarådet samt Europeiska unionen, i den ordningen. 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna m.m. 

Artikel 12 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter 
stadgar att ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om 
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för an-
grepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagligt 
skydd mot sådana ingripanden och angrepp. FN:s allmänna förklar-
ing om de mänskliga rättigheterna är inte rättsligt bindande men ses 
som ett uttryck för sedvanerättsliga regler. 

Sverige är ansluten till FN:s konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter, som i artikel 17 upprepar innehållet i ovan-
nämnda artikel 12 i den allmänna förklaringen. Konventionen är till 
skillnad från förklaringen bindande för anslutna stater. 

FN:s generalförsamling antog den 14 december 1990 riktlinjer 
om datoriserade register med personuppgifter.5 Riktlinjerna anger 
tio grundläggande principer rörande minimigarantier som medlems-
staternas lagstiftning ska uppfylla. Dessa principer rör bland annat 
uppgifters korrekthet, ändamålsbeskrivningar, insyn i behandlingen 
och för vilka skäl undantag från dessa principer kan tillåtas. 

Europakonventionen m.m. 

En utgångspunkt för all personuppgiftsbehandling är den Europeiska 
konventionen av den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), 
som stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Europakonventionen in-
korporerades i svensk rätt den 1 januari 1995 och gäller sedan dess 
som lag i Sverige.6 Av 2 kap. 19 § regeringsformen framgår att lag 

                                                                                                                                                               
5 ”Guidelines concerning computerized personal data files”, resolution 45/95. 
6 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. 
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eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagan-
den på grund av konventionen.  

Det är framför allt artikel 8 i konventionen som har betydelse 
för personuppgiftsbehandling. I bestämmelsen anges att var och en 
har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens. Artikel 8 innebär att staten ska avhålla sig från in-
grepp i den skyddade rättigheten, men också en skyldighet för staten 
att vidta åtgärder för att skydda den enskildes privata sfär. 

Rätten till skydd för privatlivet har av Europadomstolen getts 
en vid tolkning. Skyddet omfattar bl.a. uppgifter om den enskildes 
identitet, inklusive namn och kön, uppgifter om hälsa och sexuell 
läggning samt information som rör den personliga utvecklingen 
och relationer till andra individer. Det krävs inte att det är fråga om 
rent privata relationer, utan skyddet kan även omfatta relationer 
och aktiviteter som är relaterade till den enskildes yrkesliv. Skyddet 
gäller även mot angrepp av den enskildes ära och ryktbarhet och 
mot spridning av information som rör privata förhållanden. Vidare 
omfattar rätten till respekt för privatlivet ett skydd mot registrer-
ing och utlämnande av uppgifter ur allmänna register.7 

Dataskyddskonventionen 

Europarådets konvention (nr 108) till skydd för enskilda vid automa-
tisk databehandling av personuppgifter (dataskyddskonventionen) 
från år 1981 har till syfte att säkerställa respekten för grundlägg-
ande fri- och rättigheter, särskilt rätten till personlig integritet, 
i samband med automatisk databehandling av personuppgifter. Kon-
ventionens tillämpningsområde är automatiserade personregister och 
automatisk databehandling av personuppgifter i allmän och enskild 
verksamhet. Konventionen har ändrats år 1999 och ett tilläggsproto-
koll (nr 181) har antagits år 2001. 

Till konventionen ansluter en rad rekommendationer om hur 
personuppgifter bör behandlas inom olika områden, till exempel 
rekommendation nr R (83) 10, antagen den 23 september 1983, till 
skydd för personuppgifter som används för vetenskaplig forskning 

                                                                                                                                                               
7 Se SOU 2016:41 s. 151 och där refererade rättsfall. 
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och statistik. Rekommendationerna är, till skillnad från konventio-
nen, inte direkt bindande.  

Europarådet inledde år 2010 en översyn av konventionen som 
fortfarande pågår. De övergripande syftena med översynen är att 
bemöta utmaningar för den personliga integriteten som en följd av 
användning av ny informations- och kommunikationsteknik, samt 
att stärka konventionens uppföljningsmekanism. 

Första fasen av detta arbete slutfördes år 2014. Den andra fasen, 
som inleddes år 2016, syftar till att ta fram ett slutligt förslag som 
även ska säkerställa överensstämmelse med dataskyddsförordningen.8 

Europarådets konvention om mänskliga rättigheter 
och biomedicin 

Europarådet antog år 1996 en konvention om mänskliga rättigheter 
och biomedicin. Konventionen skyddar människor i samband med 
hälso- och sjukvård och medicinsk forskning, och innehåller bl.a. 
principer om information och samtycke, ställföreträdare för icke 
beslutskompetenta personer, gendiagnostik och genterapi, forsk-
ning och försök på människor, tagande och användning av biolo-
giskt material från människor.  

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
m.m. 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(stadgan) antogs år 2000. Lissabonfördraget har medfört att stadgan 
numera är rättligt bindande när EU-institutionerna och medlems-
länderna tillämpar EU:s regelverk. 

Vad gäller skyddet för den personliga integriteten anger stadgan 
att var och en har rätt till fysisk och mental integritet (artikel 3), 
respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommu-
nikationer (artikel 7) samt skydd av de personuppgifter som rör 
honom eller henne (artikel 8). I artikel 8 anges vidare att person-
uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på 

                                                                                                                                                               
8 Se även http://www.coe.int/en/web/portal/28-january-data-protection-day-factsheet för en 
beskrivning av översynsarbetet. 
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grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan 
legitim grund. Vidare ska var och en ha rätt att få tillgång till in-
samlade uppgifter och att få rättelse av dem. 

Även artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt anger att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter 
som rör honom eller henne. 

Dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen 

Det nuvarande dataskyddsdirektivet9 har införts i svensk lagstift-
ning i form av personuppgiftslagen (1998:204). Dataskyddsdirekti-
vet utgör en precisering och en förstärkning av principerna i data-
skyddskonventionen. 

Dataskyddsförordningen, som ersätter dataskyddsdirektivet och 
vars tillkomst behandlas ingående i de olika delarna av detta betän-
kande, utgår från och respekterar de grundläggande friheter som 
erkänns i stadgan. 

Det nya dataskyddsdirektivet 

Parallellt med de nationella anpassningarna till dataskyddsförord-
ningen sker arbete med införlivande av det nya dataskyddsdirekti-
vet.10 Enligt artikel 63 i det nya dataskyddsdirektivet ska medlems-
staterna senast den 6 maj 2018 anta och offentliggöra de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att efterleva detta direktiv. 
Det är Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06) 
som har i uppdrag att föreslå en sådan reglering.11 Utredningen har 
lämnat ett delbetänkande den 5 april 201712 och lämnar slutbetän-
kande senast den 30 september 2017. Utredningens förslag till brotts-
datalag syftar till att genomföra dataskyddsdirektivet i svensk rätt. 
                                                                                                                                                               
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. 
10 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för 
att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF. 
11 Dir. 2016:21. 
12 SOU 2017:29 Brottsdatalag. 
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Dataskyddsdirektivets mål är att fastställa bestämmelser om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-
uppgifter som utförs av behöriga myndigheter i syfte att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straff-
rättsliga påföljder, inklusive att skydda mot samt förebygga och 
förhindra hot mot den allmänna säkerheten (artikel 1.1).  

Dataskyddsdirektivets tillämpningsområde är därmed snävare 
än dataskyddsförordningens, som syftar till att fastställa bestäm-
melser om skydd för fysiska personer med avseende på behand-
lingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter 
(artikel 1.1). Gränsdragningen mellan direktivet och förordningen 
kan dock behöva tydliggöras, särskilt avseende personuppgifts-
behandling för vetenskapliga forskningsändamål. 

Behandling av personuppgifter för vetenskapliga ändamål 
inom dataskyddsdirektivets tillämpningsområde 

Principer för behandling av personuppgifter framgår av artikel 4 i 
dataskyddsdirektivet. Artikel 4.3 anger att behandling som utförs 
av en personuppgiftsansvarig kan inbegripa arkivändamål av allmänt 
intresse och vetenskaplig, statistisk eller historisk användning för 
de ändamål som anges i artikel 1.1 under förutsättning att det finns 
lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och fri-
heter. Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv föreslår en be-
stämmelse i 2 kap. 5 § brottsdatalagen som föreskriver att en behörig 
myndighet får behandla personuppgifter för vetenskapliga, statis-
tiska eller historiska ändamål inom denna lags tillämpningsområde.  

Detta gäller således behandling av personuppgifter för veten-
skapliga ändamål inom direktivets och den föreslagna brottsdata-
lagens tillämpningsområde, dvs. för ändamålen att förebygga, för-
hindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga påföljder eller behandling i syfte 
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet (förslag till 1 kap. 2 § 
brottsdatalagen). 
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Behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål 
utanför dataskyddsdirektivets tillämpningsområde 

Regleringen i dataskyddsdirektivet är utformad som ett undantag 
från dataskyddsförordningens tillämpningsområde, vilket innebär 
att om personuppgifter behandlas för något annat ändamål än brotts-
bekämpning, lagföring, straffverkställighet eller upprätthållande av 
allmän ordning och säkerhet ska direktivet, och den föreslagna 
brottsdatalagen, inte tillämpas. En myndighet kan således ha såväl 
verksamhet som faller inom direktivets tillämpningsområde som 
utanför det. Det är de faktiska aktiviteterna som styr när direktivet 
blir tillämpligt. Detta innebär att behandling av personuppgifter 
som omfattas av unionsrätten faller in under tillämpningsområdet 
för antingen direktivet eller förordningen. Direktivet och förord-
ningen kan inte vara tillämpliga på samma behandling för samma 
syfte. Har behandlingen däremot flera olika syften kan såväl direk-
tivet som förordningen vara tillämpliga parallellt.13 

I artikel 9.1 i dataskyddsdirektivet anges att personuppgifter 
som samlats in för något av de i direktivet angivna ändamålen inte 
får behandlas för något annat ändamål om inte sådan behandling är 
tillåten enligt unionsrätten eller nationell rätt. När personuppgifter 
behandlas för andra ändamål än dem som anges i artikel 1.1 ska data-
skyddsförordningen tillämpas, om behandlingen omfattas av unions-
rätten.  

Artikel 9.2 anger vidare att om myndigheter som omfattas av 
direktivet har andra verksamhetsuppgifter än dem som anges i arti-
kel 1.1 ska dataskyddsförordningen tillämpas på behandling för 
sådana andra ändamål. Det gäller även behandling för arkivändamål 
av allmänt intresse eller för historiska eller vetenskapliga forsk-
ningsändamål eller för statistiska ändamål, om behandlingen om-
fattas av unionsrätten. 

Detta gäller således för personuppgiftsbehandling för ändamål 
utanför direktivets tillämpningsområde. Prövningen av om sådan 
behandling är tillåten ska därmed enbart göras utifrån bestämmel-
serna i dataskyddsförordningen och nationell kompletterade lag-
stiftning. 

                                                                                                                                                               
13 SOU 2017:29 s. 171 f. 
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Av artikel 2.1 d i dataskyddsförordningen framgår att förord-
ningen inte ska tillämpas på behandling av personuppgifter som 
behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i 
vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot 
mot den allmänna säkerheten. 

Dessa bestämmelser i direktivet och förordningen mynnar ut i att 
Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv föreslår en upplysande 
bestämmelse i 2 kap. 21 § brottsdatalagen med följande lydelse: 

Behandling för ändamål utanför denna lags tillämpningsområde 

21 § Av artikel 2.1 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med av-
seende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så-
dana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen, framgår att dataskydds-
förordningen ska tillämpas när en behörig myndighet behandlar person-
uppgifter för ändamål utanför denna lags tillämpningsområde.  

Detta innebär sammanfattningsvis att personuppgiftsbehandling 
för vetenskapliga ändamål i syfte att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verk-
ställa straffrättsliga påföljder eller i syfte att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet faller inom dataskyddsdirektivets, och den 
föreslagna brottsdatalagens, tillämpningsområde. En ytterligare 
förutsättning är att behandlingen också utförs av en behörig myndig-
het enligt direktivet.  

All annan personuppgiftsbehandling för vetenskapliga forsk-
ningsändamål ska tillämpa dataskyddsförordningen och komplette-
rande nationell rätt. 

3.2.2 Nationell lagstiftning 

Regeringsformen 

Regeringsformen (RF) innehåller vissa grundläggande bestämmelser 
till skydd för den personliga integriteten. Av målsättningsstadgandet 
i 1 kap. 2 § RF framgår att den offentliga makten ska utövas med 
respekt för den enskilda människans frihet och värdighet samt att 
det allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. I för-
arbetena till denna bestämmelse anförs bl.a. att kränkningar av den 
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personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den en-
skilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna 
avvisas. 

I 2 kap. 6 § RF föreskrivs ett skydd mot bl.a. husrannsakan och 
liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtro-
lig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefon-
samtal eller annat förtroligt meddelande.  

För att stärka skyddet för den personliga integriteten infördes 
den 1 januari 2011 ett nytt andra stycke i 2 kap. 6 § RF. I bestäm-
melsen anges nu även att var och en är skyddad mot betydande 
intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke 
och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes per-
sonliga förhållanden. 

Offentlighet och sekretess 

Offentlighetsprincipen, som framgår av 2 kap. tryckfrihetsförord-
ningen (TF), medför en grundläggande rätt för alla att ta del av 
allmänna handlingar hos en myndighet. Med handling avses enligt 
2 kap. 3 § TF framställning i skrift eller bild samt upptagning som 
kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tek-
niskt hjälpmedel. Rätten att ta del av allmänna handlingar får endast 
begränsas om det är påkallat med hänsyn till något av de intressen 
som framgår av 2 kap. 2 § TF första stycket, där sjätte punkten 
(skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden) är 
av särskilt intresse vad gäller personuppgiftsbehandling. 

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns undantag 
från huvudregeln om handlingsoffentlighet som medför att möjlig-
heterna att ta del av allmänna handlingar begränsas. Lagen inne-
håller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet 
och förbud att lämna ut allmänna handlingar, gemensamt betecknat 
som sekretess. Bestämmelserna om offentlighet och sekretess är så-
ledes av avgörande betydelse för möjligheten att få ta del av myndig-
heters handlingar. Bestämmelserna reglerar också skyddet för de 
uppgifter myndigheter förvarar hos sig. 
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Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen är, som ovan nämnts, resultatet av det svenska 
genomförandet av det nuvarande dataskyddsdirektivet. Personupp-
giftslagen följer i stort sett dataskyddsdirektivets text och disposi-
tion och innehåller bland annat bestämmelser om behandling av 
personuppgifter, personuppgiftsansvar, information till den regi-
strerade, säkerhet och sanktioner.14 Det angivna syftet med person-
uppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

Etikprövningslagen 

I syfte att bland annat uppfylla de krav som ställdes i Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin infördes den 
1 januari 2004 lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor (etikprövningslagen). Lagen innehåller bestäm-
melser om etikprövning av forskning som avser människor och 
biologiskt material från människor. Den innehåller också bestäm-
melser om samtycke till sådan forskning. 

Registerspecifika författningar 

Utöver generell lagstiftning finns ett antal författningar som regle-
rar personuppgiftsbehandling för forskningsändamål i specifika 
verksamheter. Nedan presenteras ett par författningar av detta slag. 

Lag (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö 
betyder för människors hälsa  

Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder 
för människors hälsa (”LifeGene-lagen”) tillkom för att ge ett tyd-
ligt rättsligt stöd för statliga universitet och högskolor att med den 
enskildes uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i syfte att 

                                                                                                                                                               
14 Sedan år 2007 (SFS 2006:398) har dock den hanteringsmodell som framgår av dataskydds-
direktivet i personuppgiftslagen kompletterats av en missbruksmodell, med omfattande 
undantag när personuppgifter i s.k. ostrukturerat material behandlas. 
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skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö 
betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjuk-
domar och för människors hälsa i övrigt. Lagens giltighet tidsbegrän-
sades i avvaktan på beredningen av den översyn av förutsättning-
arna för registerbaserad forskning som gjordes av Registerforsk-
ningsutredningen (SOU 2014:45). Efter förlängning gäller lagen till 
och med den 31 december 2017. Förslag om ytterligare förlängning 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Nödvändiga anpass-
ningar av denna lag inför att dataskyddsförordningen börjar tilläm-
pas behandlas i kapitel 15. 

Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister 

Rättsmedicinalverket (RMV) är personuppgiftsansvarigt för ett 
rättspsykiatriskt forskningsregister. Registret får användas för två 
ändamål, dels behandling av personuppgifter för forskning inom 
rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts en-
ligt etikprövningslagen, dels för RMV:s uppföljning, utvärdering 
och kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättspsykiatrin (ut-
vecklingsarbete). Registret regleras i lagen (1999:353) om rätts-
psykiatriskt forskningsregister. Nödvändiga anpassningar av denna 
lag inför att dataskyddsförordningen börjar tillämpas behandlas i 
kapitel 15. 

3.3 Bakgrund utifrån ett forskningsperspektiv 

3.3.1 EU:s dataskyddsreform 

EU-kommissionen initierade den 1 maj 2009 en konsultation riktad 
till allmänheten rörande skyddet för personuppgifter inom EU.15 
Utgångspunkter för det kommande arbetet presenterades genom ett 
bidrag av den s.k. artikel 29-gruppen,16 publicerat den 1 december 

                                                                                                                                                               
15 Se http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm 
16 Den så kallade artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende grupp som bildats på 
grundval av artikel 29 i det nuvarande dataskyddsdirektivet och som ska se till att det tidigare 
dataskyddsdirektivet tillämpas enhetligt i medlemsstaterna, bland annat genom att utfärda 
rekommendationer i alla frågor som rör personuppgiftsskyddet.  
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samma år.17 Den 25 januari 2012 presenterade EU-kommissionen 
ett förslag till ny allmän uppgiftsskyddsförordning för Europa.18 
Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) arbetade under år 2012 och 
2013 fram ett ändringsförslag som i sina huvuddrag antogs av parla-
mentet efter den s.k. första läsningen i mars 2014.19 Ministerrådet 
antog en i väsentliga delar annan ståndpunkt i sitt ändringsförslag 
av den 11 juni 2015.20 Som resultat av den därpå följande trilogen21 
antogs en gemensam ståndpunkt den 15 december 2015. Det slut-
liga förslaget till allmän dataskyddsförordning antogs av minister-
rådet den 8 april 2016 och av parlamentet den 14 april samma år.  

Dataskyddsförordningen publicerades den 4 maj och trädde 
i kraft den 24 maj 2016, men ska enligt artikel 99.2 tillämpas först 
från och med den 25 maj 2018. Förordningen är direkt tillämplig i 
alla medlemsstater och ersätter motsvarande nationell reglering. 
Dataskyddsförordningen ersätter därmed bl.a. det nuvarande data-
skyddsdirektivet och dess svenska implementering genom person-
uppgiftslagen. Förordningen kommer enligt artikel 2 att utgöra 
rättslig utgångspunkt för den forskning som använder sig av person-
uppgifter och bedrivs av en personuppgiftsansvarig eller person-
uppgiftsbiträde som är etablerad i Europeiska unionen, oavsett om 
behandlingen sker inom unionen eller inte (artikel 3). Forskning 
som inte omfattar behandling av personuppgifter faller, genom den 
avgränsning som görs i artikel 2, utanför förordningens materiella 
tillämpningsområde. 

                                                                                                                                                               
17 The Future of Privacy. Joint contribution to the Consultation of the European Commission 
on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data.  
02356/09/EN WP 168. 
18 COM (2012) 11 final av den 11 januari 2012. Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning).  
19 P7_TA(2014)0212 Protection of individuals with regard to the processing of personal 
data. European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a 
regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation). 
20 Note 9565/15 from the Presidency to the Council, 11 June 2015. Annex: Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation).  
21 Trepartsförhandlingar mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentet. 
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3.3.2 Frågor för forskningen vid dataskyddsförordningens 
tillkomst 

Två grundläggande syften bakom den nya dataskyddsförordningen 
är:22  

 Att skydda fysiska personers fundamentala rättigheter och fri-
heter med avseende på skyddet för personuppgifter mot bak-
grund av den snabba utveckling av teknik och organisation som 
har gjort att kommersiella företag och myndigheter har allt större 
möjligheter att samla in, lagra och samutnyttja personlig infor-
mation från olika källor. 

 Att underlätta den fria rörligheten vad gäller personuppgifter 
inom den Europeiska unionen genom likformig lagstiftning i 
alla medlemsstater. Härigenom avses att även inom de områden 
där personuppgifter används komma närmare förverkligandet av 
artikel 179 i EUF-fördraget23 som verkar för att skapa ett gemen-
samt europeiskt forskningsområde. 

Dataskyddsförordningen kommer att få central betydelse för forsk-
ning inom EU. I Sverige liksom i några andra länder är möjligheten 
att använda personuppgifter i stora befolkningsbaserade register av 
särskilt intresse. Förekomsten av register som täcker flera generatio-
ner av hela befolkningen, deras omfattning vad gäller olika samhälls-
sektorer, samt existensen av ett nationellt personnummer ger sär-
skilda möjligheter för forskning och ställer samtidigt höga krav på 
ett starkt integritetsskydd för fysiska personer. Det nuvarande 
svenska regelverket utgör en implementering av dataskyddsdirektivet 
från år 1995 som kan sägas ha tagit hänsyn till behovet av att balan-
sera dessa motstående intressen.  

Under den process som ledde fram till den slutliga utformningen 
av dataskyddsförordningen gjordes ansträngningar från den svenska 
regeringens företrädare, med stöd från olika forskningsaktörer, att 
klargöra dessa för Sverige speciella förutsättningar och värdera de 
förslag till förordningstexter som lades fram utifrån ett forsknings-

                                                                                                                                                               
22 Se skäl 1–7 i dataskyddsförordningen.  
23 Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt EUT C 326, 26.10.2012 s. 47. 
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perspektiv. De nordiska länderna och andra länder med motsvar-
ande behov samverkade i detta arbete. 

En viktig fråga för forskningen hade att göra med forskningens 
möjligheter att använda personuppgifter hämtade från andra verk-
samheter än de som har forskning som primärt syfte. En annan fråga 
hade att göra med samtyckets roll som rättslig grund för person-
uppgiftsbehandling när mängden personuppgifter är så stor att in-
hämtandet av individuella samtycken försvåras. En tredje fråga 
rörde de rättsliga möjligheterna att kombinera uppgifter från olika 
datakällor och över långa tidsperioder med användning av person-
nummer eller motsvarande personbundna identifikatorer. 

Med detta som allmän utgångspunkt framstod tre frågor som 
särskilt betydelsefulla för forskningen: 

 Det s.k. forskningsundantagets24 plats i förordningstexten (i den 
slutliga förordningen i artikel 5 b). 

 Förslag till särskilda regler om obligatoriskt samtycke vid forsk-
ning med användning av personuppgifter om hälsa (tidigare för-
slag till skrivning av artikel 81). 

 Förslag om pseudonymisering som skyddsåtgärd (i den slutliga 
förordningen i artikel 89.1). 

Med avseende på de två första frågorna fanns skillnader mellan 
Europaparlamentets position25 efter första läsningen26 och minister-
rådets uppfattning.27 Den sista punkten, som rör pseudonymiser-
ingens ställning, diskuterades mellan representanter för medlems-
länderna under hela processen fram till den överenskommelse som 
träffades som resultat av trilogen den 15 december 2015. 

                                                                                                                                                               
24 Artikel 5 b i dataskyddsförordningen, andra meningen: ”Ytterligare behandling för arkiv-
ändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ända-
målen.”  
25 P7_TA(2014)0212. 
26 Beslutet togs den 12 mars 2014 efter den inledande parlamentsbehandlingen. Beslut efter 
den andra läsningen i parlamentet var det konsoliderade förslaget (nuvarande förordnings-
text) efter trilogen som antogs den 14 april 2016. 
27 Note 9565/15 from the Presidency to the Council, 11 June 2015.  
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Forskningsundantaget 

I 9 § andra stycket personuppgiftslagen anges (med hänvisning till be-
stämmelsen om den i första stycket föreskrivna finalitetsprincipen):  

I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av person-
uppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte 
skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samla-
des in.  

Denna särställning för bland annat forskning benämns ibland 
”forskningsundantaget”.  

I dataskyddsförordningen finns de allmänna principerna för 
personuppgiftsbehandling i artikel 5. Ytterligare behandling för 
forskning regleras genom att sådan behandling enligt 5 b inte ska 
betraktas som oförenlig med det ursprungliga ändamålet för in-
samlingen av personuppgifter. Formuleringen av denna bestäm-
melse är således parallell till det nuvarande dataskyddsdirektivet 
och dess implementering i personuppgiftslagen.  

Forskningsundantaget fanns varken med i kommissionens ur-
sprungliga förslag till ny uppgiftsskyddsförordning från januari 
201228 eller i parlamentets förslag till modifikationer från mars 
2014.29 I stället för ett generellt undantag fanns i kommissionens 
förslag skäl 4030 där formuleringen föreföll tillåta forskning för 
ändamål som inte står i motsättning till det ursprungliga ändamålet. 
Detta torde ha utgjort en inskränkning av den nuvarande regeln där 
inte något nytt ändamål för ytterligare behandling behöver anges 
utan ett generellt undantag görs för behandling för forsknings-
ändamål utförd av samma personuppgiftsansvarig. Dessutom åter-
fanns formuleringen om forskning i ett skäl och inte i den artikel 
som beskriver ändamålsbegränsning och finalitetsprincip.  

Parlamentet tog ett ytterligare steg i denna riktning genom att 
helt stryka skäl 40 från förslaget31 utan att införa undantaget i artikel-
texten. Den förändring i förhållande till gällande rätt det skulle 
medföra att forskningsundantaget saknas i förordningen skulle 
enligt den dåvarande svenska bedömningen kraftigt kunna begränsa 
forskningen. Möjligheten att i forskning återanvända personuppgif-
                                                                                                                                                               
28 COM (2012) 11 final av den 25 januari 2012.  
29 P7_TA(2014)0212. 
30 COM (2012) 11 final av den 25 januari 2012, skäl 40. 
31 P7_TA(2014)0212.  
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ter från administrativa register eller verksamhetsregister, samt att 
återanvända data insamlade för vissa forskningsändamål för annan 
forskning är av central betydelse. Det skulle därmed också påverka 
möjligheten att dela information mellan forskargrupper, och att 
använda sig av historiska uppgifter, exempelvis för retrospektiva 
kohortstudier.32  

Förslaget att eliminera undantaget från texten torde ha varit ett 
led i att förstärka skyddet för enskilda mot bakgrund av de allt 
större tekniska möjligheterna att samla in och samutnyttja stora 
mängder av personuppgifter som i skäl 6 beskrivs som ett av de 
grundläggande motiven för dataskyddsreformen.  

Forskningsfrågorna upptog en viktig plats i ministerrådets 
arbete, bland annat var det en av de frågor som prioriterades av den 
svenska regeringen under förhandlingsarbetet. De framsteg inom 
bland annat den medicinska forskningen som ytterligare behand-
ling av personuppgifter från befolkningsregister har inneburit ut-
gjorde ett tungt vägande skäl för att behålla forskningsundantaget.  

Ministerrådet kompletterade kommissionens förslag genom att i 
artikel 5 b lägga till undantaget för arkivändamål, forskning och 
statistik med samma ordalydelse som återfinns i det nuvarande 
dataskyddsdirektivet, och man omformulerade skäl 40 i enlighet 
med detta. Tillägget ingår nu som andra mening i artikel 5 b till-
sammans med ett förtydligande i skäl 50.  

Samtycke för uppgifter om hälsa 

Artikel 9.2 j (i kommissionens förslag artikel 9.2 i33) fastställer att 
behandling av särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga 
personuppgifter” i nuvarande lagtext) är tillåten för vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål under förutsättning att behand-
lingen är nödvändig enligt artikel 89.1 (tidigare artikel 83), att det i 
unionsrätten eller den nationella rätten finns ett rättsligt grundat 

                                                                                                                                                               
32 Studier där en population följs under lång tid, baserad på uppgifter som samlats in för 
många år sedan och sedan används i efterhand av forskare. 
33 COM(2012) 11 final av den 25 januari 2012, s. 47. 
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skydd för uppgifterna, och att proportionalitetsprincipen34 beak-
tats. I definitionen innefattas enligt artikel 9.1 uppgifter om hälsa.  

Utöver detta föreslog kommissionen särskilda bestämmelser om 
hälsa i artikel 81.35 Kommissionen föreslog att personuppgifter om 
den registrerades hälsotillstånd enligt artikel 81 får behandlas för 
forskningsändamål i enlighet med bestämmelser i (dåvarande) arti-
kel 83.  

Parlamentet gick även i detta avseende längre än kommissionen 
när det gällde att föreslå skydd genom att i artikel 81.2 som huvud-
princip lägga till ett krav på samtycke när uppgifterna behandlas för 
forskningsändamål.36 Ett ytterligare tillägg (artikel 81.2 a) möjlig-
gjorde dock undantag från denna restriktion “with regard to research 
that serves a high public interest, if that research cannot possibly be 
carried out otherwise”.37 Utöver detta innebar parlamentsförslaget 
krav på anonymisering eller pseudonymisering38 och att den regi-
strerade skulle ha rätt att motsätta sig behandlingen när som helst 
under processen. Vad som är “high public interest” skulle enligt 
förslaget avgöras av kommissionen efter konsultation med den 
Europeiska dataskyddsstyrelsen39 (dåvarande artikel 81.3). De tillägg 
som föreslogs av parlamentet skulle innebära ett särskilt förstärkt 
skydd för personuppgifter om hälsa utöver vad som stadgas i 
artikel 9 om särskilda kategorier av personuppgifter.  

Mot detta ska vägas de konsekvenser ett sådant tillägg skulle 
kunna få för forskning och statistikverksamhet. Forskning om hälsa 

                                                                                                                                                               
34 Den europeiska unionsrätten anger att åtgärden för att vara proportionerlig ska vara ägnad 
att tillgodose ändamålet, nödvändig för att uppnå ändamålet samtidigt som mindre inskränk-
ande alternativ saknas, och den fördel som uppnås med åtgärden ska stå i rimlig proportion 
till den eventuella skada den kan orsaka för de berörda. 
35 COM(2012) 11 final av den 25 januari 2012, s. 96–97. 
36 P7_TA(2014)0212 Protection of individuals with regard to the processing of personal 
data. European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a 
regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation), s. 305 
37 A.a., s. 307. 
38 I dataskyddsförordningens terminologi är pseudonymisering enligt artikel 4.5 person-
uppgifter som inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande 
uppgifter används. Anonymisering är enligt skäl 26 information som inte hänför sig till en 
identifierad eller identifierbar fysisk person. Förordningen är inte tillämpbar på anonyma 
uppgifter. Terminologin i förordningen kan avvika något från i Sverige etablerade uppfatt-
ningar om dessa termers betydelse. 
39 Se dataskyddsförordningens avsnitt 3 där denna styrelse inrättas som ett unionsorgan med 
uppgift att se till att förordningen tillämpas enhetligt. Styrelsen ersätter den nuvarande artikel 
29-gruppen som haft en liknande uppgift i relation till det nuvarande dataskyddsdirektivet. 
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använder sig i Skandinavien ofta av hundratusentals uppgifter från 
befolkningsomfattande hälsodataregister. Registerbaserade studier 
utgör en betydelsefull del av den europeiska epidemiologin. Det 
föreslagna kravet på samtycke skulle i praktiken förhindra denna 
forskning.  

Från forskare framhålls också ofta att samtycke kan medföra 
snedvridning i forskningsresultaten. Att söka aktivt samtycke med-
för ofta överrepresentation av personer med bättre hälsa, under-
representation av personer i vissa åldersgrupper, etc. Om syftet 
exempelvis är att undersöka förekomsten av hälsoproblem kan detta 
medföra att problemens förekomst undervärderas. I vilken riktning 
en icke representativ selektion snedvrider resultaten av forskningen 
kan inte generellt värderas och är därför svårt att kompensera för i 
resultatredovisningen.  

Eftersom det av parlamentet föreslagna tillägget till artikel 81.2 
tog sikte också på statistiska ändamål skulle myndigheter som en-
bart använder personuppgifterna för statistikproduktion antingen 
bli skyldiga att inhämta samtycke från samtliga, eller i det fall 
undantaget i artikel 81.2 a gällde, erbjuda den registrerade möjlig-
heten att bli struken från registret. I samband med kravet på sam-
tycke uppkom därför frågan om hur de grundläggande nationella 
personnummerbaserade populationstäckande registren vid Statistiska 
Centralbyrån, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Folkhälsomyndig-
heten och andra myndigheter med uppgifter om hälsa skulle påver-
kas av krav på samtycke som grundprincip och en absolut rätt att 
motsätta sig behandling i efterhand. Den nuvarande svenska lag-
stiftningen rörande obligatoriska hälsodataregister skulle då behöva 
modifieras, och förändringar skulle också bli nödvändiga i vissa 
registerförfattningar, som i särskilda fall innefattar möjligheten att 
motsätta sig behandling med andra formuleringar än de föreslagna.40  

Ministerrådet föreslog strykning av de särskilda regler om hälso-
uppgifter som fanns i artikel 81. Man ansåg att den reglering som 
enligt artikel 9 erbjuder ett förhöjt skydd för särskilda kategorier av 
personuppgifter och som innefattar uppgifter om hälsa skulle vara 
tillräcklig. Detta vann gehör i trilogen. Därmed upphävdes den före-
slagna artikel 81 i sin helhet. 

                                                                                                                                                               
40 Exempelvis enligt 7 kap. 2 § patientdatalagen som reglerar kvalitetsregister i hälso- och sjuk-
vården.  
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Pseudonymiseringens ställning som skyddsåtgärd 

Frågan om pseudonymiseringens ställning som skyddsåtgärd var 
föremål för diskussion mellan medlemsstaterna under hela för-
handlingsprocessen. Pseudonymisering innebär att uppgifter som 
möjliggör identifiering av personer hålls separerade från andra upp-
gifter. Pseudonymiserade uppgifter är personuppgifter, vilket inne-
bär att uppgifterna kan återidentifieras med tillförande av komplette-
rande uppgifter (artikel 4.5 i dataskyddsförordningen). Pseudo-
nymisering innebär enligt förordningen “tekniska eller organisato-
riska åtgärder”, men regleringen identifierar inte vad detta innebär i 
detalj. Artikel 29-gruppen har gjort en genomgång av de vanligaste 
metoderna.41  

Det kan vara personuppgifter som är indirekt identifierbara 
och/eller data som försetts med en kodnyckel av mer eller mindre 
avancerat slag. Pseudonymiseringen kan även innebära att indirekt 
identifiering ska försvåras. Eftersom indirekt identifiering ofta kan 
åstadkommas med hjälp av relativt få uppgifter (t.ex. ålder, kön, 
diagnosdatum, diagnoskod och geografisk region) skulle många så-
dana uppgifter komma att behöva elimineras eller omkodas för att 
uppnå erforderligt skydd.  

Pseudonymisering har framhållits som en av de viktigaste skydds-
åtgärderna för forskningsdata. Kommissionens förslag till reglering 
av forskning i artikel 83 löd som följer:42 

Inom ramen för denna förordning får personuppgifter behandlas för 
historiska, statistiska och vetenskapliga forskningsändamål endast under 
förutsättning att  

a) dessa ändamål inte kan uppfyllas på annat sätt genom behandling av 
uppgifter som inte medger eller inte längre medger identifiering av den 
registrerade,  

b) uppgifter som gör det möjligt att hänföra information till en identi-
fierad eller identifierbar registrerad person hålls åtskilda från övrig infor-
mation så länge som dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet.  

  

                                                                                                                                                               
41 0829/14/EN WP216. Yttrande 05/2014 om avidentifieringsmetoder, avsnitt 4 s. 20 f. 
42 COM(2012) 11 final av den 25 januari 2012, s. 97. 
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Parlamentet föreslog som ett led i att öka personuppgiftsskyddet 
en förstärkning av formuleringarna i artikel 83 b genom att stryka 
bisatsen ”så länge som dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet”.43 
Man föreslog således i praktiken ett obligatoriskt krav på pseudo-
nymisering för statistik och forskningsändamål.  

I ministerrådets behandling av frågan fanns skilda meningar om 
pseudonymiseringens roll i förhållande till andra skyddsåtgärder. 
En synpunkt var att pseudonymisering borde likställas med andra 
skyddsåtgärder och att en dominerande ställning för denna speci-
fika skyddsåtgärd skulle medföra en reglering som inte var teknik-
neutral. Ministerrådets slutförslag innehöll en formulering som 
lyfte fram pseudonymisering utan krav på obligatorium och med 
ett liknande undantag som kommissionen hade föreslagit:  

The appropriate safeguards referred to in paragraphs 1 and 1a shall be 
laid down in Union or Member State law and be such to ensure that 
technological and/or organisational protection measures pursuant to 
this Regulation are applied to the personal data (…), to minimise the 
processing of personal data in pursuance of the proportionality and 
necessity principles, such as pseudonymising the data, unless those 
measures prevent achieving the purpose of the processing and such 
purpose cannot be otherwise fulfilled within reasonable means.44 

Ett långtgående krav skulle för forskningens del kunna leda till att 
de uppgiftssamlingar som är tillräckligt pseudonymiserade i prakti-
ken inte kan användas av forskare som avser att sambearbeta upp-
gifter från olika källor och där insamlingen av uppgifter försiggår 
under långa tidsperioder.  

Användning av pseudonymer vid påförande av nya data medför 
också sannolikt fel i matchningsproceduren. De kan orsakas både av 
rena datafel och av att de data som används som grund för pseudo-
nymiseringen ändras för en individ över tid. Pseudonymisering 
kommer därför att resultera i förlust av datakvalitet i datamängder 
som förs över tid och behöver uppdateras.45 I vissa sammanhang, 
 

                                                                                                                                                               
43 P7_TA (2014)0212, s. 316. 
44 COM(2012) 11 final av den 25 januari 2012, s. 195. 
45 Felkällor som uppstår med användning av pseudonymiserade data illustreras närmare i en 
jämförelse mellan skandinavisk och tysk cancerstatistik: Andersen MR, Storm HH, on behalf 
of the Eurocourse Work Package G. Cancer registration, public health and the reform of the 
European data protection framework: Abandoning or improving European public health 
research? European journal of cancer. 2013. doi:10.1016/j.ejca.2013.09.005. 
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t.ex. vad avser uppgifter i biobanker, kan det vara svårt att åstad-
komma en tillräcklig eliminering av uppgifter för att tillgodose kravet 
på pseudonymisering enligt artikel 4.5.  

Ett krav på pseudonymisering skulle påverka såväl uppgifts-
samlingar för forskningsändamål som registerhållningen hos stati-
stik- och arkivmyndigheter. Ett exempel kan vara Statistiska central-
byråns (SCB) register över totalbefolkningen (RTB) som är ett ut-
drag från Skatteverkets grunduppgifter. RTB används för befolk-
ningsstatistiken och utgör en viktig bas i snart sagt alla populations-
baserade studier eller i urvalsstudier där uttag och samkörningar mot 
andra uppgifter behöver göras. Möjligheten att behandla person-
nummer har således avgörande betydelse för den svenska forskningen. 

Kravet på pseudonymisering kvarstod under hela trilogen. I slut-
skedet av förhandlingen föreslogs obligatorisk pseudonymisering 
om ändamålet ändå skulle kunna uppfyllas med användning av denna 
skyddsåtgärd. Till slut modifierades dock skrivningen i artikel 89.1 
till att skyddsåtgärderna ”får inbegripa pseudonymisering under 
förutsättning att dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet” (vår 
kursivering). Pseudonymiseringen kvarstår därmed som en i för-
ordningen prioriterad skyddsåtgärd, men förutsätts bara användas 
när så är möjligt med hänsyn till personuppgiftsbehandlingens syfte.  

3.3.3 Sammanfattning 

Några frågor som diskuterades som särskilt viktiga för forskningen 
under den slutliga processen var finalitetsprincipen och forsknings-
undantaget, samtycke som grundprincip för hälsoinriktad forsk-
ning, och obligatorisk pseudonymisering av forskningsdata.  

Efter att ha varit frånvarande från kommissionens förslag och 
parlamentets modifieringsförslag efter första läsningen togs ett 
undantag från finalitetsprincipen, för bland annat personuppgifts-
behandling för forskningsändamål, med i artikel 5 b i dataskydds-
förordningen. Det har i princip samma lydelse som det undantag 
som finns i 9 § personuppgiftslagen. 

De särskilda regler som kommissionen föreslog för personuppgif-
ter om hälsa, och som genom parlamentets tillägg innebar mycket 
strikta begränsningar i forskningens möjlighet att utnyttja person-
uppgifter utan att samtycke inhämtats, upphävdes i sin helhet i den 
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slutliga förordningstexten där känsliga personuppgifter innefatt-
ande uppgifter om hälsa regleras genom artikel 9 tillsammans med 
andra känsliga personuppgifter.  

Kravet på obligatorisk pseudonymisering om inte detta förhind-
rar att forskningen kan utföras fanns med sent under förhandlingen 
mellan ministerrådet, parlamentet och kommissionen, men ersattes 
slutligen med en formulering som innebär att pseudonymisering får 
användas om syftet med personuppgiftsbehandlingen ändå kan upp-
nås.  

I flera fall innebar förhandlingarna att heterogeniteten mellan 
olika materiella tillämpningsområden och delar av det territoriella 
tillämpningsområdet (t.ex. mellan medlemsstaterna) var så stor att 
den slutliga texten innehåller en rad bestämmelser om att medlems-
staterna kan eller ska instifta nationella regler som kompletterar 
förordningen. 

3.4 Begreppsdefinitioner 

3.4.1 Inledning 

Forskningsdatautredningen har, till skillnad från Utredningen om 
översyn av etikprövningen (U 2016:02),46 inte fått särskilda direktiv 
att se över definitionen av forskningsbegreppet. Eftersom särskilda 
regler kommer att gälla för personuppgiftsbehandling för veten-
skapliga och historiska forskningsändamål finner utredningen ändå 
ett behov av att adressera gränsdragningen mellan sådan behandling 
och annan behandling av personuppgifter. För forskningsändamål 
finns i dataskyddsförordningen möjlighet till undantag från flera 
bestämmelser som avser att skydda fysiska personer. Det är därför 
väsentligt att forskningsändamål ges en innebörd som möjliggör 
nuvarande och framtida forskning, men inte omfattar mer än vad 
som behövs och är tillåtligt enligt dataskyddsförordningen.47  

I detta avsnitt görs först en genomgång av de begrepp och ut-
tryck som används i dataskyddsdirektivet, personuppgiftslagen och 

                                                                                                                                                               
46 Dir. 2016:45. 
47 Detta motiveras också genom de grundläggande friheter och rättigheter som fastställs i 
regeringsformens andra kapitel och i de internationella överenskommelser om mänskliga 
rättigheter som har Sverige anslutit sig till.  
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dataskyddsförordningen för att beskriva forskning. Därefter dis-
kuteras hur en avgränsning av begreppet ”forskning” lämpligen kan 
göras och dess relation till begreppet ”forskningsändamål”, samt 
hur det närliggande begreppet ”akademiskt skapande” förhåller sig 
till forskning.  

3.4.2 Begreppsanvändning i dataskyddsregleringen 

Nuvarande reglering 

I det nuvarande dataskyddsdirektivet förekommer begreppet ”forsk-
ning” i artikel 13.2 i uttrycket ”ändamål som har med vetenskaplig 
forskning att göra”, i artikel 32.3 där ”historisk forskning” omnämns, 
samt i skäl 34 där uttrycket ”vetenskaplig forskning” används. På 
flera ställen förekommer uttrycket ”vetenskapliga ändamål” (arti-
kel 6 b och e samt skäl 29 och 40) och i ett fall ”vetenskapliga forsk-
ningsändamål” (artikel 11.2). Formuleringarna i de olika delarna av 
direktivet är således inte identiska eller konsekventa. 

I 9 § andra stycket personuppgiftslagen används, i överensstäm-
melse med motsvarande artikel 6 b i direktivet, uttrycket ”veten-
skapliga ändamål” för att beskriva de undantag från 9 c § som med-
ges för bland annat forskning och i 26 § om den registrerades rätt 
till information efter ansökan. När det gäller forskning med käns-
liga personuppgifter används i 19 § uttrycket ”forskningsändamål”.  

Dataskyddsförordningen 

I bilaga 3 finns en detaljerad genomgång av alla de termer i data-
skyddsförordningens skäl och artiklar som berör forskning. Några 
av dessa termer har definierats i dataskyddsförordningens artikel 4. 
Denna artikel innehåller dock inga definitioner av just forskning 
eller forskningsändamål. Begreppet ”forskning” förekommer över 
huvud taget inte i artiklarna, där man genomgående använder det 
sammansatta uttrycket ”vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål”.  

När det gäller ”forskning” får man därför vända sig till skälen 
för att få vägledning. ”Forskning” eller ”vetenskaplig forskning” 
omnämns i skälen 33, 157, 159, 160 och 161. De fyra senare ger viss 
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vägledning om vad som bör innefattas i forskningsbegreppet när 
det omfattar personuppgiftsbehandling.  

I skäl 159 ges en allmän vägledning till vad forskning ska anses 
innefatta. Skälet inleds med att fastställa att personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål omfattas av förordningen. Därefter anges 
att denna typ av personuppgiftsbehandling bör ges en vid tolkning 
som innefattar:  

 Teknisk utveckling och demonstration. 

 Grundforskning. 

 Tillämpad forskning. 

 Privatfinansierad forskning. 

 Studier som utförs av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet. 

Skäl 160 tillägger att forskning för historiska och genealogiska48 
ändamål ska innefattas, dock med beaktande av att förordningen 
inte gäller för avlidna. Vad gäller vetenskaplig forskning inom ramen 
för kliniska prövningar hänvisar skäl 161 till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 536/2014.49 Forskning som inne-
fattar kliniska prövningar torde dock även omfattas av den uppräk-
ning som görs i skäl 159. 

Uppräkningarna i de angivna skälen förefaller ange en viljeinrikt-
ning snarare än att vara heltäckande. Det bör därför finnas utrymme 
för att i nationell reglering skapa, alternativt behålla, en avgränsning 
av forskningsbegreppet som är relevant för den forskning som an-
vänder personuppgifter. En sådan avgränsning ska överensstämma 
med den i skäl 159 uttryckta viljeinriktningen att forskning ska ges 
en vid tolkning.  

                                                                                                                                                               
48 Vetenskaplig släktforskning. 
49 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om 
kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EUT 
L 158,27.5.2014, s. 1). 
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3.4.3 Begreppet forskning  

Begreppets definition i närliggande sammanhang 

Det huvudsakliga arbetet i Sverige med att definiera forskning har 
skett inom ramen för etikprövningssystemets utveckling. Diskussio-
nen har dominerats av överväganden som har att göra med etik-
prövningens syften, nämligen att utgöra ett skydd mot otillbörligt 
utnyttjande av känsliga personuppgifter och personuppgifter om 
lagöverträdelser m.m. Forskning som enbart omfattar teoretiska 
överväganden utan att använda uppgifter som härrör från enskilda 
personer ska inte omfattas av etikprövning. Forskning som inte 
omfattar känsliga personuppgifter ska inte heller etikprövas. Sådan 
forskning som inte berörs av etikprövningen kan således ha givits 
mindre uppmärksamhet i arbetet med att definiera forskning i etik-
prövningslagen.  

Eftersom känsliga personuppgifter ofta förekommer i hälso-
inriktad forskning har de exempel lagstiftaren utgått ifrån troligen 
ofta härrört från medicinsk och epidemiologisk empirisk forskning 
med användning av denna kategori av känsliga personuppgifter.  

Forskningsdatautredningen har i uppdrag att föreslå den kom-
pletterande reglering till dataskyddsförordningen som behövs för 
all slags behandling av personuppgifter för forskningsändamål. 
Utöver detta ska utredningen i sin senare fas ta ställning till en lång-
siktig generell reglering av forskningsdatabaser.  

Utredningen ska således framöver lämna förslag på ett bredare 
område än det som i dag omfattas av etikprövning, men den ska 
inte ta ställning till forskning som inte innefattar personuppgifts-
behandling. Avgränsningen till behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål är således gemensam. Etikprövningslagens 
forskningsdefinition och de bedömningar som föregick dess för-
ändring från och med år 200850 utgör därmed en relevant bakgrund.  

Den lydelse av forskningsdefinitionen som gällde före 1 januari 
2008 enligt 2 § etikprövningslagen var: 

Vetenskaplig forskning samt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund.51 

                                                                                                                                                               
50 SFS 2008:192. 
51 SOU 2005:78, s. 23. 
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En anledning till den utredning som föregick 2008 års ändring i 
etikprövningslagens definition var att den äldre formuleringen 
innehöll ett cirkelresonemang (forskning definierades som veten-
skaplig forskning) och var dessutom alltför allmänt hållen för att 
utgöra en väl fungerande vägledning för etikprövningsnämndernas 
arbete.52 

Den äldre definitionen inkluderade såväl grundläggande veten-
skaplig verksamhet (grundforskning) som utvecklingsarbete (tilläm-
pad forskning), men uteslöt utvecklingsarbete som inte vilade på 
vetenskaplig grund. Detta synsätt får anses överensstämma med 
intentionerna i dataskyddsförordningen såsom de uttrycks i skäl 159.  

Inför revideringen av etikprövningslagen efterfrågades också en 
tydligare avgränsning mellan forskning och lärosätenas utbildnings-
verksamhet. Detta har tillgodosetts genom en kompletterande bi-
sats i 2008 års formulering som undantar utbildning på grund- och 
avancerad nivå från forskningsdefinitionen. I propositionen anges 
att forskning som utförs av studenter på forskarnivå ska genomgå 
etikprövning om den faller inom ramen för lagens tillämpnings-
område.53 Den avgränsning som görs avser därmed utbildning på 
grundnivå samt avancerad nivå enligt högskolelagen54, men inte ut-
bildning på forskarnivå. Denna avgränsning mot utbildning åter-
finns inte uttryckligen i dataskyddsförordningen, men står enligt 
utredningens bedömning inte i motsättning till formuleringarna i 
skäl 159 som genomgående använder uttrycket ”vetenskapliga forsk-
ningsändamål”. 

Etikprövningsutredningen fann vid sin genomgång att Centrala 
etikprövningsnämnden (CEPN) i praktiken har definierat verk-
samheter som forskning utifrån företrädesvis två aspekter:55 

 Utförarnas egenskaper eller anställning (”kvalificerade forskare”).  

 Forskarnas/utförarnas intentioner (framför allt att publicera 
arbetet i vetenskaplig tidskrift).  

  

                                                                                                                                                               
52 SOU 2005:78, s. 55 f. 
53 Prop. 2007/08:44, s. 20. 
54 1 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) samt lag (2006:173) om ändring i högskolelagen. 
55 SOU 2005:78 s. 50. 
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Regelrätta definitioner av forskning saknas i andra förarbeten till 
lagstiftning om personuppgiftsbehandling, men forskning diskuteras 
i olika sammanhang. Efter 2008 hänvisar 19 § personuppgiftslagen 
till etikprövningslagen.56 För tiden före denna förändring sägs i 
Etikprövningsutredningen: 

Före den nu nämnda förändringen av 19 § PUL beskrevs forsknings-
begreppet i litteraturen på följande sätt. Begreppet forskning i 19 § 
sades i första hand avse den verksamhet som bedrevs vid etablerade 
institutioner, såsom universitet och högskolor eller privata, väletable-
rade forskningsinstitut. Även sådana epidemiologiska undersökningar 
som utfördes vetenskapligt omfattades. Släktforskning föll utanför, lik-
som annan forskning eller utredningsverksamhet av mera privat natur. 
Det krävdes ett samhällsintresse av att forskningen bedrevs, och den 
behövde vara vetenskaplig i någon mening.57  

Här hänvisades således huvudsakligen till vem som är forsknings-
aktör.  

Man kan alltså urskilja tre huvudlinjer i resonemangen. I de 
teoretiska övervägandena görs försök att definiera forskning ut-
ifrån verksamhetens karaktär och inriktning. När man ser till de 
praktiska överväganden som görs i etikprövningsnämnderna eller 
av forskningsfinansiärer så spelar verksamhetens organisatoriska 
inramning en större roll, samt de rent praktiskt närliggande målen 
för verksamheten, såsom vetenskaplig publicering.  

Utifrån detta resonemang skulle man kunna utveckla en ”check-
lista” för forskning som har liknande karaktär som de just citerade 
praktiskt tillämpade kriterierna. Således skulle en verksamhet kunna 
betecknas som forskning exempelvis om: 

 Den som är ansvarig för forskningen har avslutad forskarutbild-
ning. 

 Den som är ansvarig för forskningen är aktiv forskarstuderande. 

 Arbetet avses publiceras i vetenskaplig tidskrift. (Vad som menas 
med en vetenskaplig tidskrift kan diskuteras och varierar mellan 
olika discipliner).  

                                                                                                                                                               
56 Personuppgiftslagens 19 § anger att personuppgiftsbehandling av känsliga personuppgifter 
för forskningsändamål är tillåten om den godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning 
av forskning. 
57 SOU 2005:78, s. 50. 
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 Arbetet avses publiceras i annat vetenskapligt alster (exempelvis 
monografi, doktorsavhandling, datorprogram, konstinstallation, 
bildmaterial, bearbetade rådata i digital form, andra media). 

 Arbetet bedrivs inom universitet, högskola eller privat forsknings-
institut och betecknas där som forskning. 

 Arbetet finansieras av budget avsedd för forskning i privat närings-
verksamhet och betecknas där som forskning. 

 Arbetet finansieras av eller drivs inom ideell organisation och 
betecknas där som forskning. 

 Arbetet finansieras av ett etablerat statligt eller privat forsknings-
råd.  

 Arbetet finansieras av annan forskningsaktör som betecknar 
aktiviteten som forskning. 

 Arbetet finansieras av ett offentligt anslag avsett för forskning i 
offentlig budget. 

Exemplen ovan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller ha 
någon prioritetsordning, men där ingår kriterier som grundar sig på:  

 Finansiering av forskningen.  

 Dokumentation av forskningen.  

 Vem som utför forskningen. 

 Forskningens organisatoriska inramning.  

Inget av dessa kriterier tar på ett tillfredsställande sätt fasta på den 
vägledning som ges i förordningens skäl 159. I detta skäl anges att 
”privatfinansierad forskning” ska inräknas, dock utan att offentligt 
finansierad forskning räknas upp särskilt. Detta torde kunna för-
stås som att skäl 159 framhåller att finansieringsformen inte ska 
vara avgörande för bedömningen.  

Inget i skälet aviserar något krav på forskares kvalifikationer 
eller, utöver finansieringsformen, vilken organisatorisk ram som är 
acceptabel. Skälet anger som allmän riktlinje att behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål bör ges en vid tolkning och 
att forskning förekommer i flera olika sammanhang. Utredningens 
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bedömning av skälets formulering är att verksamhetens innehåll 
därför bör vara avgörande.  

Etikprövningsutredningen föreslog en forskningsdefinition med 
inriktning på verksamhetens innehåll. För att undvika styrning av 
forskningens inriktning och för att lämna öppet för framtida ut-
veckling föreslog man efter den genomgång som refererats ovan en 
nästan lika vid definition av forskning som tidigare: 

Vetenskapligt systematiskt sökande efter ny kunskap.58  

Av den proposition som följde på denna utredning framgår att flera 
remissinstanser ansåg att Etikprövningsutredningens förslag var 
alltför allmängiltigt för att tjäna som användbar avgränsning för 
etikprövningsnämndernas verksamhet.59 Cirkelresonemanget i den 
gamla definitionen var visserligen borta, men vidden och osäker-
heten i forskningsbegreppet kvarstod. Regeringen ville därför ha en 
tydligare avgränsning av begreppet. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) har som ett led i sitt stöd till olika verksamheter över 
världen tagit fram den s.k. Frascati-manualen, i vilken man gör ett 
försök att definiera forsknings- och utvecklingsverksamhet.60 Man 
urskiljer tre nivåer: 

The term R&D covers three activities: basic research, applied research 
and experimental development; these are described in detail in Chapter 4. 
Basic research is experimental or theoretical work undertaken primarily 
to acquire new knowledge of the underlying foundation of phenomena 
and observable facts without any particular application or use in view. 
Applied research is also original investigation undertaken in order to 
acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a 
specific practical aim or objective. Experimental development is systematic 
work, drawing on existing knowledge gained from research and/or 
practical experience, which is directed to producing new materials, 
products or devices, to installing new processes, systems and services, 
or to improving substantially those already produced or installed. R&D 
covers both formal R&D in R&D units and informal or occasional 
R&D in other units. (Våra kursiveringar.) 

                                                                                                                                                               
58 SOU 2005:78, s. 23. 
59 Prop. 2007/08:44 s. 17 f. 
60 OECD (2002) Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development, 6th ed., 2002, Ch 7, p. 30.  
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Den vida inriktning av forskningsbegreppet som OECD använder 
motsvarar i stora drag ambitionerna i skäl 159. Dock utgör OECD:s 
definition en avgränsning av forsknings- och utvecklingsarbete, 
medan förordningen ska tillämpas på personuppgiftsbehandling för 
vetenskapliga forskningsändamål. Det får anses som en något smal-
are målsättning eftersom det utvecklingsarbete (”teknisk utveckling 
och demonstration”) som omnämns i skäl 159 fortfarande torde 
förutsätta att arbetet sker på vetenskaplig grund och har vetenskap-
ligt ändamål. 

I regeringens proposition om ändring av etikprövningslagen 
föreslogs ett forskningsbegrepp som nära ansluter till OECD:s, 
men där indelningen i tre grupper slopats.61 Den nuvarande lydel-
sen av 2 § etikprövningslagen är: 

Vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny 
kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant 
arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 
eller på avancerad nivå.  

Efter ändringen har även denna definition visat sig vara otillräcklig. 
Detta påpekas av Centrala etikprövningsnämnden i en skrivelse till 
regeringen.62 Definitionen sägs vara för smal, och i vissa fall även 
för bred, för att vara tillämplig. Den synes exempelvis utesluta andra 
vetenskapliga metoder för analys av data än de experimentella.  

Etikprövningslagens definition av empirisk forskning63 pekar på 
den typ av forskning som genererar observationer experimentellt 
genom att manipulera ett eller flera forskningssubjekt i syfte att 
studera resultaten på ett kontrollerat sätt. När det gäller människor 
sker detta ofta genom att slumpmässigt indela försökspersoner i 
försöksgrupp och kontrollgrupp och studera skillnaden i ett utfall 
efter manipulering av försöksgruppen (s.k. randomiserad studie). 

De vetenskapliga studier som använder personuppgifter och ska 
bli föremål för etisk prövning domineras av andra metoder än de 
experimentella. Etikprövningslagen ska tillämpas om forskningen 
medför fysisk eller psykisk påverkan på försökspersonerna även 
utan närvaro av någon experimentell manipulering.64 I många fall 

                                                                                                                                                               
61 Prop. 2007/08:44 s. 17. 
62 CEPN dnr A28-2009, RK dnr U2009/4528/F.  
63 Dvs. forskning som använder data. 
64 3 och 4 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.  
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studeras människor och processer utan forskarens ingripande. Det 
gäller exempelvis redan insamlade uppgifter om personer i myndig-
hetsregister. Det gäller när biologiska prover tagna inom hälso- och 
sjukvården även används för forskningsändamål. Inom exempelvis 
pedagogik kan forskning innebära att undervisning i praktiken 
studeras, beskrivs och systematiseras av en forskare. Inom etno-
grafi kan datainsamling bestå av passiv observation och/eller inspel-
ning av ett naturligt skeende, där systematisering av informationen i 
huvudsak sker i efterhand. Ett liknande förfaringssätt aktualiseras 
vid studier av dokument, exempelvis i rättsvetenskaplig eller histo-
risk forskning.  

En samlande beteckning på detta är ”observationsstudier”.65 
Observationsstudier innefattar antingen användning av uppgifter 
insamlade primärt för forskningsändamål eller andrahandsanvänd-
ning av uppgifter som samlats in för andra ändamål än forskning. 
Här utgör de befolkningsbaserade administrativa registren ett sär-
skilt viktigt underlag. I denna grupp ingår exempelvis uppgifter 
från folkbokföringen (SCB), hälsodataregister (Socialstyrelsen), 
hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister (landstingen), register över 
inkomster (Skatteverket) m.m. Uppgifter som har samlats in pri-
märt för forskningsändamål kan innefatta frågeundersökningar, 
medicinsk provtagning eller fysiska/mentala tester. Slutligen in-
ryms i observationsstudier forskningsmaterial som till stor del är 
ostrukturerat med avseende på forskningssyftet, t.ex. inspelningar 
av naturlig konversation, bilder och olika slag av textdokument. 

Etikprövningslagens nuvarande definition av forskning före-
faller därmed inte täcka hela det område etikprövningen har om-
fattat. I skrivelsen till regeringen föreslog CEPN att en ny definition 
av forskning som anpassas till etikprövningsnämndernas ansvars-
område införs: 

I denna lag avses med 

1. forskning: empiriskt vetenskapligt arbete och utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen 
för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå [---]66  

                                                                                                                                                               
65 Ett något missvisande begrepp eftersom även experiment genererar observationer. Här 
avses dock observationer av naturliga fenomen, dvs. de som inte genererats av forskaren. 
66 CEPN dnr A28-2009, RK dnr U2009/4528/F.  
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CEPN:s förslag innefattar observationsstudier och tydliggör dess-
utom, liksom Frascatimanualen och skäl 159 i dataskyddsförord-
ningen, att visst utvecklingsarbete ska betraktas som forskning. 
Det tydliggör också att det för etikprövningens del är fråga om att 
ta ställning till empirisk forskning (som använder personuppgifter) 
och inte till eventuella etiska aspekter på rent teoretisk forskning.  

Överväganden  

Utredningens bedömning: Begreppet forskning bör vid person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål avgränsas på följande 
sätt: ”vetenskapligt arbete för att inhämta ny kunskap och ut-
vecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete 
som endast utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund-
nivå eller på avancerad nivå”. 

 
Utredningen föreslår i föreliggande betänkande en forsknings-
datalag. Av detta följer att lagens materiella tillämpningsområde 
behöver avgränsas. Det medför i sin tur behov av att definiera vad 
som i lagens mening avses med forskning och för vilka typer av 
forskning lagen ska vara tillämplig.  

För utredningen framstår det inte som aktuellt att i lagens 
tillämpningsområde innefatta rent teoretiskt arbete, dvs. som inte 
innefattar personuppgiftsbehandling, innebärande utveckling av 
perspektiv, begreppssystem och förklaringsmodeller utan använd-
ning av observationer. CEPN:s förslag till ändrad lydelse av 2 § 
etikprövningslagen innebär att termen ”teoretiskt arbete” bör ute-
slutas från avgränsningen.  

CEPN har därutöver påpekat att den nu gällande lydelsen ”veten-
skapligt experimentellt arbete” är alltför smal och bör ersättas med 
den bredare termen ”empiriskt vetenskapligt arbete”. Enligt vår be-
dömning omfattar inte begreppet ”empiriskt” med självklarhet all 
den behandling av personuppgifter för forskningsändamål som är 
möjlig och som omfattas av dataskyddsförordningen. Det kan 
exempelvis ifrågasättas om behandling för forskningsändamål av 
redan insamlade uppgifter i rättsvetenskapliga källor kan betecknas 
som ”empirisk”.  
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En bättre precisering av den forskning som lagen ska tillämpas 
på skulle åstadkommas genom en avgränsning till ”vetenskapligt 
arbete … som omfattar personuppgiftsbehandling”. Utredningen 
konstaterar dock att denna begränsning redan följer av dataskydds-
förordningens artikel 2.1 som avgränsar förordningens materiella 
tillämpningsområde. Eftersom forskningsdatalagen uteslutande ska 
gälla inom dataskyddsförordningens tillämpningsområde saknas 
behov av att tydliggöra en sådan avgränsning.  

Med hänsyn till ovanstående resonemang anser utredningen att 
termerna ”experimentellt”, ”teoretiskt” och ”empiriskt” bör undvi-
kas, och konstaterar att en avgränsning till personuppgifter redan 
följer av dataskyddsförordningen. Utredningen bedömer därmed 
att en anpassad mindre modifikation av CEPN:s förslag behövs i 
detta avseende. Vidare föreslår utredningen att avgränsningen för-
tydligas ytterligare genom att arbete som endast utförs inom ramen 
för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå undan-
tas. Detta för att tydliggöra gränsdragningen mellan utbildning och 
forskning. Utredningens bedömning är således att inom forsknings-
datalagens tillämpningsområde ska med forskning avses: 

Vetenskapligt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete 
på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som endast utförs inom 
ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 

Den föreslagna formuleringen innefattar utvecklingsarbete på 
vetenskaplig grund och inbegriper därmed de intentioner som be-
skrivs i skäl 159. Den ska betraktas som en fungerande avgränsning 
av den forskning som omfattas av förordningens särskilda bestäm-
melser om personuppgiftsbehandling för vetenskapliga och histo-
riska forskningsändamål.  

Det är avslutningsvis utredningens bedömning att någon defini-
tion av begreppet forskning inte bör införas i den föreslagna forsk-
ningsdatalagen. Den avgränsning utredningen här har redogjort för 
får anses vara en tillräcklig utgångspunkt för hur forskningsbegreppet 
ska tolkas vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, 
samtidigt som arbete pågår i en annan utredning (U 2016:02) med 
att se över definitionen av forskning i etikprövningslagen. 
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3.4.4 Begreppet forskningsändamål 

Begreppets användning i dataskyddsförordningen 

I dataskyddsförordningens artiklar används genomgående och kon-
sekvent uttrycket ”vetenskapliga eller historiska forskningsända-
mål”. Uttrycket används i artikel 5 som rör principerna för behand-
ling av personuppgifter och i artikel 9 som rör känsliga personupp-
gifter (i förordningen kallat särskilda kategorier av uppgifter). Det 
förekommer också i samband med föreskrifter om undantag för 
forskningsändamål från vissa av de registrerades rättigheter i artik-
larna 14, 17 och 21. Det återfinns även i artikel 89.1 som anger att 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder och i artikel 89.2 som lämnar utrymme för 
att i unionsrätten eller nationell rätt föreskriva undantag från artik-
larna 15, 16, 18 och 21. Dessa artiklar behandlar den registrerades 
rättigheter i det fall personuppgifter behandlas för forskningsända-
mål. Undantag från rättigheterna får göras när behoven av skydds-
åtgärder är tillgodosedda och när det behövs för att forskningen 
ska kunna genomföras. För närmare analyser av dessa bestämmel-
ser hänvisas till separata avsnitt i detta betänkande. 

I artikel 6, som handlar om laglig behandling av personuppgifter, 
omnämns inte forskningsändamål särskilt. Det ingår här i den mer 
omfattande grupp ändamål som tillsammans kan (eller förutsätts) 
bli föremål för medlemsstaternas eller unionens kompletterande 
reglering (artikel 6.1 e allmänt intresse och 6.1 c rättslig förpliktelse).  

Begreppet forskningsändamål förekommer tillsammans med 
mer eller mindre avgränsade uttryck67 och formuleringar i flera av 
förordningens skäl. I skäl 26 fastställs exempelvis att anonym infor-
mation för forskningsändamål faller utanför förordningens tillämp-
ningsområde. I skäl 33 förtydligas att samtycke till personuppgifts-
behandling för forskningsändamål kan innefatta avgränsade forsk-
ningsområden av bredare karaktär än enskilda projekt. Skäl 50 
innehåller ett förtydligande av artikel 5.1 b om vilka krav som ställs 
på ytterligare behandling av redan insamlade personuppgifter. 
Skälen 52 och 53 förtydligar att undantag i unionsrätten eller natio-
nell rätt från förbudet att behandla särskilda kategorier av person-

                                                                                                                                                               
67 Se fig. 1 i bilaga 3. 
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uppgifter i artikel 9.1 kan göras för forskningsändamål. Skälen 62 
och 65 beskriver undantag från de registrerades rättigheter vid 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. I skäl 113 anges 
att hänsyn till samhällets legitima förväntningar om ny kunskap ska 
tas när överföring till tredje land görs för forskningsändamål. 
I skäl 156 formuleras riktlinjer för skyddsåtgärder och undantag 
från de registrerades rättigheter när uppgifter används för forsk-
ningsändamål. I skäl 157 framhålls vikten av att den personuppgifts-
behandling för forskningsändamål som innebär samkörning av 
personuppgifter från olika register kan göras. I skälen 159–162 be-
skrivs, som diskuterats i föregående avsnitt, vad som ska anses inne-
fattas i personuppgiftsbehandling för vetenskapliga och historiska 
forskningsändamål.  

Varken i skälen eller i de bindande artiklarna finns någon väg-
ledning vad avser den eventuella distinktionen mellan ”vetenskap-
liga forskningsändamål” och ”historiska forskningsändamål”. De 
förekommer åtskilda från varandra endast i de vägledande skälen 159, 
som särskilt beskriver vetenskapliga forskningsändamål, och 160, 
som särskilt behandlar vad som innefattas i historiska forsknings-
ändamål. Huruvida de separata formuleringar som finns i dessa skäl 
är avsett att skilja dem åt med avseende på bestämmelserna om 
personuppgiftsbehandling framgår inte tydligt. Inte heller finns det 
någon klart uttalad beskrivning av distinktionen mellan ”forskning” 
och ”forskningsändamål”.  

Dessa två frågeställningar har betydelse för hur förordningen 
bör tolkas, och analyseras i det följande. 

Historiska, statistiska och vetenskapliga forskningsändamål  

I kommissionens ursprungliga förslag från januari 2012 förekom-
mer uttrycket ”historiska, statistiska och vetenskapliga forsknings-
ändamål”.68 Denna sammanhållna formulering förekommer inte i 
det nuvarande dataskyddsdirektivet, där motsvarande uttryck i arti-
kel 6 b och e är ”historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål”. 
Frågan uppstod om den nya sammanhållna satsen i kommissionens 

                                                                                                                                                               
68 COM (2012) 11 final av den 25 januari 2012, s. 97. 
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förslag skulle förstås som hänförlig till olika typer av forskning, 
eller om de två första områdena inte skulle avse forskningsändamål. 

Avgränsningsproblemet blev särskilt tydligt i den engelsksprå-
kiga versionen genom att uttrycket ”research purposes” kan ges en 
bredare definition än svenskans ”forskningsändamål”. Avsikten 
visade sig vara att historiska och statistiska ändamål inte ska avse 
forskning. Man strök därför ordet ”research” och ändrade ordfölj-
den i formuleringen till ”archiving purposes in the public interest 
or for scientific, historical and statistical purposes”69 varmed det 
tydliggjordes att de vetenskapliga ändamålen är separerade från övriga 
ändamål. Förslaget innebar med andra ord att förutom ändringen av 
ordföljd återgå till den formulering som finns i dataskyddsdirektivet. 

Det fanns dock ett önskemål om att tydliggöra att historisk och 
statistisk forskning inte skulle undantas från de bestämmelser som 
gäller forskning. För att lösa detta delade man upp begreppet ”histo-
riska ändamål” i två beståndsdelar: ”arkivändamål av allmänt intresse” 
och ”historiska forskningsändamål”. Den formulering som genom-
gående används i förordningen blev därmed ”arkivändamål av all-
mänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål”. Man återinförde därmed termen ”forskning” i 
formuleringen, men den placerades på ett sätt som inte återskapade 
den ursprungliga ambivalensen vad gäller historisk forskning. In-
förandet av det separata uttrycket ”historiska forskningsändamål” 
torde därmed inte vara avsett att skilja på historisk och vetenskap-
lig forskning. Det är snarare ämnat att särskilja historiska forsk-
ningsändamål från arkivändamål av allmänt intresse.  

Det bör noteras att motsvarande ändring inte infördes för statis-
tisk forskning. Ingen vägledning finns till hur detta ska uppfattas. 
Utredningens bedömning är att statistisk forskning, snarare än att 
innefattas i ”statistiska ändamål”, bör omfattas av ”vetenskapliga 
och historiska forskningsändamål”. 

                                                                                                                                                               
69 Note 9565/15 from the Presidency to the Council, 11 June 2015 s. 195. 
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Forskning och forskningsändamål  

I det följande görs en bedömning av huruvida begreppen ”forskning” 
och ”forskningsändamål” bör åtskiljas när man bedömer vilken 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är tillåten 
enligt förordningen. En utförlig genomgång av allmänna principer 
och rättsliga grunder för forskningens användning av personuppgif-
ter görs i kapitel 5. Behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål med samtycke och behandling av känsliga personuppgifter 
för forskningsändamål tas upp i kapitel 6 respektive kapitel 7. Av 
dessa kapitel framgår att insamling av personuppgifter kan ske för 
forskningsändamål och att ytterligare behandling för forskningsända-
mål av personuppgifter insamlade för andra ändamål än forskning 
är tillåten. Nedan diskuteras innebörden av detta med avseende på 
vad som ska förstås som personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål.  

Enligt nuvarande bestämmelser i 9 § c personuppgiftslagen ska 
personuppgifter samlas in för särskilt, uttryckligt angivna och be-
rättigade ändamål. Uppgifterna får inte behandlas för ändamål som 
är oförenliga med dessa ändamål (9 § d) Behandling för vetenskap-
liga ändamål ska inte anses som oförenligt med dessa ändamål enligt 
9 § andra stycket. Motsvarande formuleringar finns i dataskydds-
förordningens artikel 5 b. Personuppgiftsbehandling för vetenskap-
liga ändamål ska tillgodose proportionalitetsprincipen och principen 
om uppgiftsminimering (9 § f personuppgiftslagen och artikel 5 c i 
förordningen). Syftet med behandlingen för forskningsändamål 
måste vara tillräckligt beskrivet för att en bedömning enligt dessa 
kriterier ska kunna göras. Förordningen synes inte innebära någon 
förändring av bestämmelserna i dessa avseenden.  

Begreppet forskningsändamål intar därför en central roll för att 
avgöra om den avsedda behandlingen avser forskning och därmed 
ska omfattas av de särskilda regler och undantag som ska gäller för 
detta. Det är enligt utredningens bedömning lämpligt att person-
uppgiftsbehandling för ändamålet forskning och för forsknings-
ändamål likställs och omfattas av förordningens regelverk på samma 
sätt oavsett om den ena eller andra termen används.  

I det följande görs en analys av vissa aspekter som aktualiseras 
av detta ställningstagande. Analysen föranleds av behovet av att 
avgöra om en personuppgiftsbehandling avser forskningsändamål 
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eller inte. En för utredningens fortsatta arbete särskilt intressant 
frågeställning är huruvida iordningsställande av databaser för breda 
syften, exempelvis inom ramen för ett forskningsprogram, ska anses 
ingå i forskningsprocessen och således anses ha forskningsändamål.  

Observationsstudier innefattar ofta en lång process där data 
samlas in över tid och naturliga förlopp studeras. Vanliga beskriv-
ningar av den empiriskt inriktade forskningsprocessen innefattar 
bakgrundsstudier, litteraturgenomgång, idégenerering, planering, 
författande av forskningsansökan, eventuell etikprövning, data-
insamling (inklusive i förekommande fall prövning enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400)), konstruktion av databas, lag-
ring av data, analys av data, manusförfattande, publicering, doku-
mentation (bl.a. av data), samt arkivering av data. Detta benämns 
ibland med termen ”forskningsprotokoll” och ingår som en helhet i 
forskningen. I vissa sammanhang kan denna process vara utsträckt i 
tiden över många år. Detta är särskilt förekommande om forskningen 
följer ett program med flera enskilda separata forskningsprojekt 
som ingående delar.  

Det kan som sagt ibland vara svårt att exakt definiera enskilda 
ändamål vid insamlingstillfället. Detta är exempelvis fallet när det 
gäller forskningsprogram som är utsträckta över en lång tidsperiod. 
En långvarig process kan här innebära att alla delar av forskningen 
inte kan vara slutligen planerade. För att arbetet ska kunna beteck-
nas som personuppgiftsbehandling för forskningsändamål krävs 
dock fortfarande en tydlig avgränsning av behandlingens ändamål. 
Det är enligt utredningens bedömning rimligt att konstruktionen av 
forskningsdatabaser, under förutsättning att syftet fastställs som ett 
väl avgränsat forskningsområde, kan bedömas som personuppgifts-
behandling för forskningsändamål och därmed utgöra en del av 
själva forskningen.  

I kapitel 6 om behandling av personuppgifter för forskningsända-
mål med samtycke redogörs kortfattat för det så kallade LifeGene-
projektet70 som av bl. a. Datainspektionen ansågs ha ett alltför brett 
ändamål för att kunna tillåtas enligt personuppgiftslagen. LifeGene-
projektet omfattade under de första åren ett förberedande insam-
lingsarbete som behövs för att långt senare kunna formulera när-
mare hypoteser och genomföra analyser av de långsiktiga konse-
                                                                                                                                                               
70 Se http://www.lifegene.se 
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kvenserna som arv och miljö har på hälsan. Den centrala etikpröv-
ningsnämnden bedömde att detta arbete på grund av att det saknades 
ett tillräckligt tydligt avgränsat forskningsändamål skulle betraktas 
som skapande av en infrastruktur för forskning och därmed inte 
utgjorde sådan forskning som ska etikprövas. Databaser som har 
denna bredare karaktär har i stället ansetts behöva grundas på sär-
skild lagstiftning. Riksdagen har i vissa fall stiftat sådana lagar för 
insamlingar av forskningsdata. Utöver lagen (2013:794) om vissa 
register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors 
hälsa (LifeGene-lagen) finns exempelvis lagen (2012:741) om be-
handling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU-lagen).  

Att tillskapa forskningsinfrastrukturer är enligt utredningens 
preliminära bedömning en integrerad del av forskningsprocessen 
som i vissa fall är nödvändig och som har bredare formulerade 
forskningsändamål än de som förekommer i enskilda forsknings-
projekt. I dataskyddsförordningens skäl 33 har nu tillkommit en 
tydligt uttryckt ambition att tillåta bredare samtycken för forsk-
ningsändamål.71 Hur artikel 33 ska tolkas med avseende på insam-
ling i enlighet med den plan som finns i LifeGene-projektet, utan 
att stöd måste finnas i särskild författning, utgör en av utredning-
ens kommande uppgifter i samband med att vi tar ställning till 
långsiktig reglering av forskningsdatabaser.72 

Forskningsdatabaser som ytterligare behandling av personuppgifter 

I det föregående avsnittet har insamling av data i en databas för 
framtida forskning inom ett specificerat forskningsområde diskute-
rats. En näraliggande men separat frågeställning är om myndigheter 
och andra personuppgiftsansvariga kan iordningsställa personuppgif-
ter i databaser för forskningsändamål med hjälp av uppgifter som 
redan samlats in för andra ändamål.  

Två exempel på databaser avsedda helt eller delvis för forsknings-
ändamål är Statistiska Centralbyråns av forskare flitigt använda 
databas Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och 

                                                                                                                                                               
71 För en mer utförlig redogörelse se kapitel 6. 
72 Se dir. 2016:65. 
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Arbetsmarknadsstudier (LISA) och Försäkringskassans Mikrodata 
för analys av sjukförsäkringen (MiDAS). Här har personuppgifter 
som lagras hos myndigheten iordningställts för forskningsändamål 
och annat analysarbete. I SCB:s terminologi används begreppet 
”studier” och i Försäkringskassans ”analys” i databasernas namn, 
vilket anger deras syfte. Uppgifter kan begäras ut och användas så-
väl för forskningsändamål som för andra ändamål.  

Varken LISA eller MiDAS grundas på särskilda registerförfatt-
ningar. MiDAS används såväl för myndighetens egen verksamhets-
uppföljning som för forskning, företrädesvis vid universiteten. 
LISA används inte i myndighetens egen verksamhet utan är avsedd 
att underlätta iordningställandet av uppgifter för externa projekt. 
Såväl SCB som Försäkringskassan är statistikmyndigheter och har 
därmed stöd i 14 och 15 §§ lagen (2001:99) om den officiella stati-
stiken för behandling av personuppgifter för framställning av 
statistik inom de områden respektive myndighet ansvarar för enligt 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken med dess 
bilaga där statistikområden för respektive myndighet anges. 

Det är tveksamt om uppbyggnaden av de beskrivna databaserna 
för studier och analyser bör grundas på den lagstiftning som avser 
statistikproduktion. En alternativ tolkning kan vara att söka lagligt 
stöd för databasernas skapande i 9 § personuppgiftslagen, att be-
handling av myndighetens personuppgifter för vetenskapliga ända-
mål inte ska anses stå i motsättning till de ändamål för vilka data 
ursprungligen samlades in. Denna formulering återfinns, som be-
skrivits ovan, också i förordningens artikel 5 b. 

Sammanställningen av befintliga personuppgifter för forsknings- 
och analysändamål har hos myndigheterna betraktats som tillåten 
utan att ett eller flera specifika ändamål måste anges före det att 
personuppgifterna sammanställts. Först när uppgifterna begärs ut och 
ska användas i ett specifikt vetenskapligt projekt av en ny person-
uppgiftsansvarig har de regler som gäller insamling (i detta fall från 
sekundär källa) tillämpats.  

SCB och Försäkringskassan omfattas av statistiksekretess enligt 
24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ett läro-
säte är i många fall en myndighet. Detta medför bland annat att 
personuppgifter som skyddas av sekretess och som lämnas ut för 
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forskningsändamål vid lärosätet omfattas av den sekretess som 
gäller för uppgifterna vid den utlämnande myndigheten.73  

Vid lärosätet kan uppgifter på ett liknande sätt som LISA och 
MiDAS med stöd av dataskyddsförordningens artikel 5.1 b och 
skäl 50 kunna sammanställas för forskningsändamål utan att ett 
nytt ändamål behöver fastställas.  

De allmänna principer som föreskrivs i artikel 5.1 ska dock vara 
uppfyllda. Enligt artikel 5.2 ska den personuppgiftsansvarige kunna 
visa att dessa efterlevs. Därutöver ska skyddsåtgärder enligt arti-
kel 89.1 finnas och den rättsliga reglering som krävs enligt artik-
larna 6.3 och 9.2 j ska vara tillgodosedd. Hur detta kan kombineras 
med iordningsställande av forskningsdatabaser på ovan angivet sätt 
kräver ytterligare analys. Utredningen avser att återkomma till 
detta i vårt slutbetänkande. 

Överväganden 

Utredningens bedömning: Historiska, statistiska och veten-
skapliga forskningsändamål ska betraktas som likställda. 

 
Förordningens återkommande uttryck ”vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål” innefattar enligt utredningens bedöm-
ning forskningsändamål utan att någon särskild betydelseåtskillnad 
bör göras mellan dessa två delar med avseende på personuppgifts-
behandling.  

Vidare bedömer utredningen att statistiska ändamål inte inne-
fattar forskning. Statistisk forskning kan därmed i stället innefattas 
i uttrycket ”vetenskapliga forskningsändamål” och omfattas av 
samma bestämmelser om personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål som andra vetenskapsområden. 
 

Utredningens bedömning: Personuppgiftsbehandling för ända-
målet forskning och för forskningsändamål ska betraktas som 
likställda. 

 

                                                                                                                                                               
73 11 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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Arbete med forskningsändamål bör kunna omfatta hela eller delar 
av forskningsprocessen. Iordningsställande av personuppgifter i 
databaser för forskningsändamål bör kunna innefattas i vad som 
avses med forskning i vid bemärkelse. De allmänna principer för 
personuppgiftsbehandling som föreskrivs i artikel 5 ska gälla för 
detta arbete. Av särskild betydelse är här bedömningen av hur 
forskningsdatabaser med bredare ändamål än ett enskilt forsknings-
projekt kan tillfredsställa principen om uppgiftsminimering i 
artikel 5 c. Viss vägledning till detta ges i förordningens skäl 33 
som anger att samtycke ska kunna inhämtas för områden för veten-
skaplig forskning när det exakta syftet med insamlingen inte fullt 
ut kan identifieras vid insamlingstillfället.  

Utredningen bedömer att det kan finnas visst stöd för att den 
personuppgiftsansvarige med hänvisning till artikel 5 b i förord-
ningen kan behandla redan insamlade personuppgifter för att iord-
ningsställa databaser avsedda för forskningsändamål. Att ändamålet 
är forskning bör vara tydligt för att artikel 5 b ska vara tillämplig. 

Utredningens bedömning är att de enskilda delarna av forsk-
ningsprocessen ska kunna betecknas som arbete med vetenskapligt 
ändamål och forskningsändamål var för sig utan att alla delar måste 
ingå. Detta är särskilt viktigt i s.k. longitudinella studier (också kallat 
kohortstudier) där förlopp studeras över tidsperioder som ibland 
omfattar många år. Det måste dock stå klart att arbetet är en del av 
forskningsprocessen och tillgodoser de principer som gäller för all 
personuppgiftsbehandling enligt förordningens artikel 5.  

Utredningen avser att återkomma bland annat till hur begreppet 
forskningsändamål ska betraktas i relation till uppbyggnaden av 
forskningsdatabaser i vårt slutbetänkande. Utredningens samman-
fattande bedömning i detta skede är att personuppgiftsbehandling 
för ändamålet forskning och för forskningsändamål ska betraktas 
som likställda. 

3.4.5 Begreppet akademiskt skapande 

Vårt uppdrag är att utreda och föreslå en kompletterande nationell 
reglering för personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. 
Dataskyddsförordningen öppnar för ett flertal möjligheter till sådan 
nationell reglering genom att direkt hänvisa till personuppgifts-
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behandling för historiska och vetenskapliga forskningsändamål i ett 
flertal artiklar och skäl, vilka utredningen kommer att behandla i de 
olika delarna av betänkandet. I ett fall förekommer dock ett begrepp 
som kan tyckas angränsande till vetenskapliga forskningsändamål. 
I artikel 85 i dataskyddsförordningen återfinns begreppet akade-
miskt skapande. Utredningen kommer i det följande att analysera 
begreppet akademiskt skapande sett i relation till vårt uppdrag att 
utreda och föreslå reglering för personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål. 

Rättsliga förutsättningar 

I 7 § andra stycket personuppgiftslagen anges att flertalet bestäm-
melser i lagen inte ska tillämpas på sådan behandling av person-
uppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller 
konstnärligt eller litterärt skapande. Denna bestämmelse har sin 
grund i artikel 9 i det nuvarande dataskyddsdirektivet som anger att 
medlemsstaterna med avseende på behandling av personuppgifter 
som sker uteslutande för journalistiska ändamål eller konstnärligt 
eller litterärt skapande ska besluta om undantag och avvikelser från 
bestämmelserna i detta kapitel, kapitel IV och kapitel VI endast om 
de är nödvändiga för att förena rätten till privatlivet med reglerna 
om yttrandefriheten. 

I artikel 85 i dataskyddsförordningen återfinns motsvarande be-
stämmelse: 

Artikel 85 

Behandling och yttrande- och informationsfriheten 

1. Medlemsstaterna ska i lag förena rätten till integritet i enlighet med 
denna förordning med yttrande- och informationsfriheten, inbegripet 
behandling som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, 
konstnärligt eller litterärt skapande. 

2. Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för journalistiska 
ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande, fast-
ställa undantag eller avvikelser från kapitel II (principer), kapitel III 
(den registrerades rättigheter), kapitel IV (personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträde), kapitel V (överföring av personuppgifter till 
tredjeländer eller internationella organisationer), kapitel VI (obero-
ende tillsynsmyndigheter), kapitel VII (samarbete och enhetlighet) och 
kapitel IX (särskilda situationer vid behandling av personuppgifter) 
om dessa är nödvändiga för att förena rätten till integritet med 
yttrande- och informationsfriheten. 
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3. Varje medlemsstat ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i 
sin lagstiftning som den antagit i enlighet med punkt 2, samt utan 
dröjsmål anmäla eventuell senare ändringslagstiftning eller ändringar 
som berör dem. 

Det kan inledningsvis noteras att dataskyddsförordningen, till 
skillnad från dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen, inte 
föreskriver att enbart sådan behandling som sker uteslutande för de 
uppräknade ändamålen får undantas, utan det räcker att det sker för 
sådant ändamål. Undantagsmöjligheten är således utökad i data-
skyddsförordningen.  

Vad som dessutom skiljer artikel 85 från artikel 9 i dataskydds-
direktivet och 7 § andra stycket personuppgiftslagen är att även 
personuppgiftsbehandling som sker för akademiskt skapande får 
undantas. Eftersom begreppet akademiskt skapande är nytt i sam-
manhanget uppkommer frågan vad som innefattas i detta begrepp 
och även hur det förhåller sig till begreppet vetenskapliga forsk-
ningsändamål. 

Dataskyddsutredningens uppdrag och förslag 

Det framgår av Dataskyddsutredningens direktiv att regeringen 
anser att artikel 85 i dataskyddsförordningen innebär att det blir 
tydligare än i det nuvarande dataskyddsdirektivet att den EU-rätts-
liga dataskyddsregleringen inte inkräktar på området för tryckfri-
hetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det ingår inte i 
Dataskyddsutredningens uppdrag att överväga eller lämna förslag 
till grundlagsändringar, men utanför grundlagarnas tillämpnings-
område är det regeringens bedömning att det även fortsättningsvis 
torde finnas behov av bestämmelser som, liksom 7 § andra stycket 
personuppgiftslagen, balanserar personuppgiftsskyddet mot ytt-
rande- och informationsfriheten. Det ingår därför i Dataskydds-
utredningens uppdrag att analysera hur sådana regler bör utformas 
och lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämp-
liga.74 
  

                                                                                                                                                               
74 Dir. 2016:15 s. 22. 
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Av Dataskyddsutredningens betänkande framgår att utredningen 
föreslår att ett undantag för sådan behandling som sker för journalis-
tiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skap-
ande ska införas i den nya dataskyddslag som föreslås komplettera 
dataskyddsförordningen på nationell generell nivå. Detta undantag 
föreslås innebära att enbart dataskyddsförordningens bestämmelser 
om syfte, tillämpningsområde och definitioner samt bestämmelser 
om säkerhet för personuppgifter, samarbete med tillsynsmyndig-
heten, rättsmedel, ansvar och sanktioner ska tillämpas i dessa fall.  

Det är Dataskyddsutredningens bedömning att ordalydelsen i 
artikel 85.2 i dataskyddsförordningen synes ålägga medlemsstat-
erna att göra vissa undantag från förordningen under förutsättning 
att de är nödvändiga för att förena rätten till integritet med ytt-
rande- och informationsfriheten. Samma krav på nödvändighet 
finns i dataskyddsdirektivet, och den befintliga bestämmelsen i 7 § 
andra stycket personuppgiftslagen bedömdes vara nödvändig för 
att personuppgiftslagens bestämmelser skulle vara förenliga med 
yttrande- och informationsfriheten. Förslaget till bestämmelse i 
dataskyddslagen är således utformat med 7 § andra stycket person-
uppgiftslagen som förebild.75 

Beträffande begreppet akademiskt skapande konstaterar Data-
skyddsutredningen att det är nytt och inte närmare definierats i 
artiklar eller skäl. Dataskyddsutredningen gör vidare bedömningen 
att det knappast torde vara att likställa med forskning, eftersom 
forskning är särreglerad på annat sätt i dataskyddsförordningen, 
exempelvis i artikel 9.2 j och artikel 89. Möjligen, anser Dataskydds-
utredningen, skulle behandling i samband med själva färdigställan-
det och spridningen av texter med vetenskapligt innehåll kunna 
avses. Dataskyddsutredningens slutsats är att innebörden av be-
greppet akademiskt skapande är oklar och att dess närmare bety-
delse får utvecklas i praxis.76 

                                                                                                                                                               
75 SOU 2017:39 avsnitt 7.4. 
76 A.a. avsnitt 7.4. 
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Överväganden 

Utredningens bedömning: Personuppgiftsbehandling för akade-
miskt skapande är inte detsamma som personuppgiftsbehandling 
för vetenskapliga forskningsändamål. De två begreppen om-
fattar olika slags verksamhet inom den akademiska världen som 
således har att tillämpa i viss mån olika delar av det integritets-
skyddande regelverket.  

 
Artikel 85 i dataskyddsförordningen och Dataskyddsutredningens 
förslag till kompletterande nationell bestämmelse på generell nivå i 
dataskyddslagen innebär alltså att behandling av personuppgifter 
för akademiskt skapande undantas från dataskyddsförordningens 
bestämmelser förutom vad avser bestämmelser om syfte, tillämp-
ningsområde och definitioner samt bestämmelser om säkerhet för 
personuppgifter, samarbete med tillsynsmyndigheten, rättsmedel, 
ansvar och sanktioner. Eftersom detta är ett omfattande undantag, 
vars motsvarighet inte finns i dag, och med tanke på att begreppet 
akademiskt skapande kan te sig likartat med begreppet vetenskap-
liga forskningsändamål är det vår uppfattning att vi behöver göra en 
något djupare analys av hur dessa begrepp förhåller sig till varandra, 
än vad som framgår av Dataskyddsutredningens betänkande. 

Vi kan inledningsvis konstatera, precis som Dataskyddsutred-
ningen gjort, att begreppet akademiskt skapande återfinns i enbart 
en artikel i dataskyddsförordningen, medan begreppet vetenskap-
liga forskningsändamål återfinns i ett flertal artiklar och skäl. Att 
akademiskt skapande skulle vara detsamma som vetenskapliga 
forskningsändamål finner vi därför inte troligt. Gränsdragningen 
mellan dessa begrepp är dock inte alldeles tydlig.  

Av skäl 159 i dataskyddsförordningen framgår att om person-
uppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål bör för-
ordningen gälla också denna behandling. Begreppet vetenskapliga 
forskningsändamål bör enligt skäl 159 ges en vid tolkning och om-
fatta till exempel teknisk utveckling och demonstration, grund-
forskning, tillämpad forskning och privatfinansierad forskning. 
Vidare framgår att för att tillgodose de särskilda kraven i samband 
med behandling av personuppgifter för vetenskapliga forsknings-
ändamål bör specifika villkor gälla, särskilt vad avser offentliggör-
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ande eller annat utlämnande av personuppgifter inom ramen för 
vetenskapliga forskningsändamål.  

Inget i detta skäl indikerar således att de undantag som artikel 85.2 
öppnar för beträffande akademiskt skapande ska tillämpas på per-
sonuppgiftsbehandling för vetenskapliga forskningsändamål. Detta 
skulle, enligt utredningens uppfattning, också vara en orimlig tolk-
ning mot bakgrund av de omfattande undantag som artikel 85.2 
och förslaget till bestämmelse i dataskyddslagen möjliggör från data-
skyddsförordningens bestämmelser. Att all personuppgiftsbehand-
ling för vetenskapliga forskningsändamål skulle undantas från fler-
talet av dataskyddsförordningens bestämmelser är helt enkelt inte 
överensstämmande med dataskyddsförordningens syfte. 

Frågan är då vad som avses med begreppet akademiskt skap-
ande. En översiktlig jämförelse av översättningarna av begreppet 
akademiskt skapande i artikel 85 visar att de engelska, franska, 
italienska, nederländska, portugisiska och spanska versionerna använ-
der ordet expression i betydelsen uttryck eller yttrande (på holländska 
heter detta uitdrukkingsvormen, de övriga har ordet expression i 
olika stavningar). De tyska och danska versionerna använder zwecken 
(syssla) och virksomhed (verksamhet). Endast den svenska versionen 
använder ordet skapande (som i engelsk översättning närmast 
skulle bli creation). Detta ger, enligt utredningens uppfattning, vid 
handen att akademiskt skapande närmast ska tolkas som akade-
miskt uttryck eller yttrande, dvs. snarare att koppla till akademisk 
yttrandefrihet. Detta är ju också i enlighet med vad artikel 85 i 
dataskyddsförordningen, och även artikel 9 i dataskyddsdirektivet 
och 7 § personuppgiftslagen, handlar om, nämligen relationen mellan 
regleringen av behandling av personuppgifter och yttrande- och 
informationsfriheten.  

Behandling för akademiskt skapande, som därmed skulle komma 
att omfattas av undantag enligt artikel 85.2 i dataskyddsförord-
ningen samt dataskyddslagens bestämmelse, skulle således enligt 
utredningens uppfattning kunna vara behandling av personuppgif-
ter som syftar till skydd av den akademiska yttrandefriheten. De 
undantag som möjliggörs genom dataskyddsförordningen och för-
slaget till bestämmelse i dataskyddslagen syftar ju också till att främja 
yttrande- och informationsfriheten enligt grundlagarna. Exakt 
vilken slags personuppgiftsbehandling detta skulle kunna vara är 
dock svårt att göra en generell bedömning av. Det är utredningens 
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uppfattning att det i vart fall inte är detsamma som behandling av 
personuppgifter i samband med utförande av den faktiska forsk-
ningsverksamheten. 

Det är avslutningsvis viktigt att påminna om att, enligt Data-
skyddsutredningens förslag, bestämmelser om syfte, tillämpnings-
område och definitioner samt bestämmelser om säkerhet för person-
uppgifter, samarbete med tillsynsmyndigheten, rättsmedel, ansvar 
och sanktioner alltjämt ska tillämpas även för personuppgiftsbehand-
ling för akademiskt skapande. Detta innebär att lämpliga skydds-
åtgärder ska finnas också vid sådan personuppgiftsbehandling, att 
tillsyn ska kunna ske och att sanktioner ska kunna utgå vid felaktig 
behandling. 

Sammanfattningsvis är det således vår bedömning att person-
uppgiftsbehandling för akademiskt skapande inte är detsamma som 
personuppgiftsbehandling för vetenskapliga forskningsändamål, 
utan att det utgör olika slags verksamhet inom den akademiska 
världen som således har att tillämpa i viss mån olika delar av det 
integritetsskyddande regelverket. En närmare definition av vad som 
utgör akademiskt skapande anser vi, liksom Dataskyddsutredningen, 
får utvecklas i praxis.  

3.4.6 Sammanfattning 

Det är utredningens bedömning att dataskyddsförordningen lik-
ställer vetenskaplig och historisk forskning, samt att statistisk forsk-
ning kan innefattas i vetenskapliga och historiska forskningsända-
mål. Samma bestämmelser torde således gälla oavsett om det är 
fråga om personuppgiftsbehandling för historiska forskningsända-
mål, statistiska forskningsändamål eller forskningsändamål inom 
andra discipliner. 

Begreppet forskningsändamål har inte varit föremål för utred-
ningar på samma sätt som begreppet forskning. Utredningens be-
dömning är att begreppen forskning och forskningsändamål bör 
likställas så att den reglering som gäller forskning också kommer 
att gälla forskningsändamål. Personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål är enligt utredningens bedömning arbete som är eller 
avses vara en del av forskningsprocessen, inklusive förberedande 
eller avslutande aktiviteter såsom iordningsställande och dokumen-
tation av databaser för användning i forskning eller arkivering av 
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forskningsmaterial. Begreppen kan därmed ges en tolkning som 
innebär att personuppgiftsbehandling för forskningsändamål inte 
behöver innefatta hela utan i vissa fall kan avgränsas till en del av 
forskningsprocessen, vilket möjliggör långsiktig forskning med an-
vändning av personuppgifter.  

Slutligen är det vår bedömning att personuppgiftsbehandling för 
akademiskt skapande inte är detsamma som personuppgiftsbehand-
ling för vetenskapliga forskningsändamål, utan att det utgör olika 
slags verksamhet inom den akademiska världen som således har att 
tillämpa i viss mån olika delar av det integritetsskyddande regelverket. 
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4 En forskningsdatalag 

4.1 Inledning 

I samband med att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar 
tillämpas behöver behovet av kompletterande bestämmelser i natio-
nell rätt avseende förutsättningarna för laglig behandling av person-
uppgifter ses över. Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i upp-
drag att analysera om det behövs kompletterande bestämmelser som 
ger ett generellt stöd för myndigheters och andra organs behand-
ling av personuppgifter och att lämna behövliga och lämpliga för-
fattningsförslag.  

När det gäller behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål behövs det en analys av vilken reglering på nationell nivå 
som är möjlig och kan behövas för att säkerställa att behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål ska kunna ske på ett ända-
målsenligt sätt samtidigt som den registrerades fri- och rättigheter 
skyddas.1  

Utredningen har därför fått i uppdrag att undersöka vilken regler-
ing av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är 
möjlig och kan behövas utöver den generella reglering som Data-
skyddsutredningen kommer att föreslå, och att lämna de författ-
ningsförslag som behövs. I detta uppdrag ingår att analysera om det 
finns ett behov av bestämmelser som reglerar behandling av käns-
liga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
för forskningsändamål och vilka bestämmelser om lämpliga och 
särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundlägg-
ande rättigheter och intressen en sådan reglering bör innehålla. Det 
ingår vidare i uppdraget att analysera om det finns ett behov av 
undantag från den registrerades rättigheter enligt artiklarna 15, 16, 
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18 och 21 i dataskyddsförordningen vid behandling för forsknings-
ändamål och lämna förslag till hur sådana undantag i så fall bör ut-
formas.  

4.2 En kompletterande lag 
vid personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål ska införas 

Utredningen kommer i detta betänkande visa att det föreligger ett 
behov av kompletterande nationell reglering vid personuppgifts-
behandling för forskningsändamål. Den möjlighet som dataskydds-
förordningen ger för sådan kompletterande nationell reglering, som 
enligt utredningens bedömning är nödvändig för en ändamålsenlig 
personuppgiftsbehandling som beaktar skyddet för den registrerades 
fri- och rättigheter, ingår inte i Dataskyddsutredningens förslag till 
en generell kompletterande dataskyddslag.2  

4.2.1 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: En lag som kompletterar dataskydds-
förordningen vid personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål ska införas. Syftet med lagen ska vara att möjliggöra person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som den 
enskildes fri- och rättigheter skyddas. 

 
Eftersom den aktuella EU-regleringen har förordningsform är 
möjligheterna att behålla eller införa nationella bestämmelser om 
dataskydd mycket begränsade. En förordning är i alla delar direkt 
tillämplig som lag i medlemsstaterna. Dataskyddsförordningen har 
dock i viss mån en direktivliknande karaktär genom att flera artiklar 
förutsätter eller medger nationella bestämmelser som kompletterar 
eller föreskriver undantag från förordningens bestämmelser. Det är 
också möjligt att införliva delar av förordningen i nationell rätt, 
enligt skäl 8, i de fall förordningen föreskriver förtydliganden eller 
begränsningar och det är nödvändigt för samstämmigheten samt 
                                                                                                                                                               
2 SOU 2017:39. 
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för att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de personer 
som ska tillämpa dem. 

Enligt skäl 10 i dataskyddsförordningen utesluter inte förord-
ningen att det i medlemsstaternas nationella rätt fastställs närmare 
omständigheter för specifika situationer där personuppgifter be-
handlas, inbegripet mer exakta villkor för laglig behandling av person-
uppgifter. 

Utredningen har funnit att dataskyddsförordningens utrymme 
för nationell kompletterande reglering är särskilt gynnat vad gäller 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, vilket vi kommer 
att analysera närmare i betänkandets övriga delar. De bestämmelser 
som dataskyddsförordningen förutsätter och möjliggör och som 
utredningen föreslår i de olika delarna bör, enligt utredningens be-
dömning, samlas i en forskningsdatalag.  

Den forskningsdatalag vi föreslår ska ha som syfte att möjlig-
göra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt 
som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Lagen ska tillämpas 
vid all behandling av personuppgifter för forskningsändamål, oav-
sett rättslig grund för behandlingen, och samla de kompletterande 
nationella bestämmelser som utredningen bedömt nödvändiga för 
att dataskyddsförordningen, den föreslagna dataskyddslagen och vår 
föreslagna forskningsdatalag sammantaget ska uppfylla det över-
gripande syftet att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål och samtidigt skydda den enskildes fri- och rättig-
heter. 

Begrepp och uttryck 

I artikel 4 i dataskyddsförordningen definieras de centrala begrepp 
och uttryck som används i förordningen. De begrepp och uttryck 
som används i den föreslagna forskningsdatalagen har samma bety-
delse som i dataskyddsförordningen.  

Hänvisningsteknik 

Den föreslagna forskningsdatalagen innehåller hänvisningar till be-
stämmelser i dataskyddsförordningen. Hänvisningar till EU-rätts-
akter kan göras antingen statiska eller dynamiska. En statisk hän-
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visning innebär att hänvisningen avser EU-rättsakten i en viss an-
given lydelse. En dynamisk hänvisning innebär att hänvisningen 
avser EU-rättsakten i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. De 
hänvisningar till dataskyddsförordningen som finns i vår föreslagna 
forskningsdatalag är dynamiska, dvs. avser förordningen i dess vid 
varje tidpunkt gällande lydelse. Det är utredningens bedömning att 
detta är mest lämpligt. Detta innebär att ändringar i dataskyddsför-
ordningen får omedelbart genomslag i den nationella rätten, även 
om ändringar i förordningen också kan komma att innebära behov 
av ändringar i den föreslagna forskningsdatalagen. Hänvisningarna 
till dataskyddsförordningen i den föreslagna forskningsdatalagen 
kommer således att omfatta även eventuella framtida ändringar i 
dataskyddsförordningen. 

4.3 Forskningsdatalagens förhållande 
till annan dataskyddsreglering 

Den föreslagna forskningsdatalagen måste tillämpas i kombination 
med flera andra rättskällor. En utgångspunkt i detta avseende är att 
det är dataskyddsförordningen som utgör den centrala regleringen 
på området.  

Det finns och kommer att finnas ytterligare tillämpliga författ-
ningar i svensk rätt. Dataskyddsutredningens uppdrag att anpassa 
nationell lagstiftning till dataskyddsförordningen medför ett för-
slag till en svensk kompletteringslag (dataskyddslagen). I enstaka 
fall kan bestämmelser i den av oss föreslagna lagen komma att av-
vika från bestämmelser i dataskyddslagen.  

Utöver den föreslagna forskningsdatalagen kommer det att finnas 
författningar med karaktären av registerförfattningar, som innehåller 
bestämmelser som specifikt är inriktade på behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål. I den mån sådana registerförfatt-
ningar innehåller avvikande bestämmelser, exempelvis i fråga om 
vilka skyddsåtgärder som ska tillämpas, får förutsättas att dessa be-
stämmelser är utformade efter de konkreta förutsättningar för den 
specifika behandlingen som regleras i registerförfattningen i fråga. 
En sådan registerförfattning bör därför tillämpas framför forsk-
ningsdatalagen. 
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4.3.1 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: En upplysande bestämmelse om att denna 
lag kompletterar dataskyddsförordningen ska tas in i forsknings-
datalagen. 

 
EU-rätten, som dataskyddsförordningen tillhör, har företräde fram-
för nationell rätt. Med tanke på forskningsdatalagens tillämpnings-
område, och att den ersätter den tidigare lagstiftning som genom-
förde det nuvarande dataskyddsdirektivet, är det befogat att ta in 
en upplysande bestämmelse av vilken det framgår att den föreslagna 
lagen måste läsas tillsammans med dataskyddsförordningen. 
 

Utredningens förslag: En upplysande bestämmelse om att om 
inte annat följer av denna lag så gäller lagen med kompletterande 
bestämmelser till dataskyddsförordningen (dataskyddslagen) ska 
tas in i forskningsdatalagen. 

 
Den kompletterande dataskyddslagen föreslås vara subsidiär i för-
hållande till andra lagar och förordningar. Av tydlighetsskäl föreslår 
vi att det av forskningsdatalagen framgår att dataskyddslagen gäller 
om inte annat följer av forskningsdatalagen. 
 

Utredningens förslag: Av forskningsdatalagen ska framgå att 
om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser 
om behandling av personuppgifter för forskningsändamål som 
avviker från denna lag ska de bestämmelserna gälla. 

 
Registerförfattningar som tar sikte på personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål förekommer i betydande utsträckning. För att 
tydliggöra att en registerförfattning eller en bestämmelse i en register-
författning som specifikt är tillämplig på personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål ska ha företräde framför bestämmelserna i 
forskningsdatalagen föreslår vi att en särskild avgränsad subsidiaritets-
bestämmelse tas in i forskningsdatalagen. Registerförfattningar som 
inte omfattar behandlingar för forskningsändamål bör däremot inte 
generellt gälla framför den föreslagna forskningsdatalagen. Vid be-



En forskningsdatalag SOU 2017:50 

120 

dömningen om en registerförfattning avser behandling för forsk-
ningsändamål får särskilt beaktas den breda definition av forsk-
ningsändamål som framgår av dataskyddsförordningen, exempelvis 
i skäl 159. 

4.4 Sammanfattning 

Utredningen har identifierat ett behov av att införa en forsknings-
datalag med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter 
skyddas. Den föreslagna forskningsdatalagen ska gälla utöver vad 
som framgår av dataskyddsförordningen, framför den komplette-
rande dataskyddslagen och vara subsidiär till andra lagar eller för-
ordningar med bestämmelser om behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål som avviker från forskningsdatalagen.  
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5 Fastställande av rättslig grund 

5.1 Inledning 

När personuppgifter behandlas för forskningsändamål sker det i dags-
läget normalt med stöd av samtycke av den registrerade eller, när 
det sker utan samtycke, med stöd av att forskningen anses vara en 
arbetsuppgift av allmänt intresse och att behandlingen är nödvändig 
för att denna arbetsuppgift ska kunna utföras enligt 10 § d person-
uppgiftslagen (1998:204). Denna bestämmelse i personuppgiftslagen 
motsvaras av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (EU 2016/679). 
Enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen ska grunden för behand-
ling av personuppgifter enligt bl.a. artikel 6.1 e fastställas i unions-
rätten eller en medlemsstats nationella rätt. I detta avsnitt behand-
las fastställande av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse 
vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. 

5.2 Rättsliga förutsättningar 

5.2.1 Nuvarande reglering 

I dag är det framför allt personuppgiftslagen som reglerar hur fors-
kare får behandla personuppgifter för forskningsändamål. Det finns 
också särskilda registerförfattningar som är tillämpliga på person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål.1 I en registerförfattning 
finns det bestämmelser om att personuppgifter får behandlas för 
visst eller vissa ändamål. Eftersom personuppgiftslagen är subsidiär 
i förhållande till annan lag eller förordning har avvikande bestäm-

                                                                                                                                                               
1 Till exempel lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder 
för människors hälsa. 
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melser i dessa författningar, om bland annat tillåten behandling, 
företräde.  

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundlägg-
ande kraven i 9 § personuppgiftslagen. För att behandlingen ska 
vara tillåten krävs vidare giltigt samtycke från den enskilde, eller i 
annat fall att behandlingen är nödvändig enligt någon av de situa-
tioner som räknas upp i 10 § personuppgiftslagen. Vid behandling 
av personuppgifter för forskningsändamål kan det framför allt vara 
fråga om nödvändig behandling för att en arbetsuppgift av allmänt 
intresse ska kunna utföras (10 § d) eller nödvändig behandling efter 
en intresseavvägning (10 § f).  

5.2.2 Dataskyddsförordningen 

Allmänna principer i artikel 5 

Grundläggande krav för all behandling av personuppgifter är de all-
männa dataskyddsprinciperna som framgår av artikel 5.  

Artikel 5 Principer för behandling av personuppgifter 

1. Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla:  

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i 
förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).  

b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statis-
tiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig 
med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).  

c) De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhåll-
ande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).  

d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga 
åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är fel-
aktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller 
rättas utan dröjsmål (korrekthet).  

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 
registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ända-
mål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras 
under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behand-
las för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, 
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under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär-
der som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa 
den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering).  

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten be-
handling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, 
med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder 
(integritet och konfidentialitet).  

2. Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att 
punkt 1 efterlevs (ansvarsskyldighet). 

Artiklarna 5 och 6 är helt grundläggande och kumulativa, genom 
att minst en av de rättsliga grunderna enligt artikel 6.1 måste vara 
tillämplig samtidigt som samtliga principer i artikel 5.1 måste följas 
vid all personuppgiftsbehandling.  

Laglig behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 

I dataskyddsförordningen återfinns bestämmelserna om laglig be-
handling av personuppgifter i artikel 6. Artikel 6.1 motsvaras i den 
nuvarande lagstiftningen huvudsakligen av 10 § personuppgifts-
lagen, som utgår från artikel 7 i det nuvarande dataskyddsdirektivet 
(95/46/EG). Artikel 6 är således central för all personuppgiftsbehand-
ling inom dataskyddsförordningens tillämpningsområde.  

Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter  

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av 
följande villkor är uppfyllt:  

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personupp-
gifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den regi-
strerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registre-
rade innan ett sådant avtal ingås.  

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige.  

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grund-
läggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.  

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-
utövning.  
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f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgifts-
ansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den regi-
strerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger 
tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registre-
rade är ett barn.  

Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offent-
liga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.  

Uppräkningen av vad som kan utgöra rättslig grund för behandling 
av personuppgifter i artikel 6.1 är uttömmande. Behandling av 
personuppgifter får inte utföras om inte minst ett av dessa villkor 
är uppfyllt. Flera rättsliga grunder kan också vara tillämpliga för en 
och samma behandling. Behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål kan i teorin grundas på vilken som helst av punkt-
erna i artikel 6.1, men framför allt torde punkt a och e bli aktuella 
att tillämpa. Punkt f är, som framgår av andra stycket, inte möjlig 
att åberopa för myndigheter när de fullgör sina uppgifter.  

Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att efterleva de all-
männa principerna för behandling av personuppgifter samt att under-
söka och ta ställning till om en behandling är tillåten enligt gällande 
rätt.  

Utöver att behandlingen är laglig enligt artikel 6.1 krävs att övriga 
krav enligt förordningen är uppfyllda. För behandling av vad som i 
förordningen benämns särskilda kategorier av personuppgifter 
(känsliga personuppgifter) finns exempelvis ytterligare villkor i 
artikel 9, se kapitel 7. 

Nödvändighetsrekvisitet 

En behandling utan samtycke måste vara nödvändig för ett visst 
ändamål för att vara tillåten enligt artikel 6.1 b–f i dataskydds-
förordningen. Rekvisitet gäller även enligt den nuvarande 10 § 
personuppgiftslagen. Nödvändighetsrekvisitet är således centralt i 
dataskyddslagstiftningen. Den enda vägledningen till hur nödvän-
dig behandling ska tolkas enligt dataskyddsförordningen återfinns i 
skäl 39, som anger att personuppgifter endast bör behandlas om 
syftet med behandlingen inte rimligen kan uppnås genom andra 
medel.  
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Det torde inte finnas anledning att anta att nödvändighetsrekvi-
sitet i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen ska ha någon annan 
innebörd än den har i dataskyddsdirektivet och personuppgifts-
lagen. Av skäl 9 i dataskyddsförordningen framgår också att samma 
mål och principer som gällde för dataskyddsdirektivet alltjämt ska 
vara giltiga. För förståelsen av begreppet nödvändighet kan det där-
för vara av intresse att se något närmare på såväl EU-domstolens 
uttalanden som förarbeten till nuvarande lagstiftning. 

EU-domstolen har uttalat följande vad gäller tolkningen av be-
greppet nödvändighet i medlemsstaterna:  

Med beaktande av målet att göra skyddsnivån likvärdig i alla medlems-
stater kan begreppet nödvändighet, såsom det följer av artikel 7 e 
i direktiv 95/46, vars syfte just är att begränsa ett av de fall i vilket 
behandling av personuppgifter tillåts, således inte förstås olika från 
medlemsstat till medlemsstat. Det rör sig därmed om ett självständigt 
gemenskapsrättsligt begrepp som ska tolkas så, att det till fullo upp-
fyller syftet med detta direktiv, såsom det definieras i artikel 1.1.2 

I den aktuella domen ansågs vidare behandling av personuppgifter 
utan samtycke vara nödvändig eftersom den effektiviserade tillämp-
ningen av viss lagstiftning kopplad till den aktuella registerföringen.  

Av förarbetena till personuppgiftslagen framgår att Datalags-
kommittén ansåg att nödvändighetskravet inte rimligen kan inne-
bära att det ska vara helt omöjligt att utföra till exempel en uppgift 
av allmänt intresse utan personuppgifter för att behandling av 
personuppgifter ska få ske: 

Vad nödvändighetskravet närmare innebär är inte helt klart. De flesta 
uppgifter kan rent faktiskt utföras manuellt utan personregister även 
om det kostar mycket mer och tar betydligt längre tid än att behandla 
personuppgifterna automatiskt. Som vi ser det kan nödvändighets-
kravet inte rimligen innebära att det skall vara faktiskt omöjligt att ut-
föra en uppgift utan sådan behandling av personuppgifter som omfattas 
av EG-direktivet och den föreslagna lagen. Kan en uppgift däremot 
utföras nästan lika enkelt och billigt utan att personuppgifter behand-
las, kan det inte anses nödvändigt att behandla personuppgifterna; det 
kanske går nästan lika bra att använda anonyma uppgifter.3 

                                                                                                                                                               
2 Dom den 16 december 2008 i mål C-524/06, REG 2008. 
3 SOU 1997:39 s. 361 f. 
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Nödvändighetskravet har också analyserats i senare lagstiftnings-
arbete, avseende en registerförfattning med företräde framför person-
uppgiftslagen: 

Kan en arbetsuppgift lösas även om personuppgiften utelämnas eller 
avidentifieras är behandlingen inte nödvändig. Vidare skall det vara 
nödvändigt att behandla personuppgifterna på ett sätt som omfattas av 
lagens tillämpningsområde, dvs. genom helt eller delvis automatiserad 
behandling eller i manuellt behandlade register. Det krävs dock inte att 
det skall vara faktiskt omöjligt att utföra en uppgift enligt något ända-
mål utan att behandla personuppgifterna automatiserat eller i register. 
Det räcker att det innebär en påtaglig förenkling att personuppgifter 
behandlas automatiserat eller i register i stället för manuellt utanför 
register. Avsikten är att utlänningsdatalagens nödvändighetsrekvisit 
skall förstås på samma sätt som motsvarande rekvisit i 10 § person-
uppgiftslagen.4 

I vissa registerförfattningar har begreppet nödvändig behandling 
bytts ut mot behandling som behövs för vissa angivna ändamål. I för-
arbetena till lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
återfinns t.ex. följande resonemang: 

I personuppgiftslagen används begreppet nödvändig i ändamålsbestäm-
melsen eftersom detta uttryckssätt används i dataskyddsdirektivet. I de 
flesta registerlagar av den karaktär som nu föreslås för IFAU har dock 
ändamålsbestämmelserna formulerats på så sätt att myndigheten får be-
handla vissa uppgifter om det behövs för vissa angivna ändamål. I dessa 
sammanhang anses de båda uttryckssätten vara synonyma. För inne-
börden av en ändamålsbestämmelse spelar det således ingen roll vilket 
begrepp som används.5 

Sammanfattningsvis innebär nödvändighetsrekvisitet i artikel 6.1 i 
dataskyddsförordningen för forskningens del att personuppgifts-
behandlingen måste vara nödvändig för att forskningen ska kunna 
utföras, men utifrån en rimlighetsbedömning av vilka alternativa 
sätt att utföra forskningsuppgiften som är möjliga. I forsknings-
sammanhang torde den rimlighetsbedömningen även kunna om-
fatta bedömningen av huruvida användandet av personuppgifter 
kan medföra högre kvalitet och tillförlitlighet i forskningsresultatet. 
Om kravet på nödvändighet kan anses uppfyllt är det viktigt att 

                                                                                                                                                               
4 SOU 2003:40 s. 169. 
5 Prop. 2011/12:176 s. 30. 
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komma ihåg att först och främst måste de grundläggande allmänna 
principerna som framgår av artikel 5.1 vara uppfyllda för all behand-
ling av personuppgifter. 

Eftersom dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som lag i 
medlemsstaterna, och till skillnad från ett direktiv därför inte ska 
införlivas i nationell rätt, torde det inte vara möjligt att använda ett 
annat begrepp än just nödvändig i kompletterande nationell lag-
stiftning. 

Uppgift av allmänt intresse 

Begreppet allmänt intresse definieras inte närmare vare sig i data-
skyddsförordningen eller i det nuvarande dataskyddsdirektivet som 
ligger till grund för personuppgiftslagen. Någon praxis från EU-
domstolen står inte heller att finna för tolkning av innebörden av 
begreppet i fråga. Forskningsuppgiften har hittills ansetts vara en 
uppgift av allmänt intresse, i den mening som avses i personupp-
giftslagen. Det torde inte finnas någon anledning att anta att be-
greppet allmänt intresse ska tolkas annorlunda enligt dataskydds-
förordningen. För förståelsen av bedömningen av forskning som en 
arbetsuppgift av allmänt intresse kan det vara av värde att under-
söka något närmare i vilka sammanhang denna tolkning har förts 
fram. 

I det nuvarande dataskyddsdirektivets skäl 34 framhålls veten-
skaplig forskning som ett exempel på viktigt allmänt intresse som 
kan motivera undantag från förbudet att behandla känsliga person-
uppgifter.  

I förarbetena till personuppgiftslagen exemplifieras arbetsuppgif-
ter som kan vara av allmänt intresse med till exempel arkivering, 
forskning och framställning av statistik. Något utförligare resone-
mang när det gäller just forskning som en uppgift av allmänt intresse 
ges inte. Det konstateras vidare att arbetsuppgiften kan utföras av 
såväl en myndighet som ett enskilt subjekt och att det inte är något 
hinder för bedömningen av om en arbetsuppgift är av allmänt 
intresse att någon kan tjäna pengar på att utföra den.6  

                                                                                                                                                               
6 SOU 1997:39 s. 364. 
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Flera centrala myndigheter inom forskningssektorn har gemen-
samt konstaterat att personuppgifter får behandlas för forsknings-
ändamål efter samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att 
forskningsuppgiften ska kunna utföras. I en informationsskrift 
framhålls t.ex. att: 

En nödvändig behandling kan vara att personuppgifter hanteras för att 
en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Eftersom 
forskning normalt sett är en arbetsuppgift av allmänt intresse, är det 
tillåtet att behandla personuppgifter för forskningsändamål om be-
handlingen är nödvändig för att kunna utföra forskningen.7  

Dataskyddsutredningen resonerar kring en något utvidgad defini-
tion av begreppet allmänt intresse i dataskyddsförordningen, jäm-
fört med dagens lagstiftning. Bakgrunden till detta är dataskydds-
förordningens begränsningar för myndigheter att tillämpa såväl 
samtycke som intresseavvägning som rättsliga grunder för att be-
handla personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Data-
skyddsutredningens bedömning är därför att detta sammantaget 
talar för att begreppet uppgift av allmänt intresse måste anses ha 
fått en vidare unionsrättslig betydelse genom dataskyddsförord-
ningen än det hittills har haft.8 En bredare betydelse av begreppet 
allmänt intresse får för forskningens del antas innebära att det är än 
mer som talar för att uppgiften att forska också fortsättningsvis ska 
ingå i vad som anses vara av allmänt intresse.  

Sammanfattningsvis bör således arbetsuppgiften forskning även 
fortsatt som huvudregel anses utgöra en uppgift av allmänt intresse 
i dataskyddsförordningens mening. Detta innebär att sådan be-
handling av personuppgifter för forskningsändamål som har tillåtits 
med stöd av 10 § d personuppgiftslagen (artikel 7 e i dataskydds-
direktivet), på den grunden att den ansetts nödvändig för att utföra 
en arbetsuppgift av allmänt intresse, också får anses som nödvändig 
behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt arti-
kel 6.1 e i dataskyddsförordningen. 

Forskning som är av allmänt intresse kan bedrivas av såväl offent-
liga som privata forskningsaktörer. Det är dock inte självklart att all 

                                                                                                                                                               
7 Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller? Skrift från Centrala etikprövnings-
nämnden, Datainspektionen, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, uppdaterad i mars 
2013, s. 4. 
8 SOU 2017:39 avsnitt 8.3.4. 
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forskning som bedrivs är av allmänt intresse. Utredningen har dock 
inte sett det som sin uppgift att försöka dra några exakta gränser 
för vilken slags forskning som är att anse som av allmänt intresse, 
utan detta får bedömas av rättstillämparen i varje enskilt fall. 

Möjligheten att behålla eller införa mer specifika 
tillämpningsbestämmelser enligt artikel 6.2 

Enligt artikel 6.2 i dataskyddsförordningen får medlemsstaterna be-
hålla eller införa mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämp-
ningen av förordningen med hänsyn till behandling för att efterleva 
artikel 6.1 c och 6.1 e. Sådana nationella bestämmelser får fastställa 
specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra åtgärder för att 
säkerställa en laglig och rättvis behandling. I dagsläget förekommer 
sådana mer specifika bestämmelser framför allt i registerförfattningar.  

Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter  

2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser 
för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning 
med hänsyn till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att 
närmare fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra 
åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling, inbegripet 
för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet med 
kapitel IX.  

Artikel 6.2 möjliggör för medlemsstaterna att uppfylla kravet på 
fastställande av den rättsliga grunden för artikel 6.1 c och e som 
gäller enligt artikel 6.3. Artikel 6.2 är således grundläggande för 
möjligheterna att komplettera förordningen med nationella bestäm-
melser avseende laglighet för behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål. 

Krav på fastställande av grunden i vissa fall enligt artikel 6.3 

Artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i nationell 
rätt, men ytterligare villkor för att kunna tillämpa delar av bestäm-
melsen uppställs i artikel 6.3. Enligt artikel 6.3 ska den grund för 
behandlingen som avses i 6.1 c och e fastställas i enlighet med unions-
rätten eller den nationella rätten. 
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Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter  

3. Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fast-
ställas i enlighet med  

a) unionsrätten, eller 

b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av.  

Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, 
i fråga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att ut-
föra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgifts-
ansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden kan innehålla 
särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmel-
serna i denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som ska 
gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av upp-
gifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter till 
vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamåls-
begränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaranden 
för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och 
rättvis behandling, däribland för behandling i andra särskilda situatio-
ner enligt kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas. 

Bestämmelsen i artikel 6.3 får antas innebära att det inte kommer 
att vara möjligt att enbart åberopa den generella regleringen i arti-
kel 6.1 c och e vid sådan behandling av personuppgifter. Den rätts-
liga grunden måste dessutom vara fastställd i unionsrätten eller den 
nationella rätten på det sätt som anges i artikel 6.3. Syftet med be-
handlingen ska fastställas med utgångspunkt i den rättsliga grunden 
eller, i fråga om behandling enligt 6.1 e, vara nödvändigt för att ut-
föra en uppgift av allmänt intresse eller vara ett led i den person-
uppgiftsansvariges myndighetsutövning. Detta begränsar tillämp-
ningsområdet för den rättsliga grunden avseende uppgift av allmänt 
intresse, som är av särskild vikt i forskningssammanhang, eftersom 
det inte räcker med att en behandling av personuppgifter är nöd-
vändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, själva forsk-
ningsuppgiften (av allmänt intresse) måste också vara fastställd i 
enlighet med gällande rätt. 

Enligt skäl 45 i dataskyddsförordningen medför inte bestäm-
melsen i artikel 6.3 något krav på en särskild lag för varje enskild 
behandling, utan det kan räcka med en lag som grund för nödvändig 
behandling för att utföra en viss slags uppgift av allmänt intresse. 
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Det är dock viktigt att den fastställda rättsliga grunden är tydlig 
och precis och att tillämpningen av den bör vara förutsägbar för per-
soner som omfattas av den, i enlighet med skäl 41 i förordningen.  

Dataskyddsförordningens krav och villkor enligt artikel 6.3 för 
tillämpningen av artikel 6.1 e har varit föremål för analys av Data-
skyddsutredningen.9 Dataskyddsutredningens tolkning av kravet på 
fastställande av den rättsliga grunden är att det inte krävs någon 
ytterligare kompletterande reglering på nationell generell nivå. Detta 
eftersom det redan framgår av direkt tillämpliga bestämmelser i 
förordningen att uppgiften måste utgöra ett allmänt intresse, att 
uppgiften måste vara fastställd i enlighet med unionsrätt eller 
nationell rätt och att behandlingen måste ske för ett ändamål som 
är nödvändigt för uppgiften. Med uppgiften av allmänt intresse 
menas i vårt fall arbetsuppgiften att forska. Denna slutsats gäller 
oavsett om aktören är offentlig eller privat.  

Mot bakgrund av denna tolkning föreslås upplysande, och i viss 
mån förtydligande, bestämmelser föras in i den nya dataskyddslag 
som Dataskyddsutredningen föreslår och som kommer att kom-
plettera dataskyddsförordningen på generell nivå. För artikel 6.1 e 
innebär detta således att dataskyddslagen förtydligar att:  

Personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i dataskydds-
förordningen om behandlingen är nödvändig för att den personupp-
giftsansvarige ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som 
följer av lag eller annan författning eller av beslut som har meddelats 
med stöd av lag eller annan författning.  

Detta innebär i praktiken att för att åberopa rättslig grund enligt 
artikel 6.1 e för behandling av personuppgifter för forskningsända-
mål (allmänt intresse) kommer det att krävas att forskningsuppgif-
ten följer av lag eller annan författning eller av beslut som meddelats 
med stöd av lag eller annan författning. Grunden måste således vara 
fastställd i laga ordning, på ett konstitutionellt korrekt sätt, för att 
uppfylla förordningens krav.  

Syftet med behandlingen ska enligt artikel 6.3 vara nödvändigt 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Detta innebär att:  

1. Den specifika behandlingen ska vara nödvändig för ett visst 
ändamål.  

                                                                                                                                                               
9 SOU 2017:39 avsnitt 8.3.4. 
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2. Ändamålet ska i sin tur vara nödvändigt för att uppgiften av all-
mänt intresse ska kunna utföras.  

I forskningssammanhang kan detta konkretiseras till att person-
uppgiftsbehandlingen ska vara nödvändig för att uppfylla forsk-
ningsändamålet, som i sig utgör den uppgift av allmänt intresse 
som forskningsaktören har i uppdrag att utföra. Det är således en 
bedömning av nödvändighet i två steg som dels tar sikte på själva 
behandlingen, dels på uppfyllandet av den reglerade forskningsupp-
giften. 

Ett tydligt angivet ändamål är som huvudregel en förutsättning 
för att det ska gå att bedöma om en viss behandling är laglig, dvs. 
om den är nödvändig i något av de sammanhang som räknas upp i 
artikel 6.1 b–f. Dataskyddsförordningen ställer inte krav på att ända-
målen, enligt artikel 5.1 b, ska fastställas i författning men det finns 
inga hinder mot att detta görs. Sådana bestämmelser ska, enligt 
artikel 6.3 andra stycket, uppfylla ett mål av allmänt intresse och 
vara proportionerliga mot det legitima mål som eftersträvas.  

Ändamålet behöver således inte framgå i samband med att upp-
giften av allmänt intresse fastställs, men ändamålet med varje en-
skild behandling måste vara nödvändigt för att utföra den fastställda 
uppgiften. I vårt fall är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
forskningsändamålet, som måste vara nödvändigt i varje specifikt 
fall, samtidigt som uppgiften av allmänt intresse som måste fastställas 
är själva arbetsuppgiften att forska. Oavsett om ändamålen fast-
ställts i författning eller inte är det enligt artikel 5.2 i dataskydds-
förordningen alltid den personuppgiftsansvariges ansvar att följa 
och kunna visa att principerna i artikel 5.1 efterlevs. 

Beträffande vilka aktörer som ska kunna anses utföra en uppgift 
av allmänt intresse kan viss vägledning återfinnas i skäl 45 där följ-
ande framgår: 

Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör också reglera 
frågan huruvida en personuppgiftsansvarig som utför en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning ska vara en 
offentlig myndighet eller någon annan fysisk eller juridisk person som 
omfattas av offentligrättslig lagstiftning eller, om detta motiveras av 
allmänintresset, vilket inbegriper hälso- och sjukvårdsändamål, såsom 
folkhälsa och socialt skydd och förvaltning av hälso- och sjukvårds-
tjänster, av civilrättslig lagstiftning, exempelvis en yrkesorganisation. 
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Denna skrivning öppnar för en nationell reglering av vilka rätts-
subjekt, såväl offentliga som privata, som kan utföra en uppgift av 
allmänt intresse. Utgångspunkten är att forskning bedrivs av såväl 
offentliga som privata forskningsaktörer, vilket innebär att natio-
nell reglering i enlighet med skrivningen i skäl 45 kan bli aktuell. 

Särskilda villkor för behandling av personuppgifter 
för forskningsändamål  

För behandling av personuppgifter för forskningsändamål gäller 
dessutom särskilda villkor enligt artikel 89.1 som anger att behand-
lingen ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med för-
ordningen. Detta gäller för alla slags personuppgifter och är således 
ett absolut krav vid behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål. Dataskyddsförordningen ställer inte krav på att nationell 
rätt särskilt ska reglera skyddsåtgärderna när det inte är fråga om 
känsliga personuppgifter, men något hinder däremot uppställs inte.10  

5.3 Rättslig grund utifrån forskningsaktör 

5.3.1 Inledning 

Utredningen använder sig av begreppet forskningsaktör. Begreppet 
återfinns inte i dataskyddsförordningen. I dataskyddsförordningen 
hänvisas genomgående till personuppgiftsansvarig och personupp-
giftsbiträde. Personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i data-
skyddsförordningen som en fysisk eller juridisk person, offentlig 
myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsam-
mans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behand-
lingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde definieras i arti-
kel 4.8 i dataskyddsförordningen som en fysisk eller juridisk person, 
offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar 
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Med 
forskningsaktör menar utredningen sådan aktör som behandlar 
personuppgifter för forskningsändamål. Vem som är personuppgifts-
ansvarig eller personuppgiftsbiträde får bedömas i varje enskilt fall. 

                                                                                                                                                               
10 Se vidare kapitel 12 Skyddsåtgärder. 
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Utredningen har vidare funnit det motiverat att i själva fram-
ställningen redogöra för offentligrättsliga och privaträttsliga aktö-
rers förutsättningar var för sig. Denna bedömning baseras på att 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen innebär att förutsätt-
ningarna för att tillämpa olika bestämmelser som rättslig grund för 
behandling av personuppgifter skiljer sig åt beroende på om aktö-
ren är offentlig eller privat. Såväl offentligrättsliga som privaträtts-
liga aktörer bedriver forskning och är personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen. Forskning 
finansieras dels av offentliga medel, dels av medel från privata 
finansiärer. Forskning utförd av en offentlig aktör kan finansieras 
av privata medel, och tvärt om. Finansieringsformen påverkar inte 
vem som utgör forskningsaktör.  

Förutsättningarna när det gäller vilka rättsliga grunder en forsk-
ningsaktör kan åberopa för att behandla personuppgifter, i enlighet 
med dataskyddsförordningens artikel 6.1, är som redan framkom-
mit i viss mån olika beroende på om forskningsaktören är offentlig 
eller privat. I det följande analyseras dessa skillnader. 

5.3.2 Offentligrättsliga forskningsaktörer 

En stor del av den forskning i Sverige som bedrivs av offentligrätts-
liga aktörer utförs vid universitet och högskolor, men det bedrivs 
omfattande forskningsverksamhet också vid många andra offentliga 
organ. Flera andra statliga myndigheter har en uttalad forsknings-
uppgift inom ramen för sin ordinarie verksamhet och i såväl kom-
muner som landsting pågår forskning där personuppgifter används. 
Förvaltningsmyndigheters uppgifter framgår i huvudsak av författ-
ningar och författningsenliga beslut, till exempel myndighetsinstruk-
tioner i förordningsform och regleringsbrev. Verksamheten vid 
kommuner och landsting är reglerad i regeringsformen, kommunal-
lagen (1991:900) och speciallagstiftning inom till exempel skola, miljö 
och vård- och omsorg. Kommuner och landsting har även viss rätt 
att meddela egna lokala föreskrifter.  

Beträffande samtycke som rättslig grund, enligt artikel 6.1 a, 
innebär skrivningarna i skäl 43 i dataskyddsförordningen vissa be-
gränsningar för myndigheter, vilket kräver en närmare analys. Se 
avsnitt 6.4.2. 
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För offentliga forskningsaktörer utgör den rättsliga grunden 
enligt artikel 6.1 e en central laglig utgångspunkt vid personupp-
giftsbehandling för forskningsändamål. Forskning anses utgöra en 
uppgift av allmänt intresse och motsvarande reglering i 10 § d person-
uppgiftslagen utgör ofta rättslig grund för behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål i dagsläget.  

I enlighet med redogörelsen ovan ställer dock artikel 6.3 krav på 
att grunden för behandlingen enligt artikel 6.1 e, uppgiften av all-
mänt intresse, ska fastställas i enlighet med unionsrätten eller den 
nationella rätten. Det innebär att forskningsuppgiften – verksam-
heten – behöver fastställas i lag eller annan författning, dvs. förord-
ning eller myndighetsföreskrift, alternativt beslut som meddelats 
med stöd av sådan författning. Detta krav skiljer sig från nuvarande 
reglering såtillvida att det i dagsläget är tillräckligt att forskning 
enligt en generell bedömning är av allmänt intresse för att nödvän-
dig behandling av personuppgifter ska kunna ske utan samtycke, 
det finns alltså inget krav på en fastställd forskningsuppgift enligt 
gällande rätt.  

Dataskyddsförordningen uppställer således krav på att forsk-
ningsuppgiften ska vara fastställd så att det går att åberopa den 
rättsliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Något krav på att 
forskningsuppgiften ska vara fastställd för respektive forsknings-
aktör i separata författningar finns dock inte. Avgörande är att forsk-
ningsuppgiften är fastställd i laga ordning för forskningsaktören för 
att laglig grund enligt artikel 6.1 e ska kunna åberopas.  

Myndigheters verksamhetsuppgifter är beslutade i enlighet med 
regeringsformens bestämmelser om normgivningskompetens och 
kommunalt självstyre. Myndigheternas verksamhet, som syftar till 
att utföra dessa uppgifter, torde därmed i sig ha en rättslig grund som 
har offentliggjorts genom tydliga, precisa och förutsebara regler. 
Nödvändig behandling av personuppgifter i sådan verksamhet som 
omfattas av den fastställda uppgiften bör därmed som utgångspunkt 
kunna ske med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsutredningens tolkning av dataskyddsförordningens be-
stämmelser är därvid att någon ytterligare reglering av myndighet-
ernas verksamhet inte krävs på generell nationell nivå för att myn-
digheter ska kunna vidta nödvändiga behandlingsåtgärder för att 
fullgöra sina uppgifter.  
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Enligt artikel 6.1 andra stycket gäller inte artikel 6.1 f, behand-
ling av personuppgifter efter en intresseavvägning, för behandling 
som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter. 
Detta utgör en betydande skillnad mot nuvarande lagstiftning, 
genom att motsvarande bestämmelse i 10 § f personuppgiftslagen 
får tillämpas även av myndigheter. Bakgrunden till denna begräns-
ning beskrivs närmare i skäl 47 i förordningen, där det bland annat 
framhålls att: 

Med tanke på att det är lagstiftarens sak att genom lagstiftning till-
handahålla den rättsliga grunden för de offentliga myndigheternas be-
handling av personuppgifter, bör den rättsliga grunden inte gälla den 
behandling de utför som ett led i fullgörandet av sina uppgifter.  

Skrivningen syftar på artikel 6.1 f och innebär att myndigheter inte 
längre ska kunna göra en egen bedömning av lagligheten i behand-
lingen genom en intresseavvägning. För att en myndighet ska få 
behandla personuppgifter vid fullgörandet av sina uppgifter måste 
myndigheten finna en annan rättslig grund än intresseavvägning. 
Något utrymme för myndigheters egen bedömning av lagligheten 
efter en intresseavvägning i samband med varje enskild behandling 
finns således inte enligt dataskyddsförordningen.  

I det följande belyses närmare de olika förutsättningarna för 
några olika kategorier av offentligrättsliga forskningsaktörer. 

Universitet och högskolor med statlig huvudman 

I 2 kap. 18 § andra stycket regeringsformen fastslås att forskning-
ens frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. Hög-
skolelagen (1992:1434) reglerar verksamhet vid universitet och hög-
skolor under statligt huvudmannaskap och innehåller bestämmelser 
som tar avstamp i grundlagsregleringen. I 1 kap. 2 § högskolelagens 
anges forskning som en huvuduppgift. I 1 kap. 3 a § samma lag 
uppställs krav på att vetenskapens trovärdighet och god forsknings-
sed värnas i verksamheten och 1 kap. 6 § reglerar just forskningens 
frihet, genom att ange allmänna principer för den delen av högskol-
ornas verksamhet. Behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål vid universitet och högskolor med staten som huvudman 
utförs således inom ramen för en forskningsuppgift som är fast-
ställd i svensk lag.  
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Andra myndigheter 

Många statliga myndigheter, utöver universitet och högskolor, be-
handlar personuppgifter för forskningsändamål. För flera av dessa 
myndigheter är forskningsuppgiften tydligt fastställd genom för-
ordning, se t.ex. 2 § förordningen (2007:1170) med instruktion för 
Brottsförebyggande rådet eller 4 § förordningen (2013:1020) med 
instruktion för Folkhälsomyndigheten. Om forskningsuppgiften 
inte framgår av en författning eller ett beslut grundat i en författ-
ning, som myndigheten omfattas av, kan myndigheten inte åberopa 
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen som grund för behandling av 
personuppgifter. Myndigheten måste då åberopa någon annan rätts-
lig grund enligt artikel 6.1 för sin behandling. 

Statliga forskningsinstitut 

Statliga forskningsinstitut drivs ofta i myndighetsform vilket med-
för att samma resonemang gäller för dem som för myndigheter i 
allmänhet. Exempel på sådana forskningsinstitut är Institutet för 
rymdfysik och Totalförsvarets forskningsinstitut. Det finns dock 
även forskningsinstitut som drivs i aktiebolagsform med staten som 
delägare helt eller delvis. RISE (Research Institutes of Sweden) är ett 
exempel på nätverk av teknikinriktade forskningsinstitut som sam-
verkar med akademi, näringsliv och samhälle. 

Kommuner och landsting 

Regeringsformens kapitel 14 anger ramarna för det kommunala 
självstyret. I 2 § anges att:  

Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt 
intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmel-
ser om detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de 
övriga angelägenheter som bestäms i lag. 

Kommunallagen (1991:900) reglerar såväl kommuner som lands-
ting på en övergripande nivå. Självstyret framgår av 2 kap. 1 § kom-
munallagen som stadgar att: 
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Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landsting-
ets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av 
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.  

Av ovanstående författningsreglering framgår att kommuner och 
landsting har laglig grund att utföra uppgifter av allmänt intresse, 
vilket torde innefatta forskningsuppgiften. Det är dock utredning-
ens uppfattning att den relativt generella och oprecisa bestämmel-
sen inte kan anses uppfylla dataskyddsförordningens krav på tyd-
lighet, precision och förutsägbarhet vid fastställandet av den rätts-
liga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är också svårt att i 
detta fall bedöma proportionaliteten, vilket är ytterligare ett krav 
enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen.  

Sammanfattning 

Offentliga forskningsaktörers forskningsuppgift har ofta angivits i 
tydliga, precisa och förutsebara bestämmelser i författningar. 
Grunden för behandling av personuppgifter i verksamheten har 
därigenom fastställts i nationell rätt för dessa forskningsaktörer. 
Nödvändig behandling av personuppgifter i sådan verksamhet som 
omfattas av den fastställda forskningsuppgiften kan därmed som 
utgångspunkt ske med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförord-
ningen. För sådana offentliga forskningsaktörer där forsknings-
uppgiften inte kan anses fastställd i enlighet med dataskyddsför-
ordningen krävs dock kompletterande nationell reglering för att 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål med stöd av arti-
kel 6.1 e ska få utföras. 

5.3.3 Privaträttsliga forskningsaktörer 

Privat bedriven forskning utförs såväl i små, medelstora och stora 
företag som i verksamheter som i allt övrigt liknar offentlig verk-
samhet, t.ex. hos en enskild utbildningsanordnare. En enskild ut-
bildningsanordnare kan i princip bedriva samma slags forskning 
som universitet och högskolor med statlig huvudman.  

Nuvarande dataskyddslagstiftning gör i allt väsentligt ingen åt-
skillnad mellan privata och offentliga forskningsaktörer. De grund-
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läggande kraven och laglighetsgrunderna i framför allt 9 och 10 §§ 
personuppgiftslagen är möjliga att åberopa oavsett forsknings-
aktörens organisationsform.  

Kravet i artikel 6.3 i dataskyddsförordningen på att en uppgift 
av allmänt intresse ska vara fastställd i nationell rätt påverkar sär-
skilt privata forskningsaktörer. Uppgiften av allmänt intresse är 
generellt sett inte rättsligt fastställd för privata aktörer som ägnar 
sig åt forskningsverksamhet i dag. Privat forskning som i dagsläget 
bedrivs med stöd i att forskningen utgör ett allmänt intresse sker 
i stället efter en bedömning av forskningsaktören. Forskningen i 
sig bedöms sedan på samma villkor som offentlig forskning när en 
extern bedömning av forskningen sker i samband med till exempel 
eventuell tillståndsprövning, finansiering och publicering.  

En särskild fråga är hur man ska se på att en offentlig aktör upp-
drar åt en privat aktör att utföra en uppgift av allmänt intresse som 
den offentliga aktören har fastställd i laga ordning. Den privata 
aktören skulle kunna anses utföra en uppgift av allmänt intresse på 
samma villkor som den offentliga aktören. Den privata aktören skulle 
då kunna åberopa artikel 6.1 e, dvs. nödvändig behandling för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse, som stöd för sin behandling 
av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra uppdraget. 
Utfallet i en sådan situation beror dock på vem som är personupp-
giftsansvarig i det enskilda fallet, så något generell bedömning låter 
sig inte göras. Frågan analyseras vidare av Dataskyddsutredningen.11  

En avgörande skillnad mellan offentliga och privata forsknings-
aktörer i dataskyddsförordningen är också skrivningen i artikel 6.1 
andra stycket, som förhindrar myndigheter att lägga en intresse-
avvägning till grund för behandling när de fullgör sina uppgifter. 
Detta hinder gäller således inte för privaträttsliga aktörer, som allt-
jämt kan åberopa intresseavvägning som rättslig grund för behand-
ling av personuppgifter för forskningsändamål. 

I det följande belyses närmare de olika förutsättningarna för 
några olika kategorier av privaträttsliga forskningsaktörer. 

                                                                                                                                                               
11 SOU 2017:39 avsnitt 8.3.4. 
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Enskilda utbildningsanordnare 

Enskilda utbildningsanordnare utgörs av lärosäten som drivs av 
andra huvudmän än staten, till exempel av företag, stiftelser eller 
föreningar. Vissa enskilda utbildningsanordnare har rätt att utfärda 
examina enligt högskoleförordningen, på samma villkor som stat-
liga utbildningsanordnare, och bedriver sin verksamhet på samma 
sätt som högskolor med staten som huvudman. Enskilda utbild-
ningsanordnare som bedriver forskning är till exempel Chalmers 
Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping 
University. Dessa utgör alla privaträttsliga forskningsaktörer. Dessa 
forskningsaktörer har möjlighet att lägga såväl samtycke som en 
intresseavvägning till grund för behandling av personuppgifter, 
även om en bedömning i varje enskilt fall alltid måste göras. För att 
få åberopa artikel 6.1 e, uppgift av allmänt intresse, krävs dock att 
forskningsuppgiften är fastställd i enlighet med dataskyddsförord-
ningens krav. 

Företag och stiftelser 

Forskning bedrivs i betydande omfattning hos privata företag och 
stiftelser. Läkemedelsföretag är ett exempel på forskningshuvud-
män som bedriver forskning med betydande användning av per-
sonuppgifter. Forskningsaktörer som utgörs av privata företag eller 
stiftelser kan i huvudsak åberopa samtycke och intresseavvägning 
som rättslig grund vid personuppgiftsbehandling enligt dataskydds-
förordningen. Även forskning som utförs vid privata företag eller 
stiftelser kan dock vara av allmänt intresse, men då forskningsupp-
giften i princip aldrig är fastställd i enlighet med dataskyddsförord-
ningens krav kan privata företag eller stiftelser som huvudregel inte 
åberopa den rättsliga grunden allmänt intresse enligt artikel 6.1 e.  

Sammanfattning 

För att privata forskningsaktörer ska kunna åberopa artikel 6.1 e 
krävs införande av författningsstöd att basera tillämpningen på. Sam-
tidigt är det möjligt för privata forskningsaktörer att lägga såväl sam-
tycke som intresseavvägning till grund för behandling av personupp-
gifter för forskningsändamål, efter en bedömning i varje enskilt fall. 
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5.3.4 Överväganden 

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningens bestäm-
melser innebär, om inga åtgärder vidtas, att offentliga forsk-
ningsaktörer framför allt har att utgå från artikel 6.1 e, uppgift 
av allmänt intresse, vid behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål. Privata forskningsaktörer har framför allt att utgå 
från samtycke, enligt artikel 6.1 a, eller intresseavvägning, enligt 
artikel 6.1 f, vid sin behandling av personuppgifter för samma 
ändamål. 

 
Av resonemanget hittills framgår att dataskyddsförordningens be-
stämmelser om rättslig grund för behandling av personuppgifter 
skiljer sig från dagens regelverk framför allt avseende samtycke, 
intresseavvägning och kravet i artikel 6.3 på fastställande av den 
rättsliga grunden avseende artikel 6.1 c och e. Dessa förändringar 
får konsekvenser på olika sätt för olika aktörer i forskningssamman-
hang. 

Samtycke 

Beträffande samtycke som rättslig grund är möjligheterna mer be-
gränsade för offentliga aktörer än för privata genom skäl 43. Ett vid-
are resonemang kring detta återfinns i avsnitt 6.4.2.  

Uppgift av allmänt intresse 

Kravet enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen på att grunden 
för behandlingen enligt artikel 6.1 e ska vara fastställd i enlighet 
med nationell lag innebär en påtaglig skillnad mellan olika katego-
rier av forskningsaktörer vad gäller de legala förutsättningarna för 
personuppgiftsbehandling. För statliga universitet och högskolor är 
forskningsuppgiften fastställd i en och samma författning, hög-
skolelagen. För andra myndigheter är det beroende på hur respek-
tive myndighets uppdrag är formulerat, huruvida forskningsupp-
giften är att anse som fastställd eller ej.  

För privata aktörer är forskningsuppgiften sällan eller aldrig 
fastställd på det sätt som förordningen föreskriver. Det är dock en 
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allmänt vedertagen uppfattning att även privat bedriven forskning 
kan anses utgöra en uppgift av allmänt intresse. För privata aktörer 
innebär således villkoret i artikel 6.3 för att artikel 6.1 e ska kunna 
tillämpas ett hinder, när det gäller möjligheten att basera person-
uppgiftsbehandling på grunden uppgift av allmänt intresse, som 
inte finns i dagens lagstiftning. 

Skillnaderna blir särskilt tydliga i en jämförelse mellan en offent-
lig och en privat aktör som bedriver verksamhet som är i allt 
väsentligt lika, till exempel för högskolor som kan bedrivas i både 
offentlig och privat form. Forskningsuppgiften är i praktiken lik-
värdig vid de båda verksamheterna och personuppgiftsbehand-
lingen kan i dagsläget baseras på samma rättsliga grund.  

Av skäl 45 i dataskyddsförordningen framgår att medlemsstat-
erna bör ange vilka aktörer, även privata, som kan utföra en uppgift 
av allmänt intresse, vilket innebär att det är möjligt för såväl offent-
liga som privata aktörer att utföra uppgifter av allmänt intresse i 
dataskyddsförordningens mening. 

Intresseavvägning 

Privata aktörer har, till skillnad från offentliga myndigheter, möjlig-
het att basera personuppgiftsbehandling för forskningsändamål på 
en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f.  

Bestämmelsen avseende nödvändig behandling efter intresse-
avvägning innebär att om intresset för en behandling av personupp-
gifter väger tyngre än intresset av integritetsskyddet är behandlingen 
tillåten. Eftersom det inte framgår tydligare än så av bestämmelsen 
vilka situationer som kan bli aktuella finns vägledning kring dagens 
reglering framför allt att få i rättspraxis. Den praxis som finns sam-
manfattas i lagkommentaren till personuppgiftslagen och rör bland 
annat direkt marknadsföring, arbetslivet, internetpublicering, behand-
ling för att komma åt lagöverträdelser, fingeravtryck och andra bio-
metriska uppgifter för identifiering och elektroniska inpasserings-
system.12  

                                                                                                                                                               
12 Se Lindblom & Öman, Personuppgiftslagen (version 15 sep. 2016, Zeteo) kommentaren 
till 10 § f. 
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Behandling av personuppgifter efter en intresseavvägning har 
med dagens lagstiftning framför allt aktualiserats i samband med 
marknadsföring och inom arbetslivet. Att denna tillämpning fort-
farande får anses vara aktuell framöver framgår av skäl 47 i data-
skyddsförordningen, som anger kundrelation och arbetstagarrela-
tion till den personuppgiftsansvarige som ett sådant förhållande 
som skulle kunna komma ifråga för behandling av personuppgifter 
efter intresseavvägning. Samma exempel återfinns i skäl 48, medan 
förordningen i skäl 49 framhåller säkerställande av nät- och infor-
mationssäkerhet som ett annat exempel på när en intresseavvägning 
skulle kunna resultera i laglig behandling av personuppgifter. Även 
om förordningens exempel inte på något sätt kan anses uttömmande 
ger dessa en tydlig indikation på vilken typ av relation mellan den 
personuppgiftsansvarige och den registrerade som avses. Redan före-
liggande tolkning bör kunna tillämpas framöver beträffande intresse-
avvägning som rättslig grund för behandling av personuppgifter. 

Det finns således inte anledning att anta att artikel 6.1 f ska tolkas 
på annat sätt än dataskyddsdirektivets artikel 7 f, som införlivats i 
svensk rätt genom 10 § f personuppgiftslagen. Enligt lagkommen-
taren till personuppgiftslagen är bestämmelsen ett slags general-
klausul som innebär att behandling som inte nämnts i tidigare 
punkter i 10 § kan genomföras om den är befogad enligt vad som 
anges i 10 § f. Detta betyder i praktiken att intresseavvägning ska 
tillämpas i sista hand, om behandlingen inte är laglig enligt någon 
av de andra punkterna. Samma resonemang bör enligt utredningens 
bedömning kunna föras vid tillämpning av artikel 6.1 i dataskydds-
förordningen. Först om behandlingen av personuppgifter för forsk-
ningsändamål inte är laglig enligt artikel 6.1 a–e kan en bedömning 
av laglighet utifrån punkten f bli aktuell.  

Artikel 6.1 f och 6.1 andra stycket är direkt tillämpliga och för-
ordningen tillåter inte nationell lagstiftning avseende tillämpnings-
området i detta avseende. Det finns därför ingen möjlighet att genom 
nationell lagstiftning tillåta myndigheter att tillämpa 6.1 f eller att 
begränsa privata aktörers tillämpning. Det är alltid den personupp-
giftsansvariges ansvar att visa på aktuell rättslig grund enligt arti-
kel 6.1 för sin behandling av personuppgifter. Detta innebär att 
nationell kompletterande lagstiftning inte kan tvinga en privat 
forskningsaktör att tillämpa 6.1 e genom att helt utesluta möjlig-
heten att tillämpa någon annan rättslig grund enligt artikel 6.1. Om 
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den personuppgiftsansvarige kan visa att artikel 5.1 efterlevs samt 
att artikel 6.1 f utgör tillåten rättslig grund för den aktuella behand-
lingen av personuppgifter för forskningsändamål är behandlingen 
tillåten.  

För all behandling av personuppgifter för forskningsändamål, 
oavsett vilken grund behandlingen baseras på, krävs det enligt arti-
kel 89.1 i dataskyddsförordningen att behandlingen omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder, men något krav på fastställda skydds-
åtgärder framgår inte direkt av artikeln. I skäl 156 förtydligas dock 
att medlemsstaterna bör införa lämpliga skyddsåtgärder för be-
handlingen av personuppgifter för bland annat vetenskapliga eller 
historiska ändamål, vilket öppnar för möjligheten att i nationell rätt 
reglera lämpliga skyddsåtgärder för all behandling av personupp-
gifter för forskningsändamål. För att behandling av känsliga per-
sonuppgifter för forskningsändamål ska vara laglig ställs det vidare 
i artikel 9.2 j upp ett direkt krav på att nationell rätt ska innehålla 
bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa 
den registrerades grundläggande rättigheter och intressen och detta 
gäller oavsett vilken grund behandlingen baseras på. 

I nationell kompletterande lagstiftning både kan och förutsätts 
det således införas krav på skyddsåtgärder för all behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål och det gäller även behand-
ling baserad på intresseavvägning. I de fall privata aktörer anser det 
möjligt att lägga en intresseavvägning till grund för sin behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål måste de alltså ändå tillämpa 
bestämmelser i nationell kompletterande lag avseende skydd för den 
enskilde.  

Sammanfattande analys 

Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär, om inga åtgärder 
vidtas, att offentliga forskningsaktörer framför allt har att utgå från 
artikel 6.1 e, uppgift av allmänt intresse, vid behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål. Privata forskningsaktörer har 
framför allt att utgå från samtycke, enligt artikel 6.1 a, eller intresse-
avvägning, enligt artikel 6.1 f, vid sin behandling av personuppgifter 
för samma ändamål. Att dataskyddsförordningen medför så bety-
dande skillnader i möjligheterna att åberopa de olika rättsliga grun-
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derna i artikel 6.1 vid behandling av personuppgifter för likvärdiga 
forskningsändamål, helt beroende på vilken organisationsform 
aktören har, är enligt utredningens uppfattning rimligen inte av-
siktligt.  

Utredningen återkommer till hur denna situation bör åtgärdas, 
i syfte att skapa ändamålsenliga förutsättningar för personuppgifts-
behandling för forskningsändamål oavsett forskningsaktörens orga-
nisationsform, i avsnitt 5.5.2 nedan. 

5.4 Ytterligare behandling av personuppgifter 
för forskningsändamål 

5.4.1 Inledning 

Personuppgifter får bara samlas in för tydligt angivna och berätti-
gade ändamål. Personuppgifter får vidare inte behandlas för något 
ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in. 
Denna finalitetsprincip, tillsammans med reglerade undantag från 
denna princip, sätter ramarna för de ändamål för vilka personuppgif-
ter lagligen får behandlas. Finalitetsprincipen kommer till uttryck i 
såväl det nuvarande dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen 
som i dataskyddsförordningen. För forskningens del är finalitets-
principen och reglerade undantag från denna av särskild betydelse. 

5.4.2 Nuvarande reglering 

Huvudregeln i 9 § d personuppgiftslagen är att personuppgifter 
inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för 
vilket uppgifterna samlades in. Behandling för vetenskapliga ända-
mål ska dock inte anses oförenlig med de ändamål för vilka uppgif-
terna samlades in, enligt 9 § andra stycket personuppgiftslagen. 
Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsändamål är 
därmed särskilt gynnad i dagens lagstiftning. Även om det nya ända-
målet är förenligt med det ursprungliga, och därför uppfyller det 
grundläggande kravet enligt 9 § d personuppgiftslagen, måste den 
nya behandlingen dock alltid vara tillåten enligt någon av de rätts-
liga grunderna i 10 § personuppgiftslagen.  
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5.4.3 Dataskyddsförordningen 

I dataskyddsförordningen återfinns motsvarande huvudregel i arti-
kel 5.1 b, som anger att personuppgifter ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare be-
handlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. I samma 
punkt anges även att ytterligare behandling för bland annat veten-
skapliga eller historiska forskningsändamål inte ska anses vara oför-
enlig med de ursprungliga ändamålen (forskningsundantaget). Data-
skyddsförordningen använder således begreppet ”ytterligare behand-
ling”, vilket utredningen därför huvudsakligen använder i stället för 
begreppet ”vidarebehandling” som i dagsläget ofta används i samman-
hanget. Skrivningen i artikel 5.1 b innebär att ytterligare behandling 
av personuppgifter för forskningsändamål är särskilt gynnad även i 
dataskyddsförordningen. 

Av skäl 50 i dataskyddsförordningen framgår bland annat att det 
inte krävs någon ny rättslig grund för tillåten ytterligare behandling 
av personuppgifter: 

Behandling av personuppgifter för andra ändamål än de för vilka de ur-
sprungligen samlades in bör endast vara tillåten, när detta är förenligt 
med de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades 
in. I dessa fall krävs det inte någon annan separat rättslig grund än den 
med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter medgavs. Om be-
handlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse 
eller som ett led i myndighetsutövning som den personuppgiftsansvarige 
har fått i uppgift att utföra, kan unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt fastställa och närmare ange för vilka uppgifter och syf-
ten ytterligare behandling bör betraktas som förenlig och laglig. Ytter-
ligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör betraktas 
som förenlig och laglig behandling av uppgifter. [---] 

5.4.4 Sammanfattande analys 

Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär att ytterligare be-
handling av personuppgifter för forskningsändamål av samma 
personuppgiftsansvarig får ske utan att någon ny rättslig grund 
måste åberopas. Det räcker att den ursprungliga insamlingen utfördes 
med åberopande av en rättslig grund enligt artikel 6.1. Detta innebär 
att en forskningsaktör får behandla personuppgifter som denne 
redan samlat in vid ett tillfälle och för ett visst ändamål för ytterli-
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gare forskningsändamål utan krav på ny rättslig grund, vilket skiljer 
sig mot tillämpningen av personuppgiftslagen där all behandling 
kräver stöd i 10 §. När personuppgifterna ursprungligen samlats in 
med stöd av samtycke är dock ytterligare behandling utan ny rätts-
lig grund inte lika självklar. För ett utförligare resonemang kring 
denna situation se avsnitt 6.4. 

I samband med utlämnande av personuppgifter till annan person-
uppgiftsansvarig för behandling för forskningsändamål är den nya 
behandlingen alltjämt att anse som förenlig med den ursprungliga 
så länge det nya ändamålet är forskning. Den nya personuppgifts-
ansvarige måste dock åberopa en ny rättslig grund för sin behand-
ling för forskningsändamål sedan personuppgifterna utlämnats. 
Detta innebär att forskningsaktörer som samlar in personuppgifter 
för forskningsändamål som tidigare insamlats för annat ändamål, till 
exempel av en annan myndighet, måste åberopa en rättslig grund 
enligt artikel 6.1 för den nya behandlingen. En sådan rättslig grund 
kan vara forskning av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e. 

Vid ytterligare behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål måste de allmänna principerna enligt artikel 5.1 också all-
tid följas för att behandlingen ska vara tillåten. Ytterligare behand-
ling av personuppgifter för forskningsändamål är tillåten endast om 
det är nödvändigt för att uppnå ändamålet, dvs. forskningen, och 
dessutom måste behandlingen vara korrekt, i betydelsen skälig eller 
rimlig, i förhållande till den registrerade. Behovet av ytterligare be-
handling måste alltså alltid vägas mot den registrerades legitima 
intresse av personlig integritet. Vid fråga om behandling av känsliga 
personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
måste de särskilda krav som förordningen ställer avseende sådan 
behandling alltid vara uppfyllda. 

Vid all behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
aktualiseras även artikel 89, där villkoren avseende lämpliga skydds-
åtgärder för behandlingen i artikel 89.1 är särskilt centrala i samman-
hanget. Detta framgår också direkt av undantaget för ytterligare 
behandling för forskningsändamål i artikel 5.1 b. 
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5.5 Överväganden och förslag  

5.5.1 Inledning 

Utredningen har i uppdrag att föreslå den kompletterande reglering 
av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som kan behö-
vas utöver den generella kompletterande reglering som Dataskydds-
utredningen föreslår. Syftet med den kompletterande regleringen 
ska vara att möjliggöra en ändamålsenlig behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål samtidigt som den ska skydda den 
enskildes fri- och rättigheter. En rimlig utgångspunkt är att befint-
liga förutsättningar för en ändamålsenlig behandling i vart fall inte 
ska försämras, samtidigt som skyddet för den enskilde ska upprätt-
hållas. 

Förordningens bestämmelser är direkt tillämpliga i medlems-
staterna från och med den 25 maj 2018. Beträffande den rättsliga 
grunden enligt artikel 6.1 ställer dock förordningen krav på ytterli-
gare nationell reglering avseende artikel 6.1 c och e. Eftersom arti-
kel 6.1 e är central i forskningssammanhang har utredningen i upp-
drag att särskilt beakta och, om det behövs, komplettera Dataskydds-
utredningens förslag.  

Avseende tillämpningen av den rättsliga grunden i artikel 6.1 e, 
uppgift av allmänt intresse, gör Dataskyddsutredningen följande 
bedömning som vi har att beakta:  

 Artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen är direkt tillämplig.  

 Kravet i artikel 6.3, dvs. att grunden för behandlingen ska vara 
fastställd i unionsrätten eller den nationella rätten, utgör ytterli-
gare ett villkor för tillämpning som ska vara uppfyllt.  

 Med grunden för behandlingen avses i detta sammanhang upp-
giften som är av allmänt intresse.  

Mot bakgrund av bedömningen ovan är Dataskyddsutredningens 
slutsats att det inte krävs någon generell nationell reglering som 
fastställer den rättsliga grunden enligt artikel 6.1 e. I den nya kom-
pletterande dataskyddslagen föreslår Dataskyddsutredningen en-
bart ett tydliggörande av att personuppgifter får behandlas om be-
handlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska 
kunna utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller 
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annan författning eller av beslut som har meddelats med stöd av lag 
eller annan författning.13  

Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär således att alla 
myndigheter måste ha en tydlig uppgift avseende forskning fast-
ställd i enlighet med gällande rätt för att kunna behandla person-
uppgifter för forskningsändamål med åberopande av artikel 6.1 e. 
Detta skulle låta sig göras genom att förordningarna med instruk-
tioner för de myndigheter som i praktiken är forskningsaktörer ses 
över och forskningsuppgiften vid behov förs in. Dataskyddsförord-
ningen medger dock en mer övergripande nationell reglering där 
uppgiften fastställs, så länge den omfattar alla berörda aktörer, enligt 
skäl 45. 

Även privata aktörer kan som konstaterats utföra forskning av 
allmänt intresse. Om inte forskningsuppgiften fastställs i författ-
ning även för dem innebär dock förordningens bestämmelser att de 
måste åberopa någon annan rättslig grund enligt artikel 6.1 för be-
handling av uppgifter för forskningsändamål. Förordningen med-
ger nationell reglering av vilka slags personuppgiftsansvariga som 
ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Av skäl 45 framgår 
att det bör regleras huruvida en personuppgiftsansvarig som utför 
en uppgift av allmänt intresse ska vara en myndighet, eller annan 
som omfattas av offentligrättslig lagstiftning, eller om denne kan 
vara en fysisk eller juridisk person som lyder under civilrättslig lag-
stiftning.  

Artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen möjliggör natio-
nella bestämmelser som anpassar tillämpningen av den rättsliga 
grunden i artikel 6.1 e, dvs. nödvändig behandling för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse, och specificerar villkoren för när be-
handling av personuppgifter får ske och hur det ska gå till. Den 
rättsliga grunden kan vid fastställandet t.ex. innehålla allmänna 
villkor för den specifika behandlingen. Detta kan enligt artikel 6.3 
avse vilken typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade 
som berörs, de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut 
och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt 
typer av behandling och förfaranden för behandling, inbegripet 
åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis behandling, där-
ibland för behandling i andra särskilda situationer enligt kapitel IX i 
                                                                                                                                                               
13 SOU 2017:39 avsnitt 8.3.4. 
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dataskyddsförordningen. I kapitel IX finns bland annat artikel 89 
som anger särskilda villkor för behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål. 

Det är således möjligt enligt dataskyddsförordningen att införa 
särskilda bestämmelser i nationell rätt som specificerar när och hur 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål får ske. 

5.5.2 Fastställande av den rättsliga grunden allmänt intresse 

Utredningens förslag: Personuppgifter ska med stöd av artikel 
6.1 e i dataskyddsförordningen få behandlas för forskningsända-
mål om behandlingen är nödvändig och proportionerlig för att ut-
föra forskning av allmänt intresse. Forskning av allmänt intresse 
får utföras av statliga myndigheter, kommuner och landsting, 
andra juridiska personer och enskilda näringsidkare.  

 
Det är av avgörande betydelse för forskning att kunna behandla 
personuppgifter. Inte sällan innebär detta för såväl offentliga som 
privata forskningsaktörer att forskning måste ges möjligheter att 
behandla personuppgifter även utan samtycke.  

Som utredningen konstaterat kan den rättsliga grunden uppgift av 
allmänt intresse, i vårt fall forskningsuppgiften, fastställas i instruk-
tion eller särskilt beslut för varje enskild myndighet. Mot bakgrund 
av att det inte enbart är universitet och högskolor, utan även ett 
flertal andra myndigheter, som bedriver forskning skulle arbetet med 
att fastställa den rättsliga grunden för var och en av dessa myndig-
heter separat kräva en omfattande arbetsinsats. Vidare skulle ett 
kontinuerligt arbete med att hålla detta system uppdaterat behöva 
utföras, så att inte forskning av allmänt intresse omöjliggörs p.g.a. 
att den rättsliga grunden inte är fastställd för en viss myndighet.  

I dagsläget är det forskningsaktören själv som bedömer huruvida 
aktuell personuppgiftsbehandling är nödvändig för att utföra en 
forskningsuppgift av allmänt intresse så att behandlingen är tillåten 
enligt 10 § d personuppgiftslagen. Eftersom dataskyddsförord-
ningen möjliggör en övergripande reglering som fastställer den 
rättsliga grunden, är det utredningens samlade bedömning att ett 
sådant förfarande är att föredra. Detta innebär att forskningsaktören 
även fortsatt har att bedöma att den forskning som utförs är av 
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allmänt intresse, och att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig 
för att utföra forskningen, och därmed kan stödja sig på att den 
rättsliga grunden för detta är fastställd i den övergripande lagen 
som forskningsaktören omfattas av. 

Utredningen har vidare konstaterat att för privata forsknings-
aktörer krävs att åtgärder vidtas för att fastställa forskningsuppgiften 
som en uppgift av allmänt intresse om privata aktörer ska kunna 
åberopa den rättsliga grunden. Att dataskyddsförordningen skulle 
medföra sådana betydande skillnader som utredningen redogjort 
för avseende möjligheterna att åberopa de olika rättsliga grunderna 
i artikel 6.1 vid behandling av personuppgifter för likvärdiga forsk-
ningsändamål, helt beroende på vilken organisationsform aktören 
har, har enligt utredningens bedömning rimligen inte varit avsikten.  

Eftersom också privata aktörer bedriver forskning som är av 
allmänt intresse är det rimligt att all sådan forskning ska kunna 
tillämpa samma rättsliga grund för laglig behandling. Ett bärande 
argument för att möjliggöra även för privata forskningsaktörer att 
behandla personuppgifter för forskningsändamål genom att tillämpa 
artikel 6.1 e som rättslig grund är vidare att forskning ofta bedrivs i 
samverkan mellan offentliga och privata forskningsaktörer. Att 
gemensamt bedriven forskning inte skulle kunna utföras på samma 
rättsliga grund, enbart beroende på respektive forskningsaktörs 
rättsliga status, får inverkan på forskningens bedrivande och resultat.  

Forskningsdatalagen ska ge en rättslig grund för behandlingen 
av personuppgifter för forskningsändamål för samtliga forsknings-
aktörer, oavsett om de är offentliga eller privata, genom att fast-
ställa att personuppgifter får med stöd av artikel 6.1 e i dataskydds-
förordningen behandlas för forskningsändamål om behandlingen är 
nödvändig och proportionerlig för att utföra forskning av allmänt 
intresse. Forskning av allmänt intresse får utföras av statliga myndig-
heter, kommuner och landsting, andra juridiska personer och en-
skilda näringsidkare  

Det är själva arbetsuppgiften av allmänt intresse som ska fast-
ställas i en forskningsdatalag, inte varje behandling av personupp-
gifter som utförs i syfte att utföra uppgiften. Detta innebär att det 
är uppgiften att utföra forskning som ska fastställas i forsknings-
datalagen för att denna lag ska kunna utgöra rättslig grund för be-
handling av personuppgifter för forskningsändamål för de aktörer 
som omfattas av lagen. I forskningsdatalagen ska vidare villkor för 
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behandling av personuppgifter för ändamålet forskning oavsett rätts-
lig grund, specificeras inom ramen för de möjligheter som finns att 
i nationell lag specificera de direkt tillämpliga bestämmelserna i för-
ordningen. 

I samband med fastställande av rättslig grund enligt dataskydds-
förordningen framgår av skäl 41 att en sådan rättslig grund bör vara 
tydlig och precis och dess tillämpning bör vara förutsägbar för per-
soner som omfattas av den. Av skäl 33 framgår vidare att det ofta 
inte är möjligt att fullt ut identifiera syftet med en behandling av 
personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål i samband 
med insamlingen av uppgifter. Av skäl 159 framgår dessutom att 
behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål 
bör ges en vid tolkning. Mot denna bakgrund är det utredningens 
bedömning att det är förenligt med dataskyddsförordningens vid-
sträckta syn på personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 
att fastställa den rättsliga grunden forskning som en uppgift av all-
mänt intresse. Detta låter sig mer specifikt göras i en forsknings-
datalag som är tillämplig för alla slags forskningsaktörer som bedri-
ver sådan forskning.  

5.5.3 Inledande upplysningsbestämmelse 

Utredningens förslag: Forskningsdatalagen ska innehålla en be-
stämmelse som upplyser om att det av dataskyddsförordningen 
framgår att personuppgifter får behandlas endast om minst ett 
av de villkor som anges i artikel 6.1 i förordningen är uppfyllt. 

 
För förståelsen av den ovan föreslagna bestämmelsen, om fastställ-
ande av den rättsliga grunden i artikel 6.1 e med stöd av artikel 6.2 
och 6.3, behövs det enligt utredningens bedömning en inledande 
upplysningsbestämmelse som påminner tillämparen om att person-
uppgifter får behandlas bara om minst ett av de villkor som anges i 
artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är uppfyllt. Detta tydliggör 
också att forskningsdatalagen omfattar all personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål, oavsett rättslig grund för behandlingen. 
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5.6 Sammanfattning 

Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär att offentliga forsk-
ningsaktörer framför allt har att utgå från artikel 6.1 e, uppgift av 
allmänt intresse, vid personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål. Privata forskningsaktörer har framför allt att utgå från sam-
tycke, enligt artikel 6.1 a, eller intresseavvägning, enligt artikel 6.1 f, 
vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. För att pri-
vata forskningsaktörer ska kunna åberopa artikel 6.1 e krävs inför-
ande av författningsstöd.  

Det är angeläget med ett sammanhållet grundläggande regelverk 
för personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, inte minst 
för att uppnå ett rättssäkert och adekvat skydd för den enskildes 
integritet. Olika forskningsaktörers möjligheter till samverkan och 
att bedriva forskning som kan komma att få nytta för allmänheten 
bör likställas i så stor utsträckning som möjligt. Skyddet för den 
personliga integriteten ska alltid hålla lika hög nivå oberoende av 
kategori av forskningsaktör. Detta bör åstadkommas genom skydds-
åtgärder. Utredningen föreslår därför att det införs en bestämmelse 
i forskningsdatalagen som möjliggör för såväl offentliga som pri-
vata forskningsaktörer att åberopa uppgift av allmänt intresse som 
rättslig grund för behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål.  
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6 Behandling av personuppgifter 
med samtycke 

6.1 Inledning 

I föregående kapitel 5 behandlas de allmänna förutsättningarna för 
behandling av personuppgifter för forskningsändamål, behovet av 
nationell lagstiftning med anledning av artikel 6.2 och 6.3 i data-
skyddsförordningen (EU 2016/679), samt hur de aktuella forsk-
ningsaktörerna i möjligaste mån kan likställas genom införandet av 
en nationell forskningsdatalag. Den föreslagna regleringen inriktas 
på att laglig behandling för forskningsändamål baseras på den rätts-
liga grunden allmänt intresse enligt artikel 6.1 e, men även intresse-
avvägning enligt artikel 6.1 f kan komma ifråga. Personuppgifts-
behandling för forskningsändamål kan också grundas på att den 
registrerade lämnat sitt samtycke för ett eller flera specifika ända-
mål enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.  

Samtycke ska enligt definitionen i artikel 4.11 i dataskyddsför-
ordningen vara frivilligt, specifikt, otvetydigt och vad gäller känsliga 
personuppgifter uttryckligt. Det ska vidare vara baserat på att den 
som lämnar samtycket har fått tillräcklig information, samt utgöra 
ett uttalande eller en entydig bekräftande handling. Dessa begrepp 
behandlas i följande avsnitt med avsikten att, utifrån en jämförelse 
med kraven på samtycke i det nuvarande dataskyddsdirektivet och 
personuppgiftslagen, bedöma de konsekvenser dataskyddsförord-
ningen kan medföra med avseende på förändringar av samtyckets 
ställning och innebörd vid personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål. 
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6.2 Rättsliga förutsättningar 

6.2.1 Nuvarande reglering 

Artikel 7 i det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) anger 
samtycke som en av ett antal uppräknade förutsättningar för att en 
personuppgiftsbehandling ska vara tillåten. Dataskyddsdirektivet 
införlivades i svensk rätt genom personuppgiftslagen. I 10 § person-
uppgiftslagen anges att personuppgifter får behandlas om den regi-
strerade har lämnat sitt samtycke. Vid samtycke enligt detta lagrum 
krävs det inte att behandlingen är nödvändig i lagens mening. 

I 10 § personuppgiftslagen följer därefter en uppräkning av sex 
ändamål för vilka behandlingen måste vara nödvändig för att ända-
målet ska kunna uppfyllas och behandlingen därmed vara tillåten. 
Även om behandling med stöd av samtycke kan ske utan att den är 
nödvändig måste den i övrigt vara förenlig med de grundläggande 
krav på personuppgiftsbehandling som föreskrivs i 9 §. Detta gäller 
för all behandling som är tillåten enligt 10 §. 

Om det är fråga om känsliga personuppgifter gäller enligt 13 § 
personuppgiftslagen som huvudregel att behandling är förbjuden. 
Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgif-
ter föreskrivs i 14 §. Enligt 15 § får exempelvis känsliga personupp-
gifter behandlas om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga sam-
tycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt offentliggjort uppgif-
terna. Känsliga personuppgifter får enligt 19 § behandlas för forsk-
ningsändamål om behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövnings-
lagen). Av 3 och 6 §§ etikprövningslagen framgår att forskning som 
innefattar behandling av känsliga personuppgifter får utföras bara 
om den har godkänts vid en etikprövning. Detta krav omfattar således 
även behandling av känsliga personuppgifter som grundas på sam-
tycke. 

Samtycke ska enligt 3 § personuppgiftslagen vara frivilligt, sär-
skilt, otvetydigt och beträffande känsliga personuppgifter även vara 
uttryckligt för att vara giltigt. Det ska också vara baserat på att den 
som lämnar samtycket har fått tillräcklig information. Kravet på 
uttrycklighet vad gäller känsliga personuppgifter utgör en markering 
av vikten av att just i det fallet säkerställa att ett giltigt samtycke har 
inhämtats.  
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Samtycke kan för en vuxen person enbart lämnas av den regi-
strerade själv. När det gäller personer som på grund av sjukdom, 
psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd är ur stånd att vårda 
sig själva är möjligheten till att ge samtycke för personuppgifts-
behandling begränsad. För personer som helt saknar eller har ned-
satt förmåga att hantera sina egna angelägenheter, t.ex. när det gäller 
att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, 
kan en god man eller förvaltare förordnas enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken. Personer som har nedsatt förmåga att själva ta ställning till 
vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården 
kan med gällande regler sällan få hjälp av en god man eller för-
valtare i beslutsfattandet. Reglerna om de gode männens och för-
valtarnas befogenheter tillåter normalt inte ställningstaganden av 
det slaget. I betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställnings-
taganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80) föreslogs 
en ny lag om stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till 
hälso- och sjukvård och omsorg. Betänkandet bereds för närvar-
ande i Regeringskansliet.  

Om individen är ett barn ska samtycket i vissa fall inhämtas av 
en vårdnadshavare eller av både vårdnadshavaren och barnet. Det 
finns ingen klart fastställd åldersgräns för när samtycke kan ges. 
Datainspektionen lämnar följande vägledning: 

En ungdom/barn som inte själv kan tillgodogöra sig informationen 
kan inte lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket 
istället inhämtas från vårdnadshavaren. Frågan om en person förstår 
innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall med 
utgångspunkt i den enskilda individens mognad.1 

Den registrerade kan när som helst återkalla samtycket. Förbud 
gäller då för fortsatt personuppgiftsbehandling enligt 12 § person-
uppgiftslagen. Behandling av de personuppgifter som redan samlats 
in på grundval av tidigare lämnat samtycke är dock fortfarande 
tillåten. Personuppgifterna måste enligt 9 § g personuppgiftslagen 
fortsatt vara riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella, vilket kan 
vara svårt att tillgodose efter viss tid. Det är exempelvis inte tillåtet 
att registrera ett namnbyte om samtycket har återkallats. 

                                                                                                                                                               
1 http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/finns-det-nagon-
aldersgrans-for-samtycke1/ 



Behandling av personuppgifter med samtycke SOU 2017:50 

158 

6.2.2 Dataskyddsförordningen 

I dataskyddsförordningen anges grundläggande principer för be-
handling av personuppgifter i artikel 5. Bestämmelser om när be-
handling av personuppgifter är laglig finns i artikel 6 och villkor 
avseende särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga person-
uppgifter) i artikel 9. I artiklarna 6 och 9 räknas samtycke upp bland 
andra villkor för laglig behandling av personuppgifter:  

Artikel 6 

Laglig behandling av personuppgifter 

1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av 
följande villkor är uppfyllt:  

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personupp-
gifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  

… 

Artikel 9  

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter  

1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i 
fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska upp-
gifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning 
ska vara förbjuden.  

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:  

a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behand-
lingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, 
utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskri-
ver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade. 

… 

I likhet med det nuvarande dataskyddsdirektivet är samtycke i arti-
kel 6 en av flera jämställda alternativa rättsliga grunder för person-
uppgiftsbehandling. Formuleringen i dataskyddsdirektivet avviker 
från personuppgiftslagens bestämmelse i 10 § där samtycke tas upp 
före uppräkningen i punkterna a–f. I samband med att dataskydds-
direktivet införlivades i svensk rätt, genom personuppgiftslagen, 
gavs således samtycket en formulering som skulle kunna tolkas som 
att detta sätt att göra en behandling tillåten har en särskild ställning 
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i förhållande till andra rättsliga grunder. Detta skulle då gälla utöver 
den särställning det har genom att behandling grundad på samtycke 
inte måste vara nödvändig. Huruvida personuppgiftslagen ska tol-
kas på detta sätt kan dock diskuteras. 

Det förefaller emellertid inte som om samtycke enligt data-
skyddsförordningen skulle ha en särställning i förhållande till andra 
rättsliga grunder. Den s.k. artikel 29-gruppen2 kommenterar att det 
finns olikheter i synen på samtyckets ställning mellan medlems-
staterna och anser att en harmonisering kan åstadkommas genom 
dataskyddsreformen.3  

Samtycke särskiljs dock i förordningen, i likhet med nuvarande 
bestämmelser, genom att behandling enligt artikel 6.1 a inte behö-
ver vara nödvändig. Den rättsliga grunden samtycke behöver inte 
heller, till skillnad från exempelvis allmänt intresse (artikel 6.1 e), 
vara fastställd i unions- eller nationell rätt (artikel 6.3). Den rätts-
liga grunden samtycke är reglerad genom artikel 6.1 a och någon 
ytterligare reglering avseende den rättsliga grunden i nationell rätt 
är inte möjlig. 

Barns samtycke som rättslig grund enligt dataskyddsförordningen 
har behandlats utförligt av Dataskyddsutredningen.4 

Beträffande samtycke vid behandling av känsliga personuppgif-
ter regleras detta särskilt i artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen. 

6.3 Samtycke och känsliga personuppgifter 

Utredningens bedömning: Med utgångspunkt i artikel 9.2 a i 
dataskyddsförordningen är det möjligt att behandla känsliga 
personuppgifter för forskningsändamål med samtycke som rätts-
lig grund när samtycke föreligger tillsammans med godkännande 
efter etikprövning enligt etikprövningslagen. 

 
  

                                                                                                                                                               
2 Artikel 29-gruppen är skapad under artikel 29 i det nuvarande dataskyddsdirektivet, för en 
utförligare beskrivning se avsnitt 3.3.1. 
3 Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, s. 7.  
4 SOU 2017:39 kapitel 9. 
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Enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen är behandling av käns-
liga personuppgifter5 förbjuden. Undantag från förbudet ges dock 
för vissa typer av behandling enligt artikel 9.2 a–j. Om den registre-
rade uttryckligen har lämnat sitt samtycke kan detta enligt arti-
kel 9.2 a upphäva detta förbud, utom då unionsrätten eller medlems-
staternas nationella rätt föreskriver att förbudet inte kan upphävas.  

Enligt 3 och 6 §§ etikprövningslagen får forskning som inne-
fattar känsliga personuppgifter utföras bara om den har godkänts 
vid en etikprövning.6 En möjlig tolkning av formuleringen i arti-
kel 9.2 a är att denna artikel tillsammans med 3 och 6 §§ etikpröv-
ningslagen förhindrar behandling av känsliga personuppgifter med 
samtycke som rättslig grund, så att den rättsliga grunden i stället 
måste sökas i allmänt intresse enligt artikel 6.1 e.  

En alternativ tolkning av denna situation är dock att samtycke 
kan upphäva förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter 
för forskningsändamål, men endast om det kompletteras med etik-
godkännande enligt etikprövningslagen.7 Samtycke kan i sådana fall 
användas som rättslig grund för behandling av känsliga personupp-
gifter för forskningsändamål. Denna tolkning ligger närmare den 
rättstillämpning som för närvarande gäller och synes kunna förenas 
med de intentioner som uttrycks i förarbetena till den ändring som 
genomfördes av etikprövningslagen år 2008 och som innebar inför-
andet av obligatorisk etikprövning av all forskning som innefattar 
behandling av känsliga personuppgifter.8  

Mot denna bakgrund är det utredningens bedömning att arti-
kel 9.2 a i dataskyddsförordningen, tillsammans med etikprövnings-
lagen, innebär att det är möjligt att behandla känsliga personupp-
gifter för forskningsändamål med samtycke som rättslig grund, när 
samtycke föreligger tillsammans med godkännande efter etikpröv-
ning enligt etikprövningslagen. Etikprövningslagen är tillämplig på 
forskning som ska utföras i Sverige. 

                                                                                                                                                               
5 I dataskyddsförordningens terminologi de ”särskilda kategorier av personuppgifter” som 
räknas upp i artikel 9.1. 
6 Utredningen föreslår i kapitel 14 att dagens hänvisning till 13 § personuppgiftslagen i etik-
prövningslagen ska ersättas med en hänvisning till artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. 
7 Detta gäller inom etikprövningslagens geografiska tillämpningsområde. Enligt 5 § etikpröv-
ningslagen ska den tillämpas på forskning som ska utföras i Sverige. 
8 Prop. 2007/08:44 s. 20 f. 
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6.4 Samtyckets innehåll och de krav som ställs 
på giltigt samtycke 

6.4.1 Inledning 

I detta avsnitt görs en närmare jämförande analys av definitionen av 
samtycke i dataskyddsförordningen med definitionen i personupp-
giftslagen. Därefter följer en genomgång av vart och ett av de be-
grepp som definierar samtycke i dataskyddsförordningen. Denna 
del beskriver således de krav som ställs på ett giltigt samtycke. I sam-
band med detta behandlar olika avsnitt innebörden av de skäl i 
dataskyddsförordningen som tar upp samtyckets bredd (skäl 33) 
och dess giltighet när betydande ojämlikhet råder mellan den person-
uppgiftsansvarige och den registrerade, exempelvis när den person-
uppgiftsansvarige är en myndighet (skäl 43).  

Personuppgiftslagen 

I 3 § personuppgiftslagen anges att samtycke är varje slag av fri-
villig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registre-
rade, efter att ha fått information, godtar behandling av person-
uppgifter som rör honom eller henne. I 13 § föreskrivs ett principi-
ellt förbud mot behandling av känsliga personuppgifter som dock 
omgärdas av ett antal undantag enligt 14 §. Med stöd i 15 § får t.ex. 
känsliga personuppgifter behandlas om den registrerade har lämnat 
sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt sätt 
offentliggjort uppgifterna. Dessutom krävs enligt 3 och 6 §§ etik-
prövningslagen etikgodkännande när det är fråga om all behandling 
av känsliga personuppgifter för forskningsändamål. 
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Dataskyddsförordningen 

Artikel 4.11 i dataskyddsförordningen definierar samtycke enligt 
följande. 

Artikel 4  

Definitioner  

I denna förordning avses med 

… 

11. samtycke av den registrerade: varje slag av frivillig, specifik, infor-
merad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, an-
tingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande hand-
ling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, 

… 

Utöver detta föreskrivs i artikel 9.2 a krav på uttryckligt samtycke 
vid behandling av känsliga personuppgifter.  

 
 
Dataskyddsförordningens införande innebär därmed inga bety-
dande förändringar av samtyckets innebörd. Tillägget att samtycket 
ska vara ett uttalande eller en entydig bekräftande handling kan ses 
som ett förtydligande av vad som krävs när det gäller aktivitet från 
den registrerades sida. Det kan få viss betydelse för tolkningen av 
vilka krav som ska ställas på uttryckligt samtycke enligt artikel 9.2 a 
i dataskyddsförordningen.  
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6.4.2 Frivillig viljeyttring 

Personuppgiftslagen 

Samtycke ska vara frivilligt. Det innebär att det ska vara tydligt att 
ingen form av tvång, påtryckning eller negativa konsekvenser av ett 
uteblivet samtycke får förekomma.  

Det finns situationer där frivilligheten i samband med ett med-
givande till personuppgiftsbehandling kan diskuteras. Ofta är det 
då inte fråga om samtycke i personuppgiftslagens mening. Det kan 
till exempel vara nödvändigt att man för att få ta del av en tjänst 
ingår ett avtal som innebär personuppgiftsbehandling. Detta före-
kommer bland annat vid köp av olika varor och tjänster eller vid 
anställning. Bestämmelser om detta finns i 10 § personuppgifts-
lagen, dvs. tillåtligheten baseras inte på den registrerades samtycke 
utan på att behandlingen är nödvändig exempelvis för fullgörande 
av ett avtal. 

I vissa sammanhang där det är aktuellt med en samtyckesbaserad 
behandling enligt 10 § personuppgiftslagen kan det förekomma att 
den registrerade befinner sig i ett beroendeförhållande till den som 
efterfrågar samtycke, eller att det på annat sätt råder ojämlikhet 
mellan dessa parter. Problemet har föranlett skäl 43 i dataskydds-
förordningen, vilket behandlas i det följande.  

Dataskyddsförordningen 

Kravet på frivillighet är i dataskyddsförordningen formulerad på 
samma sätt som i personuppgiftslagen. Det faktum att det kan råda 
en betydande ojämlikhet i förhållandet mellan den personuppgifts-
ansvarige och den som har att lämna samtycke har föranlett infö-
randet av skäl 43 i dataskyddsförordningen.  

För att säkerställa att samtycket lämnas frivilligt bör det inte utgöra 
giltig rättslig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall 
där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den 
personuppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är 
en offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har 
lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda 
situation omfattar. Samtycke antas inte vara frivilligt om det inte med-
ger att separata samtycken lämnas för olika behandlingar av person-
uppgifter, trots att detta är lämpligt i det enskilda fallet, eller om 
genomförandet av ett avtal – inbegripet tillhandahållandet av en tjänst 
– är avhängigt av samtycket, trots att samtycket inte är nödvändigt för 
ett sådant genomförande. 
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Trots likheterna mellan bestämmelserna i dataskyddsförordningen 
och personuppgiftslagen föranleder detta skäl nya överväganden 
för den personuppgiftsbehandling som sker vid bland annat de 
universitet och högskolor som utgör offentligrättsliga organ. For-
muleringen anger att det ska vara fråga om ”ett särskilt fall där det 
råder betydande ojämlikhet” och nämner att detta gäller, eller kan 
gälla, särskilt när den personuppgiftsansvarige är en ”offentlig myn-
dighet”.9 

Det kan noteras att ett så tydligt omnämnande av myndigheters 
begränsade möjlighet att använda samtycke som rättslig grund 
under vissa omständigheter hittills saknats i svensk gällande rätt, 
även om beroendeförhållanden redan i dag har betydelse för be-
dömningen av samtyckets giltighet.  

Skrivningen kan tolkas som att ett särskilt fall alltid föreligger 
när en myndighet efterfrågar samtycke. Den kan alternativt tolkas 
som att särskilda fall ofta, men inte alltid, förekommer när den 
personuppgiftsansvarige är en myndighet. 

I ett yttrande om samtycke som artikel 29-gruppen publicerat 
behandlas sådana situationer.  

Typen av registeransvarig kan också vara avgörande för valet av rättslig 
grund för behandling av personuppgifter. Detta gäller framför allt 
registeransvariga inom den offentliga sektorn, där behandlingen av 
uppgifter normalt är knuten till fullgörandet av en rättslig förpliktelse 
enligt artikel 7 c, eller utförandet av en arbetsuppgift av allmänt intresse 
som anges i artikel 7 e. Att använda samtycke från den berörda individen 
för att legitimera behandlingen av uppgifterna utgör följaktligen inte en 
lämplig rättslig grund. Detta är särskilt tydligt när det gäller hur person-
uppgifter behandlas av offentliga myndigheter som har officiella makt-
befogenheter, till exempel rättsvårdande myndigheter som agerar inom 
ramen för sina uppdrag i samband med polisiära och rättsliga aktiviteter. 
Polismyndigheterna kan inte utgå från att enskilda personer ska sam-
tycka till åtgärder som inte anges i eller inte skulle tillåtas enligt gäll-
ande lag.10 (Författningshänvisningarna hänför sig till det nuvarande 
dataskyddsdirektivet, vår anm.) 

Begränsningen ska, enligt detta yttrande, framför allt gälla person-
uppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter i samband med 
fullgörandet av en rättslig förpliktelse eller för att utföra en arbets-

                                                                                                                                                               
9 Detta torde motsvaras av det svenska begreppet myndighet, och innefattar då såväl statliga 
som kommunala myndigheter.  
10 Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, s. 16. 



SOU 2017:50 Behandling av personuppgifter med samtycke 

165 

uppgift av allmänt intresse. Artikel 29-gruppen framhåller här sär-
skilt offentliga myndigheter som har officiella maktbefogenheter. 
Detta kan tolkas som att inte alla förhållanden mellan myndigheter 
och enskilda präglas av betydande ojämlikhet. 

Artikel 29-gruppen för vidare ett resonemang om beroende-
förhållanden vid anställning. Detta resonemang är tillämpligt oav-
sett den rättsliga ställningen hos huvudmannen och också när man 
avser att behandla personuppgifter för forskningsändamål.  

… om samtycke krävs från en anställd och en verklig eller potentiell 
skada kan uppkomma genom att samtycke inte ges är samtycket inte 
giltigt i den meningen att det inte uppfyller kraven i vare sig artikel 7 
eller artikel 8, eftersom det inte lämnats frivilligt. Om den anställde 
inte har möjlighet att vägra är det inget samtycke … En svårighet upp-
kommer om samtycket är ett villkor för anställningen. Den anställde 
kan teoretiskt sett vägra ge sitt samtycke, men konsekvensen kan vara 
att möjligheten till anställning går förlorad. Under sådana omständig-
heter har samtycket inte getts frivilligt och är därför inte giltigt. Situa-
tionen är ännu tydligare om, vilket ofta sker, alla arbetsgivare tillämpar 
samma eller ett liknande anställningsvillkor.11 

Artikel 29-gruppens yttranden hänför sig till det nuvarande data-
skyddsdirektivet, som inte innehåller någon motsvarande skrivning 
till skäl 43 i dataskyddsförordningen. I avsaknad av ytterligare väg-
ledning är det utredningens bedömning att artikel 29-gruppens ytt-
randen kan utgöra utgångspunkt för tolkningen av skäl 43 i data-
skyddsförordningen. 

Betydande ojämlikhet vid samtycke lämnat 
till offentliga forskningsaktörer 

När det gäller offentliga forskningsaktörer kan det förhålla sig så att 
den som lämnar samtycke inte befinner sig i någon beroendeställ-
ning i förhållande till den personuppgiftsansvarige. För till exempel 
statliga forskningsinstitut med enbart forskning som uppgift torde 
ett direkt beroendeförhållande normalt inte finnas för andra än de 
som är anställda vid ett sådant institut. 

                                                                                                                                                               
11 Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, s. 13 f där man hänvisar till 
yttrande 8/2001 (WP48) on the processing of personal data in the employment context. 
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Statliga lärosäten får i många situationer inte anses kunna utöva 
någon speciell påtryckning gentemot individen enbart genom att 
man är en myndighet. Behandling av personuppgifter för forsknings-
ändamål från personer utan tydlig relation till lärosätet präglas inte 
självklart av betydande ojämlikhet eftersom lärosätet inte kan utöva 
några påtryckningar gentemot dessa personer och det är osannolikt 
att forskningspersonerna själva upplever att en ojämlik situation 
föreligger. Det kan exempelvis gälla ett representativt urval av per-
soner ur totalbefolkningen som deltar i en undersökning som del av 
ett forskningsprojekt. Som exempel kan nämnas SOM-institutets 
vid Göteborgs universitet opinionsundersökningar som beskrivs på 
följande sätt på institutets hemsida: ”Varje år svarar nästan 20 000 
svenskar på SOM-institutets frågor om allt från politik och mass-
medier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor.”12 

En sådan situation som avses i skäl 43 kan dock föreligga exem-
pelvis om lärosätet avser att forska med hjälp av personuppgifter 
som gäller studenter eller anställda vid universitetet.  

Kommuner och landsting har myndighetsuppgifter gentemot sina 
invånare. Man driver bland annat utbildningsverksamhet, hälso- och 
sjukvård, meddelar bygglov och andra tillstånd, samt har beskatt-
ningsrätt. Här finns åtskilliga situationer där en ojämlik relation 
kan föreligga. När det gäller behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål har hälso- och sjukvårdens regionala och natio-
nella kvalitetsregister, som handhas av landstingen, en särskilt stor 
och ökande betydelse. 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående resonemang att det 
kan finnas betydande hinder för myndigheter att använda samtycke 
för personuppgiftsbehandling med tanke på den ojämlikhet som 
påtalas i skäl 43. Detta kan gälla också vid behandling för forsk-
ningsändamål. I många fall föreligger dock inte någon sådan ojäm-
likhet vid forskning. Hindren gäller därför inte alltid utan behöver 
prövas från fall till fall. Det ankommer på den personuppgiftsansva-
rige att göra detta som en del av bedömningen av om ett giltigt 
samtycke har kunnat inhämtas.  

Utgångspunkten för en sådan prövning är rimligen att hinder 
föreligger. I många fall kan dock den personuppgiftsansvarige när 

                                                                                                                                                               
12 Se vidare http://som.gu.se/undersokningar. SOM-institutet beskriver sig som en opartisk 
undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. 
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det gäller forskning, enligt utredningens bedömning, kunna visa att 
frivillighet råder. Inhämtande av ett giltigt samtycke behöver då 
inte förhindras av detta skäl. 

Betydande ojämlikhet vid samtycke lämnat 
till privata forskningsaktörer 

En genomgång av aktuella kategorier av forskningsaktörer, och en 
analys av de möjliga rättsliga grunderna för olika aktörer, finns i av-
snitt 5.3. De privata forskningsaktörer som i exemplifierande syfte 
anges där är enskilda utbildningsanordnare samt företag och stiftelser.  

Enskilda utbildningsanordnare borde i väsentliga delar kunna 
likställas med offentliga. För företag, stiftelser och andra medlems-
organisationer som utför forskning torde samtycke kunna använ-
das gentemot alla som inte har någon anknytning till organisatio-
nen, genom att vara exempelvis anställda, intressenter och/eller 
medlemmar.  

Privaträttsliga forskningsaktörer bör med hänvisning till for-
muleringen av skäl 43 kunna betraktas på annat sätt än de offentlig-
rättsliga. Utgångspunkten är att det här normalt inte råder bety-
dande ojämlikhet när personuppgifter behandlas för forsknings-
ändamål, men att detta kan vara fallet i det som benämns ”en särskild 
situation”. En sådan särskild situation kan vara när den person-
uppgiftsansvarige vill använda ett kund- eller anställningsregister 
för andra ändamål än det ursprungligen avsedda. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det resonemang om ojämlik-
het som förs i skäl 43 normalt inte torde innebära hinder för privat-
rättsliga forskningsaktörer att använda samtycke för personuppgifts-
behandling för forskningsändamål. Det bör dock även här prövas 
om det föreligger sådana hinder som gör samtycket ogiltigt. Det 
ankommer på den personuppgiftsansvarige att göra detta som en del 
av bedömningen av om ett giltigt samtycke har kunnat inhämtas.  
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6.4.3 Specifik viljeyttring 

Personuppgiftslagen 

En specifik viljeyttring, enligt dataskyddsförordningens definition, 
motsvaras av det som i 3 § personuppgiftslagen benämns ”särskild 
… viljeyttring”. I 9 § personuppgiftslagen finns ett krav på att all 
personuppgiftsbehandling ska äga rum för ”särskilda, uttryckligt 
angivna och berättigade ändamål” (den s.k. ändamålsbegränsningen). 
Denna begränsning har sin motsvarighet i definitionen av samtycke 
genom att samtycket ska vara ”särskilt”, dvs. det ska stå klart att 
samtycke har lämnats för ett särskilt ändamål. 

Hur brett ett forskningsändamål kan vara, för vilket samtycke 
kan ges utan att kravet på särskildhet och otvetydighet går förlorat, 
har varit föremål för diskussion i olika sammanhang. En vägledning 
inför den framtida tolkningen av detta återfinns i skäl 33 i data-
skyddsförordningen.  

Dataskyddsförordningen 

I dataskyddsförordningen ersätts den tidigare termen ”särskild” i 
det nuvarande dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen med 
”specifik”. Termerna kan språkligt sett betraktas som synonymer.13 
Detta stöds också av att den engelska formuleringen i artikel 2 i det 
nuvarande dataskyddsdirektivet använder begreppet ”specific” medan 
den svenska översättningen av samma direktiv använder ”särskild”. 
Det framstår således inte som om förändringen i terminologi skulle 
innebära någon avsiktlig betydelseförändring. Frågan om samtyckets 
tillåtliga bredd behandlas i skäl 33 i dataskyddsförordningen. Det 
resonemang som förs där medför, trots att termerna får anses ha 
samma betydelse, en förändrad syn på bestämmelsens innebörd.  

Specifika och breda samtycken 

Ett samtycke definierar gränserna för vad som är tillåtet att be-
handla och måste därför vara tydligt specificerat redan vid insam-
ling av personuppgifter. En klar ändamålsbeskrivning när det gäller 

                                                                                                                                                               
13 Svenskt synonymlexikon online: synonymer.se 
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känsliga personuppgifter har i svensk rättstillämpning också utgjort 
en förutsättning för att en etikprövningsnämnd ska kunna avgöra 
huruvida den avsedda personuppgiftsbehandlingen utgör forskning 
och därmed måste bli föremål för etikprövning. Detta gäller oavsett 
om behandlingen grundas på samtycke eller någon annan rättslig 
grund. 

Bredden på ett samtycke liksom möjligheten att samla in person-
uppgifter för mer allmänt hållna forskningsändamål har föranlett 
mycket diskussion och debatt, inte minst under senare år i sam-
band med bland annat Vetenskapsrådets strävanden efter att skapa 
effektiva databasinfrastrukturer för forskningsändamål.14 Problemet 
tydliggjordes bland annat vid bedömningar av projektet LifeGene 
vid Karolinska Institutet.15 Projektet, som rör de långsiktiga hälso-
konsekvenserna av arv och miljöpåverkan, har ett mångårigt per-
spektiv med en bred ändamålsbeskrivning. Personuppgifter samlas 
in genom provtagning och frågeformulär vid personliga besök vid 
mottagningar. Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från 
register insamlade för andra primära ändamål än forskning. En del 
av dessa uppgifter avses bestå av uppföljningar av hälsorelaterad 
information från hälso- och sjukvården under många år framöver. 
Preciserade ändamål med själva forskningen kan inte beskrivas vid 
insamlingstillfället. Medverkan i projektet grundas på de registrera-
des samtycke. 

Personuppgiftsbehandlingen i LifeGene godkändes av en regional 
etikprövningsnämnd, men med villkor att barn under sex års ålder 
skulle undantas från blodprovstagning. Detta villkor överklagades 
av företrädare för LifeGene till Centrala etikprövningsnämnden 
(CEPN). CEPN konstaterade vid sin granskning att etikprövning 
inte behövdes, eller snarare inte kunde genomföras, på grund av att 
det aktuella projektet i sig inte ansågs innefatta någon forskning, 
utan i stället syftade till att bygga upp en infrastruktur för eventuell 
framtida forskning. Mot denna bakgrund undanröjde CEPN den 
regionala etikprövningsnämndens beslut.16 

Datainspektionen tog upp ärendet inom ramen för sin tillsyns-
verksamhet. Man konstaterade att det genom undanröjandet av den 

                                                                                                                                                               
14 Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014, s. 12–13, 25–26. 
15 Se vidare http://www.lifegene.se. 
16 CEPN beslut 2011-03-04, dnr Ö 28-2010. 
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regionala etikprövningsnämndens beslut inte längre fanns ett god-
kännande efter etikprövning, samt att det syfte som angivits för 
LifeGene utgjorde ett alltför opreciserat ändamål för att uppfylla 
kraven i 9 § personuppgiftslagen. Datainspektionen förelade därför 
de ansvariga för projektet att upphöra med insamlingen och övrig 
behandling av personuppgifter. Man framhöll i samband med detta 
att frågan om hantering av känsliga personuppgifter som sparas för 
framtida forskning är av sådan vikt att det borde bli föremål för 
politisk beredning.17 

Ärendet behandlades av regeringen som med hänvisning till lik-
nande regleringar i registerförfattningar föreslog en tidsbegränsad 
särskild lag som gjorde det möjligt för projektet att samla in och 
behandla personuppgifter för det angivna ändamålet.18 Förslaget 
antogs av riksdagen.19 I propositionen anförde regeringen att den 
föreslagna lagen var angelägen eftersom den avsåg att reglera ett 
specifikt område som omgärdades av rättslig osäkerhet. Ett vägande 
argument var att det var fråga om personuppgiftsbehandling som 
skapar bättre förutsättningar för svensk registerbaserad forskning. 
Datainspektionen ifrågasatte dock fortsatt om ändamålsbeskriv-
ningen i lagen var förenlig med dataskyddsdirektivet.20  

En bredare syn på samtycke jämfört med Datainspektionens och 
CEPN:s uppfattning efterfrågades i 2014 års Registerforsknings-
utredning.21 Osäkerhet om hur brett ett ändamål kan beskrivas låg, 
tillsammans med andra hänsynstaganden, till grund för Register-
forskningsutredningens förslag att införa en särskild lag om forsk-
ningsdatabaser. Därefter har det blivit vårt uppdrag att i ett andra 
skede av utredningen ta ställning till och utveckla Registerforsk-
ningsutredningens förslag. Utredningens förslag till nödvändiga an-
passningar av den s.k. LifeGene-lagen till dataskyddsförordningen 
behandlas i kapitel 15 i detta betänkande. 

Artikel 29-gruppen tog redan år 2011 upp frågan om samtyckets 
bredd. Man konstaterade då att samtycke inte kan tillämpas på ”en 

                                                                                                                                                               
17 Datainspektionen 2011-12-16. Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. LifeGene, 
dnr 766-2011, s. 4 f. 
18 Prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors 
hälsa.  
19 SFS 2013:794 utfärdad den 5 november 2013. 
20 Prop. 2012/13:163, s. 25 f. 
21 SOU 2014:45 Unik kunskap genom registerforskning, s. 357 f. 
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allmän uppsättning behandlingsaktiviteter”, men införde begreppet 
”rimliga förväntningar” och yttrade följande: 

Samtycket bör avse en behandling som är rimlig och nödvändig i för-
hållande till syftet. Det bör i princip vara tillräckligt om den register-
ansvarige erhåller samtycke endast en gång för olika operationer om 
samtliga omfattas av den registrerades rimliga förväntningar.22 

I dataskyddsförordningen uttrycks detta i skäl 33: 

Det är ofta inte möjligt att fullt ut identifiera syftet med en behandling 
av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål i samband 
med insamlingen av uppgifter. Därför bör registrerade kunna ge sitt 
samtycke till vissa områden för vetenskaplig forskning, när vedertagna 
etiska standarder för vetenskaplig forskning iakttas. Registrerade bör ha 
möjlighet att endast lämna sitt samtycke till vissa forskningsområden 
eller delar av forskningsprojekt i den utsträckning det avsedda syftet 
medger detta. 

Det kan konstateras att det förtydligande som följer av förordning-
ens skäl 33 öppnar upp för en bredare syn på samtycke än vad som 
hittills tillämpats. En förutsättning är dock att detta kan ske utan 
att det görs avkall på kraven att specificera ändamålen i enlighet 
med artiklarna 5.1 b och 6.1 a samt skäl 32 där det anges att sam-
tycke bör gälla all behandling för samma ändamål och att samtycke 
ska lämnas för varje syfte för sig om flera syften finns. Forsknings-
ändamålen kan således vid samtycke både vara specifika och någor-
lunda breda.  

6.4.4 Otvetydig viljeyttring 

Personuppgiftslagen 

Samtycke ska enligt 3 § personuppgiftslagen vara en otvetydig vilje-
yttring som är knuten till det ändamål för vilket behandlingen ska 
ske. Samtycket ska alltså tydligt kunna kopplas till den personupp-
giftsbehandling som avses. Detta kräver att ändamålet är tydligt 
beskrivet och att det inte får föreligga tveksamhet om att vilje-
yttringen verkligen avser den aktuella personuppgiftsbehandlingen.  

                                                                                                                                                               
22 Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, s. 17 f. 
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Samtycke som en logisk konsekvens av ett handlande som klart 
innebär att en individ accepterar personuppgiftsbehandlingen (så 
kallat konkludent handlande) har ansetts vara tillräckligt otvetydigt 
under vissa omständigheter. Ett exempel inom forskningens om-
råde kan vara att besvara ett frågeformulär där syftet att använda 
svaren för ett avgränsat forskningsändamål har klargjorts för forsk-
ningspersonen i samband med datainsamlingen.  

Dataskyddsförordningen 

Dataskyddsförordningen föreskriver i likhet med nuvarande regler-
ing att samtycke baseras på en otvetydig viljeyttring. Det finns där-
med ingen grund för att anta att tolkningen av begreppet ska skilja 
sig från nuvarande praxis. I otvetydigheten ligger att handlingen 
ska vara tydligt inriktad på personuppgiftsbehandlingen och inte 
blandas samman med andra förklaringar och ställningstaganden 
från individen i fråga. Definitionen i artikel 4.11 i dataskyddsförord-
ningen förtydligar dessutom att samtycket ska vara ”ett uttalande 
eller en entydig bekräftande handling”. Uttrycket ”bekräftande 
handling” tyder på att konkludent handlande är en acceptabel sam-
tyckesyttring, åtminstone när det inte är fråga om känsliga person-
uppgifter.  

I skäl 32 i dataskyddsförordningen anges att samtycke bör gälla 
all behandling inom samma ändamål, och att om flera syften finns 
bör samtycke inhämtas för samtliga syften. Bekräftelsen ska inte 
enbart bestå i passivitet, dvs. underlåtenhet att invända mot person-
uppgiftsbehandlingen. Tystnad eller inaktivitet är således inte till-
räckligt. Det krävs någon form av aktiv bekräftelse för att sam-
tycket ska vara giltigt. Detta krav särskiljer samtycket från rätten 
att under vissa omständigheter motsätta sig en redan påbörjad be-
handling och utesluter därmed bland annat så kallad ”opt out”. För 
känsliga personuppgifter gäller dessutom att samtycket enligt arti-
kel 9.2 a i dataskyddsförordningen ska vara uttryckligt.  

I situationer där flera viljeyttringar förekommer (eller bör före-
komma därför att det finns flera syften) krävs enligt artikel 7.2 i 
dataskyddsförordningen att dessa tydligt särskiljs. Detta framgår 
även av skäl 32 om samtyckets innebörd och skäl 33 om samtycke 
som lämnas till vissa forskningsområden eller delar av forsknings-
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projekt. Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att den regi-
strerade på förhand har lämnat samtycke för all personuppgifts-
behandling som avses på sätt som föreskrivs i förordningen (arti-
kel 7.1). Här uppstår i praktiken ett utökat krav på den personupp-
giftsansvarige att dokumentera samtycket i jämförelse med person-
uppgiftslagen, där samtycke inte är omgärdat av några formkrav. 
Behovet av dokumentation aktualiseras oavsett om samtycket läm-
nats muntligt eller skriftligt. 

6.4.5 Informerad viljeyttring 

Personuppgiftslagen 

I 3 § personuppgiftslagen anges att ett giltigt samtycke innebär att 
den registrerade godtar behandlingen efter att ha fått information. 
Informationen ska vara tillräcklig för att en frivillig, särskild och 
otvetydig viljeyttring ska kunna lämnas.  

En vägledande utgångspunkt i detta sammanhang kan vara de all-
männa bestämmelser om informationsskyldighet som finns i 23–27 §§ 
personuppgiftslagen. Detta gäller i första hand sådan information 
som lämnas på förhand. Den personuppgiftsansvarige ska enligt 
huvudregeln på eget initiativ lämna information till den registrerade 
om behandlingen. Detta kan ske i samband med insamling av 
personuppgifter från den registrerade själv, eller i det fall insamling 
har skett från någon annan källa, vid registreringstillfället om detta 
inte är omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor arbetsinsats. 
I 25 § personuppgiftslagen anges att information ska lämnas om 
den registrerades identitet, ändamålet med behandlingen, samt all 
övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta 
till vara sina rättigheter.  

För att ett samtycke ska anses giltigt behöver i första hand in-
formation av det slag bestämmelserna i 23–25 §§ anger vara upp-
fyllda. Till bilden hör att den registrerade enligt 26 § en gång per 
kalenderår efter en skriftlig ansökan gratis har rätt att få infor-
mation om bland annat vilka uppgifter som behandlas, ändamålet 
med behandlingen, varifrån uppgifterna hämtats, samt till vilka de 
lämnats ut. Detta betecknas ibland som en rätt till registerutdrag.  

Mer utförliga rekommendationer om förfaringssättet när det 
gäller personuppgiftsbehandling för forskningsändamål finns i infor-
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mationsmaterial från några myndigheter som ansvarar för omfatt-
ande register med personuppgifter eller övervakar hanteringen av 
personuppgifter.23  

Dataskyddsförordningen 

De krav på information som finns i artiklarna 12–15 i dataskydds-
förordningen överensstämmer i sin allmänna inriktning med vad 
som stadgas i personuppgiftslagen, men är mer detaljerade.  

Ett giltigt samtycke enligt dataskyddsförordningen förutsätter 
att den registrerade fått tillräcklig information. Artikel 12 anger att 
den information som ges till den registrerade ska vara klar, tydlig, 
begriplig och lätt tillgänglig. Den information som ska lämnas i 
samband med insamling föreskrivs i artikel 13 för personuppgifter 
insamlade direkt från den registrerade och i artikel 14 för person-
uppgifter som har erhållits från annan än den registrerade.  

I huvudsak handlar skyldigheten att lämna information innan 
det att behandlingen inleds om att lämna besked om att person-
uppgifter kommer att behandlas och om vilken behandling som ska 
göras. I 25 § personuppgiftslagen anges att all den information som 
behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter 
i samband med behandlingen ska lämnas. Motsvarande allmänna 
formulering återfinns inte i förordningen, men det får antas att be-
dömningen av huruvida kravet på information vid inhämtande av 
samtycke inbegriper en sådan avvägning.  

Utredningen bedömer att den allmänna informationsskyldig-
heten som regleras i artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen, 
och som ska lämnas på initiativ av den personuppgiftsansvarige innan 
behandlingen påbörjas, är relevant för vad som krävs för inhämtande 
av ett giltigt samtycke. 

Artikel 15 i dataskyddsförordningen ger utöver detta en fortsatt 
rätt till registerutdrag. Den registrerade har alltså rätt att på eget 
initiativ få reda på om en behandling pågår och, om så är fallet, 
information om den aktuella behandlingen för att kunna ta tillvara 
sina rättigheter samt att få kopior på de personuppgifter som be-
handlas. Denna rätt till tillgång blir i praktiken aktuell först efter 

                                                                                                                                                               
23 Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller? Skrift från Centrala etikprövnings-
nämnden, Datainspektionen, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån, uppdaterad i mars 2013. 
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det att behandlingen har inletts och, om behandlingen grundas på 
samtycke, först efter det att samtycke har lämnats. 

Fullgörande av informationsrätten enligt artikel 15 kan därför 
inte inbegripas i bedömningen av samtyckets giltighet. Enligt artik-
larna 13.2 b och 14.2 c ska dock den registrerade på förhand infor-
meras om denna rättighet, vilket ingår i den information som ska 
lämnas för att ett giltigt samtycke ska kunna inhämtas. 

6.4.6 Uttrycklig viljeyttring gällande känsliga personuppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål be-
handlas övergripande i kapitel 7. Samtycke som rättslig grund för 
behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål har 
behandlats i avsnitt 6.3. I det avsnittet gjordes bedömningen att det 
är förenligt med artikel 9.2 a i förordningen att använda samtycke 
som rättslig grund för behandling av känsliga personuppgifter för 
forskningsändamål, givet att det kompletteras med etikgodkännande 
enligt etikprövningslagen. I detta avsnitt berörs samtycke när be-
handlingen avser känsliga personuppgifter med anledning av det 
krav på uttrycklighet som gäller redan i dag, och som kommer att 
gälla även när dataskyddsförordningens bestämmelser ska tillämpas.  

Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen innehåller särskilda regler för behandling av 
känsliga personuppgifter i 13–20 §§. I 15 § personuppgiftslagen an-
ges att samtycke till behandling av känsliga personuppgifter ska 
vara uttryckligt. Begreppet uttryckligt samtycke har enligt vad som 
framgår av förarbetena till personuppgiftslagen en EU-gemensam 
innebörd.24 Hur uttrycklighetskravet mer precist ska tolkas i Sverige 
har endast i begränsad utsträckning diskuterats.25 Enligt artikel 
29-gruppen omfattar uttryckligt samtycke enligt nuvarande be-
stämmelser ”alla situationer där enskilda personer uppmanas välja 
mellan att samtycka till eller vägra användning eller offentliggörande 
av sina personuppgifter och de besvarar en sådan begäran muntligt 
eller skriftligt”.26  
                                                                                                                                                               
24 Prop. 1997/98:44 s. 116. 
25 Se vidare t.ex. Lindblom & Öman, Personuppgiftslagen (version 15 sep. 2016, Zeteo) 
kommentar till 3 §.  
26 Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, s. 26.  
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Utöver kravet på uttrycklighet i personuppgiftslagen föreskriver 
etikprövningslagen etikgodkännande för forskning som innefattar 
behandling av känsliga personuppgifter (3 och 6 §§). Etikpröv-
ningslagens tillämpningsområde omfattar all behandling av känsliga 
personuppgifter för forskningsändamål när forskningen utförs i 
Sverige. Kravet på etikgodkännande enligt etikprövningslagen gäller 
således även om det finns ett inhämtat samtycke. 

Dataskyddsförordningen 

Känsliga personuppgifter omfattar enligt artikel 9.1, utöver de upp-
gifter som anges i 13 § personuppgiftslagen, även sexuell läggning, 
genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt 
identifiera en fysisk person. I detta betänkande används begreppet 
känsliga personuppgifter för hela denna utökade kategori. 

Oklarheten om innebörden i uttryckligt samtycke med avseende 
på graden av aktivt handlande hos den registrerade kan ha reduce-
rats genom den hänvisning till ”entydigt bekräftande handling” 
som finns i artikel 4.11. Något undantag från denna del av bestäm-
melsen vad gäller uttryckligt samtycke går inte att finna.  

6.4.7 Överväganden 

Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen innebär inga 
betydande förändringar av ett samtyckes innebörd.  

 
I det ovanstående har de olika kraven på giltigt samtycke i data-
skyddsdirektivet och personuppgiftslagen jämförts med motsva-
rande krav i dataskyddsförordningen. Tillägget att samtycket ska 
vara ett uttalande eller en entydig bekräftande handling kan ses 
som ett förtydligande av vad som krävs när det gäller aktivitet från 
den registrerades sida. Det kan få viss betydelse för tolkningen av 
vilka krav som ska ställas på uttryckligt samtycke enligt artikel 9.2 a 
i dataskyddsförordningen. Något undantag från denna del av be-
stämmelsen vad gäller uttryckligt samtycke går inte att finna.  
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Utredningens bedömning: Möjligheten att använda samtycke 
som rättslig grund för personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål när det kan råda en betydande ojämlikhet mellan 
den personuppgiftsansvarige och den registrerade behöver prö-
vas i varje enskilt fall, som en del av bedömningen av giltigheten 
av det inhämtade samtycket. 

 
Utgångspunkten för en sådan prövning är att forskningsaktören 
som en del av bedömningen ska kunna visa att samtycket lämnats 
frivilligt. En betydande ojämlikhet kan medföra att samtycket inte 
uppfyller kravet på frivillighet. Hinder för ett giltigt samtycke före-
ligger av denna anledning i allmänhet vid personuppgiftsbehandling 
när den personuppgiftsansvarige är en myndighet. Detta utesluter 
dock inte att myndigheter baserar sin personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål på just samtycke, förutsatt att det inte före-
ligger en betydande ojämlikhet av det slag som avses i skäl 43. 

6.5 Ytterligare behandling av personuppgifter 
som lämnats med stöd av samtycke 

6.5.1 Inledning 

Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
undantas i såväl personuppgiftslagen som dataskyddsförordningen 
från vissa delar av de krav som är förknippade med finalitetsprincipen. 
Vid bedömningen av undantaget tillkommer dock vissa särskilda 
överväganden som blir aktuella bara när personuppgiftsbehand-
lingen grundas på samtycke. 

6.5.2 Personuppgiftslagen 

Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
har enligt 9 § andra stycket personuppgiftslagen en gynnad ställ-
ning när det gäller undantag från den s.k. finalitetsprincipen. Denna 
princip fastställer att personuppgifter som huvudregel inte får be-
handlas för ändamål som är oförenligt med det ursprungliga ända-
mål för vilket uppgifterna samlades in. Behandling för vetenskap-
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liga ändamål ska dock enligt det andra stycket inte anses oförenligt 
med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.  

Detta medför att personuppgifterna vanligen får användas av 
samma personuppgiftsansvarig utan att ett nytt ändamål behöver 
anges. När det gäller användning av personuppgifter som lämnats 
med samtycke finns dock i förarbeten och kommentarer till person-
uppgiftslagen resonemang som innebär en strängare tolkning i detta 
avseende. Det anförs att det som regel inte är acceptabelt att det för-
troende som den registrerade visat genom det lämnade samtycket 
kränks genom att uppgifterna används för ett helt annat projekt 
med väsentligt annorlunda inriktning och syften. Såväl förarbeten27 
som lagkommentaren till 9 § personuppgiftslagen28 anger att något 
förbud för återanvändning dock inte införts eftersom det kan finnas 
undantagsfall där samhällsintresset överväger. 

Vad som utgör ett forskningsprojekt där ytterligare behandling 
har en väsentligt annorlunda inriktning och syften är en tolknings-
fråga. Exempel på gränsdragningsproblematiken kan tas från den 
epidemiologiska forskningen om risker för specifika sjukdomar och 
för tidig död där det kan finnas anledning att granska såväl biolo-
giska som sociala orsaker till ohälsa. Man kan exempelvis tänka sig 
att uppgifter som lämnats med samtycke avseende ändamålet att 
undersöka sambandet mellan fetma, kolesterolnivåer och hjärtsjuk-
dom också, om information om socioekonomiska förhållanden 
läggs till, kan användas för att undersöka sambandet mellan sociala 
variabler som utbildning, inkomst, yrke och förekomsten av hjärt- 
och kärlsjukdom. Hela denna orsaksbild kan utgöra väsentlig infor-
mation när det gäller hjärt- och kärlsjukdomarnas epidemiologi.  

Huruvida ytterligare behandling i ett sådant socialmedicinskt 
projekt skulle anses vara av väsentligt annan karaktär än det ur-
sprungliga är en bedömningsfråga som det enligt nuvarande praxis 
ankommer på en etikprövningsnämnd att ta ställning till. Etikpröv-
ningsnämnden i fråga kan som villkor för den ytterligare behand-
lingen kräva att ett nytt samtycke inhämtas. Etikprövningsförfaran-
det behandlas närmare i kapitel 14. 

                                                                                                                                                               
27 SOU 1997:39 s. 312 f. 
28 Lindblom & Öman, Personuppgiftslagen (version 15 sep. 2016, Zeteo) kommentar till 9 § 
andra stycket. 
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6.5.3 Dataskyddsförordningen 

Såsom beskrivs i avsnitt 5.4 är personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål genom artikel 5.1 b i likhet med dagens lagstiftning 
särskilt gynnad i dataskyddsförordningen genom att ytterligare 
behandling för forskningsändamål inte ska anses strida mot de ur-
sprungliga ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vidare anges i 
skäl 50 i dataskyddsförordningen att detta ska tolkas så att det inte 
krävs någon ny rättslig grund för sådan behandling. Observera 
dock att undantaget från den s.k. finalitetsprincipen gäller i det fall 
behandlingen sker hos samma personuppgiftsansvarig, se avsnitt 5.4.4 
för vidare resonemang kring denna förutsättning.  

Vägledning kan utöver detta finnas i Europarådets rekommen-
dation nr R(83) 10 om skydd för personuppgifter som används för 
vetenskaplig forskning och statistik: 

4. Use of the data 

4.1. Personal data obtained for research should not be used for any 
purpose other than research. In particular, they should not be used to 
make any decision or take any action directly affecting the person 
concerned, except within the context of the research or with the 
express consent of the person concerned. 

4.2. Personal data collected for the purpose of a given research project 
and with the consent of the persons concerned should not be used in 
connection with another research project substantially different in its 
nature or objects from the first, except with their consent. However, 
where would be impracticable to obtain such consent by reason of the 
lapse of time or because of the large number of persons concerned, the 
previously collected data may be used in conformity with other safe-
guards laid down by domestic law. 

4.3. Both public and private bodies should have the right to use for 
their own research purposes the personal data which they hold for 
administrative purposes. If in the course of such research personal data 
are added to files already held by the administrative body, or its files are 
altered, these new files should not be made available to administrative 
personnel dealing with individual cases, except with the consent of the 
person concerned. 

4.4. Personal data may be released by public or private bodies for the 
purpose of research only with the consent of the person concerned or 
in accordance with other safeguards laid down by domestic law. 
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Artikel 4.2 i Europarådets rekommendation förefaller överensstämma 
väl med överväganden i etikprövningsnämnderna där man tar hän-
syn till de praktiska möjligheterna att inhämta ett nytt samtycke.  

6.5.4 Överväganden 

Utredningens bedömning: Ytterligare behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål hos densamme personuppgifts-
ansvarige ska inte anses vara oförenligt med de ursprungliga 
ändamålen även när uppgifterna samlats in med stöd av samtycke. 
Den personuppgiftsansvarige bör dock följa Europarådets rekom-
mendation att inte behandla sådana uppgifter för ändamål som på 
ett avgörande sätt skiljer sig från det ursprungliga ändamålet utan 
att ett nytt samtycke inhämtats där detta är lämpligt och praktiskt 
möjligt.  

 
Enligt utredningens bedömning kan det, även om specifik reglering 
i förordningen saknas, finnas anledning att också i fortsättningen 
uppmärksamma de resonemang som tidigare förts om samtyckets 
särskilda ställning när det gäller rätten att ytterligare behandla person-
uppgifter som lämnats med samtycke. Europarådets rekommenda-
tion bör utgöra vägledning vid ytterligare behandling av person-
uppgifter lämnade med samtycke.  

6.6 Samtycke tillsammans med annan rättslig grund 

6.6.1 Inledning 

I ovanstående avsnitt har utredningen tagit ställning till att sam-
tycke kan användas som rättslig grund enligt artikel 6.1 a för alla 
slags personuppgifter, även med hänsyn taget till formuleringarna i 
artikel 9.2 a. I detta avsnitt belyses samtyckets ställning och an-
vändning när en annan rättslig grund samtidigt föreligger.  

All laglig behandling av personuppgifter förutsätter en rättslig 
grund. Det kan samtidigt finnas mer än en rättslig grund för samma 
behandling. När den ena tillämpliga rättsliga grunden är samtycke 
kompliceras situationen, eftersom det knappast kan anses vara för-
enligt med god sed vid personuppgiftsbehandling för forsknings-
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ändamål att först grunda sin behandling på samtycke för att sedan 
vid behov åberopa till exempel allmänt intresse som grund för aktu-
ell behandling. Formellt sett är dock detta tillåtet redan i dag och 
problematiken är känd. Förklaringen ligger i att det inte är möjligt 
att förbjuda behandling enligt någon av de rättsliga grunderna i 
artikel 6.1 i dataskyddsförordningen om villkoren i dem är uppfyllda.  

Vid viss personuppgiftsbehandling kan således osäkerhet uppstå 
om vad som faktiskt utgör den rättsliga grunden för behandlingen. 
Artikel 29-gruppen har behandlat frågan om s.k. hybridsituationer 
avseende rättslig grund och beskriver detta som att det ofta kan 
vara svårt att avgöra om de offentliga myndigheternas behandling 
av personuppgifter på ett korrekt sätt bygger på den registrerades 
samtycke. Som exempel på en hybridsituation har artikel 29-gruppen 
beskrivit folkbokföring när en viss del av registreringen bygger på 
lagstadgat uppgiftslämnande medan andra delar är frivilliga.29  

6.6.2 Samtidig förekomst av de rättsliga grunderna samtycke 
och allmänt intresse  

Av skäl 43 i dataskyddsförordningen framgår, som beskrivits ovan, 
att det många gånger kan råda en betydande ojämlikhet mellan den 
som efterfrågar samtycke och den som lämnar det. Skäl 43 pekar på 
att ojämlikhetsproblemet särskilt föreligger för ”offentliga myndig-
heter”. Detta blir tydligt när myndigheten har en verksamhet som 
innebär myndighetsutövning gentemot den enskilde eller inom 
hälso- och sjukvård.  

I enlighet med det resonemang som förs i kapitel 5 omfattas 
forskning normalt av den rättsliga grunden allmänt intresse. Om 
forskningen av allmänt intresse är fastställd i nationell rätt gäller 
denna lagstadgade rättsliga grund redan innan dess ett eventuellt 
samtyckesförfarande övervägs. Det torde enligt tidigare resone-
mang inte föreligga någon prioritetsordning mellan de olika rättsliga 
grunder som anges i artikel 6.1. Det finns därmed inte skäl att ge den 
rättsliga grunden samtycke företräde framför allmänt intresse. 

Ett giltigt samtycke innebär en frivillig, specifik, informerad och 
otvetydig viljeyttring (artikel 4.11). Den registrerade ska ha lämnat 

                                                                                                                                                               
29 Yttrande 15/2011 om definitionen av begreppet ”samtycke”, s. 38. 
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sitt samtycke för att behandlingen ska vara tillåten (artikel 6.1 a 
och 9.2 a), och har rätt att återkalla samtycket när som helst (arti-
kel 7.3). Att ett återkallat samtycke verkligen innebär att behand-
lingen upphör är ett av de oavvisliga kriterier som enligt utredning-
ens bedömning bör användas för att avgöra om ett samtycke är 
giltigt och fungerar fullt ut.30 Om personuppgiftsbehandlingen 
skulle fortsätta att vara laglig genom att någon annan rättlig grund 
(exempelvis uppgift av allmänt intresse) samtidigt föreligger och 
åberopas kan inte rätten till återkallelse beaktas. Det kan därmed 
ifrågasättas huruvida samtycke är giltigt i dessa situationer. 

6.7 Sammanfattning 

Definitionen av samtycke i dataskyddsförordningen överensstämmer 
i väsentliga delar med personuppgiftslagens bestämmelser. För-
ordningens införande innebär därmed inga betydande förändringar 
av samtyckets innebörd. Samtycke ska vara frivilligt, specifikt, infor-
merat och för känsliga personuppgifter uttryckligt, samt ska ges 
genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling. Den 
senare formuleringen av vilken slags aktivitet som godkänns som 
samtycke har lagts till i definitionen jämfört med personuppgifts-
lagen. 

Utredningen bedömer att artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen, 
tillsammans med etikprövningslagen, innebär att det är möjligt att 
behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål med 
samtycke som rättslig grund, när samtycke föreligger tillsammans 
med godkännande efter etikprövning enligt etikprövningslagen.  

Skäl 33 innebär en utvidgning av det möjliga utrymmet för sam-
tycke när syftet inte fullt ut kan identifieras vid insamlingstillfället. 
Skäl 43 innebär begränsningar, särskilt för myndigheter, när det 
gäller möjligheten att använda samtycke som rättslig grund för 
personuppgiftsbehandling. Av särskild vikt är här om den i nationell 
rätt fastställda rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse samtidigt 
förekommer.  

Ytterligare behandling av personuppgifter för forskningsända-
mål, där behandlingen ursprungligen grundats på samtycke, bör 

                                                                                                                                                               
30 A.a. s. 35.  
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enligt utredningens uppfattning normalt omfattas av inhämtande av 
nytt samtycke, oavsett om behandlingen sker hos samma eller hos 
en ny personuppgiftsansvarig forskningsaktör.  

Dataskyddsförordningen erbjuder ingen slutlig lösning på de 
situationer när flera rättsliga grunder samtidigt föreligger för samma 
personuppgiftsbehandling, och som innebär att samtyckets giltig-
het kan ifrågasättas.  
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7 Känsliga personuppgifter 

7.1 Inledning 

Av utredningens direktiv framgår följande: 

Det behöver analyseras om det utöver dataskyddsförordningen och de 
bestämmelser Dataskyddsutredningen kommer att föreslå finns ett be-
hov av kompletterande bestämmelser om behandling av känsliga person-
uppgifter och uppgifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter för 
forskningsändamål och vilka bestämmelser om lämpliga och särskilda 
åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter 
och intressen en sådan reglering bör innehålla. Tänkbara sådana skydds-
åtgärder kan exempelvis vara etikprövning eller organisatoriska eller 
tekniska åtgärder såsom pseudonymisering eller användning av kod-
nycklar.1 

Detta kapitel inleds med en genomgång av begreppet ”känsliga 
personuppgifter”, för att sedan gå igenom relevanta bestämmelser i 
dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt förslag från Data-
skyddsutredningen (Ju 2016:04). Utifrån detta lämnar vi sedan över-
väganden och förslag över kompletterande bestämmelser.  

7.1.1 Terminologi 

Dataskyddsförordningen använder i rubriken till artikel 9 termen 
”Särskilda kategorier av personuppgifter” för att hänvisa till person-
uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening 
och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för 
att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. 

                                                                                                                                                               
1 Dir. 2016:65 s. 11. 
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Denna terminologi återkommer i förordningen, exempelvis i arti-
kel 6.4 c, 27.2 a, 30.5, 35.3 b, 37.1 c och 47.2 d, samt även skäl 10, 
51–54, 71, 80, 91, 97 och 112.  

Samma term användes även i det nuvarande dataskyddsdirektivet 
(95/46/EG) med en definition i artikel 8. Jämfört med dataskydds-
direktivet är dataskyddsförordningens definition något utökad och 
inkluderar även genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att 
entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om en fysisk 
persons sexuella läggning.  

I det svenska genomförandet av det nuvarande dataskyddsdirek-
tivet valdes termen ”känsliga personuppgifter” för att beteckna det 
som direktivet benämner ”särskilda kategorier av personuppgifter”.2 
Anledningen till att man frångick direktivets terminologi i denna 
del har inte närmare berörts i personuppgiftslagens förarbeten,3 
men termen ”känsliga uppgifter” har använts i den tidigare data-
lagens förarbeten för att beteckna uppgifter med särskilt skydds-
värde.4 

Dataskyddsutredningen har i sitt förslag valt att behålla den in-
arbetade termen ”känsliga personuppgifter”, särskilt i ljuset av att 
den fått visst fäste även på europeisk nivå, se t.ex. dataskydds-
förordningens skäl 10 samt den s.k. artikel 29-gruppens Advice 
paper on special categories of data (“sensitive data”).5 Eftersom 
vårt uppdrag i denna del är att analysera behovet av kompletterande 
bestämmelser utöver vad bl.a. Dataskyddsutredningen kommer att 
föreslå har vi valt att använda Dataskyddsutredningens terminologi 
i denna del, även om förordningens direkta tillämplighet medför att 
rättstillämpningen måste hantera två olika termer för samma be-
grepp. Med ”känsliga personuppgifter” avses således detsamma som 
dataskyddsförordningen avser med ”särskilda kategorier av person-
uppgifter”. 

                                                                                                                                                               
2 I sammanhanget bör nämnas att skäl 34 till direktivet använder termen ”känsliga kategorier 
av uppgifter” för att avse uppgifter på områden som exempelvis folkhälsa och socialskydd. 
Även skäl 70 till direktivet använder termen ”känsliga uppgifter”, dock utan närmare förklar-
ing till vad som avses. 
3 Jfr SOU 1997:39 och prop. 1997/98:44. 
4 Prop. 1973:33 s. 121 f. 
5 Jfr SOU 2017:39, avsnitt 10.2. 
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7.2 Rättsliga förutsättningar 

7.2.1 Nuvarande reglering 

Utgångspunkten i det nuvarande dataskyddsdirektivet är enligt 
artikel 8.1 att det är förbjudet att behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt uppgifter 
som rör hälsa och sexualliv.  

I artikel 8.2–8.4 finns det sedan undantag från förbudet att be-
handla känsliga personuppgifter. Artikel 8.2 a innehåller ett undan-
tag för när den registrerade lämnat sitt uttryckliga samtycke till 
sådan behandling utom när det enligt medlemsstatens lagstiftning 
anges att förbudet inte kan upphävas genom den registrerades sam-
tycke. Artikel 8.4 tillåter medlemsstaterna att besluta om andra 
undantag under förutsättning av lämpliga skyddsåtgärder och av hän-
syn till ett viktigt allmänt intresse. Att kunna genomföra samhälls-
intressant forskning anses utgöra ett sådant viktigt allmänt intresse.6 

När dataskyddsdirektivet infördes i svensk rätt genom person-
uppgiftslagen (1998:204) fanns inte någon reglerad verksamhet 
med etikprövningsnämnder. Enligt den ursprungliga lydelsen av 
19 § personuppgiftslagen fick känsliga personuppgifter behandlas 
för forsknings- och statistikändamål, om behandlingen var nödvän-
dig på sätt som sägs i 10 § samma lag och om samhällsintresset av 
det forsknings- eller statistikprojekt där behandlingen ingick klart 
vägde över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga 
integritet som behandlingen kunde innebära. Det infördes en legal-
definition av forskningsetikkommitté i personuppgiftslagen, vilken 
anknöt till ett existerande system för forskningsetisk granskning.7 
Bestämmelsen i 19 § personuppgiftslagen utformades så att det fanns 
en presumtion för att ett godkännande av personuppgiftsbehand-
lingen från en sådan kommitté också innebar att samhällsintresset 
av forskningsprojektet klart vägde över den risk för otillbörligt in-
trång i enskildas personliga integritet som behandlingen kunde inne-
bära (avvägningsnormen).  

Enligt 9 § fjärde stycket personuppgiftslagen fick (och får) person-
uppgifter som behandlas för bl.a. vetenskapliga ändamål användas 
                                                                                                                                                               
6 Prop. 1997/98:44 s. 68. 
7 A.a. s. 71. 
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för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om den regi-
strerade har lämnat sitt samtycke eller det fanns synnerliga skäl 
med hänsyn till den registrerades vitala intressen. Enligt förarbe-
tena till personuppgiftslagen utgjorde denna regel en sådan skydds-
åtgärd som avsågs i direktivets artikel 8.4. Även befintliga regler om 
sekretess och tystnadsplikt ansågs utgöra lämpliga skyddsåtgärder.8  

Det system som reglerades i den ursprungliga lydelsen av 19 § 
personuppgiftslagen, med en frivillig godkännandeprocess genom 
en oberoende part i form av en forskningsetisk kommitté, be-
nämndes dock inte i detta skede uttryckligen som en skyddsåtgärd 
i direktivets mening. Enligt förarbetena till personuppgiftslagen var 
det i första hand den personuppgiftsansvarige som hade att på eget 
ansvar tillämpa avvägningsnormen.9 I de fall där granskning av en 
forskningsetisk kommitté inte kommit till stånd infördes i stället 
ett krav i personuppgiftsförordningen (1998:1191) att behandlingen 
måste anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen senast tre 
veckor i förväg.10 

För undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgif-
ter för forskningsändamål krävdes vidare att behandlingen skulle 
vara nödvändig enligt 10 § personuppgiftslagen. Nödvändighets-
kravet i 10 § går ut på att behandlingen ska vara nödvändig för att 
t.ex. en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Forsk-
ning kan utgöra ett sådant allmänt intresse.11  

I samband med inrättandet av etikprövningsnämndsinstitutet och 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
(etikprövningslagen) ändrades reglerna i 19 § personuppgiftslagen 
på så sätt att känsliga personuppgifter får behandlas för forsknings-
ändamål om behandlingen har godkänts enligt etikprövningslagen. 
Därmed försvann forskarens möjlighet att själv tillämpa avvägnings-
normen.12  

Genom en senare lagändring innefattades även behandling av 
känsliga personuppgifter för forskningsändamål med den registrera-
des samtycke i etikprövningslagens tillämpningsområde. Det faktum 
att personerna själva hade haft möjlighet att ta ställning till behand-

                                                                                                                                                               
8 Prop. 1997/98:44 s. 68. 
9 A.a. s. 127. 
10 Prop. 2002/03:50 s. 62. 
11 SOU 1997:39 s. 296 samt prop. 1997/98:44 s. 68 och 124. 
12 Prop. 2002/03:50 s. 173. 
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lingen av personuppgifterna utgjorde enligt regeringens bedömning 
inte tillräcklig grund för att undandra forskningen från den kon-
troll som en etikprövning innebar.13  

Rättspraxis 

Frågan om behandling av känsliga personuppgifter för just forsk-
ningsändamål, och följdfrågor om lämpliga skyddsåtgärder, har inte 
varit föremål för domstolsavgöranden i högre instanser. Praxis från 
EU-domstolen ger dock viss vägledning i hur begreppet känsliga 
personuppgifter ska tolkas.14  

I mål C-101/01 (konfirmandlärarmålet) klargjordes bl.a. att ut-
trycket ”uppgifter som rör hälsa” ges en vid tolkning och anses 
omfatta uppgifter som rör alla aspekter, såväl fysiska som psykiska, 
av en persons hälsa, och att en uppgift om att en person har skadat 
sin fot och är halvt sjukskriven utgör en personuppgift om hälsa. 

I mål T-190/10 uttalade domstolen att ett påstående om att en 
person arbetat för en viss europaparlamentsledamot inte visats av-
slöja denna persons politiska åsikter.15 Detta mål rörde inte tillämp-
ningen av det nuvarande dataskyddsdirektivet, utan den förordning 
(EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitution-
erna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om 
den fria rörligheten för sådana uppgifter. Bedömningen av huruvida 
den aktuella uppgiften utgjorde en uppgift om en persons politiska 
åsikter torde dock vara tillämplig även för det nuvarande dataskydds-
direktivet, utifrån skäl 11–14 i den aktuella förordningen.  

I mål F-46/09, som rörde en anställningsansökan till Europa-
parlamentet, avhandlades bl.a. överföring av medicinska uppgifter 
till tredje man utan den registrerades samtycke. Domstolen fann att 
parlamentets intresse av att försäkra sig om att den person som 
anställs kommer att klara av att utföra de arbetsuppgifter som han 
eller hon anförtros ska vägas mot hur allvarligt intrånget i den be-
rörda personens rätt till respekt för privatlivet är, och att parlamen-

                                                                                                                                                               
13 Prop. 2007/08:44 s. 24 f. och 51. 
14 Då EU-domstolen i sina domskäl förhåller sig till det nuvarande dataskyddsdirektivet så 
används termen ”särskilda kategorier av personuppgifter”. 
15 T-190/10, punkt 101. 
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tet kunde ha fullgjort sin uppgift på något annat sätt som hade varit 
mindre kränkande för sökandens grundläggande rättigheter.16 

EU-domstolens praxis är inte heltäckande i frågan hur känsliga 
personuppgifter ska hanteras. Med vägledning från ovanstående 
kan man dock dra slutsatsen att begreppet, åtminstone vad gäller 
uppgifter om hälsa, ska ges en vid tolkning, och att man, även med 
ett legitimt intresse att behandla känsliga personuppgifter, som vid 
all personuppgiftsbehandling måste överväga möjliga mindre integri-
tetskränkande sätt att tillgodose ett sådant intresse. 

7.2.2 Dataskyddsförordningen 

Även enligt dataskyddsförordningen är huvudregeln i artikel 9.1 att 
behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden. Från den huvud-
regeln finns sedan i artikel 9.2 en lång rad undantag, där framför allt 
9.2 a, g och j kan vara relevanta för forskningsändamål.  

Behandling med stöd av samtycke 

Det första av dessa undantag (artikel 9.2 a) anger att behandling får 
ske om den registrerade lämnat sitt uttryckliga samtycke för ett eller 
flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstater-
nas nationella rätt föreskriver att förbudet inte kan upphävas av den 
registrerade. I sammanhanget bör uppmärksammas förordningens 
skäl 43 som, även om det inte är bindande likt artikel 9.2 a,17 under-
stryker att ett samtycke inte bör utgöra giltig rättslig grund för 
behandling av personuppgifter i ett särskilt fall där det råder bety-
dande ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgifts-
ansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig 
myndighet. Se vidare avsnitt 6.4.2. 
  

                                                                                                                                                               
16 F-46/09, punkt 124–125. 
17 Se bilaga 3 för en översiktlig beskrivning av skillnaderna mellan skäl och artiklar. 
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Nödvändig behandling av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse 

Ett annat undantag från förbudet att behandla känsliga personupp-
gifter finns i artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen, som möjliggör 
behandling som är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse 
på grundval av unionsrätt eller medlemsstaternas nationella rätt.  

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål har vanligen 
sin rättsliga grund i artikel 6.1 e, eftersom forskning anses vara en 
uppgift av allmänt intresse. Frågan uppstår därför om behandling 
av känsliga personuppgifter för forskningsändamål i vissa fall kan 
anses vara nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och 
därför tillåten med stöd av lagstiftning enligt artikel 9.2 g. 

Som redovisats ovan har det nuvarande dataskyddsdirektivet en 
liknande utformning i artikel 8.4, där behandling av känsliga person-
uppgifter kan tillåtas med stöd av nationell lagstiftning eller genom 
beslut av tillsynsmyndigheten, under förutsättning av lämpliga 
skyddsåtgärder och av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Det är 
med stöd av denna bestämmelse som 19 § personuppgiftslagen har 
införts. 

Med tanke på att det i dataskyddsförordningens artikel 9.2 j 
finns en mer specialiserad bestämmelse som avser just behandling 
för bl.a. forskningsändamål gör vi bedömningen att nationell lag-
stiftning som tillåter behandling av känsliga personuppgifter för 
forskningsändamål ska anses göra det med stöd av den bestämmel-
sen, inte artikel 9.2 g. Artikel 9.2 j behandlas i det nedanstående. 
Det bör dock understrykas att bägge dessa bestämmelser ställer upp 
samma funktionella krav på sådan nationell lagstiftning. 

Nödvändig behandling för forskningsändamål 

För forskning finns som ovan redovisats ett ytterligare undantag av 
betydelse i artikel 9.2 j, som anger att förbudet mot behandling av 
känsliga personuppgifter inte gäller om behandlingen är nödvändig 
för bl.a. forskningsändamål och sker i enlighet med artikel 89.1. 
Behandlingen ska vidare ske på grundval av unionsrätten eller med-
lemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det 
eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i 
rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och 
särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundlägg-
ande rättigheter och intressen. Artikel 9.2 j ställer alltså upp en rad 
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villkor för sådan nationell lagstiftning som kan innehålla undantag 
från huvudregeln om att behandling av känsliga personuppgifter är 
förbjuden. 

Av artikel 89.1 följer att all personuppgiftsbehandling för bl.a. 
forskningsändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för den 
registrerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säker-
ställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se 
till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Artikeln 
framhåller vidare pseudonymisering som en sådan åtgärd, och anger 
att om forskningsändamålen går att uppfylla utan uppgifter som 
medger identifiering av de registrerade så ska dessa ändamål upp-
fyllas på det sättet. Uppgifter som inte medger identifiering får en-
ligt utredningen anses vara samma typ av information som i skäl 26 
omnämns ”anonym information”, och omfattas alltså inte av för-
ordningen. 

Det är en förutsättning för laglig behandling av känsliga person-
uppgifter för forskningsändamål att det föreligger ett giltigt undan-
tag enligt artikel 9.2 j, och att behandlingen även omfattas av sådana 
skyddsåtgärder m.m. som krävs enligt artikel 89.1. Behandlingen 
måste, som all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, 
uppfylla samtliga allmänna principer som följer av artikel 5,18 och det 
måste finnas en rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6. 

7.2.3 Dataskyddsutredningens förslag 

Av utredningens direktiv framgår bl.a. följande: 

Som nämnts tidigare finns det i personuppgiftslagen vissa undantags-
bestämmelser från förbudet mot att behandla känsliga personuppgif-
ter. […] I direktiven för Dataskyddsutredningen (dir. 2016:15) kon-
stateras att den möjlighet som finns enligt dataskyddsförordningen att 
göra undantag för förbudet i stor utsträckning kommer att utnyttjas 
genom sektorsspecifik lagstiftning men att utgångspunkten bör vara 
att det även i fortsättningen kommer att behövas vissa bestämmelser i 
den generella regleringen om undantag från förbudet att behandla 
känsliga personuppgifter av det slag som i dag finns i personuppgifts-
lagen. Dataskyddsutredningen ska därför överväga vilka undantag från 
förbudet som bör finnas i den generella regleringen.19 

                                                                                                                                                               
18 För bl.a. forskningsändamål finns dock vissa undantag vad gäller principerna om ändamåls-
begränsning och lagringsminimering. 
19 Dir 2016:65, s. 10 f. 
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Dataskyddsförordningens krav på stöd i nationell rätt 
samt samtycke 

Dataskyddsutredningen föreslår i den generella regleringen, angå-
ende undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter, 
i huvudsak följande. Förordningens krav på stöd i nationell rätt20 
bör tolkas som att vissa av undantagen i sig ska föreskrivas i natio-
nell rätt, antingen i generell eller i sektorsspecifik reglering. Detta 
särskilt utifrån skäl 52:  

Undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av person-
uppgifter bör även tillåtas om de föreskrivs i unionsrätten eller i med-
lemsstaternas nationella rätt och underkastas lämpliga skyddsåtgärder 
för att skydda personuppgifter och övriga grundläggande rättigheter, 
när allmänintresset motiverar detta. 

Vidare föreslår Dataskyddsutredningen att den registrerades sam-
tycke även fortsättningsvis bör medföra att känsliga personuppgifter 
får behandlas.  

Viktiga allmänna intressen och sökbegrepp 
som avslöjar känsliga personuppgifter 

Angående möjligheten i artikel 9.2 g att göra undantag för viktiga 
allmänna intressen föreslår Dataskyddsutredningen att ett generellt 
undantag ska införas som tillåter myndigheter att behandla känsliga 
personuppgifter i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett 
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det eller om upp-
gifter har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs enligt 
annan lag. 

Dessutom ska myndigheter få behandla känsliga personuppgif-
ter om behandlingen är absolut nödvändig för ändamålet med be-
handlingen och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades 
personliga integritet. Dock föreslås ett förbud för myndigheter att 
använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter införas.  

Enligt förslaget kommer regeringen att kunna meddela före-
skrifter om ytterligare undantag från förbudet mot behandling av 
känsliga personuppgifter om det behövs med hänsyn till ett viktigt 
allmänt intresse. 
                                                                                                                                                               
20 Detta torde främst röra sig om artikel 9.2 b, g, h, i, j samt 9.3. 
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7.3 Behandling av känsliga personuppgifter 

7.3.1 Gränsdragningen mellan känsliga 
och övriga personuppgifter 

Dataskyddsförordningen förutsätter att det går att avgöra om en 
viss uppgift är känslig eller inte. Om uppgiften avslöjar vissa i arti-
kel 9.1 angivna förhållanden är den känslig och ytterligare reglering 
i förordningen blir tillämplig. En praktisk svårighet med denna 
avgränsning är att en viss uppgift, som i isolation inte avslöjar ett 
sådant förhållande, ändå tillsammans med andra uppgifter samman-
taget kan avslöja sådana förhållanden som gör att det är fråga om en 
känslig uppgift. 

Med stora datamängder ökar förstås denna möjlighet. Inte minst 
möjligheten att göra förutsägelser om en persons förhållanden gör 
att gränsdragningen mellan vanliga och känsliga uppgifter blir oklar, 
särskilt i s.k. ”big data”-sammanhang.21 

När det gäller frågan om huruvida en viss uppgift alls utgör en 
personuppgift ska man beakta om den avser en fysisk person som 
direkt eller indirekt går att identifiera. Detta leder till att en samman-
ställning av olika uppgifter, som var och en för sig inte utgör person-
uppgifter, tillsammans ändå kan identifiera en viss fysisk person. 
Konstellationen av uppgifter utgör därmed personuppgifter. 

När det däremot gäller gränsdragningen mellan ”övriga” och 
känsliga personuppgifter återfinns inte någon skrivning om huru-
vida uppgiften ”direkt eller indirekt” avslöjar något av de i artikeln 
angivna förhållandena. I svensk rätt har det dock i flera fall ansetts 
att uppgifter i kombination har utgjort känsliga personuppgifter.22  

Denna svårighet att avgöra om en samling personuppgifter ut-
gör eller kan avslöja känsliga uppgifter kan förväntas vara särskilt 
relevant i forskningssammanhang, särskilt när forskningen under-
söker samband mellan olika variabler.  

                                                                                                                                                               
21 Se särskilt SOU 2016:41, s. 576 ff. 
22 Se exempelvis SOU 2001:100 s. 93 (språkkunskaper i kombination med namn kan avslöja 
etnisk härkomst) och prop. 2008/09:70 s. 142 (passhandlingar innehåller bild som i förening 
med namn och uppgift om medborgarskap kan avslöja såväl ras som etniskt ursprung). 
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7.3.2 Krav på lagstiftning om undantag 

Det nuvarande dataskyddsdirektivet innehåller, som framkommit 
ovan, ingen uttrycklig reglering av undantag från förbudet att be-
handla känsliga personuppgifter för forskningsändamål. I stället har 
den svenska regleringen använt sig av möjligheten till undantag 
enligt artikel 8.4, som förutsätter hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse, samt lämpliga skyddsåtgärder för att medlemsstaterna an-
tingen i sin nationella lagstiftning eller genom ett beslut av tillsyns-
myndigheten ska få besluta ett sådant undantag. 

Dataskyddsförordningen ger däremot en explicit möjlighet till 
undantag för behandling av känsliga personuppgifter för forsk-
ningsändamål i artikel 9.2 j, under förutsättning att behandlingen är 
nödvändig för forskningsändamål och att den sker på grundval av 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i 
proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsent-
liga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser 
om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrera-
des grundläggande rättigheter och intressen. 

Dataskyddsförordningens krav på den nationella lagstiftningen 
för att motsvarande behandling ska vara tillåten är således betydligt 
mer detaljerade än det nuvarande dataskyddsdirektivet. Det saknas 
även möjligheter för tillsynsmyndigheten att i enskilda fall besluta 
om undantag. Det är därför nödvändigt att göra en förutsättnings-
lös bedömning av vad som krävs för att uppfylla förordningens 
krav, utan att förlita sig på den nuvarande nationella lagstiftningens 
förenlighet med nuvarande dataskyddsdirektiv. 

Krav i artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen 

Artikel 9.2 har i relevanta delar följande lydelse: 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller: […] 

j) Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ända-
mål i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller med-
lemsstaternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det efter-
strävade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till 
dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgär-
der för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och 
intressen. 
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Första delen av vår bedömning utgår från hur artikel 9.2 j är formu-
lerad, och går igenom varje led i den formuleringen för sig. Varje 
underrubrik i det följande motsvarar ett led i artikel 9.2 j.  

Behandlingen är nödvändig 

Begreppet ”nödvändig” i det nuvarande dataskyddsdirektivet har 
tolkats som att det, för att en behandling ska anses nödvändig, inte 
krävs att det ska vara faktiskt omöjligt att underlåta behandlingen. 
Kan en uppgift däremot utföras nästan lika enkelt och billigt utan 
att personuppgifter behandlas, kan det inte anses nödvändigt att 
behandla personuppgifterna.23 Begreppets användning i dataskydds-
förordningens artikel 6.1 har analyserats i avsnitt 5.2.2. Utred-
ningen har inte funnit något som tyder på att begreppet ska tolkas 
annorlunda i det nu aktuella sammanhanget. Det torde således inte 
finnas någon anledning att anta att begreppet skulle ha någon annan 
innebörd i dataskyddsförordningen. 

För vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 

En utgångspunkt för bedömningen av vad som utgör forsknings-
ändamål är skäl 159 i dataskyddsförordningen, som bl.a. anger att 
behandling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål 
i denna förordning bör ges en vid tolkning. För utredningens be-
dömning av vad som utgör forskningsändamål hänvisas till kapitel 3 
om begreppen forskning och forskningsändamål.  

På grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt  

Med ”medlemsstaternas nationella rätt” bedömer vi, i enlighet med 
Dataskyddsutredningen, att detta kräver att undantagen föreskrivs 
i nationell rätt (jfr skäl 52).  

                                                                                                                                                               
23 SOU 1997:39 s. 362. 
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Som ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig 
med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd 

Dessa kriterier torde inte ha någon självständig betydelse, utan ut-
gör just en allmän påminnelse om proportionalitetsprincipen samt 
att nationell rätt måste vara förenlig med unionsrätten och vikten 
av detta i bedömningen av undantag reglerade i nationell rätt. Frå-
gan om den föreslagna regleringens proportionalitet behandlas i 
kapitel 13. 

Samt innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för 
att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen 

Ett föreskrivet undantag från huvudregeln att behandling av käns-
liga personuppgifter är förbjuden måste förses med skyddsåtgärder. 
Av artikelns sista led följer att dessa skyddsåtgärder måste föreskrivas 
i unionsrätten eller i den nationella rätten. Den enda skyddsåtgärd 
som regleras i dataskyddsförordningen i någon närmare utsträck-
ning är pseudonymisering, som definieras i artikel 4.5. 

Med åtgärder kan förstås såväl tekniska som organisatoriska 
åtgärder samt det som vi betecknar som rättsliga skyddsåtgärder, 
exempelvis lagkrav på etikprövning eller sekretessbestämmelser. 
Eftersom kravet är att åtgärderna ska finnas reglerade i författning 
är utgångspunkten att det är fråga om åtgärder i form av sådana 
rättsliga skyddsåtgärder, men att dessa i sin tur kan medföra krav 
på tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder behandlas 
mer ingående i kapitel 12. 

Krav i artikel 89.1 

Artikel 89.1 har följande lydelse: 

1. Behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska omfattas av 
lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med denna förordning för den regi-
strerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att 
tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se till att sär-
skilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får in-
begripa pseudonymisering, under förutsättning att dessa ändamål kan 
uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare 
behandling av uppgifter som inte medger eller inte längre medger identi-
fiering av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet. 
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De skyddsåtgärder som krävs av artikel 89.1 behöver enligt artikelns 
lydelse inte införas i nationell rätt. Av skäl 156 framgår dock att 
medlemsstaterna bör införa lämpliga skyddsåtgärder för behand-
lingen av personuppgifter för bl.a. forskningsändamål. 

Kravet på skyddsåtgärder gäller behandling av alla kategorier av 
personuppgifter för forskningsändamål, inte bara känsliga person-
uppgifter. Att det dessutom finns en hänvisning till dessa krav från 
artikel 9.2 j torde inte ha en självständig betydelse, utan i stället ut-
göra en påminnelse om att dessa krav är grundläggande för all person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål. Varje underrubrik i det 
följande motsvarar ett led i artikel 89.1.  

Behandling ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet 
med denna förordning för den registrerades rättigheter och friheter 

Kraven på skyddsåtgärderna är i första hand att de ska vara lämpliga, 
och att de är till just för att skydda den registrerades grundläggande 
rättigheter och friheter. I detta sammanhang kan då särskilt upp-
märksammas att vissa specifika rättigheter i artiklarna 15–18 samt 
21 kan inskränkas just för forskningsändamål, enligt artiklarna 89.2 
samt 17.3 d. Undantagen får dock inte medföra att lämpliga skydds-
åtgärder inte tillämpas. 

Vad gäller lämplighetsbedömningen ställer artikel 32.1 upp ett 
antal kriterier för säkerställande av lämplig säkerhetsnivå, bl.a. ut-
ifrån de risker som behandlingen medför. Dessa behandlas närmare 
i kapitel 12. 

Skyddsåtgärderna ska säkerställa att tekniska och organisatoriska 
åtgärder har införts för att se till att särskilt principen 
om uppgiftsminimering iakttas 

Principen om uppgiftsminimering framgår av artikel 5.1 c och fast-
ställer att uppgifter som inte behöver behandlas för det definierade 
ändamålet inte heller ska behandlas. Det framgår även vidare av 
artikel 25.2 att den personuppgiftsansvarige generellt ska genom-
föra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att, i standard-
fallet, säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för 
varje specifikt ändamål med behandlingen behandlas. I forsknings-
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sammanhang kan det emellertid vara svårt att på förhand avgränsa 
den mängd uppgifter som är adekvata och relevanta. I samman-
hanget bör påpekas att det för bl.a. forskningsändamål går att göra 
undantag från den närliggande principen om lagringsminimering 
enligt artikel 5.1 e, under förutsättning att lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder genomförs. 

Dessa åtgärder får inbegripa pseudonymisering, under förutsättning 
att dessa ändamål kan uppfyllas på det sättet  

Detta krav framhåller pseudonymisering som skyddsåtgärd på ett 
sådant sätt att det finns anledning att i nationell reglering särskilt 
föreskriva att pseudonymisering ska övervägas. Meningens andra 
led tydliggör dock att pseudonymisering inte behöver användas om 
forskningsändamålet inte kan uppfyllas med en sådan skydds-
åtgärd. I avsnitt 12.3.3 beskrivs pseudonymisering närmare, bl.a. i 
vilka fall användandet av denna skyddsåtgärd kan försvåra eller 
omöjliggöra forskning. 

När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare behandling 
av uppgifter som inte medger eller inte längre medger identifiering 
av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet 

Det avslutande kravet i artikel 89.1 får anses vara en påminnelse om 
nödvändighetskravet i artikel 6.1 e och 9.2 j, eftersom behandlingen 
av personuppgifter inte kan anses nödvändig om ändamålet kan 
uppnås med uppgifter som inte längre medger identifiering.  

När forskningsändamålet kan uppnås genom behandling av 
uppgifter som inte längre medger identifiering är det, enligt skäl 26, 
fråga om anonym information, och alltså inte längre fråga om person-
uppgiftsbehandling. I sammanhanget kan uppmärksammas att arti-
kel 89.1 är det enda stället i förordningen där ”further processing” 
översätts med ”vidare behandling” i den svenska versionen. I övriga 
delar av förordningen översätts samma uttryck med ”ytterligare 
behandling” (jfr exempelvis artikel 5.1 b). 
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7.4 Överväganden och förslag 

7.4.1 Tillåten behandling av känsliga personuppgifter 

Utredningens förslag: En bestämmelse ska införas i forsknings-
datalagen som anger att känsliga personuppgifter får med stöd 
av artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen behandlas om behand-
lingen är nödvändig för forskningsändamål och om behandlingen 
har godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning som av-
ser människor. 

 
Som framgått behövs det kompletterande reglering i nationell rätt 
för att behandling av känsliga personuppgifter för forskningsända-
mål ska vara möjlig.  

Utredningen föreslår därför en bestämmelse i forskningsdata-
lagen som tillåter sådan behandling när denna är nödvändig för att 
uppnå ändamålet. Med nödvändig behandling avses detsamma som 
i dataskyddsförordningens artikel 9.2 j. 

Dataskyddsförordningen anger vidare att sådan nationell regler-
ing ska innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder 
för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och 
intressen. Utredningens bedömning av lämplig och särskild skydds-
åtgärd för behandling av känsliga personuppgifter för forsknings-
ändamål behandlas i avsnitt 14.3 i kapitlet om etikprövning av 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. 

7.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi behandlat känsliga personuppgifter, dess bety-
delse i forskningssammanhang och dataskyddsförordningens krav 
på lagstiftning som tillåter behandling av sådana personuppgifter. 
Vi har därefter lämnat ett förslag på en generell tillåtlighetsregel när 
känsliga personuppgifter behandlas för forskningsändamål. Vad 
gäller den huvudsakliga skyddsåtgärd som i dessa fall ska tillämpas 
beskrivs den närmare i kapitel 14. 
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8 Personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. 

8.1 Inledning 

I artikel 10 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) regleras ”per-
sonuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser 
eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder”. Motsvarande 
term i det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) finns i arti-
kel 8.5 och lyder ”uppgifter om lagöverträdelser, brottmålsdomar 
eller säkerhetsåtgärder”. Det framgår inte om någon saklig skillnad 
är avsedd i förordningen jämfört med direktivet. Skillnaden i de 
engelska språkversionerna är ännu mindre, ”personal data relating 
to criminal convictions and offences or related security measures” 
respektive ”data relating to offences, criminal convictions or security 
measures”. Sverige har lämnat in en begäran om rättelse av den 
svenska språkversionen av dataskyddsförordningen till rådet, där 
“överträdelser” föreslås ersättas av “lagöverträdelser som innefattar 
brott”. Någon rättelse har i nuläget inte skett. 

Dataskyddsdirektivets bestämmelser har genomförts genom 
21 § personuppgiftslagen (1998:204), som under rubriken ”Uppgif-
ter om lagöverträdelser m.m.” anger ”personuppgifter om lagöver-
trädelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden”.  

Vi har i det nedanstående valt att använda oss av en förtydli-
gande variant av den beteckning som används i personuppgifts-
lagen, nämligen ”personuppgifter om lagöverträdelser m.m.” 

Vad gäller den nuvarande svenska regleringen infördes ”admi-
nistrativa frihetsberövanden” i begreppet med stöd av direktivets 
möjlighet i artikel 8.5 för medlemsstater att föreskriva att uppgifter 
som rör administrativa sanktioner eller avgöranden i tvistemål också 
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ska behandlas under kontroll av en myndighet. Vi återkommer 
nedan till vilket utrymme förordningen ger för en liknande reglering.  

8.2 Rättsliga förutsättningar 

8.2.1 Nuvarande reglering 

Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. regleras 
i dag i 21 § personuppgiftslagen, som har följande lydelse: 

Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter 
om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. 
    Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för 
forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har god-
känts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. 
    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket. 
    Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första 
stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana 
beslut. 

När dataskyddsdirektivet införlivades i svensk rätt genom person-
uppgiftslagen fanns det ursprungligen en möjlighet när det gällde 
behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål för 
forskare att själva tillämpa en avvägning mellan värdet av forskningen 
och intrånget i den enskildes integritet (avvägningsnormen). Känsliga 
personuppgifter fick behandlas för forsknings- och statistikändamål, 
om behandlingen var nödvändig på sätt som sägs i 10 § personupp-
giftslagen och om samhällsintresset av det forsknings- eller statistik-
projekt där behandlingen ingår klart vägde över den risk för otillbör-
ligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kunde 
innebära. Hade behandlingen godkänts av en forskningsetikkommitté 
skulle de angivna förutsättningarna anses vara uppfyllda. Motsvar-
ande möjlighet fanns inte för uppgifter om lagöverträdelser m.m., 
utan i stället infördes ett bemyndigande för regering och tillsyns-
myndighet att meddela undantag från förbudet för andra än myndig-
heter att behandla sådana uppgifter, antingen i föreskriftsform eller 
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genom beslut om enskilda behandlingar.1 Lagens förarbeten tog inte 
upp frågan om behandling av sådana uppgifter för forskningsändamål. 

Någon förändring ägde inte rum i samband med att etikpröv-
ning infördes vad gäller personuppgiftslagens reglering för person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. För känsliga personuppgifter 
ändrades regleringen så att ett godkännande enligt etikprövnings-
lagen i sig utgjorde tillräcklig grund för att behandla sådana uppgifter. 
Däremot innehöll den nya etikprövningslagen en bestämmelse i 3 § 
som angav att lagen var tillämplig på uppgifter om lagöverträdelser 
m.m. För att behandla sådana uppgifter för forskningsändamål utan 
den registrerades samtycke krävdes därmed dels ett tillämpligt 
undantag meddelat av regeringen eller tillsynsmyndigheten, dels ett 
godkännande enligt etikprövningslagen.2 

När etikprövningslagen ändrades år 2008 infördes en bestämmelse 
i 21 § personuppgiftslagen som tog bort dessa dubbla krav och inne-
bar att personuppgifter om lagöverträdelser m.m. fick behandlas 
för forskningsändamål av andra än myndigheter om behandlingen 
hade godkänts enligt etikprövningslagen.3 Detta motiverades av att 
forskningshuvudmän som inte är myndigheter inte skulle behöva 
såväl beslut av regering eller tillsynsmyndighet om undantag som 
godkännande från etikprövningsnämnd. I sammanhanget uttalades 
även att etikprövning fick anses uppfylla direktivets krav på till-
räckliga skyddsåtgärder, och att det därför inte också behövdes ett 
särskilt undantagsbeslut från regering eller tillsynsmyndighet.4 

Rättspraxis 

EU-domstolen har inte särskilt behandlat dataskyddsdirektivets 
artikel 8.5. Svenska domstolar har i några fall berört frågor om be-
handling av uppgifter om lagöverträdelser m.m. I HFD 2014:32 
rörde frågan domstols publicering av uppropslistor i bl.a. brottmål 
på internet. I NJA 2015 s. 180 var fråga om privat behandling av 
uppgifter om brott. Slutligen berördes i HFD 2016:8 tillsynsmyndig-

                                                                                                                                                               
1 Prop. 1997/98:44 s. 73 f. 
2 Prop. 2002/03:50 s. 102 och 112. 
3 Lag (2008:187) om ändring i personuppgiftslagen (1998:204). 
4 SOU 2005:78 s. 70 f. (det är dock värt att notera att direktivet ställer kravet att skyddsåtgärder 
ska vara ”lämpliga och särskilda”, inte ”tillräckliga”). 
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hetens möjlighet att meddela undantag från förbud att behandla 
uppgifter om lagöverträdelser. Inget av dessa mål tar dock särskilt 
sikte på behandling av uppgifter om lagbrott för just forsknings-
ändamål. Sammanfattningsvis har svenska domstolar tolkat det tillåtna 
utrymmet för behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m. 
relativt snävt. 

8.2.2 Dataskyddsförordningen 

Personuppgifter om lagöverträdelser m.m. regleras i dataskydds-
förordningens artikel 10, som har följande lydelse: 

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och 
överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt 
artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då be-
handling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och fri-
heter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål 
får endast föras under kontroll av en myndighet. 

Skäl 97 i dataskyddsförordningen anger bl.a. att när den person-
uppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet 
består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av 
personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål 
och överträdelser, bör en person med sakkunskap i fråga om data-
skyddslagstiftning och -förfaranden bistå den personuppgiftsansva-
rige eller personuppgiftsbiträdet för att övervaka den interna efter-
levnaden av denna förordning. 

Till skillnad från regleringen av känsliga personuppgifter i artikel 9 
i dataskyddsförordningen finns ingen uttömmande uppräkning av 
tillåtna ändamål i artikel 10. Bestämmelser om behandling för forsk-
ningsändamål är möjliga i nationell lagstiftning, precis som alla andra 
ändamål, under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder är fast-
ställda.  

Behandlingen måste dock alltjämt, som vid all behandling av 
personuppgifter för forskningsändamål, uppfylla samtliga allmänna 
principer som följer av artikel 5, och det måste finnas en rättslig 
grund för behandlingen enligt artikel 6. 

En viktig begränsning av dataskyddsförordningens definition, 
jämfört med det nuvarande dataskyddsdirektivet, är att endast fäll-
ande domar i brottmål omfattas. Friande domar i brottmål faller 
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därmed utanför definitionen. I praktiken synes det dock vanskligt 
att dra en sådan gräns. Uppgifter som förekommer i en friande 
brottmålsdom kan ofta fortfarande utgöra uppgifter om överträdel-
ser, exempelvis i de fallen där den friande domen bygger på att pre-
skription inträtt.  

Dataskyddsdirektivet inkluderar ”lagöverträdelser” i definitionen, 
medan dataskyddsförordningen endast hänvisar till ”överträdelser”. 
Någon förändring i sak torde dock inte vara avsedd.5 I svensk rätt 
har faktiska iakttagelser av en persons handlande inte ansetts utgöra 
uppgifter om lagöverträdelser,6 men däremot uppgifter om miss-
tankar i de fall som ligger nära faktiska iakttagelser.7 

För att forskningsaktörer som inte är myndigheter alls ska kunna 
behandla uppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsända-
mål måste alltså detta tillåtas i unionsrätten eller nationell rätt.  

8.2.3 Regleringen i 2016 års dataskyddsdirektiv 

Personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter 
i syfte att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verk-
ställa straff, inkluderande skydd mot samt förebyggande av hot mot 
den allmänna säkerheten är undantagna från dataskyddsförordning-
ens tillämpningsområde.8 För sådan behandling är i stället 2016 års 
dataskyddsdirektiv tillämpligt.9 Direktivet får betydelse för forsk-
ningen eftersom det kommer vara direktivet som styr hur dessa 
myndigheter får lämna ut uppgifter för forskningsändamål. Den 
utredning (Ju 2016:06) som tillsattes för att föreslå hur detta direk-
tiv ska genomföras i svensk rätt har bl.a. haft i uppdrag att lämna 
förslag till en ny ramlagstiftning för skydd av personuppgifter inom 
direktivets tillämpningsområde.10 Utredningen överlämnade betän-
kandet Brottsdatalag (SOU 2017:29) till regeringen den 5 april 2017. 

                                                                                                                                                               
5 SOU 2017:39 avsnitt 11.3. 
6 SOU 1997:39 s. 380. 
7 Datainspektionens beslut 2005-08-30, dnr 1020-2005 och 2011-05-11, dnr 1563-2010, se 
även HFD 2016:8. 
8 Se artikel 2.2 d i dataskyddsförordningen. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att 
förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF. 
10 Dir. 2016:21. 
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8.2.4 Dataskyddsutredningens förslag 

Av våra direktiv framgår bl.a. följande: 

Dataskyddsutredningen har i uppdrag att analysera i vilken utsträck-
ning det bör införas regler i den kompletterande generella regleringen 
som tillåter behandling av uppgifter om lagöverträdelser som inte sker 
under kontroll av en officiell myndighet.11 

Dataskyddsutredningen har gjort bedömningen att den möjlighet 
för regering eller tillsynsmyndighet att meddela undantag från för-
budet att behandla uppgifter om lagöverträdelser m.m. som i dag 
finns i 21 § tredje och fjärde stycket personuppgiftslagen ska kvarstå. 

Dataskyddsutredningen har vidare gjort bedömningen att det 
inte finns stöd i förordningen för att föreskriva ett förbud för andra 
än myndigheter mot behandling av personuppgifter om administra-
tiva frihetsberövanden. Sådana uppgifter ingår i dag i tillämpnings-
området för 21 § personuppgiftslagen. 

8.3 Kraven på behandlingen och lagstiftningen 

Vi analyserar i denna del de krav som framställs i dataskyddsförord-
ningens artikel 10, led för led. Varje underrubrik i det följande 
motsvarar ett led i artikel 10. 

Får endast utföras under kontroll av myndighet 

I förarbetena till motsvarande bestämmelser i personuppgiftslagen 
uttalades bl.a. att myndigheter mycket ofta behöver hantera upp-
gifter om lagöverträdelser m.m. för att kunna fullgöra de samhälls-
uppdrag som lagts på dem, och att myndigheter får hantera denna 
typ av uppgifter i sådan mån som framgår av de föreskrifter som 
reglerar respektive myndighets verksamhet.12 Det framgår inte från 
förordningen att tillåten behandling är begränsad till behandling i 
samband med myndighetsutövning. Vår bedömning är därför att 
behandling även för forskningsändamål under kontroll av myndig-
het kan falla in under tillåten behandling enligt huvudregeln. Som 
alltid gäller dock att kraven i både artikel 5 och 6 måste vara upp-
fyllda. 
                                                                                                                                                               
11 Dir. 2016:65 s. 11. 
12 SOU 1997:39 s. 382. 
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Eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten 
eller medlemsstaternas nationella rätt 

Motsvarande reglering finns i artikel 8.5 i nuvarande dataskydds-
direktivet, men direktivet ger endast möjlighet att föreskriva tillå-
ten behandling i nationell rätt.  

Där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter 
och friheter fastställs. 

Motsvarande formulering i artikel 8.5 i dataskyddsdirektivet är 
”som innehåller lämpliga och specifika skyddsåtgärder”. Det framgår 
inte om ändringen från ”lämpliga och specifika” till endast ”lämp-
liga” är avsedd att utgöra någon reell skillnad. Frågan om direkti-
vets ramar för undantag utreddes inte särskilt inför införandet av 
personuppgiftslagen.13  

Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål 
får endast föras under kontroll av en myndighet 

Begränsningen av möjligheten till undantag vad gäller förbudet för 
annan än myndighet att föra fullständigt register över fällande domar 
i brottmål är i princip oförändrat jämfört med nuvarande data-
skyddsdirektiv.14 Det framgår inte på vilket sätt ett register kan vara 
fullständigt – är ett register som har fällande brottmålsdomar för 
samtliga domstolar i medlemsstaten under en begränsad tidsperiod 
”fullständigt” i förordningens betydelse, eller hur mycket historisk 
information krävs? Är ett register över samtliga överinstansers fäll-
ande brottmålsdomar fullständigt, eller krävs även samtliga under-
instanser? Vad gäller svenska förhållanden finns ingen myndighet 
som har ett fullständigt register om man kräver fullständighet både 
vad gäller tidsperioder och instanser. Däremot strävar flera kommersi-
ella rättsinformationsdatabaser efter att erbjuda samtliga domar.15 
                                                                                                                                                               
13 SOU 1997:39 s. 381. 
14 Lydelsen i artikel 8.5 i nuvarande dataskyddsdirektiv är ”Ett fullständigt register över brott-
målsdomar får dock föras endast under kontroll av en myndighet” – jämfört med artikel 10 i 
dataskyddsförordningen har endast ordet ”dock” strukits. 
15 Pressmeddelande från InfoTorg: ”Förutom att tjänsten innehåller samtliga domar från de 
högsta instanserna samt hovrätts- och kammarrättsavgöranden kommer InfoTorg Juridik att 
under våren 2012 utökas med fler domar från tingsrätterna. Vi får en totalteckning på även brott- 
och tvistemål vilket är mycket efterfrågat.”, www3.infotorg.se/Kampanjer/Forbattringar-i-
InfoTorg-Juridik-2012/ 
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I sammanhanget kan även uppmärksammas ”Rådets slutsatser 
om uppmaning att införa European Case Law Identifier (ECLI) 
och en minimiuppsättning enhetliga metadata för rättspraxis”,16 
som bl.a. förordar att ett gemensamt gränssnitt i den europeiska 
e-juridikportalen införs, och att det via detta gränssnitt ska vara möj-
ligt att göra alla medlemsstaternas tillhandahållna rättsliga avgöranden 
sökbara.17 

8.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: En bestämmelse ska införas i forsknings-
datalagen som anger att personuppgifter som rör fällande domar 
i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straff-
processuella tvångsmedel får med stöd av artikel 10 i dataskydds-
förordningen behandlas för forskningsändamål av andra än myn-
digheter om behandlingen är nödvändig för forskningsändamål 
och har godkänts enligt lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor.  

 
Som framgått behövs kompletterande reglering i nationell rätt för 
att behandling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för 
forskningsändamål av andra än myndigheter ska vara möjlig. 

Utredningen föreslår därför en bestämmelse i forskningsdata-
lagen som tillåter sådan behandling när denna är nödvändig för att 
uppnå forskningsändamålet. Artikel 10 innehåller inte något krav på 
att behandlingen ska vara nödvändig, detta följer dock av artikel 6.1 e. 

Sådan reglering ska vidare innehålla bestämmelser om lämpliga 
skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter. Utred-
ningens bedömning av lämplig skyddsåtgärd för behandling av person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål behand-
las i avsnitt 14.3 i kapitlet om etikprövning av personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål. 

Tillämpningsområdet för artikel 10 är, som ovan beskrivits, 
snävare än för nuvarande reglering i 21 § personuppgiftslagen. 

                                                                                                                                                               
16 Detta inkluderar bl.a. uppgifter om domstolens fullständiga namn, territoriell behörighet, 
avgörandedatum, språk, och typen av avgörande. 
17 EUT C 127, 29.4.2011, s. 1–7, punkt 17. 
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Framför allt faller friande domar i brottmål samt uppgifter om 
administrativa frihetsberövanden utanför tillämpningsområdet för 
artikel 10. Att i vår kompletterande reglering till dataskyddsförord-
ningen använda tillämpningsområdet för artikel 10 innebär att be-
handling av vissa personuppgifter som i dag omfattas av särskilda 
skyddsåtgärder enligt 21 § personuppgiftslagen inte är förenade 
med samma skydd. Vi anser inte att en sådan försämring av den 
registrerades skydd är befogat, även med beaktande av intresset av 
en harmoniserad reglering av persondataskyddet. Vi anser vidare att 
det går att införa krav på sådana särskilda skyddsåtgärder även för 
behandling av uppgifter som faller utanför tillämpningsområdet för 
artikel 10, med stöd av nationell rätt i form av etikprövningslagen, 
se utredningens överväganden och förslag i avsnitt 14.4.5.  

8.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi behandlat personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m., hur detta begrepp har förändrats gentemot dagens reglering, 
och vilka förutsättningar som gäller för forskning som innefattar 
behandling av sådana personuppgifter. Vi har därefter lämnat ett 
förslag på en tillåtlighetsregel när sådana personuppgifter behandlas 
av andra än myndigheter för forskningsändamål. Vad gäller den 
huvudsakliga skyddsåtgärd som i dessa fall ska tillämpas beskrivs 
den närmare i kapitel 14. 
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9 Personnummer 
och samordningsnummer 

9.1 Inledning 

Personnummer eller samordningsnummer utgör formellt sett inte 
känsliga personuppgifter, men har ända sedan datalagen (1973:289) 
specialreglerats i samband med personuppgiftsbehandling. Reger-
ingen har i äldre förarbeten uttalat att själva personnumret inte i sig 
är en integritetskränkande uppgift, men att viss användning av det, 
såsom samkörning av register och liknande, kan uppfattas som integri-
tetskränkande. Regeringen har också uttalat att ”onödig” användning 
ska betraktas som ett integritetsintrång.1 

För forskningens behov har personnummersystemet möjliggjort 
inte minst avancerad registerforskning med exempelvis insamlat 
forskningsmaterial, som tack vare personnummer kan kombineras 
med information från myndighetsregister, och historiska uppgifter 
som kan användas för nytillkomna frågeställningar med tillförande 
av ny information insamlad från de registrerade. Viktiga frågeställ-
ningar kan därmed belysas snabbt och kostnadseffektivt med hjälp 
av redan insamlat material.2 Samtidigt har det utvecklats en praxis 
som innebär att personnummerhantering omgärdas av omfattande 
skyddsåtgärder, med registerhållande myndigheter som ofta undvi-
ker att lämna ut personnummer direkt till forskare, för att i stället 
ersätta dessa med exempelvis löpnummer eller andra identifierare 
som inte kan härledas till personnumret. 

                                                                                                                                                               
1 Prop. 1990/91:60 s. 69. 
2 SOU 2014:45 s. 103. 
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9.2 Rättsliga förutsättningar 

9.2.1 Nuvarande reglering 

Det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) innehåller inte 
några regler om personnummer eller samordningsnummer som är 
tvingande för medlemsstaterna. Artikel 8.7 i dataskyddsdirektivet 
anger dock att medlemsstaterna ska bestämma på vilka villkor ett 
nationellt identifikationsnummer eller andra vedertagna identifie-
rare får behandlas.  

Artikel 8.7 har genomförts genom 22 § personuppgiftslagen 
(1998:204), som anger att personnummer eller samordningsnum-
mer endast får behandlas med samtycke eller när det är klart moti-
verat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en 
säker identifiering, eller något annat beaktansvärt skäl. Regeringen 
har i 50 § c samma lag bemyndigats att meddela närmare föreskrifter 
om hur och när personnummer eller samordningsnummer får be-
handlas. 

Det saknas särskild reglering kring behandling av personnum-
mer för just forskningsändamål. Personnummer är inte heller en 
kategori av uppgifter som enligt 3 § lagen (2003: 460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) med-
för särskilt krav på etikprövning när personuppgifter behandlas för 
forskningsändamål. 

9.2.2 Dataskyddsförordningen 

Artikel 87 i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) motsvarar arti-
kel 8.7 i det nuvarande dataskyddsdirektivet och anger att medlems-
staterna får närmare bestämma på vilka särskilda villkor ett natio-
nellt identifikationsnummer eller något annat vedertaget sätt för 
identifiering får behandlas. Sådana uppgifter får i sådana fall endast 
användas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder. 

9.2.3 Dataskyddsutredningens förslag 

Dataskyddsutredningen föreslår en generell reglering som motsva-
rar dagens bestämmelse i personuppgiftslagen, med identiska krite-
rier för när personnummer och samordningsnummer får behandlas. 
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Dataskyddsutredningen föreslår även att regeringen ska bemyndi-
gas att meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall behandling av 
personnummer och samordningsnummer är tillåten, vilket även det 
motsvarar det bemyndigande som återfinns i personuppgiftslagen.3 

9.3 Överväganden 

Den reglering som Dataskyddsutredningen föreslår innehåller samma 
direkt tillämpliga villkor som återfinns i gällande lagstiftning. Dessa 
villkor torde vara uppfyllda i vissa forskningssammanhang. 

Den föreslagna regleringen innehåller, likt den nuvarande, ett 
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall använd-
ning av personnummer är tillåten. Datainspektionen har tidigare inte 
meddelat sådana föreskrifter, men regeringen har i förordningsform 
beslutat vissa registerförfattningar som särskilt anger att person-
nummer får behandlas. 

Vi gör bedömningen att rättsläget för användning av person-
nummer för forskningsändamål inte ändras i och med Dataskydds-
utredningens föreslagna bestämmelser. Jämfört med i dag är det 
samma villkor som ska uppfyllas för att behandling av personnum-
mer ska vara tillåten, och regeringen samt tillsynsmyndigheten har 
samma möjligheter som tidigare att meddela specialreglering i form 
av registerförfattningar eller för vissa typer av behandlingar. Något 
behov av ytterligare kompletterande nationell reglering finns därmed 
inte. 

9.4 Sammanfattning 

Beroende på forskningens inriktning och metodik kan behandling 
av personnummer vara central. Samtidigt har behandling av person-
nummer sedan länge betraktats som något som om möjligt bör und-
vikas av integritetshänsyn. 

Utredningen anser att den reglering som Dataskyddsutred-
ningen föreslår, och som väsentligen överensstämmer med dagens 

                                                                                                                                                               
3 SOU 2017:39 avsnitt 12.4. 
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reglering, är ändamålsenlig och att de villkor som ställs upp för när 
behandling av personnummer är tillåten även stämmer överens med 
forskningens generella behov. 

Utredningen finner därför inte något behov av att föreslå kom-
pletterande lagstiftning i denna del. 
 



 

215 

10 Vissa begränsningar 
av registrerades rättigheter 

10.1 Inledning 

I tredje kapitlet (artiklarna 12–23) i dataskyddsförordningen (EU 
2016/679) anges den registrerades rättigheter i samband med att 
personuppgifter behandlas. Dessa rättigheter kan under vissa förut-
sättningar begränsas.  

Om personuppgifter behandlas för bl.a. forskningsändamål får 
det, enligt artikel 89.2 i dataskyddsförordningen, i unionslagstift-
ningen eller medlemsstaternas nationella lagstiftning föreskrivas 
om undantag från den registrerades rättigheter i artiklarna 15, 16, 
18 och 21 med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som av-
ses i artikel 89.1.  

10.1.1 Utredningens uppdrag 

Det är av stor vikt att bestämmelserna som reglerar personuppgifts-
behandling för forskningsändamål ger goda förutsättningar för 
forskningen, samtidigt som den registrerades fri- och rättigheter 
beaktas. Detta för att upprätthålla integritetsskyddet i samband med 
forskning, inte minst för dem som deltar i forskningsprojekt. 

Utredningen har mot denna bakgrund i uppdrag att analysera 
om det, utöver den generella reglering på nationell nivå som Data-
skyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår, finns ett behov av undan-
tag från de bestämmelser i dataskyddsförordningen som reglerar 
den registrerades rättigheter vid behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål och hur sådana undantag i så fall bör utformas. 
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10.1.2 Dataskyddsutredningens förslag 

Dataskyddsutredningen föreslår undantag från registrerades rättig-
heter med stöd av två olika artiklar i dataskyddsförordningen.  

För det första har Dataskyddsutredningen analyserat behovet av 
att göra undantag i syfte att säkerställa vissa särskilt viktiga intressen 
i enlighet med artikel 23.1. Det rör sig om undantag för den natio-
nella säkerheten (punkt a), försvaret (punkt b), den allmänna säker-
heten (punkt c), åtgärder med anknytning till brottsbekämpning 
(punkt d), viktiga mål av generellt allmänt intresse (punkt e), skydd av 
rättsväsendet (punkt f), etiska regler för lagreglerade yrken (punkt g), 
vissa tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktioner (punkt h), skydd 
av den registrerades eller andras rättigheter och friheter (punkt i) samt 
verkställighet av civilrättsliga krav (punkt j). 

Med stöd av ovanstående föreslår Dataskyddsutredningen gene-
rella undantag från rätten till tillgång för uppgifter som på grund av 
sekretess eller tystnadsplikt inte får lämnas ut till den registrerade, 
att rätten till registerutdrag inte ska omfatta uppgifter som behandlas 
i löpande text som utgör utkast eller minnesanteckning (med vissa 
undantag), samt att regeringen ska bemyndigas att meddela före-
skrifter om ytterligare undantag från vissa av förordningens skyl-
digheter och rättigheter.1 

För det andra har Dataskyddsutredningen analyserat behovet av 
undantag från registrerades rättigheter enligt artikel 89.2 och 89.3 
när personuppgifter behandlas för statistiska ändamål respektive 
arkivändamål av allmänt intresse. 

Vad gäller behandling för statistiska ändamål finner Dataskydds-
utredningen att det inte bör införas något generellt undantag från 
registrerades rättigheter, samt uttalar att vid behov, och om det be-
döms vara lämpligt, bör sådana undantag i stället införas i sektors-
specifika författningar. 

Vad gäller behandling för arkivändamål föreslår Dataskydds-
utredningen att rätten till s.k. registerutdrag inte heller i fortsätt-
ningen bör omfatta personuppgifter i arkivmaterial som tagits emot 
för förvaring av Riksarkivet eller andra arkivmyndigheter, om det 
visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt 
stor arbetsinsats att lämna sådan information. Vidare föreslår man 

                                                                                                                                                               
1 SOU 2017:39 avsnitt 13.4. 
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att en arkivmyndighet inte ska behöva rätta eller komplettera person-
uppgifter i arkivmaterial som tagits emot för förvaring av myndig-
heten, eller behöva begränsa behandlingen av personuppgifterna. 
Slutligen föreslår man att rätten att göra invändningar inte ska gälla 
vid arkivmyndigheters behandling av personuppgifter i arkivmaterial 
som tagits emot för förvaring av myndigheten.2 Dataskyddsutred-
ningen föreslår att dessa undantag från registrerades rättigheter in-
förs i svensk lagstiftning med stöd av artikel 89.3. 

10.2 Rättsliga förutsättningar 

Detta avsnitt inleds med en översikt över i vilken utsträckning det 
är möjligt att i nationell rätt göra undantag från de rättigheter som 
enligt dataskyddsförordningens tredje kapitel tillkommer de registre-
rade. Dessa motsvarar till stor del de rättigheter som anges i det nu-
varande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) samt personuppgiftslagen 
(1998:204).  

Vad gäller just behandling för forskningsändamål finns grunden 
för undantag i bl.a. nationell lagstiftning i artikel 89.2 i dataskydds-
förordningen, som ger en möjlighet att göra undantag i vissa, upp-
räknade, rättigheter. Även i det nuvarande dataskyddsdirektivet 
och i personuppgiftslagen finns möjligheten att göra undantag från 
dessa rättigheter för bl.a. forskningsändamål. 

Avsnittet avslutas med en genomgång av vilka direkt tillämpliga 
möjligheter att göra undantag från den registrerades rättigheter som 
följer direkt av dataskyddsförordningen. 

10.2.1 Möjligheter att göra undantag från vissa rättigheter 
i nationell rätt 

De rättigheter som omfattas av möjligheten till undantag i nationell 
rätt genom artikel 89.2 i dataskyddsförordningen är följande. 

 Rätt till tillgång (tidigare ofta kallad rätt till registerutdrag). Enligt 
artikel 15 har den enskilde rätt att få veta om den personuppgifts-
ansvarige behandlar uppgifter om den enskilde, och i så fall vilka 
uppgifter som behandlas, samt annan information om behand-
lingen. 

                                                                                                                                                               
2 SOU 2017:39 avsnitt 14.4.5. 
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 Rätt till rättelse. Enligt artikel 16 har den registrerade rätt att få 
felaktiga personuppgifter rättade, och även att få ofullständiga 
personuppgifter kompletterade.  

 Rätt till begränsning av behandling (motsvarar vad som tidigare 
kallats blockering). Enligt artikel 18 har den registrerade i vissa 
uppräknade situationer rätt att begära att behandlingen av dennes 
uppgifter begränsas. Enligt artikel 4.3 avses med uttrycket ”be-
gränsning av behandling” att lagrade personuppgifter markeras 
med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.3 

 Rätt att göra invändningar. Enligt artikel 21 har den registrerade 
rätt att göra invändningar mot behandling av dennes personupp-
gifter på vissa rättsliga grunder, bl.a. allmänt intresse, av skäl 
som hänför sig till den registrerades specifika situation. 

Undantag från dessa rättigheter får enligt artikel 89.2 endast före-
skrivas i den utsträckning som sådana rättigheter sannolikt kom-
mer att göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de sär-
skilda ändamålen med behandlingen och sådana undantag krävs för 
att uppnå dessa ändamål. 

Även vissa av de övriga rättigheterna kan påverkas av regler i 
nationell rätt. Den rätt till information som den registrerade har 
när personuppgifterna inte erhållits från denne enligt artikel 14 ska 
inte tillämpas i den mån erhållande eller utlämnande av uppgifter 
föreskrivs i bl.a. nationell rätt, eller om personuppgifterna måste 
förbli konfidentiella till följd av tystnadsplikt (inbegripet lagstad-
gad sekretess) enligt bl.a. nationell rätt. Utöver detta innehåller 
artikel 14.5 även direkt tillämpliga undantag som behandlas i följ-
ande underavsnitt. 

Rätten till radering enligt artikel 17 ska inte gälla i den utsträck-
ning behandlingen är nödvändig för att uppfylla bl.a. en rättslig 
förpliktelse. Även denna artikel innehåller i 17.3 direkt tillämpliga 
undantag vilka behandlas i det följande. 

Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på 
automatiserad behandling, inbegripet profilering enligt artikel 22, 

                                                                                                                                                               
3 Detta kan framstå som en cirkeldefinition. Den engelska språkversionen definierar mot-
svarande uttryck på följande sätt: ”’restriction of processing’ means the marking of stored 
personal data with the aim of limiting their processing in the future”. 
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ska inte tillämpas om ett sådant beslut är tillåtet i bl.a. nationell rätt 
och denna reglering fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen. 

10.2.2 Direkt tillämpliga möjligheter att göra undantag 
från den registrerades rättigheter 

Vissa av de registrerades rättigheter, så som de anges i artiklarna 
13–22 har direkt tillämpliga undantag i själva förordningen. När 
sådana undantag finns anges de i sista punkten i respektive artikel. 

När personuppgifterna samlas in från den registrerade har denne 
rätt att bli informerad i enlighet med artikel 13. Denna rättighet ska 
dock inte tillämpas om den registrerade redan förfogar över denna 
information. 

När personuppgifterna som behandlas inte har erhållits från den 
registrerade har denne rätt till information i enlighet med artikel 14. 
I artikelns punkt 5 anges dock ett stort antal undantag från den 
rättigheten, exempelvis om ett sådant tillhandahållande av informa-
tion visar sig vara omöjligt eller skulle medföra en oproportionell 
ansträngning, särskilt vad gäller behandling för bl.a. forsknings-
ändamål. När det är fråga om forskning baserad på befolknings-
register kan antalet registrerade vara mycket stort, eller baseras på 
uppgifter insamlade långt innan de ska användas i forskningen, och 
därför göra ett tillhandahållande oproportionerligt ansträngande. 
I praktiken har etikprövningsnämnder i vissa sådana fall meddelat 
villkor att information om behandlingen ska spridas på annat sätt, 
exempelvis genom annonsering eller via forskningsprojektets hem-
sida. 

Rätten att bli raderad enligt artikel 17 innehåller en direkt tillämplig 
möjlighet till undantag om det är nödvändigt för bl.a. forsknings-
ändamål (artikel 17.3 d).  

Slutligen saknas helt möjlighet att i nationell lagstiftning göra 
undantag från den personuppgiftsansvariges anmälningsskyldighet 
(artikel 19) samt rätten till dataportabilitet (artikel 20) när uppgifter 
behandlas för forskningsändamål. När uppgifter behandlas för arkiv-
ändamål kan nationell lagstiftning dock innehålla undantag från 
även dessa skyldigheter och rättigheter (artikel 89.3). 
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10.2.3 Rättigheter när den enskilde inte kan identifieras 

En viktig och direkt tillämplig grundregel i dataskyddsförordningen 
är att den personuppgiftsansvarige inte ska behöva bevara, förvärva 
eller behandla ytterligare information för att identifiera den regi-
strerade endast i syfte att följa förordningen (artikel 11, jfr även 
skäl 57). Det är vanligt att det saknas direkt identifierande uppgif-
ter i sådana personuppgifter som behandlas för forskningsändamål, 
exempelvis när uppgifterna kodats eller pseudonymiserats. Detta 
medför att den personuppgiftsansvarige i dessa fall saknar sådana 
uppgifter som gör det möjligt att exempelvis göra registerutdrag 
eller ens avgöra om uppgifter om en identifierad person behandlas. 

Enligt andra punkten i artikel 11 ska den personuppgiftsansvarige, 
om denne kan visa att han eller hon inte är i stånd att identifiera 
den registrerade, om möjligt informera den registrerade om detta. 
Denna informationsskyldighet får antas röra det fall när den registre-
rade kontaktar den personuppgiftsansvarige i syfte att utöva sina 
rättigheter. 

Om den personuppgiftsansvarige kan visa att denne inte är 
i stånd att identifiera den registrerade ska artiklarna 15–20 inte 
gälla, förutom om den registrerade tillhandahåller ytterligare infor-
mation som gör identifieringen möjlig. 

10.2.4 Andra möjligheter till undantag för särskilda ändamål 

Det är möjligt att i nationell lagstiftning begränsa tillämpnings-
området för de skyldigheter och rättigheter som föreskrivs i bl.a. 
kapitel 3 med stöd av artikel 23.1. Detta under förutsättning att 
sådana begränsningar sker med respekt för andemeningen i de 
grundläggande rättigheterna och friheterna och utgör en nödvändig 
och proportionell åtgärd i ett demokratiskt samhälle i syfte att 
säkerställa vissa i artikeln uppräknade mål. Forskningsändamål och 
närliggande mål återfinns inte i denna uppräkning, även om forsk-
ning i vissa fall torde utgöra ett sådant viktigt mål av allmänt intresse 
som avses i artikel 23.1 e. Som angivits ovan har Dataskyddsutred-
ningen funnit anledning att med stöd av artikel 23.1 föreslå ett antal 
bestämmelser som begränsar de registrerades rättigheter i viss ut-
sträckning.  
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10.3 De aktuella rättigheterna, och behov av att göra 
undantag från dem 

10.3.1 Artikel 15 – Rätt till tillgång (registerutdrag) 

Innehållet i rättigheten 

Den registrerade har enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen rätt 
att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida person-
uppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i 
så fall få tillgång till personuppgifterna, samt även bl.a. information 
om ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter 
som behandlingen gäller m.m. Denna rättighet benämns i förord-
ningen som en ”rätt till tillgång”. Motsvarande rättighet i dataskydds-
direktivet och personuppgiftslagen har, utifrån den äldre datalagens 
(1973:289) begreppsanvändning, betecknats som en rätt till register-
utdrag.4 

Rättigheten innebär att den personuppgiftsansvarige på begäran 
av den registrerade ska ge denne bekräftelse på huruvida person-
uppgifter som rör honom eller henne behandlas och i så fall förse 
honom eller henne med en kopia av uppgifterna, samt viss, i arti-
keln föreskriven, information om behandlingen. För eventuella 
ytterligare kopior som den registrerade begär får den personupp-
giftsansvarige ta ut en rimlig avgift. Om den registrerade gör begäran 
i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektro-
niskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär 
något annat (dock ska denna rätt inte inverka menligt på andras 
rättigheter och friheter). Denna rätt bör kunna utövas av den regi-
strerade med rimliga intervall (skäl 63). Om en begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, får 
dock den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift eller vägra att 
tillmötesgå begäran. Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa 
att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig (artikel 12.5). 

                                                                                                                                                               
4 Prop. 1997/98:44 s. 80. 
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Nuvarande reglering 

En motsvarande rättighet regleras i artikel 12 i det nuvarande data-
skyddsdirektivet, vilken har genomförts genom 26 § personupp-
giftslagen. Dataskyddsförordningens reglering innebär i jämförelse 
med äldre bestämmelser en utökad rätt till information om lagrings-
tid, rätten till rättelse, radering, begränsning av behandling och in-
vändning mot behandling, rätten att inge klagomål till en tillsyns-
myndighet samt vissa uppgifter vid överföring till tredjeland. 
Bestämmelserna i artikel 12 i dataskyddsförordningen om i vilken 
form informationen ska lämnas samt vilka åtgärder som kan vidtas 
vid en begäran som är ogrundad eller orimlig är nya. 

Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige 
på begäran, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter 
senast en månad efter att ha mottagit begäran tillhandahålla den 
registrerade information om de åtgärder som vidtagits. Denna period 
får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande 
av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. 
Den personuppgiftsansvarige ska underrätta den registrerade om en 
sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits 
samt ange orsakerna till förseningen (artikel 12.3) Någon motsva-
rande angiven tidsgräns finns inte angiven i det nuvarande data-
skyddsdirektivet, som endast anger att informationen ska ges utan 
större tidsutdräkt. När bestämmelsen genomfördes i 26 § person-
uppgiftslagen angavs att information skulle lämnas inom en månad 
efter ansökan, eller fyra månader om särskilda skäl fanns. 

Behov av undantag 

Utredningens bedömning: Det behövs inga ytterligare undan-
tag från rätten till tillgång utöver de undantag som Dataskydds-
utredningen föreslår när personuppgifter behandlas för forsk-
ningsändamål. 

 
Rätten till tillgång gäller, som ovan angivet, inte om den person-
uppgiftsansvarige kan visa att denne inte kan identifiera den en-
skilde, vilket torde vara vanligt när personuppgiftsbehandling sker 
med pseudonymiserade uppgifter. 
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I samband med viss forskning kan det tänkas att det kan inverka 
negativt på antingen forskningen eller den registrerade om denne 
kan få ut de uppgifter som behandlas. Så kan exempelvis vara fallet i 
samband med etablerade eller misstänkta medicinska diagnoser 
eller värden på prover som den registrerade är omedveten om av 
skäl som hänför sig till pågående behandling eller den registrerades 
allmänna välbefinnande. Sådana uppgifter torde regelmässigt om-
fattas av sekretess med stöd av 25 kap. offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) (OSL). Det kan också vara fråga om information 
som kräver tolkning för att bli begriplig för den registrerade och 
där sådant tolkningsbistånd skulle innebära en oproportionerlig an-
strängning för den personuppgiftsansvarige.  

Det bör understrykas att den enskilde i motsvarande situation i 
samband med sjukvård inte alltid har en ovillkorlig rätt att få till-
gång till sina egna uppgifter om det med hänsyn till ändamålet med 
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte 
lämnas ut till denne (25 kap. 6 § OSL). 

Av det direkt tillämpliga undantaget i artikel 14.5 d i dataskydds-
förordningen följer att den personuppgiftsansvarige inte på eget 
initiativ behöver tillhandahålla information till den registrerade om 
uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Som ovan an-
givet föreslår Dataskyddsutredningen en motsvarande reglering för 
rätten till tillgång enligt artikel 15. Enligt det föreslagna undantaget 
ska artikel 13–15 inte gälla sådana uppgifter som den personupp-
giftsansvarige inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller 
annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av 
författning. Undantaget ska även gälla för personuppgiftsansvariga 
som inte är myndigheter vad gäller sådana uppgifter som hos en 
myndighet skulle ha varit sekretessbelagda enligt OSL.5  

I andra situationer, där det går att identifiera den enskilde vars 
uppgifter behandlas, eller när en sådan identifiering kan ske med 
hjälp av kompletterande uppgifter som den enskilde tillhandahåller 
i samband med att denne utövar sina rättigheter, gör utredningen 
bedömningen att denna rättighet kan och bör respekteras. 
  

                                                                                                                                                               
5 SOU 2017:39 avsnitt 13.4.1. 
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Med hänsyn till den befintliga sekretessregleringen, som med 
Dataskyddsutredningens förslag gäller framför denna rätt till tillgång, 
gör utredningen bedömningen att inget ytterligare behov av begräns-
ning av denna rättighet finns. 

10.3.2 Artikel 16 – Rätt till rättelse 

Innehållet i rättigheten 

Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har den registrerade rätt 
att få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade. 
Det finns också en möjlighet att, med beaktande av ändamålet med 
behandlingen, få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bl.a. 
genom att tillhandahålla ett kompletterande yttrande. I samman-
hanget bör uppmärksammas att korrekta och om nödvändigt upp-
daterade uppgifter är en förutsättning för laglig behandling enligt 
artikel 5.1 d i dataskyddsförordningen. 

Nuvarande reglering 

En motsvarande rättighet framgår av artikel 12 b i det nuvarande 
dataskyddsdirektivet, vilken har genomförts i 28 § personuppgifts-
lagen. Enligt denna reglering är den personuppgiftsansvarige skyl-
dig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller 
utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet 
med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
lagen. Enligt 9 § g personuppgiftslagen krävs att de personuppgifter 
som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella. 
Denna grundläggande del av rättigheten är alltså oförändrad i data-
skyddsförordningen gentemot tidigare reglering. 

Den rätt för den registrerade att komplettera ofullständiga upp-
gifter genom exempelvis ett kompletterande yttrande är dock ny i 
förhållande till dataskyddsdirektivet. 
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Behov av undantag 

Utredningens förslag: Den registrerades rätt till rättelse när 
personuppgifter behandlas för forskningsändamål ska inte gälla 
för sådana personuppgifter som behandlats för forskningsända-
mål när personuppgifterna endast bevaras i syfte att dokumen-
tera utförd forskning. 

 
En utgångspunkt för utredningens bedömning är att forskning ska 
utgå från korrekt information. Rätten till rättelse är därför även i 
forskningens intresse. Det finns dock aspekter som kan göra ut-
övandet av denna rättighet komplicerad. 

Den första aspekten är att det kan föreligga oenighet mellan den 
registrerade och den personuppgiftsansvarige om vad som egentligen 
är en korrekt uppgift. Risken för detta ökar ju mer uppgifterna 
innefattar subjektiva bedömningar. Det är viktigt att rätten till 
rättelse inte innebär en rätt för den registrerade att diktera vilka 
uppgifter som ska behandlas om denne. Korrektheten måste kunna 
verifieras.6 Det bör vara den personuppgiftsansvarige, som är den 
som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av person-
uppgifter, som har att ställa upp krav kring de riktlinjer som ska 
användas för att avgöra vilka objektiva kriterier som ska tillämpas 
för att fastställa en uppgifts korrekthet. Med denna tolkning av 
rätten till rättelse föreligger inget ytterligare behov av att begränsa 
densamma.  

Den andra aspekten är att för forskningsprojekt som är avslu-
tade och där resultaten är publicerade, finns det ändå ett behov av 
att bevara det forskningsmaterial, inklusive personuppgifter, som 
resultaten baserat sig på. Det tillhör god forskningssed att doku-
mentera sin forskning så att den kan granskas i efterhand.7 Riks-
arkivet har meddelat föreskrifter och allmänna råd om gallring av 
allmänna handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet, 
som anger att en förutsättning för att gallra handlingar i forsk-
ningsverksamhet är att handlingar inte gallras innan rimlig tid har 

                                                                                                                                                               
6 I samband med detta bör uppmärksammas rättigheten till begränsning av behandling under 
en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjligheten att kontrollera om personuppgif-
terna är korrekta (artikel 18.1 a, se nedan). 
7 Se SOU 2017:10 s. 188. 
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förflutit för att det ska ha funnits möjlighet att granska handlingar 
för att verifiera forskningsresultat.8 Att tillåta rättning i sådant arki-
verat forskningsmaterial skulle avsevärt försvåra verifiering, och 
därmed strida mot syftet att bevara forskningsmaterialet. 

Dataskyddsutredningen föreslår en bestämmelse som anger att 
en arkivmyndighet inte behöver rätta eller komplettera personupp-
gifter enligt artikel 16 när det gäller personuppgifter i arkivmaterial 
som tagits emot för förvaring av myndigheten. Tillämpningsområ-
det för den av Dataskyddutredningen föreslagna bestämmelsen är 
begränsat till arkivmyndigheter. 

Forskningsaktörer kommer i många fall att ha behov av att inom 
sin egen organisation bevara forskningsmaterial som innehåller per-
sonuppgifter. Eftersom sådant bevarande inte täcks av Dataskydds-
utredningens förslag finns det därför ett behov av en begränsning 
av rätten till rättelse vad gäller sådana personuppgifter som bevaras 
under längre perioder än vad som är nödvändigt för de primära 
forskningsändamål för vilka personuppgifterna behandlats, när detta 
bevarande sker i syfte att dokumentera den utförda forskningen, för 
att exempelvis verifiering av forskningsresultat ska vara möjlig. 
Denna begränsning ska enbart vara tillämplig när forskningen i 
någon mening är utförd så att den nått den nivå av färdigställande 
att det skulle strida mot god forskningssed att ändra forsknings-
materialet. Det kan exempelvis vara fråga om resultat som lämnats 
för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Bevarandet får då anses 
ske för forskningsändamål, oavsett om personuppgifterna anses 
vara arkiverade eller ej. 

I forskningssammanhang, där material som har legat till grund 
för forskningsresultat som har publicerats eller som av annat skäl 
måste kunna verifieras, även lagras och behandlas i syfte att uppnå 
nya, framtida forskningsresultat (exempelvis i en databas som upp-
dateras löpande) är begränsningen av rätt till rättelse inte lika själv-
klar. För att uppnå målet att verifiering ska vara möjlig och sam-
tidigt säkerställa att ny forskning utgår från korrekt information 
bör den personuppgiftsansvarige se till att data lagras så att det 
exempelvis är möjligt att ta fram materialet så som det såg ut vid en 
viss tidpunkt, även om uppgifter har ändrats eller tillkommit vid 
senare tillfällen. Detta kan ske genom att en ändringshistorik för 
                                                                                                                                                               
8 8 § RA-FS 1999:1. 
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varje enskild uppgift lagras. En sådan lösning bör enligt vår bedöm-
ning vara förenlig med den grundläggande rätten till rättelse i aktu-
ellt forskningsmaterial samtidigt som den möjliggör replikering ut-
ifrån arkiverat forskningsmaterial. 

10.3.3 Artikel 18 – Rätt till begränsning av behandling 

Innehållet i rättigheten 

Den registrerade har enligt artikel 18.1 en rätt att av den person-
uppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om någon av 
följande förutsättningar är uppfyllda.  

a) Om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet.  

b) Om behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig 
att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning 
av deras användning. 

c) Om den personuppgiftsansvarige inte längre behöver person-
uppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registre-
rade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk. 

d) Om den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med 
artikel 21.1.  

Rättigheten medför alltså inte en generell möjlighet för den regi-
strerade att begränsa behandling av personuppgifter i exempelvis 
hälsodataregister eller myndighetsregister, utan det krävs att någon 
av de fyra förutsättningarna är uppfyllda. Med begränsning av be-
handling avses enligt artikel 4.3 att markera lagrade personuppgifter 
med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden. Av 
artikel 18.2 framgår vidare att begränsningen innebär att person-
uppgifter, med undantag för lagring, endast får behandlas med den 
registrerades samtycke eller för rättsliga anspråk, annans rättigheter 
eller för viktiga allmänintressen. 
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Nuvarande reglering 

I förhållande till det nuvarande dataskyddsdirektivet innebär artikel 
18.1 bl.a. en ny skyldighet att på begäran bevara personuppgifter 
och en skyldighet att begränsa behandlingen medan det utreds om 
det är korrekt att behandla uppgifterna. 

Rätten till begränsning av behandling har ersatt den åtgärd som 
enligt artikel 12 b i dataskyddsdirektivet benämns som blockering 
och som genomförts genom 28 § personuppgiftslagen (samt defi-
nierats i 3 § samma lag). 

Det nuvarande dataskyddsdirektivets reglering av dessa rättig-
heter är inte lika omfattande. I artikel 12 b i dataskyddsdirektivet 
anges endast att medlemsstaterna ska säkerställa att varje registre-
rad har rätt att i förekommande fall få sådana uppgifter som inte 
behandlats i enlighet med bestämmelserna i direktivet rättade, ut-
plånade eller blockerade, särskilt om dessa är ofullständiga eller fel-
aktiga. Enligt artikel 12 c ska varje registrerad vidare ha rätt att få 
genomfört att en tredje man till vilken sådana uppgifter utlämnats 
underrättas om varje rättelse, utplåning eller blockering som utförts i 
enlighet med punkt b, om inte detta visar sig vara omöjligt eller 
innebär en oproportionerligt stor ansträngning.  

Behov av undantag 

Utredningens förslag: När personuppgifter behandlas för forsk-
ningsändamål ska den registrerade inte ha rätt till begränsning av 
behandling när denne bestrider uppgifternas korrekthet under 
den utredningstid som krävs för att kontrollera om personupp-
gifterna är korrekta. 

Detsamma ska gälla när den registrerade invänder mot be-
handlingen, i väntan på kontroll av huruvida den personupp-
giftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades 
berättigade skäl. 

Dessa begränsningar ska enbart gälla under förutsättning att 
utövande av denna rätt medför att forskningen inte kan utföras, 
eller på ett avgörande sätt försenas eller försvåras. 
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Rätten till begränsning av behandling syftar till att skydda den regi-
strerades rättigheter eller övriga intressen vid felaktig eller miss-
tänkt felaktig behandling. Genom att få personuppgiftsbehand-
lingen begränsad kan även den registrerade begränsa skadan av sådan 
behandling. Led a och d i artikel 18.1 har det gemensamt att den 
registrerade vill utöva en annan rättighet (rätt till rättelse respektive 
rätt att göra invändningar), vilken kräver av den personuppgifts-
ansvarige att denne ska kontrollera om en sådan rätt föreligger i det 
konkreta fallet. Led b och c i samma författning ger i stället den 
registrerade vissa möjligheter att hindra den personuppgiftsansva-
rige att radera uppgifterna. 

Att hindra den personuppgiftsansvarige från att radera uppgif-
terna, när denne annars skulle ha gjort det, torde inte göra det 
omöjligt eller mycket svårare att uppnå ändamålet med behand-
lingen. Utredningen bedömer därför inledningsvis att det saknas 
rättsliga förutsättningar till att införa ett undantag från artikel 18.1 b 
och c. 

Rättigheten att begränsa behandling av personuppgifter under 
tiden den personuppgiftsansvarige kontrollerar om det i det kon-
kreta fallet föreligger en rätt till rättelse eller till invändning (artikel 
18.1 a) medför i praktiken att uppgifterna är undantagna från vidare 
behandling under denna utredningsperiod. Samma sak gäller under 
väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges be-
rättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl 
(artikel 18.1 d). 

Effekten av att enskilda personers uppgifter är undantagna från 
behandling i forskningen under en period kan medföra skevhet 
(bias) i materialet som forskningen utförs med användning av 
under samma period, eller, om forskningen inriktas på att under-
söka material som kan hänföras till en eller ett fåtal enskilda perso-
ner, att forskningen omöjliggörs.9 Denna risk minskar ju fler indivi-
der som forskningsmaterialet omfattar, men kan variera med hur 
forskningsprojektet utformats. Risken ökar i motsvarande mån ju 
fler individer som åberopar rättigheten Beroende på vilket stadium 
som forskningen befinner sig i kan detta i undantagsfall göra det 
omöjligt eller mycket svårare att uppfylla forskningsändamålet, 

                                                                                                                                                               
9 Exempelvis om den tilltalade i ett mål i Högsta domstolen vill begränsa behandlingen och 
därmed blockerar möjligheten att göra en rättsvetenskaplig analys av rättsfrågan i målet. 
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särskilt om det tar lång tid att utreda personuppgifternas korrekt-
het. 

Utredningen gör därför bedömningen att det bör införas ett be-
gränsat undantag från denna rättighet, vilket medför att person-
uppgifter inte behöver blockeras med stöd av artikel 18.1 a eller d. 
Begränsningen ska dock endast vara tillämplig om en sådan blocker-
ing skulle medföra att ett pågående forskningsprojekt inte kan ut-
föras eller på ett avgörande sätt försenas eller försvåras. Det är den 
personuppgiftsansvarige som har att visa att sådana förutsättningar 
föreligger. 

10.3.4 Artikel 21 – Rätt att göra invändningar 

Innehållet i rättigheten 

Den registrerade har enligt artikel 21.1 rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom 
eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e (allmänt intresse respek-
tive myndighetsutövning) eller f (intresseavvägning). Den person-
uppgiftsansvarige får då inte längre behandla personuppgifterna om 
denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen 
som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter eller 
friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av 
rättsliga anspråk. 

Enligt artikel 21.6 ska dock den registrerade endast ha rätt att 
göra sådana invändningar om inte behandlingen är nödvändig för 
att utföra en uppgift av allmänt intresse när personuppgifter be-
handlas för bl.a. forskningsändamål.  

Artikelns lagtekniska konstruktion innebär att huvudregeln i 
artikel 21.1 begränsar regelns tillämpningsområde till bara sådan 
behandling som sker med stöd av artikel 6.1 e eller f. Specialregeln 
för bl.a. forskningsändamål i artikel 21.6 är i stället utformad så att 
dess tillämpningsområde är behandling som sker med annat stöd än 
den del av artikel 6.1 e som rör allmänt intresse. Det framgår inte 
tydligt om tillämpningsområdet för artikel 21.6 är tänkt att utgå 
från tillämpningsområdet för artikel 21.1 eller om den ska läsas fri-
stående. 

Detta tolkningsproblem leder till två tänkbara omfång för tillämp-
ningsområdet av artikel 21.6. Läser man den tillsammans med arti-
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kel 21.1 innebär det att den registrerade skulle kunna ha rätt att göra 
invändningar enbart när behandlingen sker med stöd av intresse-
avvägning (artikel 6.1 f) eller myndighetsutövning (den del av arti-
kel 6.1 e som inte omfattar uppgift av allmänt intresse). Läser man 
den i stället fristående skulle den registrerade kunna ha rätt att göra 
invändningar när behandlingen sker med stöd av samtliga rättsliga 
grunder som anges i artikel 6.1, inklusive bl.a. samtycke, förutom 
allmänt intresse. 

Vi bedömer att artiklarna bör läsas tillsammans, och att tillämp-
ningsområdet för rättigheten vid personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål därmed är begränsat till de fall där behandlingen 
sker med stöd av intresseavvägning eller myndighetsutövning. Vid-
are ska en intresseavvägning mellan den personuppgiftsansvariges 
berättigade skäl och den registrerades berättigade skäl göras i enlig-
het med artikel 21.1, även när artikel 21.6 tillämpas. Vid denna be-
dömning har vi beaktat att förordningens artiklar, särskilt vad gäller 
rättigheterna i artikel 12–22, ofta är uppbyggda så att en huvudregel 
anges i artikelns första punkt, som sedan preciseras eller görs undan-
tag från i följande artiklar. Forskning specialregleras även på flera 
ställen i förordningen på så sätt att flera bestämmelser som utgör 
skydd för den registrerade inte ska tillämpas eller endast tillämpas i 
begränsad utsträckning när det är fråga om behandling för forsk-
ningsändamål (se allmänt den strukturerade genomgången av för-
ordningen i bilaga 3). Det framstår då inte som motiverat att just 
detta skydd för den registrerade skulle vara mer vidsträckt när det 
är fråga om forskningsändamål än för andra ändamål.  

Nuvarande reglering 

I det nuvarande dataskyddsdirektivet regleras rätten att göra in-
vändningar i artikel 14 a. Av bestämmelsen framgår att medlems-
staterna ska tillförsäkra den registrerade en rätt att när som helst av 
avgörande och berättigade skäl som rör den registrerades personliga 
situation, motsätta sig behandling av personuppgifter som rör honom 
eller henne, åtminstone i de fall behandlingen sker med stöd av grun-
derna allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. 

Regleringen i dataskyddsförordningen skiljer sig alltså från den i 
dataskyddsdirektivet på så sätt att det inte längre är den registre-
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rade som ska ha berättigade skäl, utan i stället den personuppgifts-
ansvarige som ska kunna redogöra för varför behandlingen ska få 
äga rum.  

Till skillnad från dataskyddsförordningen ställer dataskydds-
direktivet inte upp några särskilda villkor på sådan nationell lag-
stiftning som innehåller undantag från rätten att motsätta sig be-
handlingen. 

Behov av undantag 

Utredningens bedömning: Det behövs inga ytterligare undan-
tag från rätten att göra invändningar när uppgifter behandlas för 
forskningsändamål. 

 
I avsnitt 12.4.2 föreslår vi som skyddsåtgärd att den registrerade 
ska ha rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandling. En sådan rätt 
har stora likheter med rätten att göra invändningar enligt artikel 21. 
För att bedöma om det finns ett behov av att göra undantag från 
rätten att göra invändningar måste vi därför först se om denna rätt i 
något avseende går längre än vår föreslagna rätt att motsätta sig 
personuppgiftsbehandling. Om vår föreslagna skyddsåtgärd i alla 
avseenden skyddar den registrerade på samma sätt som rätten att 
göra invändningar så kan det inte finnas något behov av att göra 
undantag från den senare. 

Som utgångspunkt ger vår föreslagna skyddsåtgärd en rätt att 
motsätta sig behandling ovillkorligt, till skillnad från rätten att göra 
invändningar enligt artikel 21.1. Vårt förslag är dock förenat med 
vissa undantag, exempelvis om det visar sig vara omöjligt eller med-
föra en oproportionerlig ansträngning att tillhandahålla den enskilde 
möjligheten att motsätta sig behandlingen, eller om ändamålet annars 
inte kan uppfyllas. 

Rätten att göra invändningar när personuppgifter behandlas för 
forskningsändamål är avhängig med vilken rättslig grund som själva 
personuppgiftsbehandlingen utförs. I praktiken kommer person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål ske med stöd av artikel 
6.1 a (samtycke), e (allmänt intresse) eller f (intresseavvägning). Vi 
behandlar därför enbart dessa tre rättsliga grunder i det nedanstå-
ende.  
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Rätten att göra invändningar gäller enligt artikel 21.6 inte om 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse. Vi har i avsnitt 5.5.2 föreslagit att det i forskningsdata-
lagen ska framgå att personuppgifter får behandlas för forsknings-
ändamål med stöd av artikel 6.1 e om behandlingen är nödvändig 
och proportionerlig för att utföra forskning av allmänt intresse. 
I de fall forskningen utförs med denna rättsliga grund finns alltså 
inte någon rätt att invända mot behandlingen, och därmed inte 
heller något behov av att begränsa den. 

I de fall där grunden för personuppgiftsbehandlingen i stället är 
den registrerades samtycke finns inte heller någon rätt för den regi-
strerade att invända mot behandlingen, utöver den rätt att dra till-
baka samtycket som följer av artikel 7.3.  

Enligt vår tolkning av artikel 21 finns det dock en rätt för den 
registrerade att invända mot behandlingen när denna sker med stöd 
av intresseavvägning enligt artikel 6.1 f. Denna rättsliga grund är 
enligt andra stycket samma punkt inte tillämplig för behandling 
som utförs av offentliga myndigheter när de fullgör sina uppgifter. 
Eftersom behandling då inte får utföras saknar den registrerades 
rätt att invända mot behandlingen i dessa fall betydelse. 

För sådan forskning som utförs av andra forskningsaktörer än 
offentliga myndigheter med stöd av intresseavvägning har dock den 
enskilde en rätt att invända. Intresseavvägningen ska göras mellan å 
ena sidan den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berätti-
gade intressen och å andra sidan den registrerades intressen eller 
grundläggande rättigheter och friheter. Om den registrerade invän-
der mot behandlingen får detta anses tala för att behandlingen stri-
der mot den registrerades intressen. Det kan därför inte anses nöd-
vändigt att göra någon begränsning i den registrerades rätt att in-
vända i dessa fall. 

Sammantaget bedömer vi att det inte finns något sammanhang 
där det är motiverat att begränsa den registrerades rätt att göra in-
vändningar. 
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10.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi gjort en bred beskrivning av de rättigheter 
som tillkommer de registrerade enligt dataskyddsförordningen, de 
möjligheter som förordningen ger att inskränka dessa möjligheter, 
och vilka inskränkningar som Dataskyddsutredningen föreslår. 

Vi har sedan analyserat de fyra olika rättigheter som enligt arti-
kel 89.2 kan begränsas för personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål. 

För två av dessa – rätten till rättelse och rätten till begränsning 
av behandling – föreslår vi vissa begränsningar i forskningsdata-
lagen.  

Rätten till rättelse ska inte gälla för sådana personuppgifter som 
behandlats för forskningsändamål om de enbart bevaras i syfte att 
dokumentera utförd forskning. Rätten till rättelse ska i övrigt gälla 
utan undantag. 

Rätten till begränsning av behandling när den registrerade be-
strider uppgifternas korrekthet ska inte gälla under den utrednings-
tid som krävs för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta 
eller, när denne invänder mot behandlingen, i väntan på kontroll av 
huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre 
än den registrerades berättigade skäl, om detta medför att forsk-
ningen inte kan utföras, eller på ett avgörande sätt försenas eller 
försvåras. 

Det saknas behov av undantag från rätten till tillgång när person-
uppgifter behandlas för forskningsändamål, utöver vad Dataskydds-
utredningen föreslagit, samt från rätten att göra invändningar. 
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11 Tillsyn och sanktioner 

11.1 Inledning 

Utredningen har vad gäller tillsyn och sanktioner inget specifikt upp-
drag att analysera vilket behov av kompletterande nationell reglering 
som behövs utöver vad som framgår direkt av dataskyddsförord-
ningen (EU 2016/679) och Dataskyddsutredningens (Ju 2016:04) 
förslag till kompletterande reglering. Eftersom vi har att föreslå en 
reglering som ska möjliggöra en ändamålsenlig personuppgiftsbehand-
ling med avseende på forskning, samtidigt som den skyddar den 
enskildes fri- och rättigheter, är det dock utredningens övergrip-
ande uppdrag att göra en så heltäckande analys av regelverket som 
möjligt. Utredningen har därmed att analysera vilken reglering som 
är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering som Data-
skyddsutredningen föreslår. I det följande kommer därför frågorna 
om tillsyn och sanktioner i relation till personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål att behandlas översiktligt. 

11.2 Tillsyn 

Av artikel 28 i det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) följer 
att medlemsstaterna ska utse en eller flera myndigheter som har till 
uppgift att inom medlemsstatens territorium övervaka tillämpningen 
av de bestämmelser som följer av direktivet. Sverige har genom 2 § 
personuppgiftsförordningen (1998:1191) fastställt att det är Data-
inspektionen som är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen 
(1998:204). Artikel 28 i det nuvarande dataskyddsdirektivet mot-
svaras av artikel 51.1 i dataskyddsförordningen, som utöver språk-
liga förändringar har motsvarande innebörd. 
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Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten 
(Ju 2015:02) har föreslagit att Datainspektionen ska utses till svensk 
tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.1 I betänkandet 
redovisar utredningen även följande bedömning avseende tillsyns-
myndighetens befogenheter enligt dataskyddsförordningen: 

Förordningens uppräkning av vilka befogenheter en tillsynsmyndighet 
ska ha är omfattande och såvitt vi kan bedöma tillräckliga för att myndig-
heten ska kunna fullgöra sina uppgifter. På grundval av det vi i dag kän-
ner till och kan överblicka saknas det därmed behov av att på nationell 
nivå föreskriva att Datainspektionen ska ha ytterligare befogenheter 
utöver dem som följer av förordningen.2 

Dataskyddsutredningen föreslår i linje med detta att Datainspektio-
nen ska utses till tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen 
och den nationella dataskyddslagen, som kompletterar dataskydds-
förordningen på generell nivå, genom en bestämmelse i 3 § i den 
nationella förordning som kompletterar dataskyddsförordningen 
(motsvarande nuvarande personuppgiftsförordningen). Dataskydds-
utredningens bedömning är att en reglering i vilken Datainspek-
tionen utses till tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen 
och dataskyddslagen bör medföra att Datainspektionen ska utöva 
tillsyn även i fråga om efterlevnaden av de andra nationella författ-
ningar som kompletterar dataskyddsförordningen.3 

Tillsynsmyndighetens befogenheter återges i artikel 58 i data-
skyddsförordningen. Bestämmelsen i artikel 58 avser enligt dess 
lydelse endast tillsynen över tillämpningen av förordningens bestäm-
melser. Det är Dataskyddsutredningens bedömning att för att för-
ordningens intentioner ska få fullt genomslag krävs att tillsyns-
myndigheten kan vidta samma åtgärder vid sin tillsyn över tillämp-
ningen av de nationella bestämmelser som kompletterar förord-
ningen. Dataskyddsutredningen föreslår därför en bestämmelse i 
dataskyddslagen som anger att de befogenheter som tillsyns-
myndigheten har enligt artikel 58.1–3 i dataskyddsförordningen 
gäller även vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag 
och andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen.4  

                                                                                                                                                               
1 SOU 2016:65 s. 142 f. 
2 A.a. s. 157. 
3 SOU 2017:39 avsnitt 6.4.3. 
4 A.a. avsnitt 19.5.3. 
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Eftersom vår föreslagna forskningsdatalag kompletterar data-
skyddsförordningen är det utredningens bedömning att den av 
Dataskyddsutredningen föreslagna bestämmelsen därmed täcker 
även forskningsdatalagen vad avser tillsynsmyndighetens befogen-
heter. Någon särskild bestämmelse om tillsyn behöver därför inte 
införas i forskningsdatalagen. 

I sammanhanget finns dock anledning att även belysa vilket till-
synsansvar som föreligger för etikprövningslagen, vilken anknyter till 
vår föreslagna forskningsdatalag. Av 34 § etikprövningslagen framgår 
att Centrala etikprövningsnämnden har tillsyn över efterlevnaden 
av etikprövningslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen, utom i de fall tillsynen faller inom någon annan myndig-
hets ansvarsområde. I förarbetena pekas bland annat Datainspek-
tionen ut.5 Detta innebär att en gränsdragning vad gäller tillsyn be-
höver göras vid tillsyn av forskning som omfattar behandling av 
känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. och som därigenom kräver etikgodkännande. 

Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten har 
analyserat det befintliga tillsynsansvaret över etikprövningslagen 
och gränsdragningen mellan Centrala etikprövningsnämndens och 
Datainspektionens ansvar. Den utredningen gör i sitt betänkande 
följande bedömning:  

Om personuppgifter behandlas inom forskning på ett sådant sätt att 
personuppgiftslagens bestämmelser blir tillämpliga kan och bör Data-
inspektionen utöva tillsyn över behandlingen. Är det exempelvis fråga 
om känsliga personuppgifter och behandlingen sker med stöd av 19 § 
personuppgiftslagen, kan Datainspektionen kontrollera om någon etik-
prövning har skett. Detta är enligt bestämmelsen en förutsättning för 
att behandlingen ska få ske. Om etikprövning krävs men något etik-
godkännande inte har lämnats av en etikprövningsnämnd, kan Data-
inspektionen förelägga den personuppgiftsansvariga att upphöra med 
behandlingen, eftersom den då strider mot personuppgiftslagen. Det-
samma gäller om ett etikprövningsgodkännande har lämnats med vill-
koret att behandlingen förutsätter den enskildes samtycke men något 
samtycke inte har lämnats. Gemensamt för dessa frågeställningar är att 
syftet är att granska om den personuppgiftsbehandling som utförs inom 
ramen för forskningen är förenlig med personuppgiftslagen. Är det 
i stället fråga om exempelvis att ta ställning till om forskningen i fråga 
behöver godkännas genom etikprövning eller om forskningen bedrivs i 
enlighet med ett gällande etikprövningsbeslut är Centrala etikprövnings-

                                                                                                                                                               
5 Prop. 2002/03:50 s. 163 f. 
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nämnden, vars huvuduppgift är att utöva tillsyn över att forskning som 
avser människor bedrivs i enlighet med etikprövningslagen, den myndig-
het som är bäst lämpad att avgöra sådana frågor. Detta gäller även om 
den aktuella forskningen innefattar behandling av personuppgifter.6  

Enligt Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten 
finns stöd för denna bedömning avseende ansvarsfördelningen i 
förarbetena till etikprövningslagen. Det är vidare samma utrednings 
uppfattning att etikprövningslagens och förarbetenas hänvisning 
till andra tillsynsmyndigheters ansvarsområde inte i sig medför att 
Datainspektionen har att utöva tillsyn över alla frågor som rör 
forskning så snart dessa innefattar behandling av personuppgifter. 
Skulle det däremot i ett tillsynsärende hos Centrala etikprövnings-
nämnden uppkomma frågor som avser huruvida behandlingen av 
personuppgifter har utförts i strid med personuppgiftslagen, bör 
denna fråga överlämnas till Datainspektionen.  

Det är vår uppfattning att ovanstående bedömning avseende 
gränsdragningen av tillsynsansvaret bör kunna tillämpas också vad 
gäller förhållandet mellan etikprövningslagen och vår föreslagna 
forskningsdatalag.  

Det betänkande som Utredningen om tillsynen över den person-
liga integriteten överlämnat till regeringen bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. I sammanhanget kan tilläggas att reger-
ingen den 11 maj 2017 beslutade om tilläggsdirektiv till Utredningen 
om översyn av etikprövningen (U 2016:02) med uppdrag att bland 
annat lämna förslag som innebär att Centrala etikprövningsnämnd-
ens ansvar för tillsyn över etikprövningslagen förtydligas samt före-
slå nödvändiga författningsändringar och, vid behov, andra åtgär-
der. Bakgrunden till detta tilläggsuppdrag är att det enligt Centrala 
etikprövningsnämnden alltjämt finns en risk för att tillsynsärenden 
faller mellan stolarna och att det därför är mycket angeläget att en 
tydligare reglering kommer till stånd. Denna uppfattning delas av 
några av de remissinstanser som har yttrat sig över betänkandet 
SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga 
integriteten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2017.7 

                                                                                                                                                               
6 SOU 2016:65 s. 194 f. 
7 Dir. 2017:52. 
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11.3 Sanktioner 

I Dataskyddsutredningens betänkande definieras sanktioner brett, 
innefattande sanktionsavgifter, vite, skadestånd och straff. I avsnitt 
18.3 i Dataskyddsutredningens betänkande finns en beskrivning av 
gällande rätt på dessa områden. I det följande kommer endast data-
skyddsförordningens bestämmelser och Dataskyddsutredningens 
förslag till kompletterande reglering avseende skadestånd att be-
handlas i relation till vår föreslagna forskningsdatalag. För resone-
mang kring övriga sanktioner vid överträdelser mot dataskydds-
förordningen och kompletterande nationell lagstiftning hänvisas 
till Dataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:39.  

11.3.1 Skadestånd 

Enligt artikel 82.1 i dataskyddsförordningen ska varje person som 
har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse 
av förordningen ha rätt till ersättning från den personuppgifts-
ansvarige för den uppkomna skadan. Även personuppgiftsbiträden 
kan bli skadeståndsskyldiga under vissa förutsättningar. I artikel 
82.2–5 och skäl 146 preciseras närmare under vilka förutsättningar 
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden kan hållas 
ansvariga för uppkomna skador. Bland annat framgår att varje person-
uppgiftsansvarig som medverkat vid behandlingen ska ansvara för 
uppkommen skada. Den personuppgiftsansvarige eller personupp-
giftsbiträdet ska dock undgå ansvar om den visar att den inte på 
något sätt är ansvarig för den händelse som orsakade skadan. Data-
skyddsförordningen innebär således att varje personuppgiftsansvarig 
eller personuppgiftsbiträde som har medverkat vid en behandling 
kan hållas ansvarigt för hela skadan, dvs. att ett solidariskt ansvar 
gäller när det finns flera personuppgiftsansvariga eller personuppgifts-
biträden för samma behandling. 

I artikel 82.1 anges att ansvaret och rätten till ersättning gäller 
till följd av en överträdelse av denna förordning, dvs. dataskydds-
förordningen. Dataskyddsutredningen föreslår en bestämmelse i 
dataskyddslagen som stadgar att rätten till ersättning enligt artikel 82 
i dataskyddsförordningen gäller även vid överträdelser av bestäm-
melser i denna lag, dvs. dataskyddslagen, och andra författningar 
som kompletterar dataskyddsförordningen. Det är utredningens 
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bedömning att den av Dataskyddsutredningen föreslagna bestäm-
melsen därmed täcker även rätten till ersättning vid överträdelser av 
forskningsdatalagen. Någon särskild skadeståndsbestämmelse be-
höver därför inte införas i forskningsdatalagen. 

11.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har utredningen översiktligt behandlat frågor om 
tillsyn och skadestånd i relation till personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål.  

Dataskyddsutredningen föreslår att Datainspektionen ska utses 
till tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och den natio-
nella dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen 
på generell nivå genom en bestämmelse i 3 § i den nationella för-
ordning som kompletterar dataskyddsförordningen (motsvarande 
nuvarande personuppgiftsförordningen). Dataskyddsutredningens 
bedömning är vidare att en reglering som innebär att Datainspek-
tionen blir tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och 
dataskyddslagen bör medföra att Datainspektionen ska utöva till-
syn även i fråga om efterlevnaden av de andra nationella författ-
ningar som kompletterar dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsutredningen föreslår vidare en bestämmelse i data-
skyddslagen som anger att de befogenheter som tillsynsmyndig-
heten har enligt artikel 58.1–3 i dataskyddsförordningen gäller även 
vid tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag och 
andra författningar som kompletterar dataskyddsförordningen. 
Eftersom den föreslagna forskningsdatalagen kompletterar data-
skyddsförordningen är det utredningens bedömning att den av 
Dataskyddsutredningen föreslagna bestämmelsen därmed täcker 
även forskningsdatalagen vad avser tillsynsmyndighetens befogen-
heter. Någon särskild bestämmelse om tillsyn behöver därför inte 
införas i forskningsdatalagen. 

Dataskyddsutredningen föreslår en bestämmelse i dataskydds-
lagen som stadgar att rätten till ersättning enligt artikel 82 i data-
skyddsförordningen gäller även vid överträdelser av bestämmelser i 
denna lag, dvs. dataskyddslagen, och andra författningar som kom-
pletterar dataskyddsförordningen. Det är utredningens bedömning 
att den av Dataskyddsutredningen föreslagna bestämmelsen där-
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med täcker även rätten till ersättning vid överträdelser av forsk-
ningsdatalagen. Någon särskild skadeståndsbestämmelse behöver 
därför inte införas i forskningsdatalagen. 
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12 Skyddsåtgärder 

12.1 Inledning 

Av utredningens direktiv framgår bl.a. följande:  

Det krävs […] en analys av vilka skyddsåtgärder som bör gälla vid be-
handling av personuppgifter för forskningsändamål och hur åtgärderna 
bör vara utformade för att ge ändamålsenliga möjligheter att använda 
personuppgifter för forskning. Tänkbara skyddsåtgärder kan vara exem-
pelvis etikprövning eller organisatoriska eller tekniska åtgärder såsom 
pseudonymisering eller användning av kodnycklar. 
    Utredningen ska lämna förslag, inklusive behövliga författningsförslag 
på sådana lämpliga skyddsåtgärder som personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål ska omfattas av. 

Utifrån detta uppdrag går vi i detta kapitel igenom de rättsliga för-
utsättningar som den nuvarande dataskyddsregleringen ger, samt 
vilka förändringar som dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
medför. Vi definierar en uppsättning centrala begrepp, för att sedan 
i närmare detalj analysera ett antal tänkbara skyddsåtgärder. Vi be-
handlar även förordningens säkerhetskrav och vad detta innebär för 
kraven på skyddsåtgärder. Avslutningsvis lämnar vi överväganden 
och förslag på hur skyddsåtgärder vid personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål bör regleras. 

12.2 Rättsliga förutsättningar 

Nationell lagstiftning som uttryckligen föreskriver vissa åtgärder till 
skydd för den registrerade i samband med personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål är inte en nyhet som följer med dataskydds-
förordningen. Sådan lagstiftning har tidigare införts i svensk rätt 
med stöd av det nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG). I 19 § 
första stycket personuppgiftslagen (1998:204) föreskrivs att käns-
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liga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om be-
handlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor (etikprövningslagen). Personupp-
gifter om lagöverträdelser m.m. får behandlas av andra än myndig-
heter om behandlingen har godkänts på samma sätt (21 § andra 
stycket samma lag). Det finns dock inte någon mer specifik be-
stämmelse om säkerhet. Enligt 31 § personuppgiftslagen anges 
endast att lämpliga åtgärder ska vidtas för att uppnå en lämplig 
säkerhetsnivå. Bestämmelsen i 31 § personuppgiftslagen genomför 
artikel 17 i det nuvarande dataskyddsdirektivet. Vid en jämförelse 
ställer motsvarande bestämmelse i dataskyddsförordningen (arti-
kel 32) mer detaljerade krav på vilka åtgärder som ska beaktas och 
hur riskbedömningen ska göras.  

Utöver detta ställer dataskyddsförordningen specifika krav på all 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål i artikel 89.1. 
Dessa har inte någon direkt motsvarighet i personuppgiftslagen 
eller det nuvarande dataskyddsdirektivet.1  

12.2.1 Allmän reglering av skyddsåtgärder 

En av dataskyddsförordningens grundläggande principer för person-
uppgiftsbehandling, principen om integritet och konfidentialitet 
(artikel 5.1 f), anger att den personuppgiftsansvarige ansvarar för att 
personuppgifter behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säker-
het för personuppgifterna med användning av lämpliga tekniska eller 
organisatoriska åtgärder. Till den generella regleringen hör även all-
männa skyldigheter för den personuppgiftsansvarige att genomföra 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna säker-
ställa och visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskydds-
förordningen (artikel 24), samt krav på att säkerställa en lämplig 
säkerhetsnivå (artikel 32). 

Även medlemsstaterna åläggs att införa åtgärder till skydd för 
den registrerade för att viss personuppgiftsbehandling ska vara 
möjlig. Särskilt artikel 9 och 10, som rör känsliga personuppgifter 

                                                                                                                                                               
1 Dataskyddsdirektivet innehåller dock i artikel 6.1 e, som behandlar samma princip som 
artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen (principen om lagringsminimering), ett krav på att 
medlemsstaterna ska vidta lämpliga skyddsåtgärder för de personuppgifter som lagras under 
längre perioder för bl.a. vetenskapliga ändamål. 
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(i förordningen kallat ”särskilda kategorier av personuppgifter”) 
respektive personuppgifter om lagöverträdelser m.m., ålägger med-
lemsstaterna att införa bestämmelser i nationell rätt för att behand-
ling i vissa fall ska vara tillåten. Sådana bestämmelser ska även fast-
ställa lämpliga skyddsåtgärder.  

12.2.2 Reglering av skyddsåtgärder i samband 
med forskningsändamål 

Enligt dataskyddsförordningens artikel 89.1 ska personuppgifts-
behandling för bl.a. forskningsändamål omfattas av lämpliga skydds-
åtgärder. Dessa åtgärder ska skydda den registrerades rättigheter 
och friheter, särskilt principen om uppgiftsminimering. Lämpliga 
skyddsåtgärder är även en förutsättning för att kunna använda sig 
av det s.k. forskningsundantaget i artikel 5.1 b.2 

Artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen, som berör nödvändig 
behandling för bl.a. forskningsändamål av känsliga personuppgifter i 
enlighet med artikel 89.1, anger att unionsrätten eller den nationella 
rätten ska innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgär-
der. Dessa åtgärder ska säkerställa den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen. 

Skäl 156 i dataskyddsförordningen anger utöver detta även att 
medlemsstaterna bör införa lämpliga skyddsåtgärder för behand-
lingen av personuppgifter för bl.a. forskningsändamål. 

12.2.3 Allmän reglering av säkerhetskrav 

Av artikel 32, som innehåller krav på den personuppgiftsansvarige 
och personuppgiftsbiträdet, framgår att dessa ska vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säker-
hetsnivå som är lämplig i förhållande till risken i samband med 
personuppgiftsbehandlingen. Artikeln anger särskilt ett antal åtgär-
der och utgångspunkter för bedömningen av lämplig säkerhetsnivå. 
Även artikel 25 (inbyggt dataskydd och dataskydd som standard) 

                                                                                                                                                               
2 Med ”forskningsundantaget” avses det undantag från den allmänna regeln om ändamåls-
begränsning, där ytterligare behandling för just bl.a. forskningsändamål inte ska anses vara 
oförenlig med de ursprungliga ändamålen. 
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ålägger den personuppgiftsansvarige att integrera nödvändiga skydds-
åtgärder i behandlingen. 

I sammanhanget bör även uppmärksammas de krav som följer av 
svensk lagstiftning på statliga myndigheters informationssäkerhet, 
främst 19 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevak-
ningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1). Av de 
senare framgår bl.a. att varje myndighet som omfattas av föreskrif-
terna ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäker-
hetsarbete med stöd av ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
I detta arbete ska standarderna ISO/IEC 27001:2014 och ISO/IEC 
27002:2014 beaktas. 

12.3 Skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandling 

12.3.1 Skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen 

Vad är en skyddsåtgärd? 

Termerna ”skyddsåtgärder” respektive ”tekniska och organisato-
riska åtgärder” är vanligt förekommande i dataskyddsförordningen, 
såväl bland skälen som bland artiklarna. Varianter, såsom ”åtgärder 
för att säkerställa”, ”tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder” 
eller ”tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder” förekommer 
också, men mer sällan. Varken ”skyddsåtgärder” eller ”tekniska och 
organisatoriska åtgärder” förklaras närmare i dataskyddsförord-
ningen.  

Vad ska skyddas? 

I vissa sammanhang används termerna utan närmare förklaring. 
I andra sammanhang framgår vad själva skyddsintresset är, dvs. vad 
åtgärderna är tänkta att skydda. Exempelvis anger artikel 10 i data-
skyddsförordningen att skyddsåtgärderna ska vara ägnade att bevaka 
de registrerades rättigheter och friheter, medan artikel 23 anger att 
skyddsåtgärderna ska förhindra missbruk eller olaglig tillgång eller 
överföring. Artikel 35 talar om skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att säkerställa skyddet av själva personuppgifterna. I skäl 42 
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nämns, i samband med inhämtande av samtycke, skyddsåtgärder som 
säkerställer att de registrerade förstår att samtycke ges. Det vanligaste 
skyddsintresset torde dock vara just den registrerades rättigheter och 
friheter så som de framgår av dataskyddsförordningen.  

Hur regleras skyddsåtgärderna? 

I de flesta fall följer det direkt av förordningen att skyddsåtgärder ska 
genomföras. För forskningsändamål framgår exempelvis direkt av 
artikel 89.1 att personuppgiftsbehandling ska omfattas av skydds-
åtgärder.  

I några fall lämnar dock förordningen ett visst utrymme för 
unionslagstiftaren eller den nationella lagstiftaren att närmare reglera 
skyddsåtgärderna, som i artiklarna 9.2 och 10. I just dessa artiklar 
ställer förordningen kravet att sådan lagstiftning ska fastställa lämp-
liga och (för artikel 9.2 j) särskilda skyddsåtgärder.  

Även artikel 89.1 kan utgöra stöd för den nationella lagstiftaren att 
närmare reglera lämpliga skyddsåtgärder (jfr skäl 156). 

Exempel på skyddsåtgärder 

I några sammanhang används termerna ”skyddsåtgärder”, ”tekniska 
och organisatoriska åtgärder” eller liknande tillsammans med en 
exemplifierande uppräkning. Artikel 6.4 e, som berör fastställande 
av huruvida behandling för andra ändamål är förenlig med ursprungs-
ändamålet, anger att förekomster av lämpliga skyddsåtgärder, vilket 
kan inbegripa kryptering eller pseudonymisering, ska beaktas. 
Artikel 46, om tredjelandsöverföringar i avsaknad av ett beslut från 
kommissionen om adekvat skyddsnivå i ett tredjeland, anger i 
punkt 2 och 3 flera olika tänkbara skyddsåtgärder, exempelvis bin-
dande företagsbestämmelser,3 godkända uppförandekoder eller 
avtalsklausuler. 

                                                                                                                                                               
3 Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) definieras i förordning-
ens artikel 4.20 som ”strategier för skydd av personuppgifter som en personuppgiftsansvarig 
eller ett personuppgiftsbiträde som är etablerad på en medlemsstats territorium använder sig 
av vid överföringar eller en uppsättning av överföringar av personuppgifter till en person-
uppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i ett eller flera tredjeländer inom en koncern 
eller en grupp av företag som deltar i gemensam ekonomisk verksamhet”. 



Skyddsåtgärder SOU 2017:50 

248 

Gränsdragningar mellan olika typer av skyddsåtgärder 

Det är svårt att dra en skarp skiljelinje mellan olika termer, även om 
”tekniska och organisatoriska åtgärder” avgränsar tänkbara åtgärder 
på ett sätt som ”skyddsåtgärder” ensamt inte gör. För att kunna dra 
närmare slutsatser av hur ett visst åtgärdsbegrepp ska förstås torde 
man inte enbart kunna utgå från den term som har använts. Man 
måste i första hand se på det sammanhang i vilket termen förekom-
mer och i vilken mån den omgivande texten beskriver åtgärden. 

Utifrån förordningens terminologi har vi i detta avsnitt valt att 
använda den sammansatta termen ”tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder” för att beskriva tänkbara åtgärder. Vi använder 
förledet ”skydds” framför ”åtgärder” för att understryka att det är 
fråga om sådana åtgärder som ska skydda den registrerades rättig-
heter och friheter enligt dataskyddsförordningen.  

När det är fråga om sådana skyddsåtgärder som förutsätter åt-
gärder från lagstiftaren eller på annat vis grundar sig i rättsregler 
har vi valt ”rättsliga skyddsåtgärder”, en term som inte återfinns i 
dataskyddsförordningen. Även dessa åtgärder ska ha till syfte att 
skydda den registrerades rättigheter. Att även sådana åtgärder kan 
ingå i begreppet ”skyddsåtgärder” framgår på flera ställen i förord-
ningen.  

Lämpliga skyddsåtgärder 

Utifrån förordningens reglering kan olika skyddsåtgärder vara möjliga. 
Eftersom det åligger den personuppgiftsansvarige att välja lämpliga 
skyddsåtgärder (artikel 32, och, särskilt vad gäller forskningsända-
mål, artikel 89.1) är nästa steg att försöka ställa upp utvärderings-
kriterier för när en viss skyddsåtgärd kan vara lämplig. 

Förordningens lämplighetskriterier 

Dataskyddsförordningen anger inom ramen för dess bestämmelser 
om säkerhet (artikel 32) vissa kriterier som ska beaktas vid utvär-
dering av lämpligheten av en viss skyddsåtgärd. Dessa kriterier 
analyseras mer detaljerat i avsnitt 12.3.5 om säkerhet. Här konsta-
terar vi endast inledningsvis att dessa kriterier ska tillämpas vid all 
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personuppgiftsbehandling och att de utgör underlag för en avväg-
ning mellan möjligheterna till och kostnaderna för skydd å ena sidan, 
och risken för de registrerades rättigheter och friheter å andra sidan. 

En strukturerad analys för val av lämplig skyddsåtgärd 

För att kunna välja vilken eller vilka skyddsåtgärder som kan vara 
lämpliga krävs en strukturerad analys av vad som ska skyddas (skydds-
objektet), vilka hot och risker som kan drabba skyddsobjektet, och 
vilka mål för skyddet som prioriteras. Vissa riktlinjer för en sådan 
analys, framför allt vilka risker som ska beaktas, ges i artikel 32 
samt skäl 75. 

Detta kan exemplifieras enligt följande. När grundläggande per-
sonuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, för ett stort antal 
personer behandlas i ett projekt är skyddsobjektet vanligtvis själva 
personuppgifterna. Några av problemen kan vara:  

 Att personuppgifterna visar sig vara felaktiga.  

 Att personuppgifter från olika källor inte kan kombineras.  

 Att identifierande eller känsliga personuppgifter sprids utanför 
forskningsprojektet. 

I det första fallet är personuppgifternas riktighet (integritet) det 
prioriterade skyddsmålet. I det andra fallet kan personuppgifternas 
tillgänglighet, särskilt åtkomsten till de register som utgör källor 
för personuppgifterna, vara det viktigaste. I det sista fallet är person-
uppgifternas konfidentialitet, dvs. att de inte avslöjas för obehöriga, 
det centrala skyddsmålet. 

Beroende på hur denna riskanalys och målprioritering görs kan 
den personuppgiftsansvarige landa i att i det första fallet tillämpa 
skyddsåtgärder som säkerställer korrekt information (exempelvis 
genom att underlätta för den enskilde att utöva sin rätt till rättelse). 
I det andra fallet kan det vara mer lämpligt att avtalsrättsligt säker-
ställa villkor för åtkomst till källregister. I det sista fallet kan såväl 
uppgiftsminimerande åtgärder (där exempelvis identifierande person-
uppgifter som inte behövs för själva forskningen avlägsnas genom 
pseudonymisering) som åtgärder som begränsar tillgängligheten till 
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uppgifterna till endast utvalda personer eller endast inom ett enskilt 
it-system. 

Det ligger utanför utredningens uppdrag att ge närmare rikt-
linjer eller förslag till bestämmelser för hur en sådan strukturerad 
analys ska utföras. Att i nationell lagstiftning särskilt reglera hur ett 
sådant arbete ska utföras riskerar dessutom att komma i konflikt 
med de regler som finns i framför allt artikel 32 i dataskyddsförord-
ningen. Utredningen lämnar därför inte något förslag i denna del, 
men erinrar om att särskilt 9 § i myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informations-
säkerhet (MSBFS 2016:1) innehåller ett krav på statliga myndigheter 
att utifrån beslutad informationsklassningsmodeller analysera risker 
och vidta lämpliga åtgärder. Motsvarande arbetssätt torde vara 
lämpligt att tillämpa för privata forskningsaktörer och andra rätts-
subjekt trots att dessa inte omfattas direkt av MSB:s föreskrifter 
vid sin behandling av personuppgifter. 

Utformning av skyddsåtgärder 

En viss metod för att skydda den personliga integriteten i det kon-
kreta fallet kan utformas på olika sätt. Vid pseudonymisering (se 
avsnitt 12.3.3) kan själva pseudonymen skapas antingen från olika 
personuppgifter eller skapas helt fristående. Vid kryptering (se av-
snitt 12.3.3) finns en mängd algoritmer och protokoll för nyckel-
hantering att välja mellan. Sekretesslagstiftning kan utformas med 
exempelvis presumtion för offentlighet eller för hemlighållande.  

Frågan huruvida pseudonymisering är en lämplig åtgärd i ett 
visst sammanhang har med andra ord inte något enkelt svar, utan 
det blir nödvändigt att komplettera och specificera analysen med 
avseende på exakt vilka attribut som ska pseudonymiseras, hur 
eventuella kodnycklar ska bevaras m.m. Innan man gjort denna ut-
formning går det i allmänhet inte att komma fram till att en viss 
skyddsåtgärd är lämplig.  

Vad gäller den motsatta frågeställningen, huruvida en viss skydds-
åtgärd inte är lämplig i ett visst sammanhang, kan det däremot vara 
möjligt att komma fram till att så är fallet utan att fullständigt ha 
utformat den. Om det exempelvis medför ett icke godtagbart in-
trång i den registrerades integritet att poster om denne i en data-
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mängd går att särskilja från andra poster om andra personer även 
utan att denne identifieras så är pseudonymisering per definition 
inte en lämplig skyddsåtgärd eftersom pseudonymisering per defi-
nition gör det möjligt att särskilja poster om en enskild registrerad. 

När ”skyddsåtgärd” används i det nedanstående (och generellt) 
finns det därför anledning att tänka sig en detaljerad beskrivning av 
hur skyddsåtgärden kommer att utformas. 

Tänkbara skyddsåtgärder 

Dataskyddsförordningen reglerar inte att några specifika skydds-
åtgärder ska vidtas. I artikel 32 nämns dock att den personuppgifts-
ansvariga ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till 
risken och anger bl.a. pseudonymisering och kryptering som så-
dana åtgärder. Även artikel 6.4 e exemplifierar lämpliga skydds-
åtgärder med kryptering eller pseudonymisering. Förordningen 
lyfter i övrigt särskilt fram pseudonymisering som skyddsåtgärd i 
skäl 28–29 och 156. I skäl 78 anges även ett antal övriga skydds-
åtgärder som är främst organisatoriska till sin natur:  

Sådana åtgärder kan bland annat bestå av att uppgiftsbehandlingen 
minimeras, att personuppgifter snarast möjligt pseudonymiseras, att 
öppenhet om personuppgifternas syfte och behandling iakttas, att den 
registrerade får möjlighet att övervaka uppgiftsbehandlingen och att den 
personuppgiftsansvarige får möjlighet att skapa och förbättra säkerhets-
anordningar.  

Utöver sådana skyddsåtgärder som nämns direkt i förordningen 
har svensk personuppgiftslagstiftning laborerat med andra former 
av skyddsåtgärder, exempelvis sökbegränsningar och sekretess-
bestämmelser.  

Avsnitt 12.3.3 och 12.3.4 innehåller en genomgång av dessa och 
andra skyddsåtgärder. 
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12.3.2 Begrepp 

För att närmare kunna analysera vissa skyddsåtgärder, särskilt de av 
teknisk karaktär, underlättar det att först beskriva några av de be-
grepp som förekommer i samband med personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål. I anslutning till detta redogör vi även för 
varför vi valt vissa termer som beteckningar för dessa begrepp.4 

Personuppgift 

Dataskyddsförordningens artikel 4.1 definierar personuppgift (vår 
kursivering):  

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk per-
son (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person 
är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hän-
visning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, 
en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera fakto-
rer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, gene-
tiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet 

Det nuvarande dataskyddsdirektivet har i artikel 2 a motsvarande 
definition: 

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (den registrerade). En identifierbar person är en person som 
kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till 
ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är speci-
fika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 
eller sociala identitet 

Utöver språkliga förändringar som inte kan anses ändra innebörden 
i ovanstående definition skiljer sig denna definition från det nuva-
rande dataskyddsdirektivet på ett antal sätt. Strukturellt har indel-
ningen i direkt eller indirekt identifiering ersatts med uppdelningen 
mellan identifierare respektive faktorer som är specifika för personen. 
Det framgår vidare att ett namn kan vara en sådan identifierare, 
samt att en fysisk person även kan identifieras med faktorer som är 
specifika för en fysisk persons genetiska identitet. I sammanhanget 
bör nämnas att definitionen av identifierare innefattar även någons 

                                                                                                                                                               
4 Med ”term” avses här ett visst ord eller språkligt uttryck, och med ”begrepp” själva inne-
börden som man lägger i uttrycket. 
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”online identifier”, vilket i den svenska översättningen benämnts 
omväxlande ”nätidentifierare” (skäl 30 och 64) eller ”onlineidentifi-
katorer” (artikel 4.1). Det är oklart om ”online identifier” ska inne-
fatta även användarvalda identifierare såsom e-postadresser eller 
användarnamn i sociala nätverk. 

Med detta sagt är vår bedömning att tidigare praxis kring vad 
som utgör en personuppgift får anses vägledande även för den nya 
definitionen, med beaktande av den utvidgning som skett genom 
dataskyddsförordningen (se även skäl 9 i dataskyddsförordningen, 
som anger att målen och principerna för det tidigare dataskydds-
direktivet fortfarande är giltiga). 

Pseudonymisering 

Dataskyddsförordningen definierar i artikel 4.5 pseudonymisering 
(vår kursivering): 

Behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personupp-
gifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kom-
pletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa komplette-
rande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organi-
satoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en 
identifierad eller identifierbar fysisk person  

För att en åtgärd ska utgöra pseudonymisering krävs alltså kom-
pletterande uppgifter som förvaras separat. Dessa uppgifter utgörs 
vanligen av en s.k. kodnyckel (se vidare avsnitt 12.3.3). 

Pseudonymiserade uppgifter är fortfarande personuppgifter och 
faller därför inom förordningens tillämpningsområde. Själva åtgär-
den pseudonymisering har på flera ställen i förordningen lyfts fram 
som exempel på en skyddsåtgärd. 

Kodning 

Eftersom dataskyddsförordningens definition av pseudonymisering 
ställer höga krav på att återidentifiering endast ska vara möjlig med 
hjälp av vissa specifika kompletterande uppgifter (se närmare be-
skrivningen av pseudonymisering som skyddsåtgärd i avsnitt 12.3.3) 
finns ett behov av en term för en enklare, men mer osäker, process 
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i vilken endast identifierande uppgifter som namn och personnum-
mer ersätts med pseudonymer eller koder. 

I många sammanhang används termen ”kodning” för ett sådant 
förfarande. Även i detta betänkande används termen i denna bety-
delse. 

Anonymisering 

Anonymisering definieras inte särskilt i förordningen, men av 
skäl 26 framgår att anonym information är ”information som inte 
hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, eller 
för personuppgifter som anonymiserats på ett sådant sätt att den 
registrerade inte eller inte längre är identifierbar”, och att förord-
ningen inte är tillämplig på sådan information. Kravet på att den 
registrerade inte längre ska vara identifierbar medför att fullständig 
anonymisering, till skillnad från pseudonymisering, i praktiken ofta 
kan vara mycket svårt att åstadkomma.  

Kravet är dock inte absolut. Det framgår vidare av skäl 26 att när 
man avgör huruvida en fysisk person är identifierbar så ska man 
beakta alla hjälpmedel som rimligen kan komma att användas för 
att direkt eller indirekt identifiera den fysiska personen. För att 
fastställa om hjälpmedel med rimlig sannolikhet kan komma att 
användas för att identifiera den fysiska personen bör man beakta 
samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader och tidsåtgång för 
identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig teknik vid tid-
punkten för behandlingen som den tekniska utvecklingen. Bedöm-
ningen av huruvida det är fråga om personuppgifter eller anonym 
information grundas alltså på en rimlighets- och sannolikhets-
bedömning.  

För att förstå gränsdragningen för när någon är att anse som 
identifierbar kan även artikel 29-gruppens yttrande 4/2007 beaktas.5 
I detta yttrande (s. 15) uttalas att ”enbart en hypotetisk möjlighet att 
särskilja en individ inte är tillräcklig för att anse personen som 

                                                                                                                                                               
5 Yttrande 4/2007 om begreppet personuppgifter, ec.europa.eu/justice/data-protection/  
article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_sv.pdf 
Den så kallade artikel 29-gruppen är en rådgivande och oberoende grupp som bildats på 
grundval av artikel 29 i det nuvarande dataskyddsdirektivet och som ska se till att det tidigare 
dataskyddsdirektivet tillämpas enhetligt i medlemsstaterna, bland annat genom att utfärda 
rekommendationer i alla frågor som rör personuppgiftsskyddet. 
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identifierbar” samt att om denna möjlighet inte existerar eller är 
försumbar när man beaktar hjälpmedel enligt ovan bör personen 
inte anses som identifierbar. Yttrandet gäller skäl 26 till nuvarande 
dataskyddsdirektivet (vars innehåll till stor del överensstämmer 
med skäl 26 i dataskyddsförordningen), men torde utifrån vad som 
sagts ovan fortfarande vara relevant. 

Avidentifiering 

Termen ”avidentifiering” används inte i dataskyddsförordningen. 
I tidigare sammanhang har uttrycket ”avidentifieringsmetoder” an-
vänts som översättning till ”anonymisation techniques”.6 Det finns 
alltså en oklarhet huruvida termerna ”avidentifiering” och ”anony-
misering” avser samma begrepp. Båda termerna ”avidentifiering” 
och ”anonymisering” har tidigare använts i svensk rätt. Datainspek-
tionen har exempelvis tidigare yttrat att ”avidentifierade uppgifter” 
enligt inspektionens mening inte har samma innebörd som ”anonyma 
uppgifter”,7 samt att anonyma uppgifter kan utgöra personuppgif-
ter om de kan hänföras till en enskild individ som är i livet, exem-
pelvis genom en kodnyckel. Datainspektionens egen praxis på detta 
område har inte varit helt konsekvent, troligen beroende på att man 
i remissammanhang och liknande följt avsändarens användning. 

För att undvika otydlighet bedömer vi därför att ”avidentifier-
ing” inte bör användas i samband med dataskyddsförordningen, 
och att ”anonymisering” används i den betydelse som framgår av 
skäl 26. 

Återidentifiering 

Med återidentifiering avses den process enligt vilken tidigare 
anonyma8 eller pseudonyma uppgifter åter fås att avse en identifie-
rad person. Förordningen använder inte denna term, men bland 
skälen finns ett fåtal skrivningar om ”hävande av pseudonymiser-

                                                                                                                                                               
6 Artikel 29-gruppens yttrande 05/2014. 
7 Yttrande över ”Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45), dnr 2469-2014. 
8 Som vi tolkar förordningens skäl 26 finns det ett åtminstone teoretiskt utrymme där 
anonym information kan återidentifieras, nämligen om hjälpmedel bortom det rimligas gräns 
använts eller om återidentifiering ändå varit möjlig trots att det var orimligt osannolikt.  
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ing”, som kan betraktas som en begränsad form av återidentifiering 
för just pseudonymiserade uppgifter. Skäl 75 talar om bl.a. person-
uppgiftsbehandling som kan leda till ”obehörigt hävande av pseudo-
nymisering”, liksom skäl 85. Se även första delen av skäl 26 som 
diskuterar hur man kan avgöra om en fysisk person är identifierbar. 

I en anonymiseringsprocess kan personuppgifter behandlas så 
att de blir mer eller mindre möjliga att återidentifiera. Beroende på 
anonymiseringen kan även en framtida återidentifiering göras med 
större eller mindre säkerhet. Rent tekniskt är det därför svårt att se 
anonymisering som en process i vilken information antingen är 
anonym eller inte.  

Dataskyddsförordningen (och nuvarande dataskyddslagstift-
ning) förutsätter dock en indelning i antingen anonym information 
eller personuppgifter. Gränsdragningen blir därför huruvida hjälp-
medel med rimlig sannolikhet kan komma att användas för att 
(åter)identifiera den fysiska personen. Ett exempel på sådant hjälp-
medel är, enligt den engelska versionen av förordningen, ”singling 
out”, dvs. att särskilja uppgifter rörande en person från uppgifter 
rörande andra personer. Att kunna särskilja uppgifter om en person 
ska inte likställas med att kunna identifiera personen, även om sär-
skiljande ofta kan vara första steget mot en identifiering. Det är 
värt att notera att den svenska översättningen av förordningen har 
översatt ”singling out” med ”utgallring”, vilket kan leda tankarna fel 
till gallring i arkivlagens (1990:782) mening. I denna text används 
därför ”särskilja” som huvudsaklig term.  

Bakvägsidentifiering 

Bakvägsidentifiering används ibland som synonym till återidenti-
fiering. I vissa sammanhang kan denna term dock indikera att åter-
identifieringen är otillåten eller obehörig. Ett exempel är 6 § lagen 
(2001:99) om den officiella statistiken, som förbjuder samman-
förande av uppgifter i den officiella statistiken med andra uppgifter i 
syfte att utröna enskilds identitet. Detta har i förarbetena benämnts 
just ”bakvägsidentifiering”.9  

I detta betänkande används genomgående termen ”återidenti-
fiering”. 
                                                                                                                                                               
9 Prop. 2000/01:27 s. 68. 
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Kvasiidentifierare 

En kvasiidentifierare utgörs av en kombination av uppgifter som 
tillsammans unikt identifierar en fysisk person. Exempelvis kan 
kombinationen av ålder, kön, taxerad inkomst och postnummer 
ofta unikt särskilja en viss person. Identifierandet måste inte vara 
knutet till personens namn eller personnummer, utan det räcker 
enligt definitionen av personuppgift att det går att särskilja någons 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 
eller sociala identitet. Detta kan jämföras med indirekta person-
uppgifter, dvs. personuppgifter som inte direkt, men däremot med 
hjälp av annan tillgänglig information, kan hänföras till en person. 

Ett exempel på användning av kvasiidentifierare kan tas från 
registret Stockholm Birth Cohort som består av information som 
ursprungligen samlats in inom ramen för det dåvarande Metropolit-
projektet, med nya registerdata påfört. Efter att Metropolitprojektet 
upphörde 1984 behandlades de då insamlade uppgifterna på så sätt 
att möjligheten att identifiera ingående personer togs bort. Seder-
mera, och efter etikprövning, har man kunnat påföra nya uppgifter 
genom sannolikhetsmatchning, där uppgifter från andra databaser 
länkats samman genom att koppla information som fanns i samma 
form på båda ställena, till exempel hemort, yrke och hemförhållan-
den.10 Dessa variabler har tillsammans utgjort kvasiidentifierare 
med vars hjälp man kunnat påföra nya uppgifter på cirka 95 procent 
av de registrerade individerna. Utmärkande för kvasiidentifierare är 
att de inte lika precist pekar ut en specifik person jämfört med 
identifierare, och ofta kan uppstå utan att den personuppgifts-
ansvarige lägger märke till det. Exempelvis är det tänkbart att en 
viss kombination av ålder, yrke och postort, som inte utgör en kvasi-
identifierare i en stor postort eftersom kombinationen där inte är 
unik, utgör en kvasiidentifierare i en liten postort, där dessa uppgif-
ter kan särskilja någons sociala identitet även i avsaknad av namn. 

                                                                                                                                                               
10 Stenberg, S. Å., Vågerö, D., Österman, R., Arvidsson, E., von Otter, C. and Janson, C. G, 
“Stockholm Birth Cohort Study 1953-2003: a new tool for life-course studies.” Scandinavian 
Journal of Public Health, s. 104–110. 
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Dataset, poster och attribut 

Dessa tre närliggande begrepp handlar om hur en samling uppgifter 
är ordnade. Med dataset avses en samling av poster. Med post avses 
en uppsättning värden (relaterade till en enskild person) för varje 
attribut. Med attribut avses en definierad egenskap. Dessa begrepp 
används här i samma betydelse som i artikel 29-gruppens yttrande 
05/2014 om avidentifieringsmetoder,11 och är framför allt av bety-
delse i samband med diskussion om tekniska skyddsåtgärder. 

I vissa sammanhang används datamängd som synonym till dataset, 
observation som synonym till post och variabel som synonym till 
attribut. 

12.3.3 Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder 

Dataskyddsförordningen använder genomgående uttrycket ”tek-
niska och organisatoriska åtgärder” med några variationer. Ut-
trycket definieras inte närmare, men får ändå uppfattas som en indel-
ning i åtgärder som har en teknisk respektive organisatorisk karaktär. 

Dessa typer av åtgärder är dock inte oberoende av varandra. Sär-
skilt tekniska skyddsåtgärder kan ofta behöva kompletteras med 
organisatoriska, och ibland är det svårt att dra en skiljelinje. Ett 
exempel är accesskontroll, dvs. att endast den eller de inom en 
organisation som har behov av att komma åt vissa uppgifter ska 
kunna göra det. Detta är i grunden en teknisk åtgärd som genom-
förs av systemansvariga som sätter läsrättigheter på filer, auktori-
sering på interna tjänster och så vidare. Men själva bestämmandet 
av vilka arbetsuppgifter som medför behov av att komma åt vilka 
uppgifter är i allra högsta grad en organisatorisk skyddsåtgärd. 

Tekniska skyddsåtgärder kan betraktas inom ramen för infor-
mationssäkerhet och dess olika skyddsmål, bl.a. konfidentialitet, 
integritet, tillgänglighet, spårbarhet och oavvislighet.12 Den person-
uppgiftsansvarige ska enligt artikel 32.1 b säkerställa flera av dessa 
mål. 

För den registrerade vars personuppgifter behandlas är skydds-
målen konfidentialitet och riktighet (dataintegritet) av särskilt in-

                                                                                                                                                               
11 Se yttrandet, s. 12. 
12 Se bl.a. SOU 2004:32, s. 15. 
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tresse. För den personuppgiftsansvarige kan även skyddsmålen spår-
barhet och oavvislighet vara centrala för att säkerställa att säker-
hetsnivån är tillräcklig. 

Vad gäller bedömningen av tekniska skyddsåtgärders lämplighet 
syftar samtliga åtgärder som behandlas i detta avsnitt helt eller del-
vis till att värna de registrerades rättigheter och friheter vad gäller 
dataskydd. Huruvida en viss teknisk skyddsåtgärd faktiskt även 
resulterar i ett effektivt skydd beror allt för mycket på omständig-
heterna kring den enskilda personuppgiftsbehandlingen och åtgär-
dens utformning för att det ska vara meningsfullt att generellt ut-
tala sig om lämpligheten. Utredningen gör därför inga lämplighets-
bedömningar i denna del. 

Kryptering 

Kryptering kan utgöra en byggsten för att uppnå samtliga skydds-
mål, men är särskilt central för att åstadkomma konfidentialitet, dvs. 
säkerställa att data, inklusive personuppgifter, inte blir tillgängliga 
för någon annan än behörig part. Vid behandling som innebär över-
föring av personuppgifter mellan olika parter är även riktighet ett 
prioriterat skyddsmål, där kryptering kan spela en viktig roll. 

Vad gäller konfidentialitet måste man göra skillnad på krypter-
ing för överföring respektive lagring. Ursprungligen kommer kryp-
tering från behovet att uppnå konfidentialitet vid dataöverföringar. 
Man kan se kryptering av lagrade data som ett specialfall av kryp-
tering av dataöverföring – en överföring från en part till samma part 
över tid.13 Detta kan ställa högre krav på de metoder och processer 
som används, eftersom den skyddsvärda informationen kan expo-
neras under längre tid. 

Styrning av åtkomst till personuppgifter (accesskontroll) 

Accesskontroll, dvs. att på systemnivå möjliggöra eller förhindra 
tillgång till filer, tjänster och andra resurser, får anses vara en 
grundläggande del av informationssäkerhet. När resurserna inne-

                                                                                                                                                               
13 Jfr Bruce Schneier, Data at rest vs. Data in motion, 
http://www.schneier.com/blog/archives/2010/06/data_at_rest_vs.html 

http://www.schneier.com/blog/archives/
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fattar lagrade personuppgifter utgör accesskontroll även en form av 
skyddsåtgärd som skyddar personuppgifterna från obehörig åt-
komst (artikel 32.2). 

Som nämnts inledningsvis i detta avsnitt har denna åtgärd både 
organisatorisk och teknisk karaktär. Det är den personuppgifts-
ansvarige som ansvarar för att besluta vilka fysiska personer som 
utför arbete med personuppgiftsbehandling under dennes över-
inseende och meddela instruktion för detta arbete (artikel 32.4). 
Att på systemnivå möjliggöra eller förhindra tillgång är sedan en 
teknisk åtgärd som kan ses som ett verkställande av sådana instruk-
tioner. 

I samband med registerforskning, där det många gånger är fråga 
om fjärråtkomst till uppgifterna kan accesskontrollen omfatta 
styrning av åtkomst för personer som inte arbetar under den per-
sonuppgiftsansvariges överinseende, utan som har ett självständigt 
personuppgiftsansvar. Det rör sig fortfarande om en skyddsåtgärd 
som minskar risken för obehörig åtkomst.  

Själva åtkomsten kan utformas på många tänkbara sätt. Det be-
höver inte vara fråga om att ge behörighet i form av full tillgång till 
de lagrade personuppgifterna med möjlighet att exempelvis över-
föra dem till sin egen it-miljö. Man kan också ge åtkomst till tjänster 
genom vilka det går att komma åt delar av uppgifterna, funktioner 
för att sammanställa eller aggregera personuppgifter, eller liknande. 
All sådan utformning av tillgång utgör en form av skyddsåtgärd. 
Ett exempel på det senare är differentiell integritet, en metod för 
att göra personuppgifter anonyma, som förutsätter att den som vill 
använda innehållet i datasetet ges tillgång till kontrollerade vyer 
över datasetet, inte datasetet som sådant. 

Fjärråtkomst  

Fjärråtkomst är ett exempel på systemutformning som har verkan 
av en skyddsåtgärd. I ett typiskt datorsystem för fjärråtkomst sam-
las ett eller flera dataset tillsammans med analysverktyg med vilka 
den sammanlagda datamängden kan analyseras. Den forskare som 
behöver göra analyser av uppgifterna i systemet kan koppla upp sig 
till systemet på distans, utföra beräkningar och sammanställningar 
med de installerade analysverktygen, och sedan föra över resultatet 
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av analysen till sin egen it-miljö. Skyddsåtgärden består i att den 
underliggande datamängden, som innehåller personuppgifter, inte 
behöver överföras till forskarens egen it-miljö, utan endast resulta-
tet av behandlingen, som kan bestå av aggregerade personuppgifter 
och som därmed inte utgör personuppgifter (jfr dataskyddsförord-
ningens skäl 162). Detta bör dock ställas mot att själva möjligheten 
till fjärråtkomst ökar risken till integritetsintrång på så sätt att det 
introducerar en risk för att obehöriga personer ska få åtkomst på 
distans genom dataintrång, jämfört med om datamängden endast 
finns på ouppkopplade system. Vid en avvägning måste den person-
uppgiftsansvarige beakta de allmänna krav på säkerhet som förord-
ningen ställer (se avsnitt 12.3.5). 

I svensk miljö är exempelvis Statistiska centralbyråns (SCB) 
MONA ett viktigt system för fjärråtkomst.14 Användarvillkoren för 
MONA förbjuder kopiering av mikrodata, dvs. observationer på 
detaljnivå som innehåller personuppgifter, från MONA till något 
annat system (se vidare avsnitt 12.3.4 om avtalsvillkor). 

Federering av databaser 

Med federering av databaser avses ett enhetligt och transparent sätt 
att tillgängliggöra data lagrat på flera olika ställen i flera olika system 
för databashantering.15 Detta utgör egentligen en hybrid av teknisk 
och organisatorisk åtgärd. 

Skyddsåtgärden består här främst i att federeringen kan mot-
verka behovet att lagra stora datamängder på ett och samma ställe. 
Detta förutsätter dock att dataöverföringen till den centrala punkt 
från vilken data tillgängliggörs (federationspunkten) hålls till ett 
minimum. Det förutsätter också att en federationsserver (”trusted 
location”) kan upprättas och är laglig att lämna uppgifterna till. 
Även kortvarigt processande i arbetsminnet på en gemensam dator 
kan betraktas som utlämnande av data och måste då ha en rättslig 
grund. 

                                                                                                                                                               
14 Se SOU 2012:36 s. 43 ff. samt SOU 2014:45 s. 335 ff. för mer information om hur MONA 
används. 
15 Jfr exv. Federated Databases as a Basis for Infrastructure Supporting Epidemiological 
Research, Fomkin et al, i 20th International Workshop on Database and Expert Systems 
Application. 
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Själva federeringen av data kan ske med olika grad av flyktighet. 
I vissa sammanhang förekommer mellanlagring medan ett projekt 
pågår av en samkörd databas. I andra bara under de sekunder när 
data processas. I svenska forskningssammanhang finns vissa exempel 
på federerade lösningar, både nationellt och inom ramen för inter-
nationellt samarbete.16 

Pseudonymisering 

Pseudonymisering har en legaldefinition i förordningen. Denna 
definition tar dock inte upp hur pseudonymiseringen ska utformas. 
Detta kan göras på huvudsakligen två sätt, antingen baserat på identi-
fierande uppgifter, eller utifrån helt fristående värden. 

Pseudonymer baserade på identifierande uppgifter 

I många fall, särskilt vid longitudinella studier, där det finns ett be-
hov av att komplettera uppgifterna vid senare tillfälle, är det önsk-
värt att pseudonymen härleds från de ursprungliga uppgifterna. Ett 
enkelt exempel kan vara att skapa en pseudonym från ett person-
nummer genom att med en s.k. säker hashfunktion17 beräkna en 
hashsumma på personnumret. Från hashsumman kan man inte 
direkt återskapa personnumret, men när man behöver tillföra nya, 
personnummersatta data till det pseudonymiserade datasetet är det 
lätt att återupprepa pseudonymiseringsprocessen och erhålla samma 
pseudonymer från samma personuppgifter, under förutsättning att 
personnumret inte ändrats för en enskild individ. 

Nackdelen är att denna process, särskilt om man bara använder 
en enstaka, starkt identifierande, uppgift som personnummer, inte 
är särskilt resistent mot återidentifiering. Om hashfunktionen är 
känd och man önskar ta reda på vilket personnummer som motsva-
rar en viss pseudonym räcker det med att pröva de cirka 400 miljoner 
möjliga personnummervärden som finns med hashalgoritmen för 

                                                                                                                                                               
16 Se SOU 2014:45 s. 337 ff. för en närmare beskrivning av dessa. 
17 En säker (eller kryptografisk) hashfunktion är en algoritm som används för att determi-
nistiskt transformera godtyckligt invärde till ett utvärde (hashsumma) på så sätt att det är 
mycket svårt att finna vilket invärde som gett upphov till hashsumman.  
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att se vilket som motsvarar detta personnummer.18 För att mot-
verka detta bör man välja en hashfunktion som är utformad för att 
vara resurskrävande. Denna underkategori av funktioner kallas all-
mänt nyckelderiveringsfunktioner (key derivation functions). 

Vid användning av hashfunktionen kompletteras vanligen indata 
med ett unikt slumpvärde, s.k. saltning. Detta ökar resistensen så 
länge som saltet hålls hemligt. Det kan dock fortfarande vara möjligt 
att återidentifiera det ursprungliga värdet, särskilt om typen av vär-
det är känd och begränsad vad gäller möjliga värden.19 

Pseudonymer i form av kodnycklar 

Kodnyckelförfaranden är en form av pseudonymisering där det inte 
finns något samband mellan de identifierande uppgifterna och 
pseudonymen. I stället väljs varje pseudonym som ett slumpvärde 
eller liknande. Kopplingen mellan de identifierande uppgifterna och 
pseudonymen sparas i en förteckning (kodnyckel). För att över-
sätta mellan identifierande uppgifter och pseudonymer behövs denna 
kodnyckel. Ett dataset där sådan kodning har tillämpats kommer 
att utgöra personuppgifter.  

Kodnyckelförfaranden kräver att en betrodd part hanterar den 
kodnyckel som kopplar samman de tilldelade pseudonymerna till 
de direkt identifierande uppgifterna. Vid exempelvis longitudinella 
studier kan det medföra svårigheter att bevara kodnycklar på så sätt 
att nya uppgifter från primärkällor kan tillföras forskningsdatan 
med bibehållande av samma pseudonymer. 

Skillnaden mellan pseudonymer baserade på identifierande upp-
gifter och pseudonymer i form av kodnycklar kan beskrivas så att i 
det första fallet utgörs kopplingen av en funktion (algoritm), i det 
andra fallet av en förteckning (kodnyckel). Funktionen är inte hem-
lig, men förteckningen måste vara det. 

                                                                                                                                                               
18 Detta med antagandet att datamängden kan innehålla personer födda på 110 olika årtal, att 
det finns 365,25 dagar på ett år, och att de sista fyra siffrorna i ett personnummer kan anta 
10 000 olika värden: 110 × 365,25× 10 000 = 401 775 000 olika personnummer. 
19 Se artikel 29-gruppens yttrande 05/2014, s. 20. 
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När är det inte längre fråga om personuppgifter? 

De definitioner som presenterats ovan väcker bl.a. frågan om vad 
som händer om man har pseudonymiserade personuppgifter med 
en separat kodnyckel, bestående av de kompletterande uppgifter 
som gör att uppgifterna kan tillskrivas en specifik registrerad, och 
kodnyckeln förstörs (med antagandet att kodnyckeln faktiskt kan 
förstöras, med tanke på molntjänster, backupper och annat) – blir 
det då fråga om anonymiserade data? 

Vår bedömning är att det blir det, men denna bedömning vilar på 
en strikt tolkning av definitionen av pseudonymisering: Det centrala 
för att dataskyddsförordningen ska bli tillämplig är att personupp-
gifterna ska kunna tillskrivas en identifierbar person, dvs. det ska 
finnas antingen en identifierare eller ”en eller flera faktorer som är 
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, 
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet” (artikel 4.1).  

För att det ska vara möjligt att tillskriva en person vissa uppgif-
ter måste alltså denna person vara identifierbar. Som vi har sett är 
förordningens definition av ”identifierbar” bred och omfattar mer 
än bara namn och personnummer (se särskilt skäl 26 som anger att 
alla hjälpmedel som rimligen kan komma att användas för att iden-
tifiera någon ska beaktas vid denna bedömning). Det är lätt hänt att 
en viss kombination av attribut som bostadsort, yrke, kön, års-
inkomst och liknande faktiskt är specifik för någons identitet i de 
angivna avseendena. Pseudonymisering måste därför, enligt denna 
strikta definition, omfatta mer än att bara byta ut identifierare som 
namn eller personnummer. Även andra attribut måste ändras så att 
de inte utgör faktorer som är specifika för den fysiska personens 
identitet i de angivna avseendena. 

Det kan noteras att artikel 29-gruppen i det tidigare refererade 
yttrandet om avidentifieringsmetoder ställer ännu högre krav. Enligt 
dessa metoder ska det inte gå att särskilja (”single out”) en enskild 
individ på något sätt för att anonymisering ska anses ha skett. 
Detta gäller alltså även om man inte kan särskilja någon av dennes 
identiteter enligt ovan, utan endast avgöra att en viss post handlar 
om en särskild individ.20 

                                                                                                                                                               
20 Jfr artikel 29-gruppens yttrande 05/2014, s. 14. 
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Att en enskild person kan särskiljas, exempelvis genom att det i 
ett större dataset går att avgöra vilka poster som kan hänföras till 
denne person, är alltså inte nödvändigtvis samma sak som att denne 
är identifierbar. Personer vars personuppgifter är pseudonymise-
rade är alltid särskiljbara (genom själva pseudonymen). Att det går 
att särskilja exempelvis medicinska mätvärden för en enskild person 
innebär inte att denne person är identifierbar såvida inte mätvär-
dena tillsammans är specifika för exempelvis personens fysiska eller 
fysiologiska identitet.  

Uppgifter om en viss person kan alltså vara särskiljbara utan att 
dataskyddsförordningen blir tillämplig, så länge som personen inte 
också är identifierbar enligt förordningens definition. 

Randomisering 

Randomisering är en familj av åtgärder som alla har det gemensamt 
att ett dataset skyddas genom att uppgifterna i det förvrängs i syfte 
att försvåra bakvägsidentifiering. Det ska i sammanhanget nämnas 
att alla förvrängningar av enskilda observationer innebär svårigheter 
för forskningen om metodiken innefattar att undersöka samband 
mellan värden på individnivå. 

Brustillägg 

Brustillägg innebär att enskilda attribut ändras inom vissa inter-
valler på så sätt att uppgifter inom en enskild post inte längre stäm-
mer och därför inte kan användas för att återidentifiera en individ, 
men där attributets sammanlagda distribution i datasetet som hel-
het är oförändrat. 

Permutation 

Permutation innebär att enskilda attribut byts mellan poster så att 
varje enskilt attribut är korrekt, men inte uppträder i samma post 
som det ursprungligen gjorde. Detta kan ses som ett specialfall av 
brustillägg, men där intervall och distribution för varje attribut är 
oförändrat.  
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Differentiell integritet 

Brustillägg och permutation är tekniker som måste tillämpas i förväg 
på ett dataset, och som syftar till att datasetet i sin helhet ska kunna 
överföras till en tredje part, utan risk att denna tredje part ska kunna 
göra en återidentifiering på materialet. I jämförelse är differentiell 
integritet (”differential privacy”) en teknik där det ursprungliga 
datasetet är oförändrat, men där tredje part inte ges tillgång till det. 
I stället får tredje part tillgång till vyer över datasetet utifrån en upp-
sättning fasta frågor. I en sådan vy läggs brus på attributvärden på 
ett sådant sätt att datasetets ägare (personuppgiftsansvarig) kan kon-
trollera hur mycket brus som ska läggas på för att kunna garantera 
en viss nivå av skydd. En fördel med denna metod är att åtkomst 
till datasetet sker genom fördefinierade frågor och under kontroll 
av ägaren till datasetet. Denne kan då övervaka om det uppstår 
möjligheter att identifiera enskilda individer genom olika vyer på 
datasetet. 

Som skyddsåtgärd har differentiell integritet dock en praktisk 
nackdel i att det fulla datasetet fortfarande samlas in. Det finns där-
för en risk att överanvändandet av differentiell integritet leder till 
att mer dataset skapas än vad som är nödvändigt. I praktiken riske-
rar även dessa dataset göras tillgängliga i större utsträckning än vad 
som är nödvändigt, exempelvis via internet. 

Generalisering 

Med generalisering menas i allmänhet att undvika identifiering 
genom kvasiidentifierare på så sätt att integritetskänsliga eller sär-
skiljande uppgifter aggregeras. I stället för att datasetet talar om 
exakt ålder på en registrerad så anges vilket åldersspann (exempel-
vis ”20–29 år”) denne faller inom. Sådan aggregering eller generali-
sering kan förstås begränsa informationen i och värdet av datasetet. 
Flera metoder för generalisering syftar till att minimera informa-
tionsförlusten av datasetets statistiska värde, men maximera svårig-
heten att urskilja enskilda individer i datasetet. 
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K-anonymitet 

Med K-anonymitet utformas varje attributs möjliga värden så att 
minst K antal individer delar samma attributvärde. En enskild indi-
vid kan då inte identifieras som annat än del av en K individer stor 
grupp. Genom att välja värde på K kan man styra datasetets upp-
lösning gentemot integritetsskyddet för den enskilde.  

L-diversitet 

K-anonymitet adresserar inte problemet med ekvivalensklasser, som 
kan beskrivas som grupper av attribut som kan vara korrelerade på 
så sätt att de kan användas för återidentifiering. L-diversitet kan ses 
som en utökning av K-anonymitet där problemet med ekvivalens-
klasser hanteras så att varje attribut i en ekvivalensklass har minst L 
olika värden. 

T-närhet 

Ett känsligt attribut är ett attribut som en angripare inte ska kunna 
härleda, dvs. en personuppgift vars exakta värde inte ska röjas. Med 
K-anonymitet och L-diversitet finns risken att fördelningen för ett 
sådant attribut inte är tillräckligt nära den riktiga fördelningen, 
vilket i sin tur kan leda till informationsläckage. T-närhet åtgärdar 
detta genom att kräva att skillnaden i fördelningen av ett känsligt 
attribut i någon ekvivalensklass och fördelningen av samma attribut 
i det totala datasetet befinner sig under ett tröskelvärde T. 

Sökbegränsningar  

I svensk lagstiftning har ofta sökbegränsningar, dvs. förbud mot 
användning av vissa sökbegrepp, använts som en slags skydds-
åtgärd, särskilt i registerförfattningar.21 Det rör sig vanligtvis om 
förbud eller begränsningar kring att använda känsliga personupp-
gifter eller uppgifter om lagöverträdelser och liknande som sök-

                                                                                                                                                               
21 Se bl.a. prop. 2007/08:126, s. 67 f, prop. 2000/01, s. 100 f. samt prop. 2014/15:148, s. 51 f. 
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begrepp. Dataskyddsförordningen innehåller i sig inte någon regler-
ing av just sökmöjligheter, men eftersom sökning och den resulte-
rande sammanställningen utgör en form av personuppgiftsbehand-
ling måste den, som all annan behandling, vara förenlig med de an-
givna ändamålen. 

Sökningar som avslöjar och sammanställer känsliga personupp-
gifter är en åtgärd som ligger nära det som ursprungligen har moti-
verat förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter, nämli-
gen möjligheten att kartlägga personer på grundval av exempelvis 
etnicitet eller politiska åsikter. Dataskyddsutredningen har därför 
föreslagit ett generellt förbud mot att använda dessa typer av upp-
gifter som sökbegrepp när personuppgifter behandlas med stöd av 
ett viktigt allmänt intresse (artikel 9.2 g), i första hand i samband 
med ärendehandläggning.22 

Vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål måste det 
dock vara möjligt att göra urval baserade på de faktorer eller variab-
ler som ska studeras när detta är nödvändigt för att uppfylla ända-
målet med behandlingen. Dessa faktorer eller variabler kan utgöras 
av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser och 
liknande. 

Frågan om sökbegränsningar för system inrättade för forsknings-
ändamål har aktualiserats i enskilda fall, exempelvis i samband med 
personuppgiftsbehandling vid Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). I förarbetena uttalades 
bl.a. följande: 

IFAU söker i sina studier svar på frågan om värdet på en variabel, t. ex. 
antal dagar i arbetslöshet, har betydelse i förhållande till en viss utfalls-
variabel, t.ex. att en enskild har fått arbete. Forskningsmetodiken är 
ofta explorativ på så sätt att olika modeller med många variabler under-
söks. De variabler som inte har någon betydelse för utfallsvariabeln ute-
sluts. Då återstår samband som kan tolkas och utvärderas. Att leta sam-
band bland många variabler, även bland sådana där uppenbara logiska 
samband saknas, har visat sig vara en effektiv och värdefull metod för 
att hitta ny kunskap. Det är därmed inte önskvärt att begränsa antalet 
variabler som IFAU får använda i sin verksamhet.23 

  

                                                                                                                                                               
22 SOU 2017:39 avsnitt 10.6.2. 
23 Prop. 2011/12:176 s. 48 f. 
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Även rörande den s.k. LifeGene-lagen har sökbegränsningar som 
skyddsåtgärd avstyrkts:  

Med hänsyn till att det för utlämnande till forskningsprojekt måste 
vara möjligt att göra urval baserade på de faktorer eller variabler som 
ska studeras bör det dock inte i den föreslagna lagen ställas upp några 
begränsningar för vilka sökbegrepp som får användas.24 

Även Registerforskningsutredningen har behandlat frågan om sök-
begränsningar i databaser för forskningsändamål, och inte funnit 
skäl att införa sådana begränsningar:  

Endast uppgifter som är nödvändiga för databasens ändamål ska få 
förekomma i denna. Det innebär att innehållet i databasen och därmed 
också möjliga sökbegrepp är noga avvägt och begränsat. För att data-
basen ska vara användbar och ändamålsenlig bör det inte ställas upp 
några begränsningar av vilka sökbegrepp som får användas.25 

Mot bakgrund av ovanstående anser vi därför inte att en generell 
sökbegränsning ska gälla vid personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål. 

Utbildning av personal med tillgång till personuppgifter 

Att utbilda den personal som har tillgång till personuppgifter lyftes 
fram som en av flera möjliga skyddsåtgärder vid förhandlingarna 
även om detta inte togs med i den slutliga förordningstexten.26 Att 
utbilda personal får i allmänhet anses följa av förordningens all-
männa bestämmelser och varje individs skyldighet att känna till lagen, 
och i synnerhet av den princip som framgår av artikel 5.2 (ansvars-
skyldighet). Det kan dock inte uteslutas att certifiering27 eller lik-
nande av personal med tillgång till personuppgifter kan vara en orga-
nisatorisk åtgärd som minskar risken för intrång i de registrerades 
integritet.  

                                                                                                                                                               
24 Prop. 2012/13:163 s. 43. 
25 SOU 2014:45 s. 442. 
26 Note from German delegation to Working Party on Information Exchange and Data  
Protection, Subject: Pseudonymisation (dokument 14705/14, 24 oktober 2014),  
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14705-2014-INIT/en/pdf 
27 Med certifiering avses här ett utfärdande (från ett behörigt certifieringsorgan) som syftar 
till att visa att en viss person har kunskap om personuppgiftsbehandling och dess förenlighet 
med förordningen. 
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Det bör i sammanhanget nämnas att dataskyddsförordningen 
reglerar och uppmuntrar möjligheten till certifiering av behandling 
av personuppgifter (artikel 42). Det är dock inte samma sak som 
certifiering av personuppgiftsansvariga när denna tar sikte på själva 
processen för behandlingen snarare än de personer som utför den. 

Avskild verksamhet 

Det följer direkt från förordningens säkerhetskrav att den person-
uppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att 
varje fysisk person som utför arbete under dennes överinseende 
endast behandlar personuppgifter på instruktion från denne (arti-
kel 32.4). Utöver detta kan det också vara fördelaktigt att avskilja 
personuppgiftsbehandlande verksamhet från övrig verksamhet. 

Att skapa en avskild verksamhet inom en större myndighet eller 
ett företag, genom att exempelvis ha fysiskt avskilda servrar, låsta 
avdelningar, organisatorisk indelning, behörighetskontroll med 
mera, syftar till att begränsa framför allt de personer som har till-
gång till personuppgifterna, samt även utgöra en tydligare och mer 
kontrollerbar gräns som skydd mot dataintrång. Det kan därför ut-
göra en skyddsåtgärd i dataskyddsförordningens mening. 

Ett exempel på en lagreglerad avskild verksamhet utgör 10 § för-
ordningen (2001:100) om den officiella statistiken, som rör behand-
ling av personuppgifter och som anger att en statistikansvarig myn-
dighets verksamhet för framställning av statistik ska vara organiserad 
så att den är avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt. 

Regelefterlevnad (”compliance”) 

När en viss skyddsåtgärd införs är det viktigt att verksamheten an-
passas så att det är möjligt att kontrollera att åtgärden har avsedd 
effekt. Om exempelvis accesskontroll för personuppgifter införs kan 
man inte veta om den fungerar som avsett utan att följa upp hur 
denna kontroll har efterlevts i praktiken. Detta görs ofta genom 
loggkontroller, där man analyserar de loggar som systemet för access-
kontroll kan föra, och genom vilka man kan få reda på vilka som har 
medgivits eller nekats tillgång till vilka resurser. 
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Sådan loggning och logguppföljning utgör förstås personupp-
giftsbehandling i sig, med de anställda som registrerade, och behö-
ver ha stöd i bl.a. artiklarna 5 och 6 i dataskyddsförordningen.  

I en bredare bemärkelse utgör regelefterlevnad ett förfarande för 
att testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos andra skydds-
åtgärder. Av artikel 32.1 d framgår att ett sådant förfarande kan över-
vägas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Förordningen före-
lägger dock inte den personuppgiftsansvarige att göra just detta.  

Regelefterlevnad utgör således ett förfarande för att bl.a. testa, 
undersöka och utvärdera effektiviteten av införda åtgärder, och är 
enligt utredningens bedömning en skyddsåtgärd som kan användas 
för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. 

12.3.4 Rättsliga skyddsåtgärder 

Det finns ett antal rättsligt orienterade åtgärder som kan öka skyddet 
för personuppgifter och de registrerades grundläggande rättigheter 
och friheter. Vi har samlat dessa under begreppet ”rättsliga skydds-
åtgärder”, en indelning som inte förekommer i förordningstexten.  

Det bör uppmärksammas att termen ”tekniska och organisato-
riska åtgärder” används i artikel 89.1, angående vilka åtgärder som 
krävs för behandling av personuppgifter för bl.a. vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Detta får 
anses medföra att en rättslig åtgärd inte ensam kan utgöra sådan 
skyddsåtgärd som krävs enligt denna artikel. 

På andra ställen i förordningen (bl.a. artikel 9.2 j om behandling 
av känsliga uppgifter) används däremot ”lämpliga skyddsåtgärder” 
utan någon avgränsning. I detta sammanhang är det fråga om så-
dana åtgärder som ska vara fastställda enligt unionsrätten eller med-
lemsstaternas nationella rätt. 

Det krävs därför en vidare analys av i vilka sammanhang följande 
åtgärder kan uppfylla förordningens krav på skyddsåtgärder. Utöver 
nedanstående åtgärder analyseras även etikprövning som skydds-
åtgärd i kapitel 14. 
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Avtal 

I vissa sammanhang kan avtalsvillkor som exempelvis begränsar mot-
tagares rätt att vidarebehandla personuppgifter utgöra en skydds-
åtgärd. Ett exempel är SCB:s tjänst för mikrodata (MONA). Med 
mikrodata avses i statistiska sammanhang information på individu-
ell svarsnivå. Detta innefattar vanligen personuppgifter. I tjänstens 
användarvillkor intygar användaren bl.a. att inte kopiera mikrodata 
från MONA-systemet till annan dator.28 

Skyddet består i att ytterligare behandling hos mottagaren – 
som förstås måste ha en tillämplig rättslig grund för sin behandling 
av personuppgifter och i övrigt uppfylla de grundläggande princi-
perna för personuppgiftsbehandling – genom ett eller flera avtals-
villkor kan begränsas. Av dataskyddsförordningens artikel 46.3 e 
framgår att avtalsvillkor kan utgöra skyddsåtgärder vid vissa tredje-
landsöverföringar. Vår bedömning är att avtalsvillkor generellt kan 
utgöra skyddsåtgärder. Lämpligheten är dock förstås avhängigt vill-
korens materiella innehåll. 

Sekretessbestämmelser 

Detta avsnitt fokuserar på skyddet för personuppgifter som be-
handlas inom ramen för forskningsverksamhet när det är fråga om 
att lämna ut dessa personuppgifter till annan verksamhet. 

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) regleras ett 
fåtal typer av uppgifter i sammanhang som har direkt anknytning 
till forskning: 

 Uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning som ut-
förs för forskningsändamål (24 kap. 1 § OSL). 

 Uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden som har tillförts det rättspsykiatriska forsknings-
registret (24 kap. 2 § OSL). 

 Uppgift som avser en enskilds personliga förhållanden i verksam-
het enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad 
arv och miljö betyder för människors hälsa (den s.k. ”LifeGene-
lagen”), 24 kap. 2 a § OSL). 

                                                                                                                                                               
28 Se även FAQ: ”Finns det restriktioner på vilken typ av information filerna jag tar hem får 
innehålla? Ja, datafiler får ej innehålla mikrodata utan enbart aggregat.”,  
http://www.scb.se/Grupp/ Produkter_Tjanster/Forskare/_Dokument/MONA/FAQ.pdf 

http://www.scb.se/Grupp/
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 Uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållan-
den i verksamhet som består i etikprövning och tillsyn enligt etik-
prövningslagen (24 kap. 3 § OSL). 

 Uppgift i en upptagning som har dialektologiskt eller etnolo-
giskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskap-
ligt ändamål, (24 kap. 4 § OSL). 

Utöver ovanstående finns vissa regler till skydd för enskild som gäller 
oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer: 

 Uppgifter om enskilds hälsa eller sexualliv (21 kap. 1 § OSL).  

 Om ett utlämnande av personuppgift skulle medföra att uppgif-
ten behandlas i strid med personuppgiftslagen (21 kap. 7 § OSL). 

Dessa bestämmelser har olikartad utformning vad gäller presum-
tion för offentlighet eller sekretess, sekretessens styrka m.m. Ut-
formningen av bestämmelserna i varje enskilt fall får antas ha gjorts 
med beaktande av risker för den enskilde. Under dessa förutsätt-
ningar är vår bedömning att de aktuella sekretessbestämmelserna 
också utgör skyddsåtgärder i dataskyddsförordningens mening. En 
likartad bedömning har även tidigare gjorts i samband med genom-
förandet av det nuvarande dataskyddsdirektivet.29 Eftersom sekretess-
lagstiftningen i sig utgör en avvägning mellan skyddet för den en-
skilde och insynsintresset får lagstiftningen presumeras vara för-
enlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd. 

Av praktisk betydelse för forskningen är även den regel om över-
föring av sekretess som återfinns i 11 kap. 3 § OSL och som anger 
att om en myndighet i sin forskningsverksamhet får en sekretess-
reglerad uppgift från en annan myndighet, blir sekretessbestämmel-
sen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten 
(med undantag för uppgifter som ingår i beslut hos den mottag-
ande myndigheten). Den s.k. statistiksekretessen (24 kap. 8 § OSL) 
är här av särskild betydelse för registerbaserad forskning. 

En effekt av en sekretessbestämmelse är att den person som vid 
en myndighet får del av en uppgift för vilken det råder sekretess 
kan dömas till ansvar för brott mot tystnadsplikt om denne ändå 
röjer uppgiften (20 kap. 3 § brottsbalken via 4 kap. 2 § OSL). För 
                                                                                                                                                               
29 SOU 1997:39 s. 307. 
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vissa sekretessbestämmelser går denna tystnadsplikt även före den 
grundlagsskyddade meddelarfriheten.  

I den mån aktuell forskning utförs inom en myndighet bedömer 
utredningen att tillämpliga sekretessbestämmelser utgör en rättslig 
skyddsåtgärd för den registrerades rättigheter och friheter. 

Tystnadsplikt 

Användning av tystnadsplikt som skyddsåtgärd nämns särskilt i 
förordningens artikel 9.2 i som ett undantag från det generella för-
budet att behandla känsliga personuppgifter på folkhälsoområdet. 
En motsvarande bestämmelse saknas dock för behandling för 
forskningsändamål. Av föregående avsnitt om sekretess framgår att 
det för en uppgift som omfattas av sekretess råder tystnadsplikt för 
den person vid en myndighet som får del av uppgiften.  

Utöver den tystnadsplikt som följer av sekretessen finns regler 
om tystnadsplikt som träffar personer inom enskild verksamhet. 
Exempelvis anger 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) att 
den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen 
inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja 
vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Bestämmelserna 
är avsedda att ge patienten samma skydd som enligt OSL.30 Denna 
bestämmelse tar dock inte sikte på forskning i enskild verksamhet. 

För uppgifter inom enskilt bedriven forskning finns inte, som till 
exempel inom privat hälso- och sjukvård, några generellt tillämpliga 
bestämmelser om tystnadsplikt. Om en forskare i enskild verksam-
het begär ut uppgifter som omfattas av sekretess från en myndighet 
kan dock uppgifterna i vissa fall ändå lämnas ut, med stöd av 
10 kap. 14 § OSL och med ett förbehåll som ålägger den enskilde 
forskaren tystnadsplikt.  

Vår bedömning är att befintlig lagreglerad tystnadsplikt, utöver 
vad som följer av sekretesslagstiftningen, endast undantagsvis kan 
sägas utgöra en skyddsåtgärd i dataskyddsförordningens mening. 
Vi bedömer vidare att det inte ryms inom utredningens uppdrag att 
komma med nya förslag på reglering av tystnadsplikt, då sådana 

                                                                                                                                                               
30 SOU 2015:45 s. 464. 
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förslag skulle ha konsekvenser utanför de frågor vi har i uppdrag 
att reglera. 

Avtalsreglerad tystnadsplikt kan dock, på samma sätt som andra 
avtalsvillkor, utgöra lämplig skyddsåtgärd. 

Möjlighet att motsätta sig behandling (opt out-reglering) 

I kapitel 6 har utredningen redogjort för möjligheterna att använda 
samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehandling.  

Ett alternativt förhållningssätt till den enskildes viljeyttring kan 
vara att, inom ramen för en personuppgiftsbehandling som sker på 
annan rättslig grund än samtycke, ge den registrerade möjlighet att 
motsätta sig behandling av dennes personuppgifter (opt out-regler-
ing). Exempel på sådana möjligheter i lagstiftningen finns i 7 kap. 
2 § patientdatalagen (2008:355), där den enskilde ges möjlighet att 
motsätta sig att dennes personuppgifter behandlas i ett s.k. kvalitets-
register.31 Ytterligare exempel finns i 11 § personuppgiftslagen, där 
den enskilde ges möjlighet att skriftligen motsätta sig behandling 
av sina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring.32 
I dessa fall utgör den enskildes motsättande ett absolut rättsligt 
hinder för vidare personuppgiftsbehandling.  

Om grunden för behandlingen i stället är en intresseavvägning 
enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1 f (motsvarande dagens 
reglering i 10 § f personuppgiftslagen) får den registrerades uttryck-
liga motsättande mot behandlingen visserligen anses väga tungt, 
men den utgör inte ett absolut hinder.33 

Om grunden för behandlingen är intresseavvägning enligt arti-
kel 6.1 f eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en upp-
gift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansva-
riges myndighetsutövning enligt artikel 6.1 e har den registrerade 
rätt att göra invändningar mot behandlingen enligt artikel 21. Denna 
möjlighet behandlas närmare i avsnitt 10.3.4. 

                                                                                                                                                               
31 Med kvalitetsregister avses enligt 7 kap. 1 § patientdatalagen en automatiserad och struktu-
rerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. 
32 En motsvarande bestämmelse finns i artikel 21.3 i dataskyddsförordningen. 
33 I forskningssammanhang är det av stor betydelse att en myndighet inte kan basera en laglig 
behandling på intresseavvägning som rättslig grund enligt artikel 6.1 andra stycket i data-
skyddsförordningen. 
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Opt out skiljer sig från avsaknad av samtycke eftersom den en-
skilde aktivt måste motsätta sig behandlingen. Skyddsåtgärden består 
i att den enskilde ges kontroll att hindra en personuppgiftsbehand-
ling som annars hade varit tillåten. 

Vid opt out-reglering som skyddsåtgärd är grundförutsättningen 
att det finns en annan rättslig grund än samtycke för personuppgifts-
behandlingen. För att opt out-regleringen ska vara effektiv måste 
den enskilde få vetskap om att den sker i enlighet med artiklarna 
12–14 i dataskyddsförordningen. Möjligheten att exempelvis låta 
bli att informera den enskilde i enlighet med artikel 14.5 b får inte 
användas om opt out-reglering ska tillämpas som skyddsåtgärd. Inte 
heller kan den enskildes rätt till tillgång enligt artikel 15 inskränkas 
med stöd av artikel 89.2. 

Reglering av möjlighet att motsätta sig behandling bör kunna 
förenas med formkrav på exempelvis skriftlighet, undertecknande 
eller liknande. För att regleringen ska betraktas inte bara som en 
skyddsåtgärd i sig utan också som en lämplig skyddsåtgärd måste 
dock eventuella formkrav vara proportionerliga gentemot ett legi-
timt intresse som formkravet har till syfte att säkerställa. Det kan 
exempelvis vara fråga om att försäkra sig om att det verkligen är 
den registrerade som är den som motsätter sig behandlingen. 
I sammanhanget bör beaktas de villkor för den registrerades ut-
övande av sina rättigheter som framgår av artikel 12 samt rätt till 
information och tillgång som framgår av artiklarna 13–15. Särskilt 
bör formkrav utformas så att de kan uppfyllas på enklast möjliga 
sätt, vilket ofta innebär elektroniskt uppfyllande (jfr skäl 59). 

Arkivering, gallring och utplåning 

I sådan forskning som bedrivs i offentlig verksamhet medför offent-
lighetsprincipen att enskilda har rätt att ta del av allmänna handlingar 
hos myndigheter (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Myndigheters 
arkiv är en del av det nationella kulturarvet. För att tillgodose rätten 
att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rätt-
skipningen och förvaltningen och forskningens behov ska myndig-
heternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas enligt 3 § arkivlagen 
(1990:782).  
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Med gallring avses generellt att förstöra allmänna handlingar 
eller uppgifter i allmänna handlingar. I en digital miljö omfattas även 
åtgärder med handlingarna som medför förlust av betydelsebärande 
data, förlust av möjliga sammanställningar, förlust av sökmöjlig-
heter, eller förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenti-
citet (2 kap. 1 § RA-FS 2009:1). 

Huvudregeln i arkivlagstiftningen är att allmänna handlingar ska 
arkiveras för att därefter kunna gallras eller bevaras. Principen om 
uppgiftsminimering i dataskyddsförordningen föreskriver däremot 
bl.a. att uppgifter inte ska vara för omfattande i förhållande till de 
ändamål för vilka de behandlas. Principen om lagringsminimering 
föreskriver vidare att personuppgifter inte får förvaras i en form 
som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid 
än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna be-
handlas.34 Särskilt vad gäller personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål anges i artikel 89.1 att när dessa ändamål kan upp-
fyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte medger eller 
inte längre medger identifiering av de registrerade ska dessa ända-
mål uppfyllas på det sättet.  

I den mån arkivering innebär att uppgifter avskiljs från den van-
liga verksamheten genom att exempelvis lagras separat kan effekten 
bli ett visst skydd för den registrerades rättigheter och friheter enligt 
dataskyddsförordningen. Men även separat lagring utgör person-
uppgiftsbehandling. Den princip om allmänna handlingars bevar-
ande som finns i den svenska arkivlagstiftningen är därmed i konflikt 
med de olika minimeringsprinciperna i dataskyddsförordningen. Vad 
gäller arkivlagstiftningens förenlighet med nuvarande dataskydds-
direktiv har denna konflikt adresserats i samband med genomför-
andet i form av 8 § andra stycket personuppgiftslagen, som anger 
att lagen inte hindrar att en myndighet arkiverar och bevarar all-
männa handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkiv-
myndighet. Dataskyddsutredningen har haft i uppdrag att bl.a. 
analysera vilka kompletterande bestämmelser om myndigheters 
bevarande av allmänna handlingar som behövs utöver dataskydds-
förordningen.  

                                                                                                                                                               
34 Personuppgifter får dock lagras under längre tid i den mån de enbart behandlas för bl.a. 
arkiv- och forskningsändamål, under förutsättning att skyddsåtgärder genomförs. 



Skyddsåtgärder SOU 2017:50 

278 

Även om arkivering kan vara tillåten enligt dataskyddsförord-
ningen kan det, med tanke på den ovan beskrivna konflikten, 
knappast bedömas utgöra en skyddsåtgärd. Gallring, i den bety-
delse att uppgifterna utplånas, kan däremot utgöra en sådan åtgärd 
som särskilt säkerställer att principen om lagringsminimering i arti-
kel 5.1 e och kraven i artikel 89.1 uppfylls. Vår bedömning är därför 
att beslut om gallring inom en viss myndighetsverksamhet kan ut-
göra en rättslig skyddsåtgärd i dataskyddsförordningens mening 
vad gäller behandling för forskningsändamål i den mån kriterierna 
för gallring motsvarar de krav som följer av principen om uppgifts-
minimering i artikel 5.1 e samt kravet på att ändamålen ska upp-
fyllas genom uppgifter som inte medger identifiering av de registre-
rade när så är möjligt i artikel 89.1. 

12.3.5 Säkerhet  

Utöver de lämpliga skyddsåtgärder som artikel 89.1 kräver ställer 
förordningen i artikel 25 och 32 krav på att den personuppgifts-
ansvarige vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Dessa åtgärder kan i många 
fall vara av samma slag, även om skyddsobjektet (den registrerades 
rättigheter och friheter, respektive lämplig säkerhetsnivå) skiljer sig åt. 

Kriterier för en lämplig säkerhetsnivå 

I det nuvarande dataskyddsdirektivets artikel 17 anges att medlems-
staterna ska föreskriva att lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder ska genomföras för att skydda personuppgifter. Åtgär-
derna ska med beaktande av den nuvarande tekniska nivån och de 
kostnader som är förenade med åtgärdernas genomförande åstad-
komma en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker som är 
förknippade med behandlingen och arten av de uppgifter som ska 
skyddas. Artikeln har genomförts i 31 § personuppgiftslagen. 
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Motsvarigheten i dataskyddsförordningen finns i artikel 32.1, 
som inleds: 

Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna 
och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt 
riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska perso-
ners rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige och person-
uppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. 

Jämfört med artikel 17 i det nuvarande dataskyddsdirektivet är denna 
uppräkning av utvärderingskriterier för vad som är en lämplig 
åtgärd mer detaljerad, men innehåller inte något kriterium som i 
sak avviker från artikel 17. En genomgång av de olika kriterierna 
kan göras utifrån lydelsen av artikel 32 i dataskyddsförordningen 
enligt nedan. 

Med beaktande av den senaste utvecklingen 

Rubriken får anses motsvara ”Med beaktande av den nuvarande 
tekniska nivån” i artikel 17 i det nuvarande dataskyddsdirektivet. 
Det framstår emellertid inte som självklart hur man ska se på den 
omständighet att teknik inte nämns i det nya kriteriet – är det under-
förstått att det är fråga om den tekniska utvecklingen inom i första 
hand it-säkerhet, eller ska även utvecklingen inom närbesläktade, 
”mjukare” områden beaktas, såsom risker som kan uppstå med nya 
möjligheter till social manipulation? 

Mot bakgrund av fortsättningen av artikel 32, vilken behandlar 
åtgärder som i första hand är förknippade med it-säkerhet, finner vi 
att en rimlig utgångspunkt är att det är it-utvecklingen, särskilt på 
säkerhetsområdet, som ska beaktas i första hand. 

Den nya lydelsen förmedlar tydligare att utvecklingen på områ-
det hela tiden fortgår. Detta får till effekt att en åtgärd som bedöms 
som lämplig ett år kanske inte är lämplig året efter, just på grund av 
utvecklingen. Särskilt vad gäller it-säkerhet och metoder för kryp-
tering upptäcks hela tiden mer avancerade attacker mot dessa.  
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Genomförandekostnaderna 

Rubriken får anses motsvara ”de kostnader som är förknippade 
med åtgärdernas genomförande” i artikel 17 i det nuvarande data-
skyddsdirektivet. Vad som är kostnadsdrivande i genomförandet av 
en åtgärd beror såväl på den faktiska åtgärden som på det samman-
hang den ska införas i. En organisation med hög teknisk kompe-
tens och befintliga liknande åtgärder kommer att kunna införa en 
viss teknisk åtgärd billigare än en organisation som saknar denna 
kunskap. 

Generellt sett medför dock den tekniska utvecklingen att genom-
förandekostnaderna för en specifik teknisk åtgärd i allmänhet 
sjunker över tid. Detta bl.a. på grund av hård- och mjukvaras kom-
modifiering, dvs. att från början tekniskt avancerade funktioner 
som krypterad lagring och servercertifikat för säker kommuni-
kation går mot att bli standardfunktioner. Detta utgör en motvikt 
till den ovan nämnda tendensen att en specifik åtgärd kan anses 
mindre och mindre lämplig allt eftersom tiden går. Tillsammans ger 
båda dessa utvecklingstendenser att bedömningen av vad som utgör 
lämpliga säkerhetsåtgärder måste göras kontinuerligt, inte enbart 
vid behandlingens början. 

Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål 

Rubriken får anses motsvara ”arten av de uppgifter som ska skyddas” 
i artikel 17 i det nuvarande dataskyddsdirektivet, eller som kriteriet 
uttryckts i svensk lagstiftning, ”hur pass känsliga de behandlade 
personuppgifterna är” (31 § d personuppgiftslagen). Dataskydds-
förordningen utgår dock från att man ska beakta behandlingen, inte 
uppgifterna i sig. En ytterligare ändring är att där direktivet endast 
utgår från uppgifternas art så utgår förordningen från behand-
lingens art, omfattning, sammanhang och ändamål.  

Detta kriterium, tillsammans med nästföljande, tydliggör att 
valet av lämplig skyddsåtgärd fordrar en avvägning: å ena sidan ut-
ifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt, å andra sidan 
utifrån hur viktigt skyddet egentligen är. Det förefaller naturligt att 
den registrerades rättigheter måste skyddas mer noggrant när det är 
fråga om känsliga personuppgifter än när det är fråga om mer all-
dagliga uppgifter, och att detta skydd i så fall måste få kosta mer. 
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Riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter 

Rubriken indikerar ett avslutande kriterium som får anses motsvara 
”de risker som är förknippade med behandlingen” i artikel 17 i det 
nuvarande dataskyddsdirektivet. Ingen av dessa formuleringar kan 
dock läsas helt fristående, eftersom artiklarna på andra ställen i 
förordningen större detalj beskriver riskbedömningen. Artikel 17 i 
det nuvarande dataskyddsdirektivet inleds: 

Medlemsstaterna skall föreskriva att den registeransvarige skall genom-
föra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
personuppgifter från förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna 
handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, 
otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, särskilt om 
behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot 
varje annat slag av otillåten behandling. 

Dataskyddsförordningens artikel 32.2 anger: 

Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till 
de risker som behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olag-
lig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller 
obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på 
annat sätt behandlats. 

Även om skyddsmålet i slutändan är den enskildes integritet ligger 
tyngdpunkten vid denna riskbedömning på uppgiftsförstörelse eller 
obehörigt röjande. Dataskyddsförordningen nämner även obehörig 
åtkomst. Den omständighet att dataskyddsförordningen till skill-
nad från det nuvarande dataskyddsdirektivet inte i detta samman-
hang nämner ”överföring av uppgifter i ett nätverk” medför enligt 
vår bedömning inte en materiell förändring av riskbedömningen, 
utan får snarast ses som en följd av att överföring i nätverk är det 
vanliga år 2017, på ett sätt som det kanske inte var år 1995 när det 
nuvarande dataskyddsdirektivet antogs. 

Den nationella säkerhetsstrategin 

Regeringen presenterade den 8 januari 2017 en ny nationell säker-
hetsstrategi. Under rubriken ”Informations- och cybersäkerhet, 
digitala risker” framhålls att det är en uppgift för alla aktörer i sam-
hället att fortlöpande arbeta för att minska sårbarheter. Förmågan 
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att förebygga, identifiera och hantera it-incidenter och antagonis-
tiska attacker behöver därtill förbättras inom alla samhällsviktiga 
funktioner. Regeringen håller även på att ta fram en nationell strategi 
för informations- och cybersäkerhet som bl.a. bygger på EU-direk-
tivet om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- 
och informationssystem i hela unionen (NIS-direktivet).35 NIS-
direktivet och dataskyddsförordningen innehåller inga direkta refe-
renser mellan sig. Nationella och unionsrättsliga regler om it-säker-
het måste förstås ändå beaktas inom ramen för den personuppgifts-
ansvariges säkerhetsansvar. 

12.4 Överväganden och förslag 

Nedan lämnar vi förslag på bestämmelser om skyddsåtgärder gäll-
ande all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Utöver 
dessa lämnar vi även specifika förslag på bestämmelser om skydds-
åtgärder vid behandling av känsliga personuppgifter samt person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. i kapitel 14. 

12.4.1 Lämplig normgivningsnivå 

Utredningens bedömning: Bestämmelser om skyddsåtgärder 
vid personuppgiftsbehandling kan och bör ges i författningsform.  

Det utesluter inte att skyddsåtgärder även kan beslutas i det 
enskilda fallet genom meddelade villkor i samband med etik-
prövning, eller självregleras genom godkända uppförandekoder. 

Vi föreslår inte något särskilt bemyndigande för en myndig-
het att meddela föreskrifter om skyddsåtgärder. 

 
Vårt uppdrag i denna del är att lämna förslag på sådana lämpliga 
skyddsåtgärder som personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål ska omfattas av. Vi ska vidare lämna behövliga författnings-
förslag. 

                                                                                                                                                               
35 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för 
en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. Se 
vidare utredningen om genomförande av NIS-direktivets betänkande Informationssäkerhet 
för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36). 
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För att behandling av känsliga personuppgifter ska vara tillåten 
måste den enligt artikel 9.2 j vara nödvändig på grundval av unions-
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt som ska innehålla be-
stämmelser om skyddsåtgärder. Även behandling av personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. av andra än myndigheter kräver stöd i 
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga 
skyddsåtgärder fastställts. Utöver detta är det inte självklart att lämp-
liga skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål måste regleras i nationell lagstiftning, även om det av skäl 156 
framgår att medlemsstaterna bör införa lämpliga skyddsåtgärder för 
behandlingen av personuppgifter för bl.a. forskningsändamål. Data-
skyddsförordningens krav på lämpliga skyddsåtgärder i artikel 89.1 
är direkt tillämpliga. Nationell reglering som anvisar vissa särskilda 
skyddsåtgärder förhindrar inte EU-domstolen att göra en självstän-
dig bedömning av huruvida en viss skyddsåtgärd är lämplig i ett 
visst sammanhang. 

Alternativ till lagreglering av skyddsåtgärder kan vara att bemyn-
diga en tillsynsmyndighet att utfärda föreskrifter eller i enskilda fall 
fatta beslut om villkor. Även självreglering i form av uppförande-
koder enligt artikel 40 kan vara ett sätt att se till att lämpliga skydds-
åtgärder vidtas.  

Etikgodkännande med villkor 

Etikprövningsnämnderna har enligt gällande rätt och även enligt 
våra förslag möjlighet att förena ett etikgodkännande med villkor. 
Dessa villkor kan utgöra skyddsåtgärder.  

Det är visserligen så att etikprövning i dag sker, och även fort-
sättningsvis föreslås ske, endast för forskning som medför behand-
ling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöver-
trädelser m.m. Forskning som inte innefattar behandling av denna 
typ av personuppgifter etikprövas inte, och det saknas därför möjlig-
het att ålägga sådan forskning villkor enligt etikprövningslagen. Det 
får dock antas att forskning av detta slag generellt sett är mindre 
känslig för den personliga integriteten, och att behovet av den för-
utsägbara och lagreglerade tillämpningen av skyddsåtgärder är mindre 
i dessa fall. Kravet på lämpliga skyddsåtgärder kvarstår även när 
etikprövning inte är obligatoriskt, men den personuppgiftsansva-
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rige har då att självständigt göra en bedömning av vilka skydds-
åtgärder som bör tillämpas. Datainspektionen har som tillsyns-
myndighet möjlighet att utöva tillsyn över sådan behandling. 

Uppförandekoder 

Dataskyddsförordningen ger en möjlighet till införande av upp-
förandekoder som kan godkännas av tillsynsmyndighet eller kom-
missionen (artikel 40). Efter godkännande kan anslutning till sådan 
uppförandekod användas för att visa att den personuppgiftsansva-
rige uppfyller sina skyldigheter (artikel 24). Avsikten med sådana 
uppförandekoder är att bidra till att förordningen genomförs korrekt, 
med hänsyn till särdragen hos de olika sektorer där personuppgifts-
behandling sker. Ett sådant exempel är Biobanking and BioMolecular 
resources Research Infrastructure (BBMRI), ett s.k. European 
Research Infrastructure Consortium (ERIC), som har för avsikt 
att ta fram en uppförandekod för ”health and life science”. Första 
utkastet till en sådan uppförandekod kommer att presenteras under 
juli 2017 med målsättningen att ha en version som kan godkännas 
enligt den process som anges i artikel 40.36 

Vår bedömning är att sådana uppförandekoder kan vara en lämplig 
mekanism för självreglering av personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål under tillsynsmyndigheten och kommissionens insyn. 

Sammanfattning 

Med beaktande av befintliga möjligheter att reglera skyddsåtgärder 
när personuppgifter behandlas för forskningsändamål gör vi be-
dömningen att det är möjligt och lämpligt att införa sådan reglering 
i författningsform. 

Jämfört med villkor meddelade vid etikgodkännande samt upp-
förandekoder kan en författningsreglering ge större tydlighet vid 
tillämpningen och säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas även för 
behandling som inte omfattar känsliga personuppgifter eller person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. 
                                                                                                                                                               
36 Se vidare Summary Report on the BBMRI-ERIC Working Meeting on Health and Life 
Sciences GDPR Code of Conduct, http://www.bbmri-eric.eu/news-events/summary-report 
-on-the-bbmri-eric-working-meeting-on-health-and-life-sciences-gdpr-code-of-conduct/ 
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12.4.2 Förslag till skyddsåtgärder 

Uppgifter får inte användas för att vidta åtgärder  
i fråga om den registrerade 

Utredningens förslag: Personuppgiftslagens befintliga bestäm-
melse som anger att uppgifter som samlats in för forskningsända-
mål normalt inte får användas för att vidta åtgärder i fråga om den 
registrerade förs över till forskningsdatalagen. 

 
Den befintliga bestämmelsen i 9 § fjärde stycket personuppgifts-
lagen samt undantaget i 8 § andra stycket samma lag för myndig-
hets användning av personuppgifter i allmänna handlingar överförs 
till forskningsdatalagen. Dessa två bestämmelser har tillsammans 
tidigare bedömts vara en lämplig skyddsåtgärd när uppgifter be-
handlas för bl.a. forskningsändamål.37  

Den befintliga bestämmelsen i 9 § fjärde stycket personuppgifts-
lagen omfattar historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. 
Vad gäller historiska och statistiska ändamål har Dataskyddsutred-
ningen föreslagit en likartad reglering i dataskyddslagen för arkiv-
ändamål och statistiska ändamål. Dataskyddsutredningen har bedömt 
att det saknas skäl att ange att personuppgifter får användas med 
den registrerades samtycke. Om samtycke inhämtas till att uppgif-
ten används för nya ändamål, kan behandlingen nämligen jämställas 
med att personuppgiften samlas in på nytt med stöd av artikel 6.1 a 
i dataskyddsförordningen. Vi ansluter oss till denna bedömning. 
I sammanhanget ska understrykas att det nya ändamålet omfattar 
vidtagande av åtgärder i fråga om den registrerade och alltså inte för 
forskningsändamål. 

Bestämmelsen har omformulerats något med anledning av att 
huvudregeln i 9 § fjärde stycket sammanförts med sitt undantag i 
8 § andra stycket. Vi avser dock ingen ändring i sak jämfört med 
dagens bestämmelser. 

                                                                                                                                                               
37 Prop. 1997/98:44 s. 62 och 119. 
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Personuppgifter ska pseudonymiseras  
eller skyddas på likvärdigt sätt 

Utredningens förslag: Personuppgifter ska pseudonymiseras eller 
skyddas på likvärdigt sätt när de behandlas för forskningsändamål, 
förutsatt att ändamålet kan uppfyllas på det viset. 

 
Pseudonymisering framhålls på flera ställen i dataskyddsförord-
ningen som en tänkbar skyddsåtgärd. I praktiken är också pseudo-
nymisering och liknande åtgärder viktiga för att skydda enskildas 
integritet i samband med forskning. I samband med registerforsk-
ning är det exempelvis vanligt att personuppgifter lämnas ut från 
registren i kodad eller pseudonymiserad form. 

Vi anser därför att den personuppgiftsansvarige ska skydda person-
uppgifterna genom att tillämpa pseudonymisering eller likvärdigt 
skydd, under förutsättning att forskningsändamålen kan uppfyllas 
på det viset.  

I denna bedömning har vi framför allt beaktat skaderisken vad 
gäller intrånget i den registrerades personliga integritet som sam-
mankopplingen mellan dennes identitet och anknytande person-
uppgifter medför. Denna prioritering har stöd särskilt i skäl 75 i 
dataskyddsförordningen som lyfter fram risken för ”obehörigt häv-
ande av pseudonymisering”. Pseudonymisering innebär enligt defi-
nitionen i artikel 4.5 bl.a. att kompletterande information behövs 
för att sådan tillskrivning ska bli möjlig. Genom att särskilt prioritera 
konfidentialitet i denna kompletterande information säkerställs 
skyddsåtgärdens effektivitet. 

Alternativ till pseudonymisering enligt dataskyddsförordningen 

Den legaldefinition av pseudonymisering som finns i dataskydds-
förordningen är, som beskrivits i avsnitt 12.3.3, strikt och ställer 
framför allt kravet på att uppgifterna inte ska kunna tillskrivas en 
specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter (som en kod-
nyckel) används. Detta kräver att all information som direkt kan 
identifiera en person ersätts med pseudonymer/koder. Utöver detta 
krävs även att annan information som kan användas för att indirekt 
identifiera personen behandlas så att detta inte längre är möjligt. 
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Sådan behandling kan medföra att uppgifterna blir mindre läm-
pade för det aktuella forskningsändamålet, se exempelvis diskussio-
nen om skyddsåtgärderna randomisering och generalisering i av-
snitt 12.3.3. Sett till syftet med pseudonymisering bör det därför 
vara möjligt att använda alternativa skyddsåtgärder, som uppfyller 
samma syfte, och därmed ger ett likvärdigt eller bättre skydd. Ut-
vecklingen, framför allt på det tekniska området, gör det mindre 
lämpligt att föreskriva en viss form av skyddsåtgärder om lämpligare 
tekniker kan komma att utvecklas i framtiden. 

Vad är likvärdigt skydd? 

Det skydd som följer av pseudonymisering utgörs främst av att 
identifierande uppgifter avlägsnas från de uppgifter som behandlas. 
Information som kan användas för att identifiera den enskilde be-
varas separat och omgärdas av säkerhetsåtgärder. Detta hindrar att 
den enskilde sammankopplas med sina uppgifter. 

Med likvärdigt skydd avser vi en åtgärd eller kombination av åtgär-
der som i samma utsträckning som pseudonymisering förhindrar 
att den enskilde obehörigen sammankopplas med sina personuppgif-
ter. Med obehörig sammankoppling avser vi här en sammankoppling 
mellan den enskilde och dennes uppgifter som inte framgår från det 
angivna ändamålet med behandlingen. 

Alternativa åtgärder kan åstadkomma ett likvärdigt skydd genom 
att exempelvis begränsa åtkomst till identifierande uppgifter, eller 
omfatta instruktioner för hur personuppgiftsbehandling får bygga på 
användning av identifierande uppgifter. Exempel på sådana åtgärder 
kan vara att en separat organisation har hand om sådan information 
som kan användas för att identifiera den enskilde, eller att instruktio-
nerna för personuppgiftsbehandling inom ramen för forskningen ut-
tryckligen förbjuder försök till återidentifiering (jfr avsnitt 12.3.2).38 

Detta likvärdighetskriterium för skyddsåtgärder gör det möjligt 
att exempelvis använda mindre ingripande metoder för att behandla 

                                                                                                                                                               
38 Det torde vara det normala inom de flesta forskningsprojekt att återidentifiering inte får 
ske. Det tidigare nämnda Stockholm Birth Cohort har dock använt återidentifiering som ett 
verktyg för att påföra ny information till anonymiserad data. Detta projekt skulle därför inte 
kunna använda den här föreskriva skyddsåtgärden, utan i stället få åberopa att ändamålet inte 
kan uppnås på det viset. 
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uppgifterna, exempelvis att endast ersätta direkt identifierande upp-
gifter med pseudonymer eller koder (kodning), under förutsättning 
att ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa att någon obehörig 
sammankoppling mellan den enskilde och dennes personuppgifter 
inte sker.  

Förutsatt att ändamålet kan uppnås på sådant vis 

Det kan förekomma forskningsmetoder där identifierande uppgifter 
såsom personnummer måste bevaras och/eller behandlas i själva 
forskningsverksamheten. Även om sådan behandling kan framgå 
genom det angivna ändamålet (med behandlingen), och därmed inte 
kan anses utgöra obehörig sammankoppling, anser vi inte att detta är 
att betrakta som ett likvärdigt skydd. Forskningsmetoden kan dock 
utgöra det minst ingripande sättet att uppnå det förväntade resulta-
tet, och forskningens vetenskapliga värde kan fortfarande väga upp 
risken för den enskildes personliga integritet. 

Det bör därför finnas en möjlighet att inte tillämpa pseudonymi-
sering eller annat likvärdigt skydd, om forskningsändamålet annars 
inte kan uppnås. 

Det är i första hand forskningsaktören som bedömer om forsk-
ningsändamålen kan uppfyllas när pseudonymisering eller likvär-
diga skyddsåtgärder tillämpas. I samband med forskning som etik-
prövas kan dock etikprövningsnämnder meddela villkor, bland annat 
om pseudonymisering. 

Den registrerade ska kunna motsätta sig 
personuppgiftsbehandling 

Utredningens förslag: Den enskilde ska ges möjlighet att mot-
sätta sig att dennes personuppgifter behandlas för forsknings-
ändamål.  

Om det visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportio-
nerlig ansträngning att tillhandahålla den enskilde möjligheten 
att motsätta sig behandlingen, eller om forskningsändamålen 
annars inte kan uppfyllas, får dock personuppgiftsbehandling 
ändå utföras. 
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Möjlighet att motsätta sig behandling (opt out) som skyddsåtgärd 
har berörts i avsnitt 12.3.4. Personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål torde som huvudregel utföras med stöd av att den är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Det finns 
därför ett behov av att även låta den enskildes inställning påverka 
möjligheten att behandla dennes personuppgifter. 

I denna bedömning har vi beaktat vikten av den enskildes medver-
kan i en säkerhetsanalys rörande sina egna personuppgifter. Genom 
att ge den enskilde möjligheten att motsätta sig behandling har vi 
också tillerkänt den registrerade ett grundläggande inflytande över 
bl.a. riskbedömningen. Den enskilde har i detta ett begränsat val att 
antingen låta sina personuppgifter ingå i behandlingen eller inte. 

Kravet på information 

Den enskilde måste få vetskap om att behandlingen sker för att 
kunna motsätta sig behandlingen.  

Dataskyddsförordningen anger i artiklarna 12–15 på vilket sätt den 
enskilde ska informeras om sina rättigheter i samband med person-
uppgiftsbehandling. Det finns vissa möjligheter till undantag från 
dessa informationsplikter när personuppgifter behandlas för forsk-
ningsändamål. Exempelvis behöver den personuppgiftsansvarige, 
när uppgifterna erhållits från annan än den registrerade, inte infor-
mera den enskilde om det skulle visa sig vara omöjligt eller skulle 
medföra en oproportionerlig ansträngning (artikel 14.5 b). Den 
personuppgiftsansvarige behöver inte heller ge den registrerade be-
kräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne 
håller på att behandlas, eller i så fall ge tillgång till personuppgif-
terna samt information om behandlingen (om nationell lagstiftning 
gör undantag från artikel 15 med stöd av artikel 89.2). Om tillämp-
ningen av sådana undantag leder till att den enskilde i praktiken inte 
kan motsätta sig behandlingen kan denna skyddsåtgärd inte heller 
anses uppfylld.  



Skyddsåtgärder SOU 2017:50 

290 

Undantag från kravet att informera om  
eller erbjuda möjlighet att motsätta sig behandling 

I många sammanhang, särskilt vid registerforskning, uppstår prak-
tiska problem kring information till de registrerade personerna. 
Det kan exempelvis röra sig om att forskningen sker utan de regi-
strerades samtycke, på personuppgifter som pseudonymiserats eller 
kodats. Skäl 57 i dataskyddsförordningen anger att den personupp-
giftsansvarige inte bör vara tvungen att skaffa ytterligare informa-
tion för att kunna identifiera den registrerade, om ändamålet endast 
är att följa någon av bestämmelserna i förordningen. Det måste där-
för finnas ett undantag från skyldigheten att erbjuda en möjlighet 
för den enskilde att motsätta sig behandlingen, när det skulle visa 
sig vara omöjligt eller medföra en oproportionerlig ansträngning 
att informera den enskilde (jämför artikel 14.5 b).39 

Däremot är det i många andra fall tänkbart och lämpligt att 
informera den registrerade att dennes personuppgifter behandlas, 
men att det ändå inte går att uppfylla forskningsändamålen om det 
finns en möjlighet att motsätta sig behandling. 

Med vissa forskningsmetoder finns vidare problem med bortfall, 
när enskilda väljer att inte fortsatt medverka. Detta kan öka osäker-
heten i forskningsresultaten.40 För vissa studier, exempelvis rörande 
våld i nära relationer eller smittsamma sjukdomar, kan det dess-
utom vara olämpligt eller helt ogörligt att låta den enskilde få infly-
tande över om forskningen ska utföras. Om forskningsändamålen 
med den valda metoden inte kan uppfyllas när den enskilde får rätt 
att motsätta sig behandling måste det finnas en möjlighet att ändå 
utföra behandlingen. Vid en sådan bedömning måste forsknings-
aktören ta ställning till hur många personer som sannolikt skulle 
välja att motsätta sig behandlingen, och vad ett sådant bortfall får 
för effekt på osäkerheten i resultaten.  

Vi föreslår således att det ska finnas två undantag från kravet att 
erbjuda den registrerade möjlighet att motsätta sig behandling, dels 
om det skulle vara oproportionerligt ansträngande att informera 

                                                                                                                                                               
39 Notera dock det närliggande skäl 62, som i stället för ”oproportionerliga ansträngningar” 
använder uttrycket ”orimliga ansträngningar”. Den engelska språkversionen använder dock 
uttrycket ”disproportionate effort” i båda sammanhangen. 
40 Se t.ex. SOU 2014:45 s. 320 f. 
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samtliga registrerade, dels om forskningsändamålen i sådana fall 
inte kan uppfyllas.  

Dessa två undantag kan bedömas fristående från varandra, vilket 
kan leda till en situation där den enskilde måste informeras om per-
sonuppgiftsbehandlingen, men forskningens utformning inte tillåter 
den enskilde att få inflytande över denna behandling. Den registre-
rade som i det fallet vänder sig mot behandlingen kan förstås använda 
rättssystemets övriga möjligheter om denne menar att den person-
uppgiftsansvarige inte tillämpar lämpliga skyddsåtgärder. 

 Det är, likt vad som föreslås gälla för pseudonymisering eller 
likvärdiga skyddsåtgärder ovan, i första hand forskningsaktören 
som bedömer om något av dessa två undantag är tillämpliga. För 
sådan forskning som etikprövas har etikprövningsnämnderna möjlig-
het att meddela villkor om att det ska vara möjligt att motsätta sig 
behandling. 

12.4.3 Övriga överväganden 

Utredningens bedömning: Övriga tänkbara skyddsåtgärder ska 
inte regleras i nationell rätt. 

 
De tre föreslagna bestämmelserna förordar tre specifika skydds-
åtgärder. Den första är överförd från dagens bestämmelser i per-
sonuppgiftslagen, och motsvaras av liknande bestämmelser i den 
föreslagna dataskyddslagen för arkivändamål samt statistiska ända-
mål. Den andra framhålls särskilt i förordningen. Den tredje utgör 
ett sätt för den enskilde att påverka behandlingen när samtycke inte 
kan användas som rättslig grund för behandlingen. Vi bedömer där-
för att skyddsåtgärderna har en särställning som gör att de är befo-
gade att använda vid personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål. Det är utredningens bedömning att övriga tänkbara skydds-
åtgärder inte ska regleras i nationell rätt. 

För behandling av känsliga personuppgifter samt personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. föreslår utredningen ytterligare skydds-
åtgärder, se kapitel 14. 
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Utredningens bedömning: Nationell reglering ersätter inte för-
ordningens generella krav på skyddsåtgärder. Någon upplysning 
om detta bör inte införas i nationell rätt. 

 
Eftersom den personuppgiftsansvarige under vissa omständigheter 
kan underlåta att tillämpa pseudonymisering såväl som att ge den 
registrerade möjlighet att motsätta sig behandling kan det finnas 
situationer när den föreslagna nationella regleringen inte kräver 
några specifika skyddsåtgärder vid personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål.  

För vissa integritetskänsliga behandlingar är det även tänkbart 
att, även om pseudonymisering och/eller möjlighet att motsätta sig 
behandling tillämpas, dessa skyddsåtgärder inte är tillräckliga för 
att de ska bedömas som lämpliga.  

I dessa situationer kräver ändå artikel 89.1 i dataskyddsförord-
ningen att behandlingen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. Arti-
keln ålägger den personuppgiftsansvarige att se till att sådana lämp-
liga skyddsåtgärder föreligger. Det är därför inte tillräckligt att 
endast tillämpa bestämmelserna i den föreslagna forskningsdata-
lagen utan att samtidigt beakta om artikel 89.1 är uppfylld. I samman-
hanget bör påminnas om att artikel 89.1 även ålägger den person-
uppgiftsansvarige att uppfylla forskningsändamålen genom vidare 
behandling av anonymiserade uppgifter när så är möjligt. 

Den föreslagna nationella regleringen begränsar dock den person-
uppgiftsansvariges möjligheter att efter helt fritt skön välja lämpliga 
skyddsåtgärder. Om pseudonymisering respektive möjlighet att 
motsätta sig behandling kan tillämpas ska dessa skyddsåtgärder 
tillämpas, även om andra skyddsåtgärder i och för sig skulle kunna 
betraktas som lämpliga.  

En särskild påminnelse om att artikel 89.1 gäller behöver dock 
inte tas in i lagen.  

12.5 Sammanfattning 

Detta kapitel har behandlat dataskyddsförordningens krav på skydds-
åtgärder. Vårt uppdrag har varit att göra en analys av vilka skydds-
åtgärder som bör gälla vid behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål och hur åtgärderna bör vara utformade. För känsliga 



SOU 2017:50 Skyddsåtgärder 

293 

personuppgifter samt uppgifter om lagöverträdelser m.m. har vårt 
uppdrag varit att analysera behovet av kompletterande bestämmel-
ser för att alls få behandla dessa, samt vilka lämpliga och särskilda 
åtgärder en sådan reglering bör innehålla. 

Vi har därför inlett med en analys av centrala begrepp som person-
uppgift, pseudonymisering och anonymisering, för att sedan gå 
igenom dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder. Vi har 
vidare analyserat ett urval av organisatoriska, tekniska och rättsliga 
åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättig-
heter, särskilt mot bakgrund på dataskyddsförordningens säkerhets-
krav. Slutligen har vi lämnat förslag på vilka skyddsåtgärder som 
ska tillämpas vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål i 
allmänhet. 
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13 En proportionerlig lagstiftning 

13.1 Inledning 

I kapitel 4 har vi analyserat behovet av och föreslagit en särskild 
forskningsdatalag, i linje med utredningens övergripande syfte att 
möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål samtidigt som den ska skydda den enskildes fri- 
och rättigheter. I andra kapitel har vi lämnat kompletterande för-
slag om skyddsåtgärder för all personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål, att behandling av känsliga personuppgifter och 
personuppgifter om lagöverträdelser m.m. ska vara tillåten under 
förutsättning att behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) 
om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövnings-
lagen), samt vissa begränsningar av de rättigheter som följer av 
kapitel III i dataskyddsförordningen (EU 2016/679). 

I detta kapitel görs en integritetsanalys och en proportionalitets-
bedömning av den föreslagna forskningsdatalagen. Denna bedöm-
ning sker utifrån de krav som följer av dataskyddsförordningen, 
2 kap. 6 § regeringsformen, Europarådets dataskyddskonvention,1 
artikel 6 och 7 i EU:s rättighetsstadga2 samt artikel 8 i Europa-
konventionen.3  

                                                                                                                                                               
1 Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av person-
uppgifter, nr 108. 
2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
3 Jfr lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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13.2 Rättsliga förutsättningar 

13.2.1 Dataskyddsförordningen4 

Fastställande av rättslig grund för personuppgiftsbehandling 
i nationell rätt 

Av artikel 6.3 i dataskyddsförordningen framgår att grunden för 
personuppgiftsbehandling i enlighet med artikel 6.1 c och e ska 
fastställas i unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt. Så-
dan rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportio-
nell mot det legitima mål som eftersträvas, och kan innehålla sär-
skilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av bestämmel-
serna i förordningen. 

Behandling av känsliga personuppgifter på grundval 
av nationell rätt 

Av artikel 9.2 j framgår att behandling av känsliga personuppgifter 
för bl.a. forskningsändamål kan ske på grundval av unionsrätten eller 
medlemsstaternas nationella rätt, under förutsättning att denna står i 
proportion till det eftersträvade syftet, är förenlig med det väsent-
liga innehållet i rätten till dataskydd och innehåller bestämmelser 
om lämpliga och särskilda skyddsåtgärder. 

Begränsning av skyldigheter och rättigheter i nationell rätt 

Av artikel 89.2 framgår att det i unionsrätten eller i medlemsstater-
nas nationella rätt får föreskrivas undantag från de rättigheter som 
avses i artiklarna 15, 16, 18 och 21. Undantag ska dock föreskrivas 
med förbehåll för de villkor och skyddsåtgärder som avses i arti-
kel 89.1. Undantag får föreskrivas i den utsträckning som dessa 
rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket 
svårare att uppfylla de särskilda ändamålen, och sådana undantag 
krävs för att uppnå dessa ändamål. 
                                                                                                                                                               
4 Utöver de förutsättningar som behandlats ovan kan nämnas att förordningen i artikel 35.10 
tillåter att en konsekvensbedömning för vissa typer av behandlingar görs i samband med antagan-
det av nationell rätt. Om detta har skett kan det befria den personuppgiftsansvarige från 
skyldigheten att göra en egen konsekvensbedömning för en sådan behandling. I utredningens 
uppdrag ryms dock inte möjligheten att reglera och konsekvensbedöma specifika behandlings-
åtgärder, varför denna aspekt inte behandlas närmare. 
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13.2.2 Regeringsformen 

Skyddet mot betydande intrång i den personliga integriteten 

Sedan år 2011 gäller enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen 
att var och en är skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning 
eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.  

Uttrycket ”enskildas personliga förhållanden” avses ha samma 
innebörd som i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), vilket kan innefatta uppgifter om namn 
och andra personliga identifikationsuppgifter, adress, familjeför-
hållanden, hälsa och vandel. Även fotografisk bild samt uppgifter 
som inte är direkt knutna till den enskildes privata sfär, exempelvis 
uppgift om anställning, omfattas av uttrycket.5 

Endast sådan behandling utan samtycke som innebär kartlägg-
ning eller övervakning omfattas av bestämmelsen. Enligt förarbe-
tena kan en åtgärd från det allmännas sida som vidtas primärt i syfte 
att ge myndigheterna underlag för beslutsfattande i enskilda fall 
ofta anses innebära kartläggning av enskildas förhållanden. Så torde 
vara fallet när det gäller ett flertal uppgiftssamlingar som det allmänna 
förfogar över. En betydande mängd information som rör enskildas 
personliga förhållanden finns till exempel lagrad i Försäkringskassans, 
Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens olika data-
baser. I många fall är uppgifterna tillgängliga för myndigheterna på 
sådant sätt att lagringen och hanteringen av uppgifterna kan sägas 
innebära att enskilda kartläggs, även om det huvudsakliga ända-
målet med behandlingen är ett helt annat.6 

Grundlagsskyddet omfattar endast betydande integritetsintrång. 
Vid bedömningen av hur ingripande intrånget i den personliga 
integriteten kan anses vara är det enligt förarbetena naturligt att 
stor vikt läggs vid uppgifternas karaktär. Ju känsligare uppgifterna 
är, desto mer ingripande måste det allmännas hantering av uppgif-
terna normalt anses vara. Även hantering av ett fåtal uppgifter kan 
med andra ord innebära ett betydande intrång i den personliga 
integriteten om uppgifterna är av mycket känslig karaktär.  

                                                                                                                                                               
5 Prop. 2009/10:80 s. 177. 
6 A.a. s. 180. 
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Vid bedömningen av intrångets karaktär är även ändamålet med 
behandlingen av betydelse. En hantering som syftar till att utreda 
brott kan således normalt anses vara mer känslig än till exempel en 
hantering som uteslutande sker för att ge en myndighet underlag 
för förbättringar av kvaliteten i ärendehandläggningen. Vid bedöm-
ningen av vad som kan anses utgöra ett betydande intrång bör flera 
omständigheter vägas in. Uppgifternas karaktär och omfattning ut-
gör endast två faktorer att beakta. Även sådana omständigheter 
som t.ex. ändamålet med behandlingen av uppgifterna och omfatt-
ningen av utlämnandet av uppgifter till andra som sker utan omedel-
bart stöd av offentlighetsprincipen kan vara av betydelse vid bedöm-
ningen.7 

Förutsättningar för begränsning av skyddet 

Skyddet för den personliga integriteten får enligt 2 kap. 20 § reger-
ingsformen begränsas genom lag. Detta får, enligt 21 § samma 
kapitel, endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i 
ett demokratiskt samhälle. En sådan begränsning får vidare inte gå 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 
föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett 
hot mot den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får inte heller 
göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan så-
dan åskådning.  

Det obligatoriska lagområdet 

Enligt 8 kap. 2 § andra punkten regeringsformen faller föreskrifter 
som avser förhållandet mellan enskilda och det allmänna, och som 
gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskil-
das personliga eller ekonomiska förhållanden under det s.k. obliga-
toriska lagområdet. Detta innebär att sådana föreskrifter ska med-
delas genom lag. 

                                                                                                                                                               
7 A.a. s. 183. 
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13.2.3 Övriga rättsliga instrument 

Utöver ovanstående innehåller även Europarådets dataskyddskon-
vention (nr 108), artikel 7 i EU:s rättighetsstadga samt artikel 8 i 
Europakonventionen bestämmelser till skydd för den personliga 
integriteten. 

Europarådets dataskyddskonvention 

Artikel 5 i Europarådets dataskyddskonvention anger ett antal grund-
läggande krav på automatisk databehandling av personuppgifter. 
Artikel 6 tillåter behandling av särskilda kategorier av uppgifter8 
samt uppgifter om att någon dömts för brott endast om nationell 
lag ger ett ändamålsenligt skydd. 

Rättighetsstadgan 

Artikel 6 i EU:s rättighetsstadga anger att var och en har rätt till 
frihet och personlig säkerhet. Artikel 7 anger vidare att var och en 
har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och 
sina kommunikationer. 

Från artikel 52.1 framgår att varje begränsning till dessa rättig-
heter ska vara föreskriven i lag, och att sådana begränsningar, med 
beaktande av proportionalitetsprincipen, endast får göras om de är 
nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 
som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra männi-
skors rättigheter och friheter. 

Europakonventionen 

Artikel 8.1 i Europakonventionen stadgar att var och en har rätt till 
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

Artikel 8.2 tillåter inskränkningar med stöd av lag om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säker-
het, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 
förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 
                                                                                                                                                               
8 Med vilket avses ”personuppgifter som avslöjar rasursprung, politiska åsikter liksom person-
uppgifter som rör hälsa eller sexualliv”. 
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13.3 Integritetsanalys och proportionalitetsbedömning 

Samtliga ovanstående lagar, förordningar och övriga rättsliga instru-
ment lämnar ett visst utrymme för nationell lagstiftning som be-
gränsar eller inskränker de fri- och rättigheter som de ger individen 
vad gäller den personliga integriteten. Det ställs dock vissa propor-
tionalitetskrav på sådan lagstiftning. 

Vad gäller särskilt regleringen i regeringsformen framgår av för-
arbetena att en följd av denna reglering bl.a. är att lagstiftaren 
tvingas att tydligt redovisa vilka avvägningar som gjorts vid propor-
tionalitetsbedömningen. Detta kan förväntas öka förutsättningarna 
för att avvägningarna i fråga om integritetsintrånget blir mer ingå-
ende belysta och att de presenteras på ett sådant sätt att kvaliteten i 
lagstiftningen höjs ytterligare.9  

13.3.1 Kartläggning av den föreslagna 
personuppgiftsbehandlingen 

Datainspektionen har i september 2016 publicerat en vägledning 
för integritetsanalys i syfte att underlätta arbetet med att kartlägga 
konsekvenserna för den personliga integriteten vid personuppgifts-
behandling när förslag till nya lagar och andra föreskrifter utarbetas.10 
I vägledningen föreslår Datainspektionen en metod där man först 
utför en kartläggning av den personuppgiftsbehandling som ett för-
slag kan medföra och därefter vilka konsekvenser den får för den per-
sonliga integriteten. Utan en sådan kartläggning är det inte möjligt att 
besvara frågan om konsekvenserna är proportionerliga i förhållande 
till det man avser att uppnå med behandlingen. 

Mot denna bakgrund har vi försökt beakta de centrala faktorer 
som enligt vägledningen behöver belysas i en sådan kartläggning. 
Eftersom utredningens uppdrag med anknytande förslag inte om-
fattar personuppgiftsbehandling i det konkreta fallet har det varit 
nödvändigt att i vår kartläggning fokusera på vilken personupp-
giftsbehandling allmänt sett som, med beaktande av föreslagna 
skyddsåtgärder, blir möjlig med utredningens förslag.  

                                                                                                                                                               
9 Prop. 2009/10:80 s. 177. 
10 Vägledning för integritetsanalys, Datainspektionen september 2016, 
http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-integritetsanalys.pdf 

http://www.datainspektionen.se/
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Särskilda faktorer i personuppgiftsbehandlingen 

De här diskuterade frågeställningarna är hämtade från Datainspek-
tionens vägledning. 

För vilka ändamål ska personuppgifter behandlas? 

Den föreslagna forskningsdatalagen fastställer en rättslig grund för 
laglig behandling av personuppgifter när det är fråga om att utföra 
forskning av allmänt intresse. I en generell reglering av detta slag går 
det inte att göra ändamålsbeskrivningen mer detaljerad. Även den 
grundlagsskyddade forskningsfriheten11 medför att det inte i förväg 
går att göra en ändamålsbeskrivning i lagstiftning av generell karaktär. 
Varje enskilt forskningsprojekt eller annat sammanhang där person-
uppgifter behandlas behöver dock för sin del göra en mer detaljerad 
ändamålsbeskrivning. 

Med vilket rättsligt stöd ska personuppgifterna behandlas? 

När personuppgifter behandlas för forskningsändamål är det, som 
redan framkommit, huvudsakligen fråga om nödvändig behandling 
för en uppgift av allmänt intresse, och har därmed stöd i dataskydds-
förordningens artikel 6.1 e. Den rättsliga grunden ges i den före-
slagna forskningsdatalagen, med stöd av artikel 6.2 och 6.3. 

Vem ska utföra personuppgiftsbehandlingen och vem ansvarar 
för den? 

Den forskningsaktör som behandlar personuppgifterna torde vara 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Individuella 
forskare utför själva personuppgiftsbehandlingen som del av forsk-
ningsarbetet. De forskare som på detta sätt medverkar till behand-
lingen utan att vara personuppgiftsansvariga har i doktrin kommit 
att betecknas medhjälpare.12 
                                                                                                                                                               
11 2 kap. 18 § andra stycket regeringsformen, se även 1 kap. 6 § högskolelagen som anger att 
forskningsproblem fritt får väljas, forskningsmetoder fritt får utvecklas samt forsknings-
resultat fritt får publiceras. 
12 Se Lindblom & Öman, Personuppgiftslagen (version 15 sep. 2016, Zeteo), kommentaren 
till 3 §. 
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Vilka personuppgifter kommer att behöva samlas in 
och i övrigt behandlas? 

Vilka personuppgifter som kommer att samlas in och behandlas be-
ror på forskningens inriktning, vald forskningsmetod m.m. Exakt 
vilka uppgifter som är nödvändiga att behandla går inte att ange i 
lagstiftningssammanhang. Allmänt kan ändå sägas att det finns 
mycket få typer av personuppgifter som aldrig kan komma ifråga 
för behandling för forskningsändamål. Såväl känsliga personuppgif-
ter som personuppgifter om lagöverträdelser m.m. behandlas regel-
mässigt inom forskningen. Även andra integritetskänsliga uppgifter 
som inte särskilt regleras i dataskyddsförordningen kan komma att 
behandlas för forskningsändamål. 

Hur många personer kommer att beröras 
av personuppgiftsbehandlingen och hur många uppgifter  
om varje person kommer att behöva samlas in? 

Antalet registrerade personer beror på forskningsändamålen och den 
valda forskningsmetodiken i det enskilda projektet. Vår föreslagna 
reglering ställer här inte upp någon gräns. Det kan med andra ord 
förekomma forskningsprojekt som behöver uppgifter om signifi-
kanta delar av eller hela befolkningen, likväl som projekt som be-
höver behandla ett stort antal uppgifter om varje registrerad individ.  

Varifrån ska personuppgifterna samlas in? 

De huvudsakliga datakällorna kommer att vara olika typer av myn-
dighetsregister (såväl befolkningsregister som kvalitetsregister och 
annat) samt de registrerade själva. Även allmänna handlingar kan för 
vissa vetenskapliga metoder utgöra ett viktigt underlag för forsk-
ningen. Utredningen föreslår ingen ny författningsreglerad skyldig-
het för myndigheter att lämna ut uppgifter för forskningsändamål 
eller någon reglering av elektroniskt informationsutbyte.  
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Vilka kommer att ha åtkomst till personuppgifterna 
och vilken spridning kan uppgifterna i övrigt komma att få? 

Inom ramen för personuppgiftsbehandling i ett visst forsknings-
projekt kan medverkande forskare komma att ha tillgång till per-
sonuppgifterna. Den här föreslagna regleringen kräver inte särskilt 
att åtkomsten till personuppgifterna begränsas till bara vissa del-
tagare i ett projekt, även om det i vissa fall kan vara möjligt och 
lämpligt att strukturera arbetet så rent praktiskt.  

Uppgifter som samlas in för forskningsändamål kan i vissa fall, när 
forskningsaktören tillhör det allmänna, få spridning genom offent-
lighetsprincipen. Det är dessutom en forskningspolitisk målsättning 
att främja öppen tillgång till forskningsresultat och tillgängliggör-
ande av forskningsdata.13 Sådan spridning av uppgifter och forsk-
ningsresultat måste förstås ske i enlighet med dataskyddsförord-
ningen.  

När forskningsresultat publiceras sker detta i de flesta fall genom 
aggregerade personuppgifter eller andra sammanställningar som 
inte avslöjar enskilda personuppgifter. Inom vissa områden, särskilt 
vad gäller rättsvetenskaplig forskning, finns dock behov av att 
publicera indirekta personuppgifter i form av beslutsidentifierare 
såsom målnummer eller referatbeteckning, med hänvisning till att 
detta kan utgöra vedertagen forskningssed på dessa områden. 

Finns det behov av nya sekretessbestämmelser och sekretessbrytande 
bestämmelser? 

Utredningen föreslår varken någon tillkommande sekretessregler-
ing eller sekretessbrytande bestämmelser.  

Vilka sök- och sammanställningsmöjligheter är nödvändiga  
för ändamålet och hur kan de begränsas? 

Det är, utifrån kravet att forskningsmetodik ska få utvecklas fritt, 
inte möjligt att på generell nivå ange vilka sök- och sammanställ-
ningsmöjligheter som är nödvändiga för forskningsändamål. Det är 

                                                                                                                                                               
13 Prop. 2016/17:50 s. 106 f. 
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därför inte heller lämpligt att ställa upp generella krav på sökbegräns-
ningar (se avsnitt 12.3.3). Det kan däremot i vissa fall vara lämpligt 
att i samband med etikprövning meddela villkor att vissa sökningar 
eller sammanställningar inte får göras.  

Hur länge behöver personuppgifter bevaras? 

Efter avslutat projekt kommer personuppgifter ofta kunna pseudo-
nymiseras eller anonymiseras, vilket också är ett krav enligt artikel 
89.1 i dataskyddförordningen. För longitudinella studier behöver 
personuppgifter, inklusive identifierande uppgifter, regelmässigt 
bevaras under en längre tid, vilket kan ske med stöd av artikel 5.1 e 
(undantag från principen om lagringsminimering) under förutsätt-
ning att lämpliga skyddsåtgärder genomförs.  

När forskning utförs av en myndighet, och uppgifterna inte 
längre bevaras, måste arkivlagens (1990:782) regler om gallring be-
aktas (se vidare avsnitt 12.3.4). Även sådana kompletterande upp-
gifter som används vid pseudonymisering (såsom kodnycklar) kan 
vara föremål för gallring. Utredningen föreslår inga nya särskilda 
gallringsbestämmelser. 

Vilket inflytande kommer de registrerade 
att ha över personuppgiftsbehandlingen? 

Enligt den föreslagna regleringen kommer den registrerade som 
huvudregel ha möjlighet att motsätta sig behandling (”opt out”, se 
avsnitt 12.3.4). Utöver detta får uppgifterna användas för att vidta 
åtgärder i fråga om den registrerade endast om denne har lämnat 
sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den 
registrerades vitala intressen. När uppgifter hämtas direkt från den 
enskilde inom ramen för ett forskningsprojekt kan den enskilde 
alltid avstå från att uppge dessa. Utöver dessa möjligheter finns även 
de möjligheter till inflytande som följer direkt av dataskyddsförord-
ningen, såsom rätt till rättelse (artikel 16), rätt till radering (arti-
kel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), rätt till data-
portabilitet (artikel 20) samt rätt att göra invändningar (artikel 21). 
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Vilken information om behandlingen av personuppgifter kommer 
de registrerade få? 

De registrerade har rätt att få information om behandlingen i en-
lighet med artiklarna 13–15 dataskyddsförordningen. När möjlig-
het för den registrerade att motsätta sig behandling tillämpas som 
skyddsåtgärd, i enlighet med förslag i avsnitt 12.4.2, får denna rättig-
het inte inskränkas med stöd av något av de undantag som ges i 
dataskyddsförordningen. 

Vilka regler kommer att gälla till skydd för de registrerades personliga 
integritet vid den föreslagna personuppgiftsbehandlingen? 

Utredningen föreslår att pseudonymisering och möjlighet att mot-
sätta sig behandling som huvudregel ska gälla generellt för all behand-
ling av personuppgifter för forskningsändamål. Personuppgifter får 
som huvudregel inte heller användas för att vidta åtgärder i fråga om 
den registrerade (se avsnitt 12.4.2). Utöver detta ska etikprövning 
äga rum för behandling av känsliga personuppgifter samt person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål (se av-
snitt 14.3.4). Sådan prövning kan vidare resultera i villkor för behand-
lingen, vilket också kan fungera som skyddsåtgärder. 

Slutsats av integritetsanalysen 

Som tidigare angetts omfattar inte utredningens uppdrag att detalj-
reglera den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske för 
forskningsändamål. Den huvudsakliga regleringen av personupp-
giftsbehandling, även för forskningsändamål, kommer att finnas i 
dataskyddsförordningen, som är direkt tillämplig. Den reglering som 
utredningen föreslår medför dock att viss personuppgiftsbehandling 
som annars hade varit förbjuden blir tillåten. Detta rör framför allt 
sådan behandling som sker utan stöd av giltigt samtycke, samt be-
handling av känsliga personuppgifter samt personuppgifter om lag-
överträdelser m.m. Vidare görs även vissa begränsningar av de 
rättigheter som enligt dataskyddsförordningen tillkommer de regi-
strerade, med stöd av artikel 89.2. 
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Genom de föreslagna skyddsåtgärderna begränsas dock integri-
tetsintrånget avsevärt. Inte minst kravet på pseudonymisering, som 
motsvarar vad som är vanligt i forskningsmetodik, motverkar effek-
ten av den kartläggning av enskilda som kan komma att ske i forsk-
ningsprojekt. 

Det förhåller sig som sagt också så att dataskyddsförordningen, 
även om den ger visst utrymme för nationell reglering, är direkt 
tillämplig. En nationell lagstiftning om skyddsåtgärder kan exem-
pelvis aldrig upphäva kravet i artikel 89.1 i dataskyddsförordningen 
på att personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska vara 
omgärdad av lämpliga skyddsåtgärder. Om de av utredningen före-
skrivna skyddsåtgärderna är otillräckliga i det specifika fallet är det 
den personuppgiftsansvariges ansvar att självständigt efterleva data-
skyddsförordningens krav. 

Utredningens slutsats blir med hänvisning till ovanstående resone-
mang att konsekvenserna för den personliga integriteten är för-
enliga med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd. För att 
personuppgiftsbehandlingen ska vara tillåten måste dock det all-
männa syftet med den behandling som möjliggörs (behandling för 
forskningsändamål) vägas in i en proportionalitetsbedömning. 

13.3.2 Proportionalitetsbedömning 

Som framgår av avsnitt 13.2 inrymmer samtliga här aktuella rättsliga 
instrument någon form av möjlighet att begränsa eller inskränka de 
rättigheter avseende skydd av den personliga integriteten som 
säkerställs på principiell nivå. Gemensamt för samtliga dessa (med 
undantag för Europarådets dataskyddskonvention) är att någon 
form av proportionalitetsbedömning ska göras. I en sådan bedöm-
ning ställs det ändamål för vilket personuppgiftsbehandlingen sker, 
och som måste vara godtagbart enligt olika kriterier, mot det integri-
tetsintrång som behandlingen medför. 

Den personuppgiftsbehandling som vårt lagförslag kan medföra, 
med beaktande av effekten av de skyddsåtgärder som föreslås, ska 
alltså ställas mot värdet av det ändamål för vilket personuppgifts-
behandlingen sker. 

En viktig utgångspunkt är att själva forskningsändamålet gene-
rellt kan anses vara legitimt och godtagbart i ett demokratiskt sam-



SOU 2017:50 En proportionerlig lagstiftning 

307 

hälle. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål intar en 
särställning i dataskyddsregleringen. Bland de många särreglering-
arna för forskningsändamål kan särskilt nämnas det s.k. forsknings-
undantaget i artikel 5.1 b, och möjligheterna att inskränka flera av 
de registrerades rättigheter enligt artikel 89.2. I bilaga 3 finns en 
mer fullständig genomgång av dataskyddsförordningens särregler-
ing för forskningsändamål.  

Utgångspunkter för en proportionalitetsbedömning 

De här diskuterade frågeställningarna är hämtade från den tidigare 
nämnda vägledningen för integritetsanalys från Datainspektionen. 
Syftet med det närmaste följande är att belysa den avvägning mellan 
motstående intressen som görs i alla proportionalitetsbedömningar. 

Vilket eller vilka ändamål motiverar behandlingen 
av personuppgifter? 

Den behandling av personuppgifter som kan komma att ske med 
stöd av den föreslagna forskningsdatalagen är sådan som är nöd-
vändig för att utföra forskning av allmänt intresse. Den forskning 
som sedan sker med stöd av lagen måste fortfarande ange: 

 Sitt specifika ändamål på så sätt att det går att avgöra vilka upp-
gifter som ska behandlas.  

 Behandlingens förenlighet med ändamålet för vilket de samlades 
in (med beaktande av att det s.k. forskningsundantaget medför 
att ytterligare behandling inte ska anses oförenlig med det ur-
sprungliga ändamålet). 

 Hur länge personuppgifter ska bevaras (med beaktande av att 
personuppgifter får lagras under längre perioder vid behandling 
för forskningsändamål). 
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Finns det några mindre integritetsingripande alternativ för att uppnå 
det avsedda ändamålet än den föreslagna personuppgiftsbehandlingen? 

Ändamålet som utgör bas för forskningsdatalagen – forsknings-
ändamål – är för generellt till sin natur för att det ska gå att bedöma 
alternativa metoder för att uppnå detta. Av särskild betydelse i 
sammanhanget är att en förutsättning för att tillämpa den rättsliga 
grund som utredningen föreslår är att behandlingen ska vara nöd-
vändig för att kunna utföra forskning av allmänt intresse. Vidare 
gäller för sådan forskning som kräver etikprövning att forskning 
inte får godkännas, om det förväntade resultatet kan uppnås på ett 
annat sätt som innebär mindre risker för bl.a. forskningspersoners 
personliga integritet (10 § etikprövningslagen).  

Står integritetsintrånget som behandlingen medför i rimlig proportion 
till den nytta som behandlingen innebär för de avsedda ändamålen? 

Även den förväntade nyttan kan endast bedömas på ett generellt 
plan. Värdet av forskning framhålls emellertid såväl i dataskydds-
förordningen som i andra rättskällor. Vad gäller nyttobedömningen 
bör man särskilt uppmärksamma att forskning som kräver etik-
prövning endast får godkännas om de risker som den kan medföra 
för bl.a. forskningspersonernas personliga integritet uppvägs av 
dess vetenskapliga värde (9 § etikprövningslagen).  

Proportionalitetskrav i dataskyddsförordningen 

Vi föreslår nationell lagstiftning som med stöd av artikel 6.2 och 
6.3 fastställer den rättsliga grunden allmänt intresse för personupp-
giftsbehandling för forskningsändamål. Sådan nationell rätt ska 
uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det 
legitima mål som eftersträvas.  

Målet är att forskning ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt 
med respekt för de registrerades personliga integritet. Detta mål 
framgår även från dataskyddsförordningen (se exempelvis skäl 157 
och 159). Målet är alltså legitimt och av allmänt intresse också en-
ligt förordningen.  
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Forskningsdatalagen innehåller två viktiga begränsningar till för-
mån för den personliga integriteten. 

 Den rättsliga grund som vi fastställer är begränsad till nödvändig 
och proportionerlig behandling för forskning av allmänt intresse.  

 Vi föreslår även skyddsåtgärder för all behandling av personupp-
gifter för forskningsändamål.  

Lagen innehåller dock även vissa begränsningar av den registrerades 
rättigheter och därmed integritetsskyddet. Dessa begränsningar är 
utformade för att endast kunna tillämpas när det är nödvändigt för att 
uppnå forskningsändamålen. Det sammanlagda integritetsintrånget 
blir därför begränsat. Ställt mot det stora värde som forskningen 
har, vilket även framhålls i förordningen, finner vi att den före-
slagna lagstiftningen måste anses vara proportionell. 

Vi föreslår vidare att det under vissa förutsättningar ska vara 
tillåtet att behandla känsliga personuppgifter. Av artikel 9.2 j fram-
går att lagstiftning som tillåter behandling av känsliga personupp-
gifter ska stå i proportion till det eftersträvade syftet. Vi föreslår att 
sådan tillåtande lagstiftning ska innehålla bestämmelser om skydds-
åtgärder i form av etikprövning. Detta ställningstagande har sin 
grund i att etikprövningslagstiftningen särskilt kräver att de risker 
som forskningen medför ska uppvägas av dess vetenskapliga värde, 
att endast sådan forskning som innebär den minsta risken för det 
förväntade resultatet kan godkännas, samt att forskning endast får 
godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. 
Även denna reglering måste anses stå i proportion till det eftersträ-
vade syftet. 

Proportionalitetskrav i regeringsformen 

Regeringsformen skyddar inte den personliga integriteten mot all 
slags personuppgiftsbehandling. Den första bedömning som måste 
göras är därför om den personuppgiftsbehandling som utredningens 
förslag kan medföra når upp till kravet för skydd av den personliga 
integriteten enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (se avsnitt 13.2.2).  

Det ska alltså vara fråga om personuppgiftsbehandling som ut-
gör betydande intrång i den personliga integriteten, sker utan sam-
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tycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 
personliga förhållanden. 

Vid denna bedömning ska särskilt beaktas att det är fråga om en 
rättighetsbegränsande lagstiftning, vilket talar för en restriktiv tolk-
ning till den enskildes fördel. Kartläggningen ovan visar att den 
personuppgiftsbehandling som forskningsdatalagen möjliggör åt-
minstone i vissa fall kommer uppfylla samtliga dessa krav, i det fall 
det är fråga om omfattande uppgiftsinsamlingar om enskilda som 
inbegriper integritetskänsliga behandlingar.  

Eftersom det kan vara fråga om bestämmelser som omfattas av 
2 kap. 6 § regeringsformen blir det därför nödvändigt att ta ställ-
ning till de krav som ställs i 21 § samma kapitel.  

Vid denna bedömning är det återigen värt att uppmärksamma 
att forskning är ett ändamål som inte bara är godtagbart i ett demo-
kratiskt samhälle utan som är legitimt enligt gällande lag. Forsk-
ningsfriheten är dessutom även grundlagsskyddad (18 § andra 
stycket samma kapitel). Det finns inget som talar för att den här 
aktuella begränsningen på något sätt skulle utgöra ett hot mot den 
fria åsiktsbildningen. Begränsningens utformning tar inte sikte på 
politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Det kan i och 
för sig förekomma forskningsprojekt där exempelvis forsknings-
personer väljs ut utifrån sådana kriterier, men kravet på etikpröv-
ning säkerställer att en sådan urvalsmetod är motiverad och godtag-
bar från etisk synvinkel. 

Proportionalitetskrav i övriga rättsliga instrument 

Av artikel 8.2 i Europakonventionen framgår att inskränkningar 
endast får ske med stöd av lag och om det är nödvändigt med hän-
syn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekono-
miska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller 
till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 
rättigheter.  

Det framgår inte klart av ovanstående att forskning är ett av de 
ändamål som kan motivera en inskränkning (legitima ändamål). 
I doktrinen har det dock framhållits att det är naturligt att ge varje 
konventionsstat stor rörelsefrihet och inte kräva mera än att sär-
skilt känslig information behandlas på ett ansvarsfullt sätt och inte 
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görs i onödan tillgänglig för andra än dem som har ett legitimt 
intresse av att få del av informationen.14 Vidare har uttalats att upp-
räkningen legitima ändamål är omfattande, att de olika ändamålen 
är allmänt formulerade, och att det är i de flesta fall möjligt att 
hänföra ett ingrepp till någon av dessa kategorier.15 Vår bedömning 
är därför att forskningsändamål ryms inom ovanstående uppräkning. 

De proportionalitetskrav, och de legitima syften för vilka in-
skränkningar kan göras, som framgår av dataskyddskonventionen, 
rättighetsstadgan och Europakonventionen skiljer sig i övrigt inte 
på ett avgörande sätt från de ovan behandlade kraven. Vår bedöm-
ning är därför att en reglering som uppfyller dataskyddsförordning-
ens och regeringsformens krav även uppfyller kraven i de övriga 
behandlade rättsliga instrumenten. 

Slutsats av proportionalitetsbedömningen 

Inskränkningarna i de registrerades fri- och rättigheter görs för att 
tillgodose forskningsändamålet. Detta är ett ändamål som inte bara 
är godtagbart i ett demokratiskt samhälle utan som dessutom är 
grundlagsskyddat. Inskränkningarna har utformats så de inte går 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Den före-
slagna lagstiftningen kan därför anses vara förenlig med dataskydds-
förordningen, regeringsformen och övriga rättsliga instrument. 

13.3.3 De föreslagna bestämmelserna kräver reglering 
i lagform 

Utredningen föreslår bestämmelser i nationell rätt som kompletterar 
och fyller ut dataskyddsförordningens bestämmelser, inom ramen 
för vad som är möjligt enligt förordningen. Förordningen inne-
håller i sig inte närmare krav på i vilken form den nationella rätten 
ska fastställas. 

I svensk rätt kan generell bindande reglering ges i form av lag, 
förordning eller myndighetsföreskrifter (8 kap. 1 § regeringsfor-
men). Normgivning i form av lag förutsätter riksdagsbeslut, medan 

                                                                                                                                                               
14 SOU 2004:20 s. 89, som hänvisar till Danelius. 
15 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 5 u, s. 370. 
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normgivning i form av förordning kan ske genom regeringsbeslut. 
Normer som måste ges i form av lag sägs tillhöra det obligatoriska 
lagområdet. Kapitel 8 regeringsformen innehåller närmare bestäm-
melser om denna gränsdragning. 

Av den föreslagna regleringen följer att vissa personuppgifts-
behandlingar som annars skulle ha varit förbjudna blir tillåtna. 
Eftersom det dessutom åtminstone i vissa fall rör behandling utan 
den registrerades samtycke är det fråga om ett ingrepp i enskildas 
personliga förhållanden. Enligt 8 kap. 2 § andra punkten reger-
ingsformen måste sådan reglering ges i form av lag. 

Utöver detta är det fråga om lagstiftning som begränsar var och 
ens rätt att vara skyddad mot betydande intrång i den personliga 
integriteten enligt 2 kap. 6 § andra stycket. Enligt 2 kap. 20 § reger-
ingsformen ska sådan reglering ske i form av lag.  

13.4 Överväganden  

Utredningens bedömning: Den föreslagna regleringen uppfyller 
de krav på proportionalitet m.m. som följer av dataskyddsförord-
ningen, regeringsformen samt övriga relevanta rättsliga instru-
ment. 

 
Som redovisat i avsnitt 13.3.2 måste den föreslagna regleringen 
uppfylla krav på proportionalitet som ställs i flera olika rättsliga 
sammanhang. Vår bedömning, utifrån den integritetskartläggning 
som gjorts, de skyddsåtgärder som föreslås och värdet av den person-
uppgiftsbehandling som regleringen möjliggör, är att regleringen är 
proportionell utifrån samtliga dessa proportionalitetskrav. 

13.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi analyserat de föreslagna bestämmelserna ut-
ifrån de krav på framför allt proportionalitet som ställs upp i data-
skyddsförordningen, regeringsformen samt övriga relevanta rätts-
liga instrument. Analysen har gjorts utifrån förutsättningen att den 
föreslagna lagen är en ramlag som inte kan reglera personuppgifts-
behandlingen på detaljnivå, och att den faktiska personuppgifts-
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behandling som görs i forskningsprojekt måste prövas utifrån samma 
proportionalitetskrav. De föreskrivna skyddsåtgärderna utgör här 
ett stöd för att tillse att det intrång som personuppgiftsbehandlingen 
i fråga medför är proportionellt mot den förväntade nyttan av 
forskningen. Vidare har den föreslagna regleringen bedömts utifrån 
de normgivningsprinciper som framgår av regeringsformen. Det är 
utredningens bedömning att den föreslagna regleringen uppfyller 
de krav på proportionalitet m.m. som följer av dataskyddsförord-
ningen, regeringsformen samt övriga relevanta rättsliga instrument. 
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14 Etikprövning 
av personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål 

14.1 Vårt uppdrag i denna del 

Utredningen har i uppdrag att analysera behovet av anpassningar av 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi-
skor (etikprövningslagen) med anledning av att dataskyddsförord-
ningen (EU 2016/679) blir tillämplig den 25 maj 2018. Detta upp-
drag har flera beståndsdelar. 

Etikprövning framhålls i utredningens direktiv som en möjlig 
skyddsåtgärd i enlighet med förordningens krav på skyddsåtgärder 
vid behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Mot 
bakgrund av att kravet på etikprövning i dag enbart omfattar be-
handling av vissa kategorier av personuppgifter enligt 19 och 21 §§ 
personuppgiftslagen (1998:204) är det utredningens uppdrag att 
överväga om kravet på etikprövning bör utvidgas till att gälla all 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Ett sådant ställ-
ningstagande kan komma att medföra behov av ändringar i etikpröv-
ningslagen, alternativt ny reglering i annan författning som kom-
pletterar dataskyddsförordningen samt den nationella komplette-
rande reglering som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår.  

Utredningen har även i uppdrag att se över vissa aspekter på för-
farandereglerna i etikprövningslagen. Denna översyn hänger samman 
med uppdraget att överväga en utvidgning av etikprövningsförfar-
andet till att gälla all personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål. Om utredningen kommer fram till att all personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål ska etikprövas behöver det övervägas 
hur den ökade ärendehanteringen i så fall ska kunna ske på ett effek-
tivt sätt och om samma krav på prövningen behöver gälla i alla slags 
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ärenden. Utredningen ska, givet ett ställningstagande avseende en 
utvidgning av etikprövningskravet, analysera vilka anpassningar 
som kan behöva göras i de bestämmelser i etikprövningslagen som 
reglerar handläggningen av ärenden. Utredningen ska i sådana fall 
även överväga om det bör införas ett enklare förfarande vid etik-
prövning när det är fråga om behandling av personuppgifter som 
innebär en liten risk för intrång i den enskildes integritet. Utöver 
detta ska utredningen även se över vilka anpassningar i övrigt som 
behövs med anledning av dataskyddsförordningen och den gene-
rella kompletterande reglering Dataskyddsutredningen föreslår. 
Utredningen ska i alla delar lämna behövliga författningsförslag. 

Framställningen i denna del av betänkandet kommer att följa ut-
redningens direktiv på så vis att efter en inledande beskrivning av 
etikprövningslagen och dess anknytning till personuppgiftslagen 
kommer etikprövning som möjlig skyddsåtgärd enligt dataskydds-
förordningens krav att analyseras. Därefter överväger utredningen 
enligt sitt uppdrag ett utökat tillämpningsområde för kravet på etik-
prövning, varefter utredningen behandlar frågan om ett eventuellt 
behov av förenklat etikprövningsförfarande under vissa förhållan-
den. Avslutningsvis lämnar utredningen förslag på vilka anpassningar 
av etikprövningslagen i övrigt som är behövliga med anledning av 
dataskyddsförordningen. 

14.2 Rättsliga förutsättningar 

14.2.1 Inledning 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi-
skor (etikprövningslagen) började gälla den 1 januari 2004. Etik-
prövningslagen innehåller bestämmelser om etikprövning av forsk-
ning som avser människor och biologiskt material från människor 
och om samtycke till sådan forskning (1 §). Etikprövningslagen 
tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga person-
uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen eller personuppgifter om 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden 
enligt 21 § personuppgiftslagen (3 §).  

Utöver detta tillämpas etikprövningslagen på forskning som 
innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, utförs enligt en 
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metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller 
psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forsknings-
personen fysiskt eller psykiskt, avser studier på biologiskt material 
som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna 
människa, innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa eller 
avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt 
ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna män-
niska (4 §). Utredningen kommer i det följande att fokusera på etik-
prövningslagens tillämpningsområde enligt 3 §. 

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda männi-
skan och respekten för människovärdet vid forskning (1 §). Forsk-
ning får godkännas bara om de risker som den kan medföra för 
forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet upp-
vägs av dess vetenskapliga värde och bara om den kan utföras med 
respekt för människovärdet. Mänskliga rättigheter och grundlägg-
ande friheter ska alltid beaktas vid etikprövningen samtidigt som 
hänsyn ska tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas genom 
forskning. Människors välfärd ska ges företräde framför samhällets 
och vetenskapens behov (7–11 §§).  

14.2.2 Personuppgiftslagens relation till etikprövningslagen 

Aktuella bestämmelser 

Personuppgiftslagen och etikprövningslagen relaterar till varandra 
på flera sätt. I det följande återges de relevanta delarna av de aktuella 
bestämmelser som utredningen kommer att återkomma närmare till 
i det följande. 

De bestämmelser som främst aktualiseras i personuppgiftslagen 
är följande: 

Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat 
material 

5 a § Bestämmelserna i 9, 10, 13–19, 21–26, 28, 33, 34 och 42 §§ behö-
ver inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i 
eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har struk-
turerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning 
av personuppgifter. 
    Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den 
innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P19
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P21
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P28
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P33
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P34
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P42
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Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 

13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar 

a) ras eller etniskt ursprung 

b) politiska åsikter, 

c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller 

d) medlemskap i fackförening. 

Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv. 
    Uppgifter av den art som anges i första och andra styckena beteck-
nas i denna lag som känsliga personuppgifter. 

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga 
personuppgifter 

14 § Det är trots förbudet i 13 § tillåtet att behandla känsliga person-
uppgifter i de fall som anges i 15–19 §§. 
    I 10 § finns det bestämmelser om i vilka fall behandling av person-
uppgifter över huvud taget är tillåten. 

Forskning och statistik 

19 § Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om 
behandlingen godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor. 
    Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om be-
handlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhälls-
intresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över 
den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som 
behandlingen kan innebära. 
    Har behandlingen godkänts av en forskningsetisk kommitté, skall 
förutsättningarna enligt andra stycket anses uppfyllda. Med forsk-
ningsetisk kommitté avses ett sådant särskilt organ för prövning av 
forskningsetiska frågor som har företrädare för såväl det allmänna som 
forskningen och som är knutet till ett universitet eller en högskola eller 
till någon annan instans som i mera betydande omfattning finansierar 
forskning. 
    Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som 
avses i andra stycket, om inte något annat följer av regler om sekretess 
och tystnadsplikt.  

Uppgifter om lagöverträdelser m.m. 

21 § Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla person-
uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P19
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P19S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P19S2
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    Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för 
forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har 
godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor. 
    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket. 
    Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i 
första stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta 
sådana beslut.  

De bestämmelser som främst aktualiseras i etikprövningslagen är 
följande: 

Definitioner 

2 § I denna lag avses med 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i artikel 3 § 
personuppgiftslagen (1998:204). 

Forskning som omfattas av lagen 

3 § Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av  

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), 
eller 

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihets-
berövanden enligt 21 § personuppgiftslagen.  

Godkännande 

6 § Forskning som avses i 3–5 §§ får utföras bara om den har godkänts 
vid en etikprövning. Ett godkännande får förenas med villkor. Ett god-
kännande skall avse ett visst projekt eller en del av ett projekt eller en 
på något liknande sätt bestämd forskning. Forskningen får innefatta 
behandling av sådana personuppgifter som avses i 3 § bara om behand-
lingen har godkänts vid etikprövningen. 
    Ett godkännande upphör att gälla, om inte forskningen har börjat 
utföras senast två år efter det att beslutet om godkännande vann laga 
kraft. 
    Ett godkännande enligt denna lag medför inte att forskningen får 
utföras, om den strider mot någon annan författning. 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P21S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM#P21S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm#P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.htm#P21
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm#P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm#P3
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Utgångspunkter för etikprövningen 

7 § Forskning får godkännas bara om den kan utföras med respekt för 
människovärdet. 

8 § Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas 
vid etikprövningen samtidigt som hänsyn skall tas till intresset av att 
ny kunskap kan utvecklas genom forskning. Människors välfärd skall 
ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov. 

9 § Forskning får godkännas bara om de risker som den kan medföra 
för forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet upp-
vägs av dess vetenskapliga värde. 

10 § Forskning får inte godkännas, om det förväntade resultatet kan 
uppnås på ett annat sätt som innebär mindre risker för forsknings-
personers hälsa, säkerhet och personliga integritet. 
    Behandling av personuppgifter som avses i 3 § får godkännas bara 
om den är nödvändig för att forskningen ska kunna utföras. 

11 § Forskning får godkännas bara om den skall utföras av eller under 
överinseende av en forskare som har den vetenskapliga kompetens som 
behövs. 

Utlämnande av personuppgifter 

12 § Personuppgifter får lämnas ut för att användas i forskning, om 
inte något annat följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. 

Det territoriella tillämpningsområdet för respektive lag skiljer sig åt 
enligt följande: 

Personuppgiftslagen: 

Det territoriella tillämpningsområdet 

4 § Denna lag gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är etable-
rade i Sverige. 
    Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i 
tredje land men för behandlingen av personuppgifter använder sig av 
utrustning som finns i Sverige. Vad som nu sagts gäller dock inte om 
utrustningen bara används för att överföra uppgifter mellan ett tredje 
land och ett annat sådant land. 
    I det fall som avses i andra stycket första meningen skall den person-
uppgiftsansvarige utse en företrädare för sig som är etablerad i Sverige. 
Vad som anges i denna lag om den personuppgiftsansvarige skall också 
gälla för företrädaren. 

Etikprövningslagen: 

Geografiskt tillämpningsområde 

5 § Denna lag skall tillämpas på forskning som skall utföras i Sverige. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM


SOU 2017:50 Etikprövning av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 

321 

Etikprövningslagens tillämplighet vid viss behandling 
av personuppgifter 

Etikprövningslagen är tillämplig på forskning som ska utföras i 
Sverige, till skillnad från personuppgiftslagen som huvudsakligen tar 
sikte på sådana personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige.1 
Detta innebär att det enbart är sådan forskning som ska utföras i 
Sverige som kräver etikprövning enligt etikprövningslagen. Forsk-
ning som ska utföras i andra länder av personuppgiftsansvariga som 
är etablerade i Sverige kan dock omfattas av krav på etikgodkän-
nande enligt respektive lands lagstiftning. Relationen mellan etik-
prövningslagens och personuppgiftslagens territoriella tillämpnings-
område har kommenterats i lagkommentaren till personuppgifts-
lagen. 

Etikprövningslagen tillämpas bara på forskning som ska utföras i Sverige 
(5 §). Om en svensk forskningshuvudman (dvs. en statlig myndighet 
eller en fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskningen ut-
förs) deltar i ett internationellt forskningsprojekt (multicenterstudie), 
ska etikprövning ske av den del av projektet som ska utföras i Sverige 
(prop. 2002/03:50 s. 109 och 194). Det territoriella tillämpningsområdet 
för etikprövningslagen är alltså inte samordnat med tillämpningsområdet 
för personuppgiftslagen, som enligt huvudregeln bestäms av var den 
personuppgiftsansvarige är etablerad och inte var behandlingen utförs, 
se 4 § och kommentaren till den paragrafen. En personuppgiftsansvarig 
som är bunden av personuppgiftslagen (företrädesvis därför att han eller 
hon är etablerad i Sverige) och som ska utföra forskning utanför Sverige 
kan alltså inte behandla känsliga personuppgifter för forskningsända-
mål efter en etikprövning enligt etikprövningslagen utan torde i prakti-
ken ha att förlita sig på uttryckligt samtycke till behandlingen från alla 
registrerade.2 

Etikprövningslagen blir, enligt 3 §, tillämplig när forskning inne-
fattar behandling av känsliga personuppgifter, enligt 13 § person-
uppgiftslagen, eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m., enligt 
21 § personuppgiftslagen. Enligt 6 § etikprövningslagen får sådan 
forskning enbart utföras om den har godkänts vid en etikprövning.  

                                                                                                                                                               
1 Dataskyddsförordningen ska enligt artikel 3 i vissa fall tillämpas även på personuppgifts-
ansvariga som inte är etablerade i unionen. 
2 Se Lindblom & Öman, Personuppgiftslagen (version 15 sep. 2016, Zeteo), kommentaren 
till 19 §. 

http://zeteo.wolterskluwer.se/#/linkresolver/clink/prop.%202002%2F03%3A50%20s%20109
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När laglig personuppgiftsbehandling förutsätter etikprövning  

Av 13 § personuppgiftslagen framgår att det som huvudregel är 
förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Vilka uppgifts-
kategorier detta är framgår uttömmande av bestämmelsens första 
och andra stycke. I 14 § anges dock att undantag från förbudet 
framgår av 15–19 §§. Genom ett villkor i 19 § undantas behandling 
för forskningsändamål från det generella förbudet att behandla 
känsliga personuppgifter. Villkoret utgörs av etikgodkännande enligt 
etikprövningslagen för behandling av känsliga personuppgifter.  

Av 21 § personuppgiftslagen framgår ett förbud för andra än 
myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. Detta förbud kan dock enligt andra stycket upphävas på lik-
nande sätt som för känsliga personuppgifter, dvs. genom ett krav 
på etikgodkännande enligt etikprövningslagen för sådan behandling 
som utförs av andra än myndigheter. 

Detta innebär sammantaget att det föreligger krav på etikpröv-
ning av behandling för forskningsändamål av såväl känsliga per-
sonuppgifter som personuppgifter om lagöverträdelser m.m. enligt 
etikprövningslagen och att sådan behandling enligt personuppgifts-
lagen kan få utföras om behandlingen har godkänts vid prövning 
enligt etikprövningslagen. 

Personuppgiftslagens tillämplighet vid etikgranskning  
av forskning 

En utgångspunkt vid tillämpningen av personuppgiftslagen i rela-
tion till annan lagstiftning är att den, enligt 2 §, är subsidiär i för-
hållande till avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning. 
Sådan annan lagstiftning som har företräde framför personuppgifts-
lagen är till exempel etikprövningslagen.  

Av sista meningen i 6 § etikprövningslagen framgår att ett etik-
godkännande inte medför att forskningen får utföras om den stri-
der mot någon annan författning. I förarbetena betonas att 6 § bara 
anger betydelsen av etikprövningen och inte innefattar någon pröv-
ning enligt alla andra regler som kan påverka om och hur forsk-
ningen får utföras, ett godkännande vid etikprövning är därmed 
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långtifrån alltid en tillräcklig nödvändig förutsättning för forsk-
ningens bedrivande.3  

Av 6 § första stycket etikprövningslagen framgår att forskning 
får innefatta behandling av sådana personuppgifter som avses i 3 § 
bara om behandlingen har godkänts vid etikprövningen. Innan etik-
prövningslagen infördes hanterades undantaget från förbudet att 
behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål enligt en 
avvägningsnorm i den dåvarande 19 § personuppgiftslagen. Denna 
avvägningsnorm innebar att behandlingen skulle vara nödvändig för 
forskningen och samhällsintresset skulle klart överväga risken för 
intrång i enskildas personliga integritet. Den personuppgiftsansva-
rige kunde välja att tillämpa avvägningsnormen själv och sedan för-
anmäla behandlingen till Datainspektionen som gjorde en bedöm-
ning av eventuella åtgärder. Alternativt lät den personuppgifts-
ansvarige en etikkommitté granska personuppgiftsbehandlingen. 
En sådan etikgranskning omfattades dock inte av något krav på an-
vändning av avvägningsnormen som framgick av dåvarande 19 § 
personuppgiftslagen.  

Införandet av etikprövningslagen innebar att bedömningen av 
själva personuppgiftsbehandlingen flyttades över till etikprövnings-
nämnderna som, i samband med granskningen av forskningsprojektet 
i fråga, har att förhålla sig till samma avvägningsnorm i sak som enligt 
tidigare bestämmelse i personuppgiftslagen.4 Denna avvägningsnorm 
baseras på de principer som en bedömning enligt personuppgifts-
lagen utförs på, och grunderna för den ingår i etikprövningslagens 
utgångspunkter för etikprövningen i 7–11 §§ etikprövningslagen. 
Det var med andra ord framför allt ansvaret för bedömningen som 
flyttades till etikprövningsnämnderna.  

Denna regelkonstruktion innebär vidare att det i samband med 
etikprövningen av ett forskningsprojekt också ska göras en bedöm-
ning av själva personuppgiftsbehandlingen, en bedömning som annars 
skulle ske enligt bestämmelser i personuppgiftslagen. Personupp-
giftslagen är således subsidiär till etikprövningslagen i detta hänse-
ende även om bedömningen baseras på samma principer, se särskilt 
nödvändighetskravet i 10 § andra stycket etikprövningslagen. Det 
ska samtidigt noteras att forskning som har etikgodkänts därefter 

                                                                                                                                                               
3 Prop. 2002/03:50 s. 195 f. 
4 A.a s. 172 f.  
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ändå måste vara förenlig med personuppgiftslagens bestämmelser i 
de delar där någon tillämplig särreglering inte förekommer, t.ex. 
avseende säkerheten vid behandlingen och rätten till registerutdrag.  

Av 12 § etikprövningslagen framgår att personuppgifter får läm-
nas ut för att användas i forskning om inte något annat följer av 
regler om sekretess och tystnadsplikt. Bestämmelsen ska läsas mot 
bakgrund av 24 § första och andra styckena personuppgiftslagen. 
Där framgår att om personuppgifter samlats in från någon annan 
källa än den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige själv-
mant lämna den registrerade information om behandlingen av upp-
gifterna när de registreras. Sådan information behöver dock inte 
lämnas om det finns bestämmelser om registreringen eller utläm-
nandet av personuppgifterna i lag eller annan författning.  

Bestämmelsen i 12 § etikprövningslagen är en sådan bestämmelse 
om utlämnande av personuppgifter som avses i 24 § andra stycket 
personuppgiftslagen. Den för med sig att en forskare som i enlighet 
med bestämmelsen hämtar in personuppgifter från annat håll än 
den registrerade inte behöver informera den registrerade om sin be-
handling. Däremot kan etikprövningsnämnden ställa som villkor 
att information ändå ska lämnas. Bestämmelsen innebär inte någon 
skyldighet att lämna ut personuppgifter, men gör det tillåtet för den 
som har uppgifterna att göra detta. Om något annat följer av regler 
om sekretess och tystnadsplikt får uppgifterna dock inte lämnas ut. 
En motsvarande bestämmelse avseende utlämnande för användning 
i statistikprojekt finns i 19 § fjärde stycket personuppgiftslagen. 

Särskilt om förhållandet mellan missbruksregeln  
i personuppgiftslagen och etikprövningslagen  

Bestämmelsen i 5 a § personuppgiftslagen infördes år 20075 och 
innebär lättnader i regleringen vid behandling av personuppgifter i 
vad som betecknas som ostrukturerat material. Enligt den utred-
ning som låg till grund för införandet av bestämmelsen var syftet i 
korthet att de detaljerade hanteringsreglerna i personuppgiftslagen 
inte skulle tillämpas på s.k. vardaglig hantering av personuppgifter. 
Det rör sig till exempel om produktion av löpande text i ordbehand-
lingsprogram, publicering av löpande text på Internet, användning 
                                                                                                                                                               
5 SFS 2006:398. 
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av ljud- och bildupptagningar och korrespondens med e-post under 
förutsättning att materialet inte ska infogas i en databas med en 
avancerad personuppgiftsanknuten struktur, till exempel ett ärende-
hanteringssystem.6  

Sådan ostrukturerad behandling kan alltså utföras utan att den 
personuppgiftsansvarige behöver beakta ett flertal av de övriga 
reglerna i personuppgiftslagen. Bestämmelsen innebär således att 
behandling av personuppgifter kan göras jämförelsevis fritt, vilket i 
sig motiverade skrivningen i bestämmelsens andra stycke som an-
ger att sådan behandling inte får utföras om den innebär en kränk-
ning av den registrerades personliga integritet. Eftersom regeln avser 
att skydda mot missbruk av personuppgifter kallas den missbruks-
regeln. 

Vad som innebär en kränkning av den personliga integriteten 
avgörs från fall till fall utifrån bland annat vilka uppgifter som be-
handlas, i vilket sammanhang, för vilket syfte, vilken spridning 
uppgifterna kan få samt vad behandlingen kan leda till. I förarbetena 
angavs fem förhållningsregler att beakta vid kränkningsbedömningen: 

 Behandla inte personuppgifter för otillbörliga syften, såsom för-
följelse och skandalisering. 

 Samla inte utan godtagbara skäl en stor mängd uppgifter om en 
person. 

 Rätta personuppgifter som visar sig vara felaktiga eller missvis-
ande. 

 Förtala eller förolämpa inte någon annan. 

 Bryt inte mot sekretess eller tystnadsplikt.7 

Missbruksregelns tillämpningsområde har varit föremål för utredning 
sedan den infördes. Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) 
föreslår exempelvis i sitt slutbetänkande att missbruksregeln inte 
längre ska kunna tillämpas av myndigheter eftersom bestämmelsen 
motiverades av helt andra skäl än att underlätta myndigheternas 
informationshantering.8  

                                                                                                                                                               
6 SOU 2004:6 s. 134 f. 
7 A.a. s. 148. 
8 SOU 2015:39 s. 240 ff. 
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Personuppgiftslagens 5 a § i relation till etikprövningslagen 

Enligt 5 a § personuppgiftslagen behöver varken 13, 19 eller 21 §§ 
tillämpas på sådan behandling som tas upp i bestämmelsen, dvs. 
ostrukturerat material. Eftersom personuppgiftslagen är subsidiär 
till etikprövningslagen så går dock kraven enligt etikprövningslagen 
före undantaget i 5 a § personuppgiftslagen. Etikprövningslagen 
hänvisar i 3 § till 13 § (känsliga personuppgifter) och 21 § (lagöver-
trädelser m.m.) i personuppgiftslagen samt fastslår i 6 § att sådan 
forskning endast får utföras efter etikgodkännande. Detta innebär 
kortfattat att om förutsättningarna för tillämpning av etikprövnings-
lagen är uppfyllda krävs ett etikgodkännande för behandlingen. 

Missbruksregeln sett i relation till dataskyddsförordningen 

Möjligheten att tillämpa den svenska särregleringen i 5 a § person-
uppgiftslagen försvinner i och med att dataskyddsförordningen börjar 
tillämpas. Något utrymme att komplettera med en sådan nationell 
bestämmelse om undantag från tillämpningen av förordningen finns 
inte. Eftersom förordningen ska tillämpas i sin helhet på all be-
handling av personuppgifter måste sådan behandling som tidigare 
utförts enligt missbruksregeln ha sin rättsliga grund i förordning-
ens bestämmelser. 

14.3 Etikprövning som skyddsåtgärd 

14.3.1 Inledning 

Etikprövning utgör i dagsläget den centrala skyddsåtgärden vid 
behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om 
lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål. Etikprövning fram-
hålls i utredningens direktiv som en möjlig skyddsåtgärd i enlighet 
med dataskyddsförordningens krav på skyddsåtgärder vid behand-
ling av personuppgifter för forskningsändamål. För att ta ställning 
till om etikprövning utgör en skyddsåtgärd som är förenlig med 
dataskyddsförordningen kommer utredningen i det följande att 
analysera etikprövningens beståndsdelar samt uppmärksamma vilka 
bedömningar som legat till grund för införandet av etikprövning 
som en redan i dag befintlig skyddsåtgärd.  



SOU 2017:50 Etikprövning av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 

327 

14.3.2 Etikprövning som befintlig skyddsåtgärd 

Utgångspunkterna för vad som ska beaktas vid etikprövningen fram-
går av 7–11 §§ etikprövningslagen. Dessa bestämmelser är emeller-
tid inte avsedda att utgöra en detaljerad beskrivning av hur själva 
prövningen ska gå till. Lagstiftaren ansåg nämligen vid etikpröv-
ningslagens införande att den materiella prövning som ska göras, 
beträffande bedömningen av bl.a. forskningens vetenskapliga värde 
och om riskerna för forskningspersonerna uppvägs av detta veten-
skapliga värde, varken kan eller bör detaljstyras i lagen. Denna 
bedömning motiverades med att forskning utförs på så många olika 
sätt och att forskningsmetoder och andra förhållanden av betydelse 
ständigt utvecklas och förändras.9 

I den proposition som låg till grund för etikprövningslagen hän-
visas dock till den avvägningsnorm som vid den tiden framgick av 
19 § personuppgiftslagen och som tillämpades vid prövning av om 
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter var 
tillåtet vid behandling för forskningsändamål. Denna avvägnings-
norm innebar att behandlingen skulle vara nödvändig för forsk-
ningen och att samhällsintresset klart skulle överväga risken för in-
trång i enskildas personliga integritet. Enligt förarbetena till person-
uppgiftslagen (till vilka det hänvisades i propositionen till etikpröv-
ningslagen) bestod avvägningsnormen av en helhetsbedömning av 
samtliga omständigheter i det enskilda fallet.10 

Vid helhetsbedömningen skulle således beaktas bl.a. forsknings-
projektets vikt, behovet av personuppgifter, säkerheten vid behand-
lingen, omständigheter vid ett eventuellt samtycke, om information 
lämnats till de berörda och i vilken utsträckning den som begärde 
detta hade rätt att bli struken. I viss mån skulle även beaktas hur 
pass svårt det var att på grund av de behandlade uppgifterna identi-
fiera enskilda personer.  

Regeringen framhöll i propositionen med förslag till etikpröv-
ningslag att några sakliga förändringar i avvägningsnormens inne-
håll inte var avsedda i samband med att dess grunder fördes över från 
personuppgiftslagen till de allmänna utgångspunkterna för etik-
prövningen enligt etikprövningslagen. Avsikten var helt enkelt att 

                                                                                                                                                               
9 Prop. 2002/03:50 s. 113 f. 
10 A.a. s. 172 f. 
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prövningen av forskning som innefattar behandling av känsliga per-
sonuppgifter skulle ske på samma sätt som enligt den avvägnings-
norm som då fanns i personuppgiftslagen.11 Grunderna för avväg-
ningen mellan risk och värde i samband med etikprövning av person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål har således sitt ursprung 
i personuppgiftslagen, vilken i sin tur baseras på det nuvarande data-
skyddsdirektivet (95/46/EG). 

Den personuppgiftsbehandling som är föremål för etikprövning 
ska vidare vara nödvändig enligt 10 § andra stycket etikprövnings-
lagen. Nödvändighetskravet i etikprövningslagen motsvarar det 
som gäller enligt 10 § personuppgiftslagen.12 Enligt utredningens 
bedömning torde nödvändighetskravet också ha samma innebörd 
som kravet på nödvändighet i dataskyddsförordningen.13 

Ett beslut om etikgodkännande kan förenas med villkor. Detta 
görs i de fall integritetsaspekterna kan anses tillvaratagna på ett till-
fredsställande sätt genom särskilda villkor, i stället för att en ansö-
kan avslås. Sådana villkor antogs i etikprövningslagens förarbeten 
behövas till exempel beträffande formerna för rekrytering av forsk-
ningspersoner och inhämtande av samtycke, lämnande av informa-
tion eller strykningsrätt. Lagstiftaren ansåg vidare att det i praxis 
får utvecklas närmare när villkor i något avseende behöver med-
delas, eftersom det inte går att förutse alla uppkommande situatio-
ner när något villkor borde meddelas.14  

Etikprövningsnämnderna har utvecklat denna praxis till att om-
fatta villkor avseende t.ex. krav på inhämtande av samtycke, möjlig-
heter för den registrerade att motsätta sig behandling av person-
uppgifter samt tydligare information till den enskilde. Allmänna 
anvisningar för datasäkerhet har också utvecklats, vilka anger på 
vilket sätt personuppgifter ska hanteras för att uppnå tillräckligt 
dataskydd. 

Etikprövning har i tidigare lagstiftningsarbete uttryckligen be-
dömts utgöra en skyddsåtgärd enligt dataskyddsdirektivet vid be-
handling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forsk-
ningsändamål.15 I propositionen som föregick vissa ändringar i etik-

                                                                                                                                                               
11 A.a. s. 196. 
12 Prop. 2002/03:50 s. 196. 
13 Se vidare avsnitt 5.2.2. 
14 Prop. 2002/03:50 s. 115. 
15 SOU 2005:78 s. 71. 
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prövningslagen anförde regeringen att den prövning av personupp-
gifter om lagöverträdelser m.m., som ska ske av en etikprövnings-
nämnd, för ett godkännande av forskning som innebär behandling 
av sådana uppgifter, innefattar sådana lämpliga och specifika skydds-
åtgärder som avses i dataskyddsdirektivet.16 Syftet med etikpröv-
ning har följaktligen bedömts vara överensstämmande med data-
skyddsregleringens övergripande syfte. 

Etikprövning som skyddsåtgärd vid behandling av känsliga per-
sonuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. har 
alltså tidigare bedömts i relation till kraven i dataskyddsdirektivet.  

Av dataskyddsdirektivets artikel 8 p. 4 och 5 (artikel 8.1 reglerar 
förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter och 8.2 anger 
undantag från förbudet) framgår att: 

4. Under förutsättning av lämpliga skyddsåtgärder och av hänsyn till 
ett viktigt allmänt intresse får medlemsstaterna antingen i sin natio-
nella lagstiftning eller genom ett beslut av tillsynsmyndigheten besluta 
om andra undantag än de som nämns i punkt 2. 

5. Behandling av uppgifter om lagöverträdelser, brottmålsdomar eller 
säkerhetsåtgärder får utföras endast under kontroll av en myndighet 
eller – om lämpliga skyddsåtgärder finns i nationell lag – med förbehåll 
för de ändringar som medlemsstaterna kan tillåta med stöd av natio-
nella bestämmelser som innehåller lämpliga och specifika skyddsåtgär-
der. Ett fullständigt register över brottmålsdomar får dock föras endast 
under kontroll av en myndighet. 

Dataskyddsdirektivet kräver således lämpliga skyddsåtgärder för 
behandling av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse av känsliga 
personuppgifter17 och lämpliga och specifika skyddsåtgärder för be-
handling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. I båda fallen 
har etikprövning sedan tidigare bedömts uppfylla kraven i data-
skyddsdirektivet på skyddsåtgärd fastställd i nationell rätt.  

14.3.3 Dataskyddsförordningens krav 

Dataskyddsförordningen kräver lämpliga skyddsåtgärder för behand-
ling av alla slags personuppgifter för forskningsändamål, inklusive 
personuppgifter om lagöverträdelser m.m., och lämpliga och sär-
                                                                                                                                                               
16 Prop. 2007/08:44 s. 31. 
17 Behandling för forskningsändamål av känsliga personuppgifter har av lagstiftaren bedömts 
utgöra ett viktigt allmänt intresse i enlighet med dataskyddsdirektivet. 
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skilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande 
rättigheter och intressen vid behandling av särskilda kategorier av 
personuppgifter (känsliga personuppgifter) för forskningsändamål. 
Dataskyddsförordningen saknar närmare definitioner av begreppen 
lämpliga och särskilda skyddsåtgärder. En analys av begreppet lämp-
liga skyddsåtgärder finns i kapitel 12. 

Dataskyddsförordningen nämner inte specifikt etikprövning 
som en skyddsåtgärd. Etikprövningen måste således uppfylla kraven 
avseende de olika kategorierna av personuppgiftsbehandling för att 
vara förenlig med förordningen. Dataskyddsförordningens krav i 
dessa delar har tre olika nivåer: 

 All personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, innefatt-
ande uppgifter om lagöverträdelser m.m. som utförs under kon-
troll av myndighet, måste omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, 
men dessa måste inte vara fastställda i unionsrätt eller nationell 
rätt (artikel 89.1).  

 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål av uppgifter 
om lagöverträdelser m.m. som utförs av enskild får utföras när 
behandling är tillåten enligt unionsrätten eller nationell rätt, där 
lämpliga skyddsåtgärder måste vara fastställda (artikel 10).  

 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål av känsliga 
uppgifter måste omfattas av lämpliga och särskilda åtgärder som 
är fastställda i unionsrätt eller nationell rätt (artikel 9.2 j).18  

Dataskyddsförordningens krav har stora likheter med de krav som 
det nuvarande dataskyddsdirektivet ställer. Dataskyddsdirektivet 
kräver, som angetts ovan, lämpliga skyddsåtgärder för behandling 
av känsliga personuppgifter och lämpliga och specifika skyddsåtgär-
der vid behandling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
Utredningen finner ingen anledning att anta att begreppet särskilda 
skyddsåtgärder så som det används i dataskyddsförordningen skulle 
                                                                                                                                                               
18 I dataskyddsdirektivet saknas ett undantag specifikt för personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av känsliga personuppgifter. Undantaget i nuvarande lagstiftning baseras 
därför på att forskningsändamålet utgör en uppgift av viktigt allmänt intresse enligt 
artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet. I dataskyddsförordningen finns undantaget för behandling 
av känsliga personuppgifter som är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse i 
artikel 9.2 g. Enligt utredningens slutsats i kapitel 7 bör dock personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av allmänt intresse, med rättsligt stöd i artikel 6.1 e, tillämpa undantaget i 
artikel 9.2 j vid behandling av känsliga personuppgifter.  
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innebära någon skillnad i sak jämfört med begreppet specifika skydds-
åtgärder. Denna bedömning stärks också av att den engelska versionen 
av artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen anger ett krav på ”suitable 
and specific measures to safeguard” och den engelska versionen av 
artikel 8.5 i dataskyddsdirektivet anger kravet på ”suitable specific 
safeguards”. Det engelska begreppet ”specific” har således översatts 
till såväl särskilda som specifika i respektive svensk version av data-
skyddsförordningen och dataskyddsdirektivet.  

Syftet med de skyddsåtgärder som enligt artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen ska omfatta behandling av känsliga person-
uppgifter för forskningsändamål ska vara att säkerställa den registre-
rades grundläggande rättigheter och intressen. I artikel 10 anges kravet 
på lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och fri-
heter vid personuppgiftsbehandling av uppgifter om lagöverträdel-
ser m.m. Någon motsvarande formulering av syftet med skydds-
åtgärderna finns inte i dataskyddsdirektivet, som dock har som över-
gripande syfte enligt artikel 1 att skydda fysiska personers grund-
läggande fri- och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband 
med behandling av personuppgifter. 

I kapitel 12 finns utförligare beskrivningar av dataskyddsförord-
ningens krav på skyddsåtgärder generellt. I korthet bör i detta sam-
manhang lyftas fram att en av dataskyddsförordningens grundlägg-
ande generella principer för personuppgiftsbehandling, principen 
om integritet och konfidentialitet (artikel 5.1 f), anger att den person-
uppgiftsansvarige ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett 
sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med 
användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Till 
den generella regleringen hör även allmänna skyldigheter i artikel 24 i 
dataskyddsförordningen för den personuppgiftsansvarige att genom-
föra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna 
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

Artikel 32 i dataskyddsförordningen ställer mer detaljerade krav 
på vilka åtgärder som ska beaktas och hur riskbedömningen ska 
göras. Där framgår att den personuppgiftsansvarige ska vidta lämp-
liga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säker-
hetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, med beaktande av 
den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna, behandlingens 
art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varie-
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rande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter 
och friheter.  

Av skäl 75 i dataskyddsförordningen framgår att risker för fysiska 
personers rättigheter och friheter, av varierande sannolikhetsgrad 
och allvar, kan uppkomma till följd av personuppgiftsbehandling av 
bland annat känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lag-
överträdelser m.m. I skäl 76 i förordningen anges att hur sannolik 
och allvarlig risken för den registrerades rättigheter och friheter är 
bör fastställas utifrån behandlingens art, omfattning, sammanhang 
och ändamål. Risken bör utvärderas på grundval av en objektiv be-
dömning, genom vilken det fastställs huruvida uppgiftsbehandlingen 
inbegriper en risk eller en hög risk. 

Ansvaret för att denna riskbedömning görs åligger enligt data-
skyddsförordningen den personuppgiftsansvarige. Om det före-
ligger ett krav på etikprövning som skyddsåtgärd vid behandling av 
känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser 
för forskningsändamål, varigenom denna avvägning mellan risk och 
nytta utförs, måste dock etikprövningen vara förenlig med data-
skyddsförordningens reglering av riskbedömningen. Ansvaret för 
att varje enskild personuppgiftsbehandling uppfyller dataskydds-
förordningens krav på lämpliga och särskilda skyddsåtgärder åvilar 
dock alltid den personuppgiftsansvarige. 

14.3.4 Överväganden  

Utredningens bedömning: Etikprövning enligt etikprövnings-
lagen utgör en sådan fastställd lämplig och särskild åtgärd som 
krävs vid personuppgiftsbehandling av känsliga personuppgifter 
för forskningsändamål enligt artikel 9.2 j i dataskyddsförord-
ningen. Etikprövning enligt etikprövningslagen utgör också en 
sådan fastställd lämplig skyddsåtgärd som krävs för personupp-
giftsbehandling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen.  

 
Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda männi-
skan och respekten för människovärdet vid forskning. Skydds-
objektet är alltså inte helt identiskt med vad som ska skyddas enligt 
personuppgiftslagen (mot att människors personliga integritet kränks 
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genom behandling av personuppgifter) eller dataskyddsförordningen 
(fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
deras rätt till skydd av personuppgifter).  

Vid etikprövningen ska dock, som ovan redogjorts för, en av-
vägning göras mellan det förväntade värdet av den kunskap forsk-
ningen sannolikt kan ge och riskerna för den enskildes skada och 
obehag. Riskerna får inte stå i bristande proportion till forskning-
ens potentiella allmängiltiga värde. Oavsett värdet av forskningen 
måste den genomföras med respekt för människovärdet.  

Vid etikprövningen ska beaktas bl.a. forskningsprojektets vikt, 
behovet av personuppgifter, säkerheten vid behandlingen, omstän-
digheter vid ett eventuellt samtycke, om information lämnats till de 
berörda och i vilken utsträckning den som begärde detta hade rätt 
att bli struken samt risken för identifiering av enskilda personer. 
Avvägningen har, som utredningen visat, sitt ursprung i person-
uppgiftslagen som i sin tur baseras på dataskyddsdirektivet. Den risk-
bedömning som etikprövningsnämnderna gör av personuppgifts-
behandling för forskningsändamål har därmed sedan tidigare be-
dömts förenlig med kraven i dataskyddsdirektivet.  

Dataskyddsförordningen preciserar inte närmare hur de natio-
nella skyddsåtgärderna ska utformas för att anses vara lämpliga och 
särskilda, men viss vägledning till vilka faktorer som bör beaktas 
vid bedömningen av lämpligt skydd vid personuppgiftsbehandling 
finns i artikel 32 i dataskyddsförordningen. Av artikel 32 framgår 
att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa 
en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, med be-
aktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna, 
behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risk-
erna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers 
rättigheter och friheter måste vidtas. Risken bör, enligt skäl 76, 
utvärderas på grundval av en objektiv bedömning, genom vilken det 
fastställs huruvida uppgiftsbehandlingen inbegriper en risk eller en 
hög risk. 

Det är inte möjligt att inom vårt uppdrag till fullo utreda hur 
etikprövningen går till i praktiken. Utredningen har därför att utgå 
ifrån att etikprövningslagens bestämmelser, och de vägledningar för 
tillämpningen som finns i förarbetena, följs av etikprövningsnämnd-
erna och att etikprövningen därmed utförs enligt den avvägnings-
norm och riskbedömning som är avsedd. I enlighet med vad utred-
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ningen redogjort för i detta avsnitt är det därmed vår bedömning 
att etikprövningen som helhet uppfyller dataskyddsförordningens 
krav. Meddelade villkor kan enligt utredningens bedömning utgöra 
skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen och komplettera etik-
prövningen i de fall det krävs för ett fullgott skydd. Att prövningen 
görs av etikprövningsnämnderna uppfyller, enligt utredningens upp-
fattning, dataskyddsförordningens krav på en objektiv bedömning 
av de risker personuppgiftsbehandlingen kan medföra för den regi-
strerades grundläggande rättigheter och friheter. 

Mot bakgrund av detta är det utredningens sammanvägda be-
dömning att etikprövning enligt etikprövningslagen utgör en sådan 
fastställd lämplig och särskild åtgärd som artikel 9.2 j i dataskydds-
förordningen kräver vid behandling av känsliga personuppgifter för 
forskningsändamål, samt utgör en sådan fastställd lämplig skydds-
åtgärd som artikel 10 i dataskyddsförordningen kräver för behand-
ling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m.  

Närmare föreskrifter om etikprövningen 

Eftersom dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig som lag 
från och med den 25 maj 2018 är det viktigt att den faktiska be-
dömning av avsedd behandling av personuppgifter som utförs i 
samband med etikprövningen efter detta datum vid behov anpassas 
till förordningens krav. Till skillnad från personuppgiftslagen är 
dataskyddsförordningen inte subsidiär till etikprövningslagen. Data-
skyddsförordningens ställning som direkt tillämplig reglering med-
ger inte att bestämmelser som redan framgår av förordningen fast-
ställs i nationell rätt, men i begränsad utsträckning tillåts preciser-
ingar eller upplysningar i syfte att förtydliga förordningens krav. 
I särskilda fall kräver förordningen nationell reglering. 

Det är utredningens uppfattning att etikprövningslagens ut-
gångspunkter för etikprövningen är förenliga med dataskyddsför-
ordningens krav på skydd. Dessa utgångspunkter för etikprövningen 
anger dock inte i detalj hur själva bedömningen ska gå till. Det är 
vidare utredningens uppfattning att en sådan detaljreglering heller 
inte bör ske i lag.  

Tillämpningen av dataskyddsförordningen innebär troligen att 
utbildningsinsatser behöver genomföras för att höja etikprövnings-
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nämndernas kompetens avseende det nya regelverket för skydd av 
den personliga integriteten. Det är vidare möjligt att föreskrifter 
som närmare tydliggör vilka krav i dataskyddsförordningen som 
etikprövningsnämnderna särskilt bör beakta vid sin bedömning måste 
utformas. En sådan översyn görs lämpligen av etikprövningsnämnd-
erna själva. Mot bakgrund av det föreliggande förslaget om en ny 
etikprövningsmyndighet19 är det utredningens uppfattning att en 
sådan översyn och anpassning av själva bedömningskriterierna bör 
avvakta genomförandet av denna organisatoriska förändring.  

14.4 Tillämpningsområdet för kravet på etikprövning 

14.4.1 Inledning 

Mot bakgrund av dataskyddsförordningens krav på lämpliga skydds-
åtgärder vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål har 
utredningen i uppdrag att överväga om kravet på etikprövning ska 
utvidgas till att gälla all behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål: 

Det finns anledning att i detta sammanhang överväga om etikprövning 
av forskning liksom i dag enbart ska tillämpas på forskning som inne-
fattar behandling av sådana personuppgifter som omfattas av ett sär-
skilt skydd i 19 och 21 §§ PUL eller om ordningen med etikprövning 
bör utvidgas till att gälla all behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål.20 

Etikprövningslagens tillämpningsområde avseende vilken slags per-
sonuppgiftsbehandling som ska omfattas av kravet på etikprövning 
har på uppdrag av regeringen utretts tidigare vid ett par tillfällen. 
Vid införandet av etikprövningslagen år 2004 omfattade kravet på 
etikprövning behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § 
personuppgiftslagen och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
enligt 21 § samma lag enbart om forskningspersonen inte hade lämnat 

                                                                                                                                                               
19 I Ds 2016:46 föreslås att de regionala etikprövningsnämnderna organiseras i en myndighet 
framöver för att bland annat centralisera den administrativa handläggningen av ärendena. Det 
framgår också av förslaget att ett nytt gemensamt elektroniskt system för ansökan till 
etikprövningsnämnderna kommer att tas i bruk inom kort. Förslaget till ny organisation för 
etikprövning av forskning är under beredning, varför utredningen har hänvisat till den 
befintliga strukturen i samband med våra överväganden och förslag. 
20 Dir. 2016:65. 
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sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. Regeringen framhöll då 
att frågan om etikprövning av annan forskning som i vissa fall 
kan vara känslig från integritetssynpunkt borde utredas närmare 
innan ett ställningstagande avseende en eventuell utvidgning av lag-
ens tillämpningsområde kunde göras.21  

Denna fråga utreddes sedan närmare inför en lagändring år 2008 
som innebar att etikprövningslagens tillämpningsområde utvidga-
des så att all forskning som innefattar behandling av sådana person-
uppgifter som anges i 13 och 21 §§ personuppgiftslagen ska etik-
prövas, oavsett om forskningspersonen har lämnat sitt uttryckliga 
samtycke till behandlingen eller inte.22 Lagens tillämpningsområde 
avseende personuppgiftsbehandling har dock alltjämt enbart om-
fattat sådana slags personuppgifter som anges i 13 och 21 §§ person-
uppgiftslagen. Det kan därför vara av intresse, i samband med utred-
ningens övervägande av en eventuell utvidgning av kravet på etik-
prövning till att omfatta all personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål, att se något närmare på tidigare resonemang kring 
avgränsningarna av lagens tillämpningsområde. 

14.4.2 Etikprövningslagens ursprungliga tillämpningsområde  

Ett övergripande syfte med etikprövningslagen angavs redan från 
början vara att skydda forskningspersonerna från risker att skadas 
fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. De delar av lagens tillämp-
ningsområde som omfattar personuppgiftsbehandling tar sikte på 
risken för integritetsmässig skada. Lagen omfattar i andra delar krav 
som avser att skydda forskningspersonerna från risker att skadas 
fysiskt eller psykiskt. Den utredning som föregick införandet av 
etikprövningslagen föreslog att lagen skulle tillämpas på forskning 
med personuppgifter som direkt eller indirekt kunde hänföras till 
en viss forskningsperson och som skulle utföras utan dennes sam-
tycke, dock bara om forskningen innefattade behandling av känsliga 
personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m.  

Utredningen som föregick införandet av etikprövningslagen fram-
höll särskilt vikten av den enskildes skydd för forskningens anse-

                                                                                                                                                               
21 Prop. 2002/03:50 s. 102. 
22 Prop. 2007/08:44 s. 21. 
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ende, dvs. allmänhetens förtroende för att forskningen utfördes etiskt 
korrekt. Utredningens bedömning var därför att de olika skydds-
aspekterna skulle beaktas på ett ändamålsenligt sätt genom att etik-
prövning skulle ske på förhand av forskning som kunde antas inne-
bära särskilda risker. Beträffande vilken slags forskning som typiskt 
sett kunde innebära sådana särskilda risker för forskningsperson-
erna resonerade utredningen utifrån utgångspunkten att ett förslag 
till vilken slags forskning som ska omfattas av etikprövning behöver 
innehålla överväganden om vid vilken sorts deltagande för forsk-
ningspersonen som skyddsaspekter blir särskilt framträdande. Det 
ansågs inte avgörande inom vilket vetenskapligt område forskningen 
utförs, utan vilken metod som används och hur forskaren avser be-
handla personuppgifterna.23 

Utredningen ansåg att samtycke från forskningspersonen inne-
bar att krav på etikprövning inte var motiverat. Detta ställnings-
tagande gjordes mot bakgrund av bedömningen att forsknings-
personen, om denne tillfrågas, själv kan välja att avstå från att delta 
om denne anser att uppgifterna är för integritetskänsliga. Bedöm-
ningen av uppgiftens integritetskänslighet utförs då av forsknings-
personen själv.  

Forskning som hanterar integritetskänsliga uppgifter om en-
skilda som inhämtats från annat håll ansågs däremot innebära en 
sådan integritetsrisk att det motiverade etikprövning, enligt utred-
ningens bedömning. Som utgångspunkt framhölls känsliga person-
uppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. utifrån 
personuppgiftslagens definitioner som särskilt integritetskänsliga 
och utredningen ansåg därför att forskning som innehåller den typen 
av personuppgifter bör etikprövas. Bedömningen av dessa uppgifts-
kategoriers integritetskänsliga karaktär baserades alltså i stor ut-
sträckning på den bedömning som föregick regleringen i person-
uppgiftslagen.  

Som exempel på personuppgifter som inte borde omfattas av 
etikprövning uppgav utredningen att information som avser direkta 
faktauppgifter om en person (till exempel adress och ålder) inte är 
att anse som särskilt integritetskänsliga i sig, liksom uppgifter om 
en persons neutrala värderingsfrågor (som exempel angavs i utred-
ningen vilken mat en person föredrar). Avgörande för vad som 
                                                                                                                                                               
23 Ds 2001:62 s. 109 f. 
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skulle etikprövas ansågs således vara informationens karaktär, oav-
sett inom vilket vetenskapligt ämne eller område forskningen be-
drevs. Fördelen med denna grund för etikprövning framhölls vara 
att olika sätt att forska inom skilda områden inte påverkar kravet på 
etikprövning i sig. All forskning som omfattade behandling av 
känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. utan inhämtat samtycke skulle enligt utredningens förslag 
omfattas av kravet på etikprövning.24 

I samband med remissbehandlingen av utredningens förslag in-
kom en del synpunkter på att lagens föreslagna tillämpningsområde 
var för snävt avgränsat. En allmän uppfattning var att också obser-
vationsstudier, enkäter och intervjuer borde omfattas av etikpröv-
ning. Några remissinstanser ansåg att etikprövning borde ske av all 
behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål, dvs. 
även i det fallet forskningspersonen samtyckt. En annan synpunkt 
som framkom var att lagförslaget bedömdes minska omfattningen 
av den granskning som redan skedde, avseende sådan forskning 
som utfördes med samtycke inom det medicinska området, och att 
denna förändring var diskutabel ur trovärdighetssynpunkt för 
granskningsprocessen och forskningen.25  

Regeringen fann dock att utredningens förslag till avgränsning 
av etikprövningslagens tillämpningsområde var rimlig och några 
materiella ändringar gjordes därför inte i regeringens proposition. 
Etikprövningslagen infördes att gälla från och med den 1 januari 
2004 och omfattade då (bland annat) personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av känsliga personuppgifter eller personuppgif-
ter om lagöverträdelser m.m. enligt definitionerna i 13 och 21 §§ 
personuppgiftslagen, om forskningspersonen inte lämnat sitt ut-
tryckliga samtycke till behandlingen. 

14.4.3 Etikprövningslagens nuvarande tillämpningsområde 

Hösten 2004 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med 
uppdrag att se över etikprövningslagen, bland annat med avseende 
på frågan huruvida lagens tillämpningsområde skulle utvidgas.26 

                                                                                                                                                               
24 A.a. s. 113 ff. 
25 Prop. 2002/03:50 s. 102 f. 
26 Dir. 2004:111. 
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I detta uppdrag skulle utredaren särskilt uppmärksamma forskning 
som inkräktar på människors integritet, eller på annat sätt aktualise-
rar skyddsaspekter, samt lägga särskild vikt vid att avgränsa forsk-
ningsområden och att utforma definitioner på ett sådant sätt att så-
väl forskningsområdena som definitionerna uppfyllde vederbörliga 
krav på rättssäkerhet.  

Definitionerna skulle vara lätta att förstå och tillämpa för alla 
berörda. Utredningen lämnade förslag på såväl en ny definition av 
forskning som ett utökat tillämpningsområde av etikprövnings-
lagen. Definitionen av forskningsbegreppet är central för etikpröv-
ningen. Enbart forskning som omfattas av lagens definition ska etik-
prövas och all forskning som omfattas av lagen kräver godkännande 
för att få utföras. Legaldefinitionen av forskningsbegreppet i 2 § etik-
prövningslagen är därför grundläggande för lagens tillämpnings-
område.  

Etikprövningsutredningen föreslog att etikprövningslagens till-
lämpningsområde borde utvidgas på så sätt att all forskning som 
innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § person-
uppgiftslagen eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. enligt 
21 § personuppgiftslagen ska etikprövas, oavsett om forsknings-
personen lämnat sitt samtycke eller inte. Utredningen föreslog också 
att det borde införas ett nytt stycke i 21 § personuppgiftslagen med 
innebörden att andra än myndigheter får behandla personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål om en etikpröv-
ningsnämnd lämnat sitt godkännande.  

Den bedömning som låg till grund för utredningens förslag att 
utvidga etikprövningslagens tillämpningsområde baserades fram-
för allt på synpunkter som Vetenskapsrådet fört fram i en rapport 
som överlämnats till regeringen hösten 2003. Vetenskapsrådet hade 
under våren 2003 fått i uppdrag av regeringen att, med beaktande 
av den då framlagda propositionen med förslag till etikprövnings-
lag, kartlägga forskningsområden där Vetenskapsrådet bedömde att 
en etisk problemställning kunde uppkomma och som inte omfatta-
des av den föreslagna regleringen i 3 och 4 §§ etikprövningslagen.27 

I Vetenskapsrådets rapport framfördes att det fanns vissa princi-
piellt viktiga skillnader mellan dåvarande praxis för etikbedömning 

                                                                                                                                                               
27 Regeringsbeslut 2003-03-06 Uppdrag till Vetenskapsrådet om etikprövning av viss forsk-
ning, dnr U2003/993/F. 
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av forskning och den granskning som följde av den föreslagna etik-
prövningslagen. Skillnaderna rörde dels tillämpningsområdet, dels 
granskningens omfattning. Vetenskapsrådets bedömning beträff-
ande tillämpningsområdet var att etikprövningslagens krav på etik-
granskning omfattade ett mycket begränsat forskningsområde i för-
hållande till dåvarande granskningspraxis. Detta innebar att väsent-
liga etiska problem i forskningen som tidigare behandlats i etik-
kommittéer skulle komma att falla utanför etikprövningslagens 
krav. Vetenskapsrådet föreslog därför att etikprövningslagen skulle 
utvidgas till att omfatta all forskning som omfattar behandling av 
känsliga personuppgifter, all forskning som företas utan s.k. infor-
merat samtycke28 och all forskning som innefattar en risk för att 
forskningspersoner eller andra direkt eller indirekt berörda kan 
komma att negativt påverkas fysiskt eller psykiskt.29 

Liknande synpunkter som i Vetenskapsrådets rapport fördes 
fram från forskarhåll i samband med utredningen, framför allt rör-
ande forskning med inhämtande av uppgifter från enkäter och 
intervjuer. Det rörde sig om forskning som uppfattades som etiskt 
problematisk av såväl forskare som allmänhet och som därför borde 
omfattas av etikprövning. Avgränsningsproblematiken låg huvud-
sakligen i gränsdragningen mellan etiskt problematisk forskning med 
eller utan uttryckligt samtycke. Frågan om det är rätt att genomföra 
vilken integritetskänslig forskning som helst med samtycke som 
grund fördes fram, liksom frågan om samtyckets giltighet i olika 
situationer. Eftersom det inte krävdes etikprövning av forskning 
med samtycke skedde heller ingen prövning av det avgivna samtyckets 
giltighet, någon insyn från samhällets sida skulle då inte finnas av-
seende de etiska aspekterna av forskningsprojekten. 

Etikprövningsutredningen fann efter en samlad bedömning att 
det fanns ett behov av att förstärka samhällets insyn rörande forsk-
ning av känsliga personuppgifter genom att överföra godkännandet 
av sådan forskning, oavsett informerat samtycke, från forskaren själv 
till etikprövningsnämnderna. Detta förslag innebar att inhämtande 
av personuppgifter för forskningsändamål genom till exempel enkä-

                                                                                                                                                               
28 Det kan noteras att beteckningen ”informerat samtycke” är vanligt förekommande inom 
framför allt medicinsk forskning. Ett giltigt samtycke enligt integritetsskyddslagstiftningen 
förutsätter dock även att det ska vara fråga om en viljeyttring baserad på frivillighet. 
29 Avrapportering av uppdrag till Vetenskapsrådet om etikprövning av viss forskning,  
dnr U2003/4070/F. 
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ter, intervjuer och observationsstudier, som tidigare undgått kravet 
på etikprövning så länge uttryckligt samtycke lämnats, nu skulle 
omfattas av etikprövningslagens krav.30  

Beträffande behandling av personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. anförde utredningen samma skäl som avseende känsliga person-
uppgifter för en utvidgning av etikprövningslagen, dvs. att det fanns 
ett behov av att förstärka samhällets insyn rörande sådan forskning 
oavsett samtycke eller inte. Utredningen ansåg vidare att samma 
skyddsnivå för den enskildes integritet var motiverad vid behandling 
av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål 
såväl hos en offentlig som hos en enskild forskningshuvudman. 
Utredningen föreslog därför att om en etikprövningsnämnd god-
känt forskningen vid en enskild huvudman skulle det inte behövas 
något ytterligare beslut från regeringen eller Datainspektionen om 
undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen för enskilda att 
behandla sådana personuppgifter, vilket var det förfarande som 
annars förelåg vid den här tiden.31 

Betänkandet skickades ut på remiss och de flesta remissinstan-
serna tillstyrkte utredningens förslag. Bland de positiva yttranden 
som inkom framhölls att förslaget medförde ett bättre skydd för 
forskningspersonerna, att det undanröjde vissa gränsdragnings-
problem och att det skulle öka kvalitén i forskningen. Samtidigt 
fördes det fram negativa synpunkter som framhöll risken för onödig 
prövning av forskningsprojekt som var etiskt oproblematiska och 
att förslaget medförde begränsningar av forskares möjligheter att 
göra studier som kräver snabb datainsamling.  

Vetenskapsrådet ansåg i sitt remissyttrande att förslaget inte var 
tillräckligt långtgående utan att man alltid borde kräva informerat 
samtycke även i samband med etikprövning, vilket var i enlighet 
med slutsatserna i den rapport Vetenskapsrådet tidigare avlämnat 
till regeringen. Exempel på andra synpunkter som fördes fram rörde 
risken för ökad arbetsbörda för etikprövningsnämnderna, med allt-
för rutinbetonade arbetsuppgifter. 

Regeringen ansåg vid denna tid att det mot bakgrund av Veten-
skapsrådets rapport, Etikprövningsutredningens förslag samt remiss-
instansernas synpunkter förelåg ett sådant underlag för ställnings-

                                                                                                                                                               
30 SOU 2005:78 s. 65 ff. 
31 A.a. s. 70 f. 
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tagande ifråga om en eventuell utvidgning av etikprövningslagens 
tillämpningsområde som man efterlyst i samband med införandet 
av lagen. Regeringen ställde sig i huvudsak bakom utredningens för-
slag och lämnade, mot bakgrund av vad som framkommit i remiss-
behandlingen, även förslag på att införa ett förtydligande i 2 § etik-
prövningslagen avseende en definition av begreppet behandling av 
personuppgifter. Av definitionen framgår att begreppet i etikpröv-
ningslagen avser sådan behandling som anges i den aktuella bestäm-
melsen i personuppgiftslagen (3 § ).32 

Regeringen anförde vidare att den föreslagna utvidgningen av 
etikprövningslagens tillämpningsområde skulle leda till att förut-
sättningarna för att integritetsskyddet hålls på en hög nivå i alla de 
forskningsprojekt som innefattar behandling av känsliga person-
uppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. blev påtag-
ligt bättre. Regeringens bedömning var att värdet av utökad trygghet 
för den enskilde och av förstärkt förtroende för forskningen i sam-
hället vägde tyngre än en viss ökad arbetsinsats för den enskilda 
forskaren och ökad ärendemängd för etikprövningsnämnderna. 
Vidare ansåg regeringen att det skulle ankomma på etikprövnings-
nämnderna att pröva förutsättningarna för behandlingen av person-
uppgifterna utan samtycke. Om nämnden ansåg att samtycke borde 
inhämtas eller att informationen till forskningspersonerna var allt-
för bristfällig hade nämnden möjlighet att avslå ansökan eller för-
ena ett godkännande med särskilda villkor, t.ex. avseende krav på 
samtycke eller rätt för forskningspersonerna att få uppgifter strukna. 
På så vis ansåg regeringen att etikprövningsnämnderna kunde svara 
för att integritetsaspekterna tillvaratogs på ett tillfredsställande sätt.33 

Nuvarande reglering av etikprövningslagens tillämpningsområde 
infördes att gälla från och med den 1 juni 2008. 

14.4.4 Ett utvidgat tillämpningsområde? 

Utredningen kommer i det följande att behandla den uttryckliga 
uppgiften enligt utredningsdirektiven att överväga om kravet på 
etikprövning ska utvidgas till att gälla all behandling av personupp-
gifter för forskningsändamål.  

                                                                                                                                                               
32 Prop. 2007/08:44 s. 21 ff. 
33 A.a. s. 25 f. 
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Allmänt om etikprövning 

En allmän bakgrund till utredningens överväganden avseende kravet 
på etikprövning är individens rätt till skydd av den personliga 
integriteten och till individuell autonomi. Denna rätt är vägledande 
för såväl de allmänna och specifika etiska principer som gäller för 
forskning som de uttryck detta tagit sig i lagstiftningen. Andra 
etiska principer bör emellertid också vägas in som härrör från det 
allmänna intresset av att tillgodose värden som inte enbart kommer 
den enskilda individen till godo, men som också vanligen har bety-
delse för den registrerade själv. Här innefattas exempelvis den medi-
cinska etikens princip om att göra gott, att inte skada och att i allmän-
het bedriva en verksamhet som åtnjuter allmänhetens förtroende 
med respekt för människovärdet och individens integritet.  

Den medicinska etiken innebär en moralisk skyldighet att ibland 
ingripa. Utöver de direkta ingripanden som sker i vården kan det 
vara fråga om förebyggande arbete. Det kan också handla om att 
använda de möjligheter som står till buds för att förbättra kunskap-
erna om orsaker till sjukdom och om effektiva metoder för före-
byggande och behandling. Skyldigheten för samhället att göra in-
satser av detta slag har exempelvis stöd genom Förenta nationernas 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som i artikel 25 
anger följande: 

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och 
familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälso-
vård, och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse 
av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom 
eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans 
eller hennes kontroll.34 

Som exempel på ovanstående resonemang kan nämnas senare års 
forskning inom den s.k. epigenetiken som har visat på långsiktiga 
effekter av individuell livsstil samt fysisk och social miljö på hälsa 
och sjukdomsrisker hos kommande generationer. Detta kan illu-
streras med påvisande av att miljön i fosterlivet har långsiktiga 
effekter på barnets hälsa under hela dess återstående liv och även 

                                                                                                                                                               
34 FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Justitiedepartementet och Utrikesdeparte-
mentet 2006, s. 7. (Tillgänglig via nätet på manskligarattigheter.se) 
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kan påverka hälsan hos barnets egna avkommor35. Ökad kunskap 
om hur moderns levnadsmiljö påverkar de uttryck det genetiska 
arvet får hos barnet har vunnits genom möjligheten att följa grupper 
och individer under mycket långa tidsperioder. Forskningen inom 
detta fält är relativt ny och sökandet av ny kunskap kan leda till en 
bättre förståelse av de komplicerade samband som gäller i detta avse-
ende. Detta för i sin tur med sig etiska frågeställningar av följande 
slag: 

 Bör gravida kvinnor åläggas ett större ansvar för sina levnads-
vanor under den känsliga fosterutvecklingen? Vilken roll har sam-
hället för att underlätta detta?  

 Vilken vetenskaplig grund är tillräcklig för att ge förebyggande 
rekommendationer? När bör man avstå från sådana? 

 Vilket ansvar har samhället för miljön om miljöfaktorer inte 
bara kan påverka människors hälsa direkt, utan även kommande 
generationers hälsa? Bör denna kunskap utvecklas vidare genom 
forskning?36 

De etiska principer som exemplifieras här kan ibland komma i mot-
sättning till intresset av att skydda den personliga integriteten, 
exempelvis vad gäller rätten att kontrollera huruvida känsliga person-
uppgifter får användas för att generera ny kunskap. Resonemanget 
ovan mynnar ut i vikten av att vad som bör gälla för skyddet av 
personuppgifter behöver utvärderas i ett bredare etiskt perspektiv 
än det som enbart betraktar den registrerades integritetsskydd som 
vägledande. 

Frågan om ett utvidgat tillämpningsområde 

Etikprövningslagens övergripande syfte är att skydda den enskilda 
människan och respekten för människovärdet vid forskning. Detta 
innebär såväl ett skydd för den enskilde mot att skadas fysiskt, 

                                                                                                                                                               
35 För en populärvetenskaplig redogörelse, se exempelvis Norman, Mikael. ”Hjärtinfarkt, 
diabetes och övervikt – hur dina odds bestäms som foster och nyfödd.” Barnläkaren 2012, 
nr 1, s. 16–17. 
36 För vidare diskussion och fler exempel se Statens Medicinsk-etiska Råds hemsida  
http://www.smer.se/ 
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psykiskt eller integritetsmässigt som ett skydd av grundläggande 
principer för forskning som avser människor. Ett sådant skydd är 
också avgörande för forskningens anseende och allmänhetens för-
troende. Att bedöma etikprövningens tillämpningsområde handlar 
ytterst om att hitta en balans mellan etiska principer och andra vär-
den som bör vägas in, där integritetsskyddet utgör en viktig men 
inte allenarådande utgångspunkt. Beträffande personuppgiftsbehand-
ling för forskning innebär detta ett behov av att hitta en lämplig 
avgränsning av personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga 
och som därigenom behöver åtnjuta ett större skydd, med beaktande 
av vilka konsekvenser obligatorisk etikprövning av dessa uppgifter 
skulle få. Utredningen kommer i det följande att analysera vad som 
framstår som en lämplig sådan avgränsning. 

Redan i det utredningsarbete som föregick införande av etikpröv-
ningslagen framhölls att det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att 
forskaren har tydliga ramar för sitt eget initiala ställningstagande 
till om en etikprövning behöver göras. En tydlig avgränsning av etik-
prövningens tillämpningsområde skapar tydlighet för forskare bl.a. 
vid planering av forskningsprojekt.37 Rättssäkerhetsaspekten, med 
tonvikt på förutsebarhet, är förstås minst lika viktig för allmänhet-
ens förtroende för systemet. 

Kravet på etikprövning kan anses vara en begränsning av forsk-
ningens frihet, forskarens möjlighet att fritt använda sig av person-
uppgifter i forskningen, vilket kräver proportionalitet i avgräns-
ningen av tillämpningsområdet.  

Det är utredningens uppfattning att ramarna för etikprövning-
ens omfattning bör utformas så att de kan fungera även på längre 
sikt. Detta är av stor vikt för att regleringen inte snabbt ska bli för-
åldrad jämfört med forskningsmetodernas utveckling och därmed 
blir lätt att kringgå. En alltför detaljerad avgränsning av tillämp-
ningsområdet medför en sådan risk. Ett omotiverat brett tillämp-
ningsområde riskerar samtidigt att urholka själva syftet med etik-
prövningen och resultera i ett sämre förtroende för etikprövning. 

Ett argument för dagens reglering har sammantaget varit att en 
avgränsning ska vara så lätt att tillämpa som möjligt och samtidigt 
uppfylla grundläggande krav på rättssäkerhet, inbegripande förut-
sebarhet. Metoden att räkna upp de situationer som ska etikprövas 
                                                                                                                                                               
37 Ds 2001:62 s. 120. 
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anses uppfylla detta mål. De situationer som inte räknas upp ska 
således inte etikprövas. Vid tveksamhet faller forskningen utanför 
lagens tillämpningsområde och forskningshuvudmannen hänvisas 
till förfarandet med rådgivande yttrande i de fall en etikprövning 
ändå är önskvärd.38  

De synpunkter på omfattningen av etikprövningslagens krav 
som fördes fram i samband med stiftande av lagen togs i huvudsak 
om hand i samband med lagändringen år 2008 när lagens tillämp-
ningsområde utökades. Av de kommentarer som lämnades i sam-
band med förslaget att utöka tillämpningsområdet var det ingen 
remissinstans som anförde att all personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål bör etikprövas. Ett sådant önskemål har således 
inte framförts från något håll sedan etikprövningslagen infördes, 
enligt vad utredningen kunnat erfara. 

14.4.5 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Etikprövningslagen ska tillämpas på forsk-
ning som innefattar behandling av:  

1. sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i 
artikel 9.1 i dataskyddsförordningen (känsliga personuppgif-
ter), eller  

2. sådana personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden. 

 
Utredningens bedömning: Det finns inte skäl att utvidga 
tillämpningsområdet för lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor till att omfatta all personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål.  

Etikprövning bör vara den lämpliga och särskilda skydds-
åtgärden även för de kategorier av personuppgifter som till-
kommit i uppräkningen av särskilda kategorier personuppgifter i 
artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. Kravet på etikprövning 
bör även fortsättningsvis omfatta personuppgifter om lagöver-

                                                                                                                                                               
38 Se vidare 4 a § förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. 
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trädelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-
ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden och inte 
enbart sådana uppgifter som anges i artikel 10 i dataskyddsför-
ordningen. 

 
Dataskyddsförordningen nämner inte etikprövning över huvud 
taget. Något krav enligt förordningen på etikprövning för varken 
all eller viss personuppgiftsbehandling för forskningsändamål finns 
således inte. Förordningen kräver emellertid lämpliga skyddsåtgär-
der för all behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
(artikel 89.1) och lämpliga och särskilda åtgärder fastställda i unions-
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt för behandling av käns-
liga personuppgifter för forskningsändamål (artikel 9.2 j). För be-
handling av personuppgifter rörande lagöverträdelser m.m. av andra 
än myndigheter kräver förordningen lämpliga skyddsåtgärder fast-
ställda i unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt (arti-
kel 10). Utredningen har tidigare konstaterat att etikprövning är att 
anse som en skyddsåtgärd i enlighet med förordningen, se avsnitt 
14.3.4. Frågan är här om etikprövning är en lämplig skyddsåtgärd 
för all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål och inte 
bara för vissa uppgiftskategorier. 

Vad som skulle kunna tala för att utvidga etikprövningslagens 
tillämpningsområde till att omfatta all personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål är om det finns skäl att flytta bedömningen 
avseende vilken slags personuppgiftsbehandling som ska etikprövas 
från forskningshuvudmannen till etikprövningsnämnderna. Detta 
gäller framför allt de fall som skulle kunna vara svårbedömda ut-
ifrån dagens avgränsning. Risken för att forskning som av integri-
tetsskäl bör etikprövas inte blir bedömd av en etikprövningsnämnd 
skulle på så vis elimineras och samhällets insyn skulle öka än mer. 
Frågan är dock om det finns reella behov av en sådan utvidgning.  

Dagens avgränsning i etikprövningslagen är väl inarbetad. Såväl 
känsliga personuppgifter som personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. är explicit definierade i personuppgiftslagen och det torde 
vara svårt att undandra forskning omfattande behandling av sådana 
personuppgifter en föregående etikprövning. I samband med ut-
lämnande av denna typ av uppgifter för forskningsändamål krävs 
som huvudregel godkänd etikprövning. Behovet av att undanröja 
risken för att forskning som av integritetsskäl bör etikprövas inte 
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blir bedömd av en etikprövningsnämnd verkar därför vara litet. 
I dagsläget finns dessutom ett förfarande med rådgivande yttrande 
för ärenden där det skulle kunna råda viss osäkerhet om huruvida 
forskningen omfattas av etikprövningslagen eller inte.  

Frågan är vidare om det finns ett behov av att etikpröva sådan 
forskning som inte omfattar känsliga personuppgifter eller person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. Sådana uppgifter har i tidigare 
utredningssammanhang inte bedömts vara av särskilt integritets-
känslig karaktär. Det är dock viktigt att i sammanhanget påminna 
om att en sådan bedömning naturligtvis kan skilja från person till 
person, vad någon uppfattar som integritetskänsligt kan en annan 
uppfatta som helt oproblematiskt. Av den anledningen har tidigare 
utredningar företrädesvis haft personuppgiftslagens kategoriser-
ingar avseende känsliga personuppgifter och personuppgifter om 
lagöverträdelser m.m. som utgångspunkt för vad som generellt kan 
karaktärisera integritetskänsliga personuppgifter.  

Om etikprövningslagen skulle omfatta all personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål skulle det innebära etisk prövning av 
behandling av alla slags personuppgifter. En personuppgift är, enligt 
definitionen i 3 § personuppgiftslagen, all slags information som 
direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 
Kravet på etikprövning skulle således omfatta varje slags behand-
ling för forskningsändamål även av indirekta personuppgifter utan 
någon integritetsmässig risk, dvs. etiskt oproblematisk person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål. En sådan utvidgning av 
etikprövningslagens tillämpningsområde ter sig enligt utredningen 
såväl onödig som orimlig. 

Etikprövningens syfte är, bland annat, att skydda den enskilde 
från skada vid kränkning av den personliga integriteten. Finns 
ingen risk för sådan skada behöver inte heller någon etikprövning 
ske. Utredningens samlade bedömning är därför att en utvidgning 
av etikprövningslagen till att omfatta all personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål skulle undergräva själva syftet med lagen 
och dessutom riskera att urholka förtroendet för etikprövningssyste-
met. För att uppnå ett adekvat skydd i enlighet med dataskydds-
förordningens krav för personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål som inte omfattar känsliga personuppgifter eller person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. bör således andra typer av 



SOU 2017:50 Etikprövning av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 

349 

skyddsåtgärder komma ifråga. Utredningen lämnar överväganden 
och förslag på sådana skyddsåtgärder i kapitel 12. 

Utredningens sammantagna bedömning är således att etikpröv-
ningslagens tillämpningsområde inte bör utvidgas till att omfatta all 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. 

Definitionerna av känsliga personuppgifter och personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m.  

Dataskyddsförordningens definitioner av känsliga personuppgifter 
och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. innebär vissa skill-
nader jämfört med nuvarande reglering. Detta medför att utred-
ningens förslag att etikprövningslagen även fortsatt ska omfatta 
känsliga personuppgifter samt personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. kräver en närmare analys av vilka personuppgifter som avses. 
Dataskyddsförordningens definition av sådana slags personupp-
gifter som det här är fråga om framgår av artikel 9.1 och artikel 10: 

Artikel 9.1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller 
medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, bio-
metriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, upp-
gifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexu-
ella läggning ska vara förbjuden. 

Artikel 10. Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i 
brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhets-
åtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet 
eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas 
nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättig-
heter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar 
i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet. 

Dataskyddsförordningens definition av känsliga personuppgifter är 
utökad jämfört med dataskyddsdirektivets och personuppgiftslag-
ens. De kategorier av personuppgifter som tillkommit i definitionen 
är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identi-
fiera en fysisk person samt uppgift om en fysisk persons sexuella 
läggning39.  

                                                                                                                                                               
39 Uppgift om en fysisk persons sexualliv är redan i dagsläget kategoriserad som en känslig 
personuppgift enligt 13 § personuppgiftslagen. 
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Utredningens förslag att godkänd etikprövning ska vara ett krav 
för att få behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål 
innebär således visst utökat tillämpningsområde för etikprövnings-
lagen till följd av den EU-rättsliga utvecklingen.  

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål även av gene-
tiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en 
fysisk person samt uppgifter om en fysisk persons sexuella lägg-
ning bör således enligt utredningens mening etikprövas i samband 
med att dataskyddsförordningen och den anpassade regleringen i 
etikprövningslagen börjar tillämpas. Det är dock i dagsläget svårt 
för utredningen att bedöma i vilken mån denna utvidgade definition 
av känsliga personuppgifter kommer att generera en ökad arbets-
mängd för etikprövningsnämnderna.  

Det är i sammanhanget viktigt att förtydliga att kravet på etik-
prövning som skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personupp-
gifter, i enlighet med definitionen i artikel 9.1 i dataskyddsförord-
ningen, omfattar all behandling för forskningsändamål som avser 
dessa speciella kategorier av personuppgifter. Detta innebär att 
oavsett om behandlingen utförs med samtycke eller är nödvändig 
enligt någon av de andra rättsliga grunderna enligt artikel 6.1 krävs 
det etikgodkännande enligt etikprövningslagen om behandlingen 
utförs för forskningsändamål. Artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen 
omfattar all personuppgiftsbehandling som är nödvändig för forsk-
ningsändamål. Det lagstadgade kravet på etikprövning för all behand-
ling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål innebär 
vidare att samtycke inte ensamt kan upphäva förbudet mot behand-
ling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9.2 a, inom ramen för 
etikprövningslagens tillämpningsområde. 

Beträffande definitionen av personuppgifter om lagöverträdelser 
m.m. är dataskyddsförordningens formulering något snävare än den 
nuvarande bestämmelsen i 21 § personuppgiftslagen, som stadgar: 

Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter 
om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.  

Utredningen har i kapitel 8 analyserat skillnaderna mellan formuler-
ingarna i 21 § personuppgiftslagen och artikel 10 i dataskyddsför-
ordningen. Utredningen lämnar där ett förslag om att införa en be-
stämmelse i forskningsdatalagen som ger andra än myndigheter rätt 
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att behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forsk-
ningsändamål. Detta förslag är förenligt med artikel 10 i dataskydds-
förordningen.  

Förordningens krav på fastställda lämpliga skyddsåtgärder gäller 
dock enbart för sådana personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
som framgår av artikel 10. Som tidigare framgått är det utredning-
ens bedömning att etikprövningslagens nuvarande tillämpnings-
område bör kvarstå. Detta innefattar den vidare definition av person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. som gäller enligt 21 § person-
uppgiftslagen. Utredningen finner inte skäl för att undanta sådana 
typer av personuppgifter som omfattas av etikprövningslagens nu-
varande krav från samma skydd framöver.  

Utredningen kan inte heller finna att det skulle stå i strid med 
dataskyddsförordningen att även fortsättningsvis låta kravet på 
etikprövning enligt etikprövningslagen omfatta sådana personupp-
gifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § personuppgifts-
lagen. Utredningen föreslår således att etikprövningslagen även 
fortsättningsvis ska tillämpas på forskning som innefattar behand-
ling av personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administra-
tiva frihetsberövanden. 

Sammanfattning 

Det är utredningens bedömning att etikprövningslagens krav även 
fortsättningsvis bör omfatta personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål av känsliga personuppgifter och personuppgifter om 
lagöverträdelser m.m. Detta innebär i praktiken att tillämpnings-
området avseende känsliga personuppgifter utökas i förhållande till 
i dag, i syfte att vara förenligt med dataskyddsförordningens defini-
tion i artikel 9.1. Det innebär vidare att definitionen av person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. enligt etikprövningslagen kvar-
står enligt den avgränsning som återfinns i 21 § personuppgifts-
lagen, vilket i sin tur innebär en vidare definition än artikel 10 i 
dataskyddsförordningen.  

Utredningen vill i detta sammanhang avslutningsvis framhålla 
att det är vårt uppdrag att överväga om etikprövningslagens krav 
bör utvidgas till att gälla all personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål, eller om dagens avgränsning till behandling av käns-
liga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
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ska kvarstå. Uppdraget omfattar således inte en analys av en utvidg-
ning av tillämpningsområdet till att omfatta viss annan personupp-
giftsbehandling för forskningsändamål.  

Vilka slags personuppgifter som upplevs som integritetskänsliga 
är många gånger en subjektiv bedömning. Vad som är integritets-
kränkande för någon kan vara relativt okomplicerat för en annan 
person. En uppgift om medlemskap i fackförening kan te sig mindre 
integritetskänsligt än till exempel en uppgift om någons privat-
ekonomi, vilket inte omfattas av förordningens definition av käns-
liga personuppgifter. Detsamma gäller för omfattande sammanställ-
ningar av personuppgifter som var för sig inte är så känsliga men 
som tillsammans med en stor mängd andra personuppgifter kan ut-
göra ett integritetskänsligt material. 

I Vetenskapsrådets rapport från år 2003, med anledning av 
regeringens uppdrag att kartlägga forskningsområden där en etisk 
problemställning skulle kunna uppkomma och som inte täcks av 
etikprövningslagen, var ett av förslagen att all personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål utan informerat samtycke skulle om-
fattas av kravet på etikgodkännande.40 Detta förslag återgavs men 
behandlades inte närmare av den utredning som sedan föregick 
införandet av etikprövningslagens nuvarande tillämpningsområde.41 
Slutsatsen i den utredningen var dock att en lämplig avgränsning av 
lagens tillämpningsområde var att all personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av känsliga personuppgifter, oavsett inhämtat 
informerat samtycke eller ej, skulle etikprövas. Det ligger inte inom 
vårt uppdrag att utreda Vetenskapsrådets förslag till utvidgat tillämp-
ningsområde vidare. 

Vi är medvetna om de behov av ytterligare nyansering som förs 
fram i olika forskningssammanhang och att det kan vara motiverat 
att se över vilken slags personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål, även i andra fall än som direkt framgår av vårt uppdrag, 
som borde etikprövas. Mot bakgrund av det tydliga utredningsupp-
draget och den högst begränsade utredningstiden är det dock vår 
bedömning att en sådan översyn av etikprövningslagens tillämp-
ningsområde inte låter sig göras inom ramen för detta utrednings-
uppdrag. 

                                                                                                                                                               
40 Dnr U2003/4070/F. 
41 SOU 2005:78. 
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14.5 Behov av fortsatt översyn 

14.5.1 Inledning 

Utredningen har, som redan framkommit, i uppdrag att överväga 
om kravet på etikprövning bör utvidgas till att gälla all personupp-
giftsbehandling för forskningsändamål. Om utredningen kommer 
fram till att kravet på etikprövning ska utvidgas till att gälla all person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål ska utredningen enligt 
sitt uppdrag analysera vilka anpassningar som kan behöva göras i de 
bestämmelser i etikprövningslagen som reglerar handläggningen av 
ärenden. För det fallet utredningen skulle förorda en utvidgning av 
kravet på etikprövning skulle vi överväga behovet av att införa ett 
enklare förfarande vid etikprövning när det är fråga om en behand-
ling av personuppgifter som innebär en liten risk för intrång i den 
enskildes integritet. 

Så som utredningen redan har redogjort för är vårt ställnings-
tagande emellertid att etikprövningslagen även fortsatt bör omfatta 
behandling för forskningsändamål begränsat till känsliga person-
uppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. Enligt 
utredningens bedömning bör etikprövningslagen således inte utvid-
gas till att gälla all personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål. Någon anpassning av de bestämmelser i etikprövningslagen 
som reglerar handläggningen av ärenden aktualiseras därför inte 
med hänvisning till ett utvidgat tillämpningsområde. Inte heller 
behöver en analys göras av ett eventuellt behov av förenklingar i 
etikprövningsförfarandet vid personuppgiftsbehandlingar som inne-
bär en liten risk för intrång i den enskildes integritet, mot bakgrund 
just av att utredningen inte föreslår ett utökat tillämpningsområde. 

Samtidigt har utredningen under arbetets gång på olika sätt blivit 
varse om behovet av att inom ramen för dagens tillämpnings-
område se över etikprövningsförfarandet i samband med behand-
ling av personuppgifter. Under utredningstiden har vi närmare be-
stämt fått ta del av konkreta exempel och vad som framstår som 
välgrundade synpunkter avseende behovet av vissa förändringar av 
etikprövningsförfarandet. 

Sammantaget är det utredningens uppfattning att det är av stor 
vikt att dessa aspekter på etikprövning riktad mot personuppgifts-
behandling utreds vidare. Mot bakgrund av att utredningen i detta 
skede har sitt huvudsakliga fokus på anpassningar till dataskydds-
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förordningen, är det dock vår bedömning att en sådan översyn bör 
ske i ett annat sammanhang. Utredningen kommer därför i det 
följande att återge exempel på behov av vidare analys över ett för-
ändrat, och vad som kan betecknas som differentierat, etikprövnings-
förfarande som har identifierats under utredningstiden. 

14.5.2 Etikprövning vid lägre risk för intrång 
i den enskildes integritet 

Etikprövning ska enligt utredningens förslag utgöra den huvudsak-
liga skyddsåtgärden för all behandling av känsliga personuppgifter 
eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forsknings-
ändamål. Sådan behandling av personuppgifter förekommer inom 
många forskningsområden med användning av olika metoder. Risken 
för intrång i den enskildes integritet kan därför variera högst avse-
värt även inom sådan slags personuppgiftsbehandling som kräver 
etikgodkännande. Etikprövning är en omfattande skyddsåtgärd som 
i dagsläget är utformad på i princip samma sätt för all etikprövning 
av personuppgiftsbehandling.  

Basen utgörs av begreppet personuppgift som ges en långtgå-
ende definition i dataskyddsförordningen. Enligt artikel 4.1 avses 
med personuppgifter: 

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person 
är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hän-
visning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, 
en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, 
genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Denna definition gäller för alla slags personuppgifter. Detta inne-
bär att det även avseende känsliga personuppgifter och personupp-
gifter om lagöverträdelser m.m. finns såväl direkta som indirekta 
personuppgifter. 

Utredningen har både för egen del och av andra aktörer upp-
märksammats på ett antal varianter av personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål vilka omfattas av etikprövningslagen krav, 
men som kan antas innebära en lägre risk för intrång i den enskildes 
integritet. 
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Behandling av kodade personuppgifter från myndighetsregister 

Registerforskningsutredningen (U 2013:01) lade fram ett förslag i 
sitt betänkande SOU 2014:45 Unik kunskap genom registerforsk-
ning som avsåg ett förenklat förfarande för behandling av person-
uppgifter som hämtats från myndighetsregister med uppgifter som 
primärt samlats in för andra ändamål än forskning och som inte 
genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande 
är direkt hänförliga till den enskilde.  

Förslaget baserades på att Centrala etikprövningsnämnden, enligt 
uppgift från Registerforskningsutredningen, har utvecklat en praxis 
enligt vilken forskningsprojekt som endast innefattar sådan person-
uppgiftsbehandling i regel anses medföra mycket små risker för den 
personliga integriteten. Någon egentlig värdering av forsknings-
projektets nytta anses därför inte behövas i samband med etikpröv-
ningen. 

Registerforskningsutredningens förslag till förenklat förfarande 
innebär att sådana ärenden skulle få avgöras av nämndens ordförande 
ensam, genom en ändring av den befintliga 27 § etikprövningslagen. 
I 27 § anges redan i dag under vilka förutsättningar ordföranden, 
eller annan ledamot, i en regional etikprövningsnämnd får fatta 
beslut ensam. En sådan situation är när ett ärende är av den typen 
att tidigare vägledande avgöranden kan tillämpas, dvs. när det finns 
en väl etablerad praxis på området.42 I våra direktiv anges som alter-
nativt förslag att sådana ärenden skulle kunna avgöras av ordföran-
den i samråd med en vetenskaplig ledamot. 

Enligt Registerforskningsutredningen anses behandling av kod-
ade personuppgifter som hämtats ur ett myndighetsregister utgöra 
liten eller obefintlig risk för skada eller obehag för forsknings-
personerna. Någon bedömning av forskningens vetenskapliga bär-
kraft behöver därför inte göras, eftersom risksidan aldrig kommer 
att väga tyngre än värdesidan. Utredningen bedömde att ordföran-
den ensam är lämpad att utföra riskbedömningen och besluta i 
ärendet, eftersom det inte krävs en avvägning mellan riskerna för 
skada för den enskilde och det förväntade värdet av forskningen. 
Prövningen i sig skulle enligt förslaget alltjämt utföras enligt de 
principer som gäller enligt etikprövningslagen och i de fall ordfö-

                                                                                                                                                               
42 SOU 2014:45 s. 375 f. 
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randen anser ärendet vara av sådan karaktär att det bör behandlas i 
nämnden skulle ärendet hänvisas dit. Enligt Registerforsknings-
utredningens förslag skulle detta förenklade förfarande enbart gälla 
de regionala etikprövningsnämnderna eftersom ärenden som över-
klagas till centrala nämnden ansågs vara av mer komplicerad karaktär 
och något förenklat förfarande inte bedömdes motiverat.43 

I samband med remissbehandlingen av Registerforskningsutred-
ningens förslag inkom synpunkter på förslaget om förenklat etik-
prövningsförfarande till regeringen. Ett flertal remissinstanser ställde 
sig positiva till förslaget i sin helhet,44 medan ett par i övrigt positiva 
svar föreslog att förslaget kompletterades med att sådana ärenden i 
samråd med en vetenskaplig ledamot ska avgöras av ordföranden 
(som enligt etikprövningslagen ska vara eller ha varit ordinarie dom-
are).45 Bland övriga inkomna synpunkter märktes förslaget att helt 
slopa kravet på etikprövning för forskning baserad på avidentifierade 
registeruppgifter (dvs. indirekta personuppgifter), för att i stället 
införa ett system där utlämning av sådana personuppgifter kan ske till 
auktoriserade institutioner utan särskild prövning i varje enskilt fall.46  

I andra änden av skalan ansåg en remissinstans att ett förenklat 
förfarande inte borde tillämpas mot bakgrund av utredningens argu-
ment, eftersom en vägning av risk mot nytta alltid behöver göras 
för att värna registrens legitimitet och allmänhetens tillit till forsk-
ning.47 Andra synpunkter rörde bland annat att det inte förelåg 
övertygande argument för förslaget samt att grundregeln borde 
vara att ärenden som avser registerforskning granskas av nämnden i 
sin helhet.48 Flera risker belystes i ytterligare ett remissvar. Detta 
gällde såväl att en befarad ökad arbetsbelastning för ordförandena 
riskerar att motverka effektivitetsargumentet i förslaget som att 
personuppgiftsbehandling enligt förslaget får en stämpel av att inte 
vara så integritetskänsligt med risk för mindre ansvarsfull hantering.49 

                                                                                                                                                               
43 A.a. s. 377. 
44 Bland annat Nationellt biobanksråd, Försäkringskassan, Uppsala universitet, Linné- 
universitetet, Inspektionen för socialförsäkringen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska  
institutet, Umeå universitet och Kammarrätten i Stockholm. 
45 Till exempel Stockholms universitet, Vetenskapsrådet och Forte. 
46 Lunds universitet, Ekonomihögskolan. 
47 Lunds universitet, Medicinska fakulteten. 
48 Statens Medicinsk-etiska råd. 
49 Myndigheten för vårdanalys. 
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Centrala etikprövningsnämnden anförde i sitt remissyttrande att 
nämnden inte gärna ser att man inför bestämmelser som medför 
särbehandling av visst slag av forskning. Dessutom finns redan en 
möjlighet enligt 27 § etikprövningslagen att överlämna ärenden till 
ordföranden eller annan ledamot att avgöra under vissa förutsätt-
ningar. Mot den bakgrunden avstyrkte Centrala etikprövnings-
nämnden förslaget om förenklad etikprövning. 

Vi har under utredningstiden också tagit del av uppfattningen 
från flera håll att behandling av kodade personuppgifter ur myndig-
hetsregister inte självklart medför lägre risk för intrång i den regi-
strerades integritet utan snarare tvärt om.  

Behandling av personuppgifter ur offentligt material 

Kravet på etikprövning enligt 3 § etikprövningslagen omfattar all 
forskning, enligt lagens definition, innefattande behandling av de 
angivna kategorierna av personuppgifter. Några andra kriterier 
uppställs inte. Detta innebär att kravet på etikprövning omfattar 
uppgifter som inhämtats från myndigheter, andra organisationer, 
privata företag eller enskilda forskningspersoner m.fl. Aktuella 
forskningsdata kan avse både uppgifter som är offentliga och upp-
gifter som skyddas av sekretess. Eftersom definitionen av person-
uppgift omfattar såväl direkta som indirekta uppgifter om en en-
skild levande fysisk person är kravet på etikprövning långtgående. 
Frågan om etikprövning av personuppgiftsbehandling av uppgifter 
ur offentligt och eventuellt redan (digitalt) tillgängliggjort material 
har behandlats såväl i rättsvetenskapliga artiklar som av etikpröv-
ningsnämnderna. 

Kärnan i problematiken kring etikprövning av personuppgifts-
behandling av uppgifter ur offentligt material rör framför allt rela-
tionen mellan den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna hand-
lingar också innehållande personuppgifter (2 kap. tryckfrihets-
förordningen) och etikprövningslagens krav på etikprövning av viss 
personuppgiftsbehandling. En övergripande uppfattning som förs 
fram i sammanhanget från forskarhåll är att etikprövningslagen inte 
kan begränsa en rättighet som fastställts i grundlag. 

Var och en kan med stöd av offentlighetsprincipen samla in och 
bearbeta uppgifter ur offentliga allmänna handlingar. Med offent-
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liga allmänna handlingar menas sådana allmänna handlingar där det 
inte föreligger någon sekretess.  

När sådan insamling och bearbetning av vissa kategorier av per-
sonuppgifter görs för forskningsändamål blir kravet på etikprövning 
aktuellt. Etikgodkännande ska närmare bestämt föreligga redan 
innan uppgifter samlas in i samband med forskning, vilket i prakti-
ken innebär ett krav på förhandsgodkännande av inhämtande av 
personuppgifter också ur offentliga allmänna handlingar. Detta 
krav har ansetts inskränka forskarnas grundlagsskyddade rätt att ta 
del av sådana offentliga uppgifter.  

Inom forskning kan det många gånger också vara svårt att fast-
ställa den tidpunkt när insamling och läsning av till exempel rätts-
praxis övergår från att vara fortbildning eller undervisningsförbere-
delser till att utgöra inledningen på forskning.50 Regleringen i etik-
prövningslagen är i dagsläget så långtgående att till exempel behand-
ling för forskningsändamål av känsliga personuppgifter eller person-
uppgifter om lagöverträdelser m.m. ur en tryckt och förlagsutgiven 
rättsfallssamling kräver etikgodkännande innan läsning av bokinne-
hållet får påbörjas för detta ändamål. 

Att en forskare tar del av personuppgifter som återfinns i material 
som en domstol eller förvaltningsmyndighet exempelvis offentlig-
gjort via sin webbplats får vidare anses medföra en låg risk för kränk-
ning av den enskildes integritet. Behandling av uppgifter ur sådant 
material, som offentliggjorts med syfte att ge allmänheten insyn i 
domstolars och andra allmänna organs verksamheter, har dessutom 
ansetts kunna generera samhällsnyttiga forskningsresultat av stor 
vikt.51  

Centrala etikprövningsnämndens praxis 

I ett överklagat ärende bedömde Centrala etikprövningsnämnden 
frågan om rättsvetenskaplig analys av domskäl i brottmålsdomar ska 
omfattas av etikprövningslagen. Klagandens motivering till ifråga-
sättandet av lagens tillämplighet var att etikprövningslagens regler-

                                                                                                                                                               
50 Se vidare Elisabeth Rynning: Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning,  
SvJT 2009 s. 566–584, s. 578 f. 
51 Se vidare Vilhelm Persson, Grundlagsstridigt krav på etikprövning?, Förvaltningsrättslig  
tidskrift 4/2015. 
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ing står i strid med den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna 
handlingar. Nämnden menade att man måste skilja mellan rätten att 
ta del av allmänna handlingar och rätten att använda uppgifter ur 
allmänna handlingar inom forskningsverksamhet. I det aktuella 
forskningsprojektet skulle citat ur domar föras över till forsknings-
texten tillsammans med uppgift om målnummer, vilket nämnden 
ansåg gjorde det möjligt att hänföra varje citat till tilltalade och måls-
ägande i målet. Detta innebar sammantaget enligt nämndens be-
dömning att forskningen innefattade behandling av personuppgif-
ter som omfattades av etikprövningslagens krav på etikprövning. 
Det rörde sig alltså om forskning enligt etikprövningslagens defini-
tion och underlaget bestod av redan existerande och tillkommande 
känsliga personuppgifter samt även personuppgifter om lagöverträ-
delser m.m. På vilket sätt uppgifterna gjorts tillgängliga för allmän-
heten ansåg Centrala etikprövningsnämnden sakna betydelse. Ansö-
kan godkändes med villkor att nämndens allmänna anvisningar för 
datasäkerhet skulle följas i tillämpliga delar.52 Centrala etikpröv-
ningsnämnden bedömde i det aktuella fallet risken för intrång i 
forskningspersonernas personliga integritet som så pass liten att den 
regionala nämndens beslutade villkor om s.k. opt out-förfarande53 
inte bedömdes nödvändigt.54 

Centrala etikprövningsnämnden avgjorde senare ett liknande 
ärende där en analys av domar och andra myndighetsbeslut, enbart 
offentligt material, skulle genomföras inom ett forskningsprojekt. 
Klaganden ansåg att den distinktion som nämnden gjort i sin praxis 
mellan rätten att ta del av offentliga allmänna handlingar och de 
etiska förutsättningarna för att använda information ur sådana 
handlingar inom forskning med hänvisning till doktrin55 inte är 
oproblematisk. Centrala etikprövningsnämnden ansåg dock allt-
jämt att den planerade analysen var tillståndspliktig i sin helhet. 
                                                                                                                                                               
52 Etikprövningsnämndernas allmänna anvisningar för datasäkerhet: Allt forskningsmaterial 
som innehåller känsliga personuppgifter ska förvaras i låsta skåp. Känsligt elektroniskt material 
ska lagras på separat krypterad hårddisk eller liknande, som förvaras i säkerhetsskåp och som 
endast personer direkt utsedda av den ansvarige forskaren har tillgång till. Kodnyckel och 
annat direkt identifierbart material, som ljudinspelningar och samtyckesblanketter, ska för-
varas åtskilt från det kodade materialet. All bearbetning och förvaring av data ska äga rum på 
dator eller annat medium utan anslutning till Internet. 
53 Den registrerades möjlighet att motsätta sig behandling av personuppgifter. 
54 Centrala etikprövningsnämnden beslut Ö 14-2015. 
55 Vilhelm Persson, Grundlagsstridigt krav på etikprövning?, Förvaltningsrättslig  
tidskrift 4/2015. 
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Ansökan godkändes med villkoret att nämndens allmänna villkor 
för datasäkerhet skulle följas i de delar som inte avsåg analys som 
grundade sig på avgöranden som domstolarna publicerat på sina 
webbplatser. Centrala etikprövningsnämnden ansåg således att vill-
koret om datasäkerhet fick anses obehövligt till den del analysen 
grundade sig på avgöranden som domstolarna publicerat på sina 
webbplatser.56 

Den principiella frågan om det bör göras någon distinktion av-
seende den integritetsrisk som är förknippad med behandling av 
uppgifter ur offentligt redan publicerat material och offentligt 
material i övrigt har behandlats av Centrala etikprövningsnämnden 
vid ytterligare ett par tillfällen. Ett av de aktuella ärendena avsåg en 
studie med syfte att närmare analysera viss rättstillämpning med 
användande av bland annat domar från förvaltningsrätt och kam-
marrätt. Materialet bestod av offentliga allmänna handlingar som 
dock innehöll känsliga personuppgifter. I redovisningen av forsk-
ningsresultaten skulle information om individer eller direktidenti-
fierande uppgifter inte anges, men man avsåg att ge hänvisning till 
målnummer i syfte att ge läsaren möjlighet att kontrollera forsk-
ningens kvalitet. Ansökan beviljades av den regionala etikpröv-
ningsnämnden med villkor att vad avsåg opublicerade domar, dvs. 
sådana som inte återgivits i referatsamlingar, målnummer inte skulle 
få anges i resultatredovisningen. I stället skulle en kodlista kunna 
sparas för att möjliggöra identifikation av de aktuella domarna i 
efterhand. 

Sökanden överklagade beslutet avseende detta villkor med hän-
visning bland annat till att det i rättsvetenskaplig forskning är en 
vedertagen princip att målnummer anges i resultatredovisningar 
mot bakgrund av att man behandlar offentligt material. Centrala 
etikprövningsnämnden bedömde lämpligheten i ett sådant krav 
bland annat med beaktande av doktrin,57 där det framhålls att 
offentligheten gällande domar och beslut bland annat syftar till att 
göra det möjligt att kritiskt granska rättstillämpningen och att det 
generellt står varje medborgare fritt att inhämta och behandla så-
dana uppgifter, även i forskningssammanhang. 

                                                                                                                                                               
56 Centrala etikprövningsnämnden beslut Ö 30-2015. 
57 Elisabeth Rynning: Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning, SvJT 2009  
s. 566–584. 
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Centrala etikprövningsnämnden konstaterade dock att offent-
liga referatsamlingar visserligen anonymiserar namn i samband med 
publicering, men alltid innehåller en hänvisning till målnummer, 
datum för domar och beslut osv. vilka utgör indirekta personupp-
gifter. En sådan hänvisning är, enligt nämndens bedömning, god-
tagbar enligt fast praxis. Även hänvisningar i rättsvetenskapliga fram-
ställningar till opublicerade avgöranden innehåller som regel sådana 
indirekta personuppgifter, vilket är i enlighet med vedertagen forsk-
ningssed. Centrala etikprövningsnämnden fann sammantaget att 
skyddet för den enskildes integritet inte skulle öka nämnvärt genom 
det av regionala nämnden uppställda villkoret och att ett sådant 
villkor stred mot vedertagna principer och upphävde beslutet i den 
delen.58  

Av Centrala etikprövningsnämndens bedömning avseende huru-
vida det bör göras någon distinktion ifråga om integritetsrisken vid 
behandling av uppgifter ur offentligt redan publicerat material och 
offentligt material i övrigt kan slutsatsen dras att en begränsning av 
möjligheten att på vedertaget sätt hänvisa till målnummer och lik-
nande uppgifter i rättsvetenskapligt arbete inte är motiverad, oav-
sett om det offentliga materialet är publicerat eller ej.  

Sammanfattningsvis kan utredningen konstatera att det i dags-
läget råder olika uppfattningar i frågan om etikprövning vid använd-
ning av offentligt material, såväl publicerat som opublicerat. 

14.5.3 Överväganden 

Utredningens bedömning: Ett mer ändamålsenligt etikpröv-
ningsförfarande för sådan personuppgiftsbehandling som typiskt 
sett kan anses innebära en lägre risk för integritetsintrång bör 
utredas vidare. 

 
Mot bakgrund av ovan förda resonemang och praktiska exempel 
bedömer utredningen att det föreligger ett behov av att analysera 
möjligheterna till en mer ändamålsenlig och differentierad etik-
prövning av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.  

                                                                                                                                                               
58 Centrala etikprövningsnämnden beslut Ö 11-2012 och Ö 16-2012. 
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Dataskyddsförordningen definierar inte närmare vad som avses 
med lämpliga och särskilda skyddsåtgärder. Det är upp till med-
lemsstaterna att bedöma detta, särskilt i samband med fastställande 
i nationell lag. Eventuell granskning sker i efterhand av EU-dom-
stolen, där en nationell skyddsåtgärd kan komma att bedömas som 
oförenlig med förordningens krav.  

Det är i sammanhanget viktigt att påminna om att all behandling 
av personuppgifter för forskningsändamål måste uppfylla de all-
männa principerna i dataskyddsförordningens artikel 5 samt utgå 
från en rättslig grund enligt artikel 6.1 och omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder enligt artikel 89.1. Vid behandling för forsknings-
ändamål av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lag-
överträdelser m.m. krävs dessutom att kraven enligt artikel 9.2 eller 
artikel 10 är uppfyllda, vilket enligt utredningens förslag genomförs 
i och med den nationella reglering avseende skyddsåtgärd som krä-
ver etikgodkännande för att behandlingen ska få utföras.  

Den fullständiga etikprövningen bör enligt vår mening begrän-
sas till de personuppgiftsbehandlingar som formellt sett kräver ett 
dylikt omfattande skydd. Dagens krav på etikprövning omfattar, 
som framkommit ovan, även sådan personuppgiftsbehandling som 
generellt kan betraktas som mindre riskfylld för den enskilde, men 
som ändå är i behov av lämplig skyddsåtgärd. Att tillämpa samma 
etikprövningsförfarande på all slags personuppgiftsbehandling som 
etikprövningslagen omfattar är mot denna bakgrund inte rimligt 
och proportionerligt. Det riskerar dessutom att urholka förtroendet 
för etikprövning som skyddsåtgärd om förfarandet inte åtminstone i 
viss mån anpassas utifrån skyddsbehovet.  

Det är etikprövningsnämndernas uppgift att bedöma varje ansö-
kan för sig och ställa de krav på skydd för den registrerades integri-
tet som är motiverad i det enskilda fallet. Varje enskild bedömning 
kan mynna ut i ett villkorat godkännande där en kombination av 
skyddsåtgärder är möjlig. Etikprövningen omfattar även kontroll av 
informationen till forskningspersonerna, vilket också utgör ett 
starkt skydd mot integritetsrisker.  

Efter det att etikprövningslagen infördes har det vuxit fram praxis 
för etikprövningsförfarandet vid olika slags personuppgiftsbehand-
lingar. Särskilt sådana situationer som bedömts innebära en lägre 
integritetsrisk bedöms utifrån tidigare vägledande avgöranden genom 
ett mer rutinartat förfarande. För ett mer lättillgängligt och trans-



SOU 2017:50 Etikprövning av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 

363 

parent regelverk krävs dock tydligare gränsdragningar inom ramen 
för lagens tillämpningsområde liksom en reglerad beskrivning av i 
vilka situationer ett mer ändamålsenligt förfarande kan komma ifråga. 

Effektivitetsaspekten är en tungt vägande faktor i samman-
hanget. Ett mer ändamålsenligt förfarande torde leda till vinster för 
etikprövningsnämnderna avseende effektivitet och resursanvänd-
ning. All etikprövning bör således ske på ett ändamålsenligt sätt 
enligt en förutsebar och tydlig reglering, med möjlighet till insyn 
för den enskilde, samt omfattas av kontroll och tillsyn.  

Mot bakgrund av föregående resonemang är det utredningens 
bedömning att ett mer ändamålsenligt etikprövningsförfarande för 
sådan personuppgiftsbehandling som typiskt sett kan anses inne-
bära en lägre risk för integritetsintrång bör utredas vidare. 

14.6 Anpassningar av etikprövningslagen  
till dataskyddsförordningen  

14.6.1 Inledning 

Utredningen har i uppdrag att se över vilka anpassningar av etik-
prövningslagen som behövs med anledning av dataskyddsförord-
ningen och den generella reglering Dataskyddsutredningen föreslår 
och lämna behövliga författningsförslag. I detta avsnitt presenteras 
därför de anpassningar av etikprövningslagen som behövs utöver de 
förslag som utredningen redan har presenterat. Det kan för tydlig-
hetens skull i sammanhanget framhållas att det är utredningens be-
dömning att övriga bestämmelser i etikprövningslagen inte berörs 
av dataskyddsförordningen och därför inte behandlas närmare. 

Dataskyddsutredningen och Forskningsdatautredningen har efter 
samråd kommit överens om att överföra den del av Dataskydds-
utredningens uppdrag som rör personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål till Forskningsdatautredningen. Eftersom etikpröv-
ningslagen tillämpas på forskning som avser människor innebär detta 
beslut om överförande av uppdrag att Dataskyddsutredningen inte 
lämnar några förslag avseende etikprövningslagen. Några andra för-
slag till generell reglering från Dataskyddsutredningen som påverkar 
etikprövningslagen har vi inte tagit del av. Utredningen har således i 
denna del främst att utgå ifrån vilka anpassningar av etikprövnings-
lagen som behövs med anledning av dataskyddsförordningen. 
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14.6.2 Överväganden och förslag 

När dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 upp-
hävs personuppgiftslagen. Som en direkt följd av detta måste alla 
författningar som relaterar till personuppgiftslagen ses över och an-
passas. I etikprövningslagen återfinns ett flertal hänvisningar till 
personuppgiftslagen som behöver justeras i förhållande till data-
skyddsförordningen. 

Utöver anpassningar i etikprövningslagen medför införandet av 
dataskyddsförordningen i detta sammanhang att de delar av person-
uppgiftslagen som hanterar personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål och som hänvisar till etikprövningslagen måste tas 
om hand eftersom personuppgiftslagen upphävs. Detta avser 19 § 
första stycket (undantag från förbudet att behandla känsliga person-
uppgifter för forskningsändamål efter etikgodkännande) och 21 § 
andra stycket (undantag från förbudet för enskilda att behandla 
personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål 
efter etikgodkännande). Utredningens övriga överväganden och 
förslag avseende dessa delar framgår av kapitel 7 och 8. 

Definitionen av behandling av personuppgifter (2 §) 

Utredningens förslag: 2 § i lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor anpassas så att det framgår att i lagen avses 
med behandling av personuppgifter sådan behandling som anges 
i artikel 4.2 i dataskyddsförordningen. 

 
I 2 § etikprövningslagen definieras behandling av personuppgifter 
som sådan behandling som anges i 3 § personuppgiftslagen. Denna 
definition bör omformuleras med en hänvisning till dataskyddsför-
ordningens definition enligt artikel 4.2. 
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Forskning som omfattas av lagen (3 §) 

Utredningens förslag: 3 § i lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor ändras så att det framgår att lagen ska 
tillämpas på forskning som innefattar behandling av 

1. sådana särskilda kategorier av personuppgifter som framgår 
av artikel 9.1 dataskyddsförordningen (känsliga personupp-
gifter), eller 

2. sådana personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden. 

 
Utredningens överväganden och förslag avseende tillämpnings-
området framgår av avsnitt 14.4.5, där utredningen gör bedöm-
ningen att etikprövningslagens krav även fortsättningsvis bör om-
fatta personuppgiftsbehandling för forskningsändamål av känsliga 
personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
Avseende etikprövningslagens tillämpningsområde hänvisas i 3 § 
till 13 och 21 §§ personuppgiftslagen. Dessa hänvisningar måste 
därför omformuleras.  

Utlämnande av personuppgifter (12 §) 

Utredningens förslag: 12 § i lagen om etikprövning av forsk-
ning som avser människor överförs till forskningsdatalagen och 
omformuleras så att det framgår att personuppgifter får lämnas 
ut för att behandlas för forskningsändamål, om inte något annat 
följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. Vid sådan person-
uppgiftsbehandling behöver artikel 14.1–4 i dataskyddsförord-
ningen inte iakttas. Detta hindrar inte att villkor enligt 6 § lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor får avse den 
information som ska lämnas till den registrerade. 
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Beträffande 12 § etikprövningslagen relaterar den till personupp-
giftslagen betydligt mer än vad själva bestämmelsen ger uttryck för. 
Bestämmelsen har följande lydelse:  

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i forskning, om inte 
något annat följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. 

Enligt förarbetena till etikprövningslagen ska 12 § läsas mot bak-
grund av 24 § första och andra styckena personuppgiftslagen59 som 
har följande lydelse: 

Om personuppgifter har samlats in från någon annan källa än den 
registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den 
registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de regi-
streras. Är uppgifterna avsedda att lämnas ut till tredje man, behöver 
informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas ut för första 
gången. 
    Information enligt första tycket behöver inte lämnas, om det finns 
bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av personuppgif-
terna i en lag eller någon annan författning. 

Andra stycket baseras på artikel 11.2 i dataskyddsdirektivet. Arti-
kel 11 har följande lydelse: 

Information när uppgifterna inte har samlats in från den registrerade 

1. Om uppgifterna inte har samlats in från den registrerade, skall 
medlemsstaterna föreskriva att den registeransvarige eller hans företrä-
dare vid tiden för registreringen av personuppgifter eller, om utläm-
nande till en tredje man kan förutses, inte senare än vid den tidpunkt 
då uppgifterna först lämnas ut, skall ge den registrerade åtminstone 
följande information, utom när den registrerade redan känner till in-
formationen: 

a) Den registeransvariges och dennes eventuella företrädares identitet. 

b) Ändamålen med behandlingen. 

c) All ytterligare information, exempelvis 

– de kategorier av uppgifter som behandlingen gäller, 

– mottagarna eller de kategorier som mottar uppgifterna, 

– förekomsten av rättigheter att få tillgång till och att erhålla rätt-
else av de uppgifter som rör honom, i den utsträckning som den 
ytterligare informationen – med hänsyn till de särskilda omständig-
heter under vilka uppgifterna samlas in – är nödvändig för att till-
försäkra den registrerade en korrekt behandling. 

                                                                                                                                                               
59 Prop. 2002/03:50 s. 175 f. 
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2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte gälla när det – särskilt i samband 
med behandling för statistiska ändamål eller historiska eller vetenskap-
liga forskningsändamål – visar sig omöjligt eller innebära en opropor-
tionerligt stor ansträngning att ge information eller om registrering 
eller utlämnande uttryckligen föreskrivs i författning. I sådana fall skall 
medlemsstaterna föreskriva lämpliga skyddsåtgärder. 

Artikel 11.2 i dataskyddsdirektivet införlivades således i svensk rätt 
genom 24 § personuppgiftslagen. För att undgå kravet på infor-
mation till den registrerade enligt 24 § första stycket krävdes att 
registrering eller utlämnande av personuppgifter uttryckligen fast-
ställdes i författning. Den ursprungliga bestämmelsen i 19 § per-
sonuppgiftslagen reglerade undantag från förbudet att behandla 
känsliga personuppgifter för både forsknings- och statistikändamål 
under samma förutsättningar. Den ursprungliga formuleringen i 
19 § tredje stycket personuppgiftslagen syftade till att uppfylla kra-
vet i 24 § andra stycket för både forsknings- och statistikändamål. 
Formuleringen i 19 § tredje stycket löd: 

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som 
avses i första stycket, om inte något annat följer av regler om sekretess 
och tystnadsplikt. 

I samband med att etikprövningslagen infördes justerades formu-
leringen i 19 § tredje stycket personuppgiftslagen till att omfatta 
enbart behandling för statistiska ändamål i det som kom att bli fjärde 
stycket, samtidigt som en likalydande bestämmelse infördes i 12 § 
etikprövningslagen vilken omfattade behandling för forsknings-
ändamål. Lagstiftaren valde således att placera bestämmelsen avse-
ende forskning i etikprövningslagen och behålla bestämmelsen av-
seende statistik i personuppgiftslagen.  

För att forskare ska kunna undgå informationsskyldigheten en-
ligt 24 § personuppgiftslagen, och artikel 11.2 dataskyddsdirektivet, 
krävs alltså att utlämnande föreskrivs uttryckligen i författning vilket 
i dagsläget uppfylls genom 12 § etikprövningslagen. Frågan är så-
ledes vilka krav som i sammanhanget uppställs enligt dataskydds-
förordningen, och som skulle kunna ge upphov till behov av anpass-
ningar av etikprövningslagen. 

I dataskyddsförordningens artikel 14 regleras information som 
ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den 
registrerade. Artikel 14 i förordningen är betydligt mer omfattande 
än artikel 11 i direktivet och har följande lydelse: 
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Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har er-
hållits från den registrerade  

1. Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade, ska 
den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande infor-
mation:  

a) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige 
och i tillämpliga fall för dennes företrädare.  

b) Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet, i tillämpliga fall.  

c) Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är 
avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen.  

d) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.  

e) Mottagarna eller de kategorier av mottagare som ska ta del av 
personuppgifterna, i förekommande fall. 

f) I tillämpliga fall att den personuppgiftsansvarige avser att över-
föra personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en inter-
nationell organisation och huruvida ett beslut av kommissionen om 
adekvat skyddsnivå föreligger eller saknas eller, när det gäller de 
överföringar som avses i artiklarna 46, 47 eller artikel 49.1 andra 
stycket, hänvisning till lämpliga eller passande skyddsåtgärder och 
hur en kopia av dem kan erhållas eller var dessa har gjorts tillgängliga. 

2. Utöver den information som avses i punkt 1 ska den personuppgifts-
ansvarige lämna den registrerade följande information, vilken krävs för 
att säkerställa rättvis och transparent behandling när det gäller den 
registrerade:  

a) Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras 
eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fast-
ställa denna period.  

b) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f, den personupp-
giftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.  

c) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära 
tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller be-
gränsning av behandling som rör den registrerade och att invända 
mot behandling samt rätten till dataportabilitet.  

d) Om behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a, 
rätten att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta på-
verkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan 
detta återkallades.  

e) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.  

f) Varifrån personuppgifterna kommer och i förekommande fall 
huruvida de har sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor.  
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g) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet pro-
filering enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa 
fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt 
betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den 
registrerade. 

3. Den personuppgiftsansvarige ska lämna den information som anges 
i punkterna 1 och 2  

a) inom en rimlig period efter det att personuppgifterna har er-
hållits, dock senast inom en månad, med beaktande av de särskilda 
omständigheter under vilka personuppgifterna behandlas,  

b) om personuppgifterna ska användas för kommunikation med 
den registrerade, senast vid tidpunkten för den första kommunika-
tionen med den registrerade, eller  

c) om ett utlämnande till en annan mottagare förutses, senast när 
personuppgifterna lämnas ut för första gången.  

4. Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla per-
sonuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades, ska 
den personuppgiftsansvarige före denna ytterligare behandling ge den 
registrerade information om detta andra syfte samt ytterligare relevant 
information enligt punkt 2. 

5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån  

a) den registrerade redan förfogar över informationen,  

b) tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt 
eller skulle medföra en oproportionell ansträngning, särskilt för be-
handling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 
med artikel 89.1, eller i den mån den skyldighet som avses i punkt 1 
i den här artikeln sannolikt kommer att göra det omöjligt eller av-
sevärt försvårar uppfyllandet av målen med den behandlingen; i så-
dana fall ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och be-
rättigade intressen, inbegripet göra uppgifterna tillgängliga för all-
mänheten,  

c) erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs 
genom unionsrätten eller genom en medlemsstats nationella rätt 
som den registrerade omfattas av och som fastställer lämpliga åt-
gärder för att skydda den registrerades berättigade intressen, eller  

d) personuppgifterna måste förbli konfidentiella till följd av tyst-
nadsplikt enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, 
inbegripet andra lagstadgade sekretessförpliktelser. 
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Motsvarande krav på fastställande i författning av erhållande eller 
utlämnande av uppgifter för att forskare ska kunna undgå infor-
mationsskyldigheten återfinns alltså i artikel 14.5 c i dataskydds-
förordningen. Artikel 14.5 c uppställer som krav att erhållande eller 
utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten 
eller genom en medlemsstats nationella rätt som den registrerade 
omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den 
registrerades berättigade intressen. Dataskyddsförordningens krav 
är således något annorlunda formulerade än direktivets, som angav 
att registrering eller utlämnande uttryckligen skulle föreskrivas i 
författning och i sådana fall skulle medlemsstaterna föreskriva lämp-
liga skyddsåtgärder. Men kravet på att erhållande eller utlämnande 
av uppgifter måste föreskrivas uttryckligen i nationell rätt kvarstår, 
liksom kravet på fastställda lämpliga skyddsåtgärder. 

Dataskyddsförordningens skäl 62 anger följande: 

Det är dock inte nödvändigt att införa någon skyldighet att tillhanda-
hålla information, om den registrerade redan innehar denna information, 
om registreringen eller utlämnandet av personuppgifterna uttryckligen 
föreskrivs i lag eller om det visar sig vara omöjligt eller skulle medföra 
orimliga ansträngningar att tillhandahålla den registrerade informatio-
nen. Det sistnämnda skulle särskilt kunna vara fallet om behandlingen 
sker för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål. I detta avseende bör antalet 
registrerade, uppgifternas ålder och lämpliga skyddsåtgärder beaktas. 

För att helt undgå förordningens krav enligt artikel 14.1–4 krävs 
således att erhållandet eller utlämnandet av personuppgifter ut-
tryckligen föreskrivs i lag. 

Med tanke på att artikel 14 i dataskyddsförordningen ersätter 
24 § personuppgiftslagen, som baserades på motsvarande artikel 11 
i direktivet, ska således 12 § etikprövningslagen framöver läsas mot 
bakgrund av artikel 14 i förordningen. Eftersom 12 § etikpröv-
ningslagen inte innehåller någon direkt hänvisning till lagrum i 
personuppgiftslagen är någon anpassning av bestämmelsen inte 
nödvändig enbart av den anledningen. Det kan dock av andra skäl 
vara motiverat med en anpassning av bestämmelsen med anledning 
av dataskyddsförordningen. 

Under utarbetandet av etikprövningslagen yttrade sig Lagrådet 
över regeringens lagförslag. Beträffande den bestämmelse som sedan 
blev 12 § etikprövningslagen hade Lagrådet en del synpunkter på 
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formuleringen och tydligheten i densamma. Lagrådets uppfattning 
var att det var svårt att se att bestämmelsen hade den innebörden 
att forskaren som i enlighet med bestämmelsen hämtar in person-
uppgifter från något annat håll än den registrerade inte självklart 
skulle behöva informera den registrerade om sin behandling. Enligt 
Lagrådets uppfattning gav bestämmelsen snarare intryck av att vara 
en upplysning riktad till den som avses lämna ut personuppgifter 
till en forskare om att detta är möjligt såvida inte sekretess eller 
tystnadsplikt lägger hinder i vägen. Lagrådet ansåg därför att om 
bestämmelsen skulle vara en sådan lagreglering som enligt 24 § 
andra stycket personuppgiftslagen medför att information enligt 
24 § första stycket personuppgiftslagen inte behöver lämnas ut, 
borde bestämmelsen utformas så att detta klart framgår. Lagrådets 
förslag var att en sådan bestämmelse placerades som inledande para-
graf under rubriken ”Information och samtycke” enligt följande 
lydelse:  

Vid forskning som avses i 3 § behöver 24 § personuppgiftslagen 
(1998:204) inte iakttas. Detta hindrar inte att villkor enligt 7 § får avse 
den information som skall lämnas till den registrerade. 

Regeringen valde att inte följa Lagrådets synpunkter och förslag 
mot bakgrund av bedömningen att Lagrådets föreslagna alternativa 
skrivning inte kunde anses vara förenlig med EG-direktivet. Detta 
eftersom något utlämnande inte skulle föreskrivas i författning 
utan bara utgöra ett undantag från informationsskyldigheten. 
Regeringen ansåg vidare att risken för missförstånd avseende be-
stämmelsens lydelse var liten och förordade därför en bestämmelse 
som föreskrev att personuppgifter får lämnas ut för att användas i 
forskning om inte något annat följer av regler om sekretess och 
tystnadsplikt, som därigenom tydligt uttryckte att ett utlämnande 
av personuppgifter får ske, i enlighet med dataskyddsdirektivets 
krav.60 

Den bedömning som ursprungligen låg till grund för bestäm-
melsens formulering återfinns i förarbetena till personuppgifts-
lagen, eftersom 12 § etikprövningslagen är en överföring av mot-
svarande bestämmelse i 19 § personuppgiftslagen avseende behand-
ling för forskningsändamål. I förarbetena till personuppgiftslagen 

                                                                                                                                                               
60 Prop. 2002/03:50 s. 175 f. 
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framgår att den ursprungliga formuleringen i 19 § tredje stycket 
utgår från direktivets krav på att det uttryckligen måste föreskrivas 
i nationell rätt att ett utlämnande får ske och bedömningen att 
sekretess och tystnadsplikt är en sådan lämplig skyddsåtgärd som 
direktivet kräver i sammanhanget.61 

Det är utredningens bedömning att det inte är tillräckligt tydligt 
att, om man tolkar 12 § etikprövningslagen isolerat, utläsa att be-
stämmelsen reglerar vilken information som behöver lämnas till 
den registrerade. Eftersom 12 § ska läsas mot bakgrund av 24 § per-
sonuppgiftslagen, som kommer att ersättas av dataskyddsförord-
ningen, kan det vara motiverat av rättssäkerhetsskäl att tydliggöra 
denna nya koppling för en framtida korrekt tillämpning av bestäm-
melsen. Utredningens bedömning är därför att innebörden av 12 § 
etikprövningslagen bör förtydligas på så vis att det framgår av be-
stämmelsen att den ska läsas mot bakgrund av artikel 14 i data-
skyddsförordningen. Det är vidare utredningens bedömning att 
bestämmelsen snarare hör hemma i den av utredningen föreslagna 
forskningsdatalagen, eftersom den inte har något direkt samband 
med etikprövningsförfarandet. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag: Ändringarna i lagen ska träda i kraft den 
25 maj 2018. Inga övergångsbestämmelser ska införas. 

 
Av artikel 99 i dataskyddsförordningen framgår att förordningen 
trädde i kraft den 24 maj 2016 och att den ska tillämpas från och 
med den 25 maj 2018. De föreslagna ändringarna i etikprövnings-
lagen bör träda i kraft samma dag som dataskyddsförordningen 
börjar tillämpas.  

Dataskyddsförordningen innehåller inga övergångsbestämmel-
ser som är relevanta för etikprövningslagen. Det är utredningens 
bedömning att det inte ska införas övergångsbestämmelser avse-
ende de föreslagna ändringarna. 

                                                                                                                                                               
61 Prop. 1997/98:44 s. 73. 
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14.7 Sammanfattning 

I detta kapitel har utredningen analyserat vilka anpassningar av etik-
prövningslagen som behöver göras med anledning av att dataskydds-
förordningen börjar tillämpas. Utredningen har inledningsvis be-
handlat frågan om etikprövning som en skyddsåtgärd i enlighet 
med dataskyddsförordningens krav och kommit till slutsatsen att 
etikprövning utgör en sådan lämplig och särskild skyddsåtgärd som 
dataskyddsförordningen kräver för personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av känsliga personuppgifter eller personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m.  

Utredningen har därpå analyserat om etikprövningslagens tillämp-
ningsområde bör utvidgas till att gälla all personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål och kommit till slutsatsen att detta vore en 
alltför ingripande åtgärd som inte är proportionerlig i förhållande 
till syftet. Utredningen föreslår därför att kravet på etikprövning 
även fortsättningsvis ska omfatta personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål av känsliga personuppgifter och personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. enligt de definitioner som framgår av 
artiklarna 9.1 och 10 i dataskyddsförordningen, samt att kravet på 
etikprövning avseende de uppgifter som i dagsläget framgår av 21 § 
personuppgiftslagen även fortsättningsvis bör omfattas av etikpröv-
ningslagens tillämpningsområde. 

Utredningen har vidare konstaterat att det finns anledning att 
närmare utreda behovet av förändringar i etikprövningsförfarandet 
inom det befintliga tillämpningsområdet. Ett differentierat etik-
prövningsförfarande framstår som mer ändamålsenligt inom fram-
för allt viss samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig forskning. 
Vi lämnar flera exempel på sådana behov i samband med att person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål baserar sig på redan 
offentliggjorda uppgifter och där den efterföljande behandlingen 
innebär endast en mindre integritetsrisk. Mot bakgrund av begräns-
ningar i vårt uppdrag och ramar i övrigt föreslår vi att detta utreds 
vidare i särskild form. 

Slutligen har utredningen analyserat vilka ändringar av etikpröv-
ningslagen som i övrigt behöver göras med anledning av att data-
skyddsförordningen börjar tillämpas och lämnar behövliga författ-
ningsförslag i dessa delar. 
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15 Anpassningar 
av vissa registerförfattningar 

15.1 Vårt uppdrag i denna del 

Av våra direktiv framgår att det är regeringens uppfattning att det 
behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning. Som 
ett led i detta arbete fick en särskild utredare i januari 2013 i upp-
drag att undersöka förutsättningarna för att bedriva registerbaserad 
forskning och lämna förslag bl.a. i syfte att göra det möjligt att på 
ett integritetssäkert sätt samla in personuppgifter till register som 
förs för uttryckligt angivna forskningsändamål samt till longitudi-
nella studier som håller sig inom ramen för sådana ändamål. Utred-
ningen tog sig namnet Registerforskningsutredningen (U 2013:01) 
och lämnade betänkandet Unik kunskap genom registerforskning 
(SOU 2014:45).  

I betänkandet konstaterade utredningen att regering och riksdag 
i några fall har stiftat särskilda lagar för att möjliggöra s.k. forsk-
ningsdatabaser. Två sådana lagar är lagen (2013:794) om vissa register 
för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa och 
lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister. I betän-
kandet lämnar utredaren förslag till lag om forskningsdatabaser. Med 
forskningsdatabas avses i detta sammanhang en infrastruktur som 
ska kunna användas av olika forskare, från olika lärosäten och inom 
olika forskningsområden i framtida forskningsprojekt. Den före-
slagna lagen om forskningsdatabaser föreslås ge lagligt stöd åt univer-
sitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) samt 
andra statliga myndigheter som har i uppdrag att bedriva forskning att 
utföra behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser. Register-
forskningsutredningens förslag har remitterats. 

Forskningsdatautredningen har nu i uppdrag att bereda Register-
forskningsutredningens förslag vidare. Det är kort tid tills data-
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skyddsförordningen (EU 2016/679) ska börja tillämpas den 25 maj 
2018 och någon generell reglering av forskningsdatabaser kommer 
inte att kunna vara på plats tills dess. Därför behöver det i ett första 
skede analyseras vilka anpassningar till dataskyddsförordningen, 
och den generella reglering Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) 
föreslår, som behöver göras i lagen om vissa register för forskning 
om vad arv och miljö betyder för människors hälsa samt lagen om 
rättspsykiatriskt forskningsregister tills dess att dataskyddsförord-
ningen ska börja tillämpas.  

Utredningen ska i ett senare skede föreslå långsiktiga regleringar 
av forskningsdatabaser samt analysera om det på sikt finns ett behov 
av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister 
och, om så bedöms vara fallet, hur en sådan reglering i så fall bör ut-
formas. Utredningen ska lämna behövliga författningsförslag i alla 
delar. 

15.2 Rättsliga förutsättningar 

Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar behandling av personuppgif-
ter enligt nu gällande rätt och baseras på det nuvarande dataskydds-
direktivet (95/46/EG). Personuppgifter får samlas in om det finns 
en laglig grund och enbart för särskilda, uttryckligt angivna och be-
rättigade ändamål (9 §). Behandlingen är laglig om det föreligger 
samtycke från den enskilde eller om den är nödvändig för t.ex. ut-
förande av en arbetsuppgift av allmänt intresse (10 §). Forskning 
anses vara en sådan verksamhet. Myndigheters behandling av person-
uppgifter regleras ofta i särskilda s.k. registerförfattningar, där 
bland annat ändamålet och vilka personuppgifter som får behandlas 
anges. Personuppgifter får inte behandlas för något ändamål som 
anses oförenligt med det ursprungliga, om den nya behandlingen 
inte är tillåten enligt någon annan bestämmelse i personuppgiftslagen. 
Forskningsändamål ska dock inte anses som oförenligt med det ur-
sprungliga ändamålet (9 § andra stycket).  

Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter (13 §). 
Från detta förbud finns undantag angivna i lagen. Det är till exempel 
tillåtet att behandla känsliga personuppgifter med den registrerades 
samtycke (15 §) eller om behandlingen är nödvändig med hänsyn till 
ett viktigt allmänt intresse och regeringen eller den myndighet 
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regeringen bestämmer föreskriver om undantaget (20 §). För att 
behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål krävs 
etikgodkännande enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forsk-
ning som avser människor (19 §). I offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) finns bestämmelser som reglerar under vilka för-
utsättningar vissa personuppgifter omfattas av sekretess och vad 
som krävs för att dessa ska kunna lämnas ut för ytterligare behand-
ling. 

Regering och riksdag har som tidigare konstaterats i vissa fall 
stiftat särskilda lagar för att möjliggöra registerbaserad forskning 
genom upprättande av forskningsdatabaser. Två sådana författ-
ningar är lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister 
och lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv 
och miljö betyder för människors hälsa. Dessa författningar har av 
lagstiftaren bedömts vara förenliga med det nuvarande dataskydds-
direktivet och har företräde framför personuppgiftslagen. 

Dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018. I för-
ordningen återfinns de krav och villkor som ska gälla i stället för 
det nuvarande dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna, vilket 
innebär att nationell rätt måste vara förenlig med förordningen och 
enbart tillåts komplettera förordningen där så är möjligt och tillåtet.  

Liksom personuppgiftslagen kräver dataskyddsförordningen att 
personuppgifter enbart får samlas in för särskilda, uttryckligt an-
givna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt 
som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för 
forskningsändamål ska inte anses som oförenligt med det ursprung-
liga ändamålet (artikel 5.1 b). Enligt dataskyddsförordningen är be-
handling av personuppgifter laglig om någon av de rättsliga grun-
derna i artikel 6.1 är uppfyllda, till exempel samtycke eller utförande 
av en uppgift av allmänt intresse. Av artikel 6.3 framgår att unions-
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska fastställa, bland 
annat, den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. I samband 
med detta fastställande i nationell lag kan samma lag även innehålla 
särskilda bestämmelser avseende bland annat de allmänna villkor 
som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken 
typ av uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, 
de enheter till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka 
ändamål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behand-
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ling och förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att 
tillförsäkra en laglig och rättvis behandling m.m. Sådana särskilda 
bestämmelser återfinns i dagsläget ofta i nationella registerförfatt-
ningar. Artikel 6.2 tillåter att medlemsstaterna behåller eller inför 
sådana nationella mer specifika bestämmelser för att anpassa tillämp-
ningen av förordningen avseende bland annat den rättsliga grunden 
uppgift av allmänt intresse. Dataskyddsförordningen ställer vidare 
upp krav för behandling av känsliga personuppgifter (artikel 9) och 
personuppgifter om lagöverträdelser m.m. (artikel 10) samt krav på 
skyddsåtgärder vid all personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål (artikel 89.1). 

I det följande kommer en analys göras av vilka anpassningar som 
behövs av lagen om vissa register för forskning om vad arv och 
miljö betyder för människors hälsa och lagen om rättspsykiatriskt 
forskningsregister med anledning av att dataskyddsförordningen 
börjar tillämpas.  

15.3 Lag (2013:794) om vissa register 
för forskning om vad arv och miljö betyder 
för människors hälsa 

15.3.1 Inledning  

Lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och 
miljö betyder för människors hälsa (registerlagen) trädde i kraft 
den 1 december 2013.1 Registerlagens syfte är att ge ett tydligt lag-
stöd för register som förs med de registrerades samtycke i syfte att 
skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö 
betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjuk-
domar och människors hälsa i övrigt. Känsliga personuppgifter 
samlas in med uttryckligt samtycke och enbart uppgifter som inte 
är direkt hänförliga till den enskilde får lämnas ut till forsknings-
projekt som har godkänts vid en etikprövning. Regeringen beslutar 
vilka som ska få föra register i enlighet med registerlagen. Före-
skrifter om detta finns i förordningen (2013:833) om vissa register 
för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.  
                                                                                                                                                               
1 Lagen har i allmänhet kommit att kallas LifeGene-lagen, men är tillämplig för all sådan 
verksamhet som faller inom lagens tillämpningsområde. 
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Registerlagen infördes primärt för att tydliggöra rättsläget i sam-
band med insamling av personuppgifter till ett projekt, LifeGene, 
som syftar till att skapa underlag för att kunna studera hur våra gener, 
vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.2 Projektet är ett 
samarbete mellan Karolinska institutet och universiteten i Göteborg, 
Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.  

Insamlingen av personuppgifter sker med samtycke och inom 
ramen för det redan befintliga projektet behandlas en stor mängd 
känsliga personuppgifter. Datainspektionen beslutade i december 
2011 att förelägga Karolinska institutet att upphöra med insam-
lingen och övrig behandling av personuppgifter i projektet.3 Data-
inspektionen ansåg att ändamålet framtida forskning var alltför 
opreciserat för att uppfylla kraven i 9 § personuppgiftslagen. Vidare 
fann Datainspektionen att det inte kunde föreligga giltigt samtycke 
enligt 3 och 10 §§ personuppgiftslagen, mot bakgrund av det alltför 
opreciserade ändamålet. Dessutom framhöll Datainspektionen att 
avsaknaden av särreglering för registret utgjorde ytterligare ett hin-
der. Datainspektionens beslut föranledde således regeringens åtgärd 
att låta utreda och föreslå en lagreglering av sådan personuppgifts-
behandling som LifeGene-projektet består av. Riksdagen beslutade 
sedan att anta förslaget. 

Registerlagen är tidsbegränsad och har förlängts vid ett tillfälle 
till att gälla till och med den 31 december 2017. Ett förslag om 
ytterligare förlängning bereds för närvarande vid regeringskansliet. 
Bakgrunden till den tidsbegränsade registerlagen är det utrednings-
arbete som påbörjades år 2013 när regeringen gav en särskild utre-
dare i uppdrag att utreda förutsättningarna för registerbaserad 
forskning.4 Utredningen resulterade i betänkandet SOU 2014:45 
Unik kunskap genom registerforskning. Förslagen i det betänkan-
det bereds, som redan nämnts, inom regeringskansliet. Forsknings-
datautredningen har i uppdrag att i ett andra skede utreda i vilken 
mån dessa förslag är förenliga med dataskyddsförordningen och kan 
ligga till grund för en långsiktig reglering av forskningsdatabaser. 
Under perioden från att dataskyddsförordningen börjar tillämpas 
och tills dess en långsiktig reglering är på plats måste dock register-

                                                                                                                                                               
2 Se vidare projektets hemsida http://www.lifegene.se 
3 Datainspektionens beslut 2011-12-16 dnr 766-2011. 
4 Registerforskningsutredningen (U 2013:01). 
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lagen vara förenlig med dataskyddsförordningen för att fortsatt 
kunna tillämpas.  

Eftersom utredningen har i uppdrag att i ett andra skede utreda 
och föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser kommer 
denna första del av uppdraget i denna del att fokusera uteslutande 
på lagtekniska anpassningar av registerlagen i relation till data-
skyddsförordningens bestämmelser. Detta innebär att utredningen 
i detta skede kommer att utgå ifrån att redan gjorda avvägningar 
och bedömningar i sak bör godtas, i den mån dessa inte är oförenliga 
med dataskyddsförordningen. Analysen är således inriktad på sådana 
ändringar som är nödvändiga med anledning av dataskyddsförord-
ningen. Syftet med uppdraget i denna del är sammantaget att register-
lagen ska kunna tillämpas även efter att dataskyddsförordningen 
börjar tillämpas den 25 maj 2018 och att de befintliga förutsätt-
ningarna för att behandla personuppgifter i enlighet med register-
lagen i vart fall inte ska försämras. 

15.3.2 Dataskyddsförordningens utrymme för nationell 
lagstiftning – övergripande överväganden 

Utredningens bedömning: Lagen om vissa register för forsk-
ning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa utgör 
tillåten nationell kompletterande reglering till dataskyddsförord-
ningen. 

 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
av personuppgifter (artikel 1). Det fria flödet av personuppgifter 
inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör 
skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av 
personuppgifter. Vidare ska förordningen, enligt skäl 10, säkerställa 
en enhetlig och hög skyddsnivå och undanröja hinder för flödet av 
personuppgifter inom EU.  

Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna 
men dessa tillåts, enligt artikel 6.2 och 6.3, att behålla eller införa 
mer specifika nationella bestämmelser för att närmare fastställa hur 
förordningens bestämmelser ska tillämpas när det gäller behandling 
som sker med stöd av de rättsliga grunderna fullgörande av rättslig 
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förpliktelse, utförande av uppgift av allmänt intresse eller myndig-
hetsutövning, vilka anges i artikel 6.1 c och e. Som tidigare nämnts 
är det tillåtet att i sådan nationell reglering ha bestämmelser om bland 
annat de allmänna villkor som ska gälla för den personuppgifts-
ansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, 
vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgif-
terna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, 
lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behand-
ling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis be-
handling m.m. Den nationella regleringen ska vidare uppfylla ett 
mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål 
som eftersträvas, enligt artikel 6.3. 

Som utredningen tidigare aviserat kommer vi att i detta skede 
utgå ifrån redan tidigare gjorda bedömningar, i den mån dessa inte 
står i strid med dataskyddsförordningen. De bedömningar som före-
gick införandet av registerlagen baseras på dataskyddsdirektivet, som 
införlivats i svensk rätt genom personuppgiftslagen.  

Behandling av personuppgifter ska enligt 2 § registerlagen ske 
med den enskildes uttryckliga samtycke. Samtycket utgör därmed 
en förutsättning för att behandla personuppgifter för lagens ända-
mål. Av motiven till registerlagen framgår vidare explicit att det är 
regeringens bedömning att ett uppbyggande på frivillig grund av 
databaser hos statliga universitet och högskolor med basmaterial 
som kan lämnas ut till specifika forskningsprojekt som har god-
känts vid etikprövning är ett sådant viktigt allmänt intresse som av-
ses i artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet.5 Artikel 8.4 ger medlems-
staterna rätt att nationellt lagstifta om undantag från förbudet att 
behandla känsliga personuppgifter (artikel 8.1) under förutsättning 
av lämpliga skyddsåtgärder och med hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse. Det är således regeringens och riksdagens redan gjorda 
bedömning att ändamålen med registerlagen utgör ett viktigt all-
mänt intresse i enlighet med dataskyddsdirektivet. I avsnitt 5.2.2 
redovisar utredningen slutsatsen att det inte torde föreligga någon 
skillnad i sak avseende innebörden i begreppet allmänt intresse i 
dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen.  

Enligt artikel 6.1 i dataskyddsförordningen är behandling laglig 
om och i den mån åtminstone ett av de uppräknade villkoren är 
                                                                                                                                                               
5 Prop. 2012/13:163 s. 41. 
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uppfyllt. Denna formulering öppnar för att flera villkor kan vara 
tillämpliga för en och samma behandling. Artikel 6.1 a anger sam-
tycke som ett villkor samtidigt som artikel 6.1 e anger nödvändig 
behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett 
annat villkor. Som tidigare konstaterats är samtycke ett villkor för 
behandling av personuppgifter enligt registerlagen. Behandling av 
personuppgifter för de ändamål som anges i registerlagen har också 
bedömts vara av viktigt allmänt intresse. Detta innebär att behand-
ling enligt registerlagen kan vara laglig enligt såväl artikel 6.1 a som 
artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Det ska dock noteras att 
regeringen hela tiden utgått från en samtyckesbaserad reglering. 

Av dataskyddsförordningens skäl 33 framgår att samtycke ska 
kunna lämnas relativt brett när det är fråga om insamling av person-
uppgifter för forskningsändamål. I sammanhanget är även skäl 43 i 
dataskyddsförordningen av vikt att analysera. Av skäl 43 framgår 
att det i fråga om myndigheters verksamhet kan anses som mindre 
lämpligt att grunda behandling av personuppgifter på samtycke när 
det är fråga om förhållandet mellan en myndighet och en enskild, 
särskilt där det råder betydande ojämlikhet mellan parterna, efter-
som förordningens krav på frivillighet i dessa fall kan ifrågasättas. 
Det är dock utredningens bedömning att det inte kan anses före-
ligga betydande ojämlikhet mellan den enskilde och den person-
uppgiftsansvarige i de fall registerlagen omfattar. 

Det är utredningens övergripande bedömning att personupp-
giftsbehandlingen enligt registerlagen är laglig enligt artikel 6.1 a, 
mot bakgrund av det uttryckliga samtycke som krävs för all behand-
ling. Det är vidare utredningens bedömning att personuppgifts-
behandlingen enligt registerlagen är att anse som nödvändig och 
proportionerlig för att uppfylla ändamålet, dvs. uppgiften som är av 
allmänt intresse, och därför laglig även enligt artikel 6.1 e dataskydds-
förordningen. Detta innebär att registerlagen utgör en sådan tillåten 
nationell reglering för att mer specifikt fastställa hur förordningens 
bestämmelse ska tillämpas när det gäller utförande av uppgift av all-
mänt intresse (artikel 6.1 e) enligt artikel 6.2 och 6.3.  

Den personuppgiftsbehandling som registerlagen omfattar måste 
vidare uppfylla dataskyddsförordningens övriga krav för att kunna 
behållas. I det följande kommer utredningen att gå igenom register-
lagens förenlighet med dataskyddsförordningen bestämmelse för 
bestämmelse. 
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15.3.3 Överväganden och förslag 

Lagens syfte 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om lagens syfte i 1 § 
påverkas inte av dataskyddsförordningen och kan och bör behållas. 

 
I registerlagens 1 § anges att syftet med lagen är att ge universitet 
och högskolor möjlighet att skapa underlag för olika forsknings-
projekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utveck-
lingen av olika typer av sjukdomar och för människors hälsa i övrigt. 
Lagen syftar också till att skydda den enskildes personliga integri-
tet i sådan verksamhet. 

Bestämmelsen om lagens syfte innehåller inte någon materiell 
reglering utan utgör en slags förklaring till vad som är målet med 
lagregleringen. Dataskyddsförordningen innehåller inte några be-
stämmelser som behandlar vilket syfte som anges för nationell 
kompletterande lagstiftning. Eftersom bestämmelsen om syfte inte 
har någon materiell betydelse finns det inte något hinder mot att 
den kvarstår oförändrad. 

Lagens tillämpningsområde 

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 2 § andra stycket om att 
lagen bara gäller om behandlingen av personuppgifter är helt 
eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är 
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter 
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt sär-
skilda kriterier ska tas bort. 

 
Registerlagen gäller enligt 2 § första stycket behandling av person-
uppgifter som utförs av sådana statliga universitet och högskolor 
som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Regeringen meddelar 
föreskrifter om vilka statliga universitet och högskolor som får be-
handla personuppgifter enligt lagen, och vilka register enligt lagen 
som får föras enligt 2 § tredje stycket. Det är utredningens uppfatt-
ning att bestämmelser i nationell kompletterande lagstiftning som 
anger på vilken verksamhet, vilka typer av behandlingar och vilka 
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personuppgifter lagen ska tillämpas inte i sig påverkas av dataskydds-
förordningen. 

För behandling av personuppgifter i enlighet med lagens syfte 
krävs den enskildes uttryckliga samtycke, enligt 2 § första stycket. 
Vidare är lagen enligt 2 § andra stycket tillämplig bara om behand-
lingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i 
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgif-
ter som är tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt sär-
skilda kriterier. Denna formulering motsvarar innehållsmässigt 
artikel 2.1 i dataskyddsförordningen, vilken är direkt tillämplig.  

Av artikel 2.1 framgår att förordningen ska tillämpas på sådan 
behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på auto-
matisk väg samt på annan behandling än automatisk av personupp-
gifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. I artikel 4.6 
definieras register som en strukturerad samling av personuppgifter 
som är tillgängliga enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen 
är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktio-
nella eller geografiska förhållanden.  

Av skäl 8 i dataskyddsförordningen framgår att om förordningen 
föreskriver förtydliganden eller begränsningar av dess bestämmel-
ser genom medlemsstaternas nationella rätt, kan medlemsstaterna, i 
den utsträckning det är nödvändigt för samstämmigheten och för 
att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de personer 
som de tillämpas på, införliva delar av förordningen i nationell rätt. 
Skäl 8 i dataskyddsförordningen ger därmed i viss mån utrymme 
för att införliva artikel 2.1 i dataskyddsförordningen i nationell rätt. 
Utifrån detta föreligger således inte något juridiskt hinder mot att 
låta formuleringen kvarstå i lagen. Det är dock utredningens be-
dömning att ett införlivande av bestämmelsen varken är nödvändigt 
för samstämmigheten eller för att göra de nationella bestämmelserna 
begripliga för tillämparna och de registrerade. Sammanfattningsvis 
bör därför 2 § andra stycket tas bort i syfte att undvika dubbel-
reglering. Dataskyddsförordningen föranleder inte i övrigt någon 
ändring av bestämmelsen om lagens tillämpningsområde. 
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Förhållandet till personuppgiftslagen 

Utredningens förslag: Hänvisningarna till personuppgiftslagen 
ska tas bort. 

 
I 3 § anges att personuppgiftslagen gäller vid all behandling av per-
sonuppgifter, om inte annat följer av denna lag. Med anledning av 
att personuppgiftslagen upphävs ska alla hänvisningar till den lagen 
utgå. Detta innebär att den allmänna hänvisningen till personupp-
giftslagen i 3 § ska tas bort. 

Vidare innehåller vissa bestämmelser i registerlagen hänvisningar 
till specifika bestämmelser i personuppgiftslagen. Detta gäller hänvis-
ningen till 28 § personuppgiftslagen i fråga om rättelse (13 § denna 
lag), 26 § personuppgiftslagen om information efter ansökan (14 § 
andra stycket p. 7 denna lag) och 48 § personuppgiftslagen om skade-
stånd (17 § denna lag).  

Ovan nämnda hänvisningar ska tas bort och, där det bedöms 
lämpligt eller nödvändigt, ersättas av hänvisningar till bestämmelser 
i dataskyddsförordningen respektive den nya nationella dataskydds-
lagen, se respektive avsnitt nedan. 

Förhållandet till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen  

Utredningens förslag: I registerlagen införs en upplysande be-
stämmelse som tydliggör att lagen kompletterar dataskyddsför-
ordningen. I registerlagen införs även en upplysande bestämmelse 
som tydliggör att lagen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) gäller vid behand-
ling av personuppgifter enligt registerlagen om inte annat följer 
av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag eller dataskyddslagen. 

 
I syfte att förtydliga registerlagens förhållande till dataskyddsför-
ordningen föreslås att det i registerlagen införs en upplysande be-
stämmelse som tydliggör att registerlagen innehåller komplette-
rande bestämmelser till dataskyddsförordningen. På så vis framgår 
normhierarkin direkt i lagen, och det blir tydligt att registerlagen 
inte utgör en uttömmande reglering. Bestämmelsen syftar således 
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till att göra relationen mellan de olika regelverken begriplig både 
för dem som tillämpar registerlagen och de registrerade. 

Samma syfte har en upplysande bestämmelse om registerlagens 
förhållande till den nationella kompletterande dataskyddslagen som 
Dataskyddsutredningen föreslår. Utöver de direkt tillämpliga bestäm-
melserna i dataskyddsförordningen kommer det att i dataskyddslagen 
finnas generella bestämmelser som utgör tillåtna specificeringar och 
undantag till dataskyddsförordningen. Dataskyddslagen är subsidiär 
och dess bestämmelser kommer därmed att gälla i den mån inte 
registerlagen, eller annan författning, föreskriver annat. Det krävs 
således inte någon hänvisningsbestämmelse till dataskyddslagen. 
Att införa en upplysande bestämmelse som tydliggör att register-
lagen inte utgör en uttömmande nationell reglering under data-
skyddsförordningen underlättar dock för den som ska tillämpa regel-
verket och för andra att hitta relevanta lagrum. Därför föreslås att det 
också införs en upplysande bestämmelse som anger att dataskydds-
lagen gäller om inte annat följer av registerlagen eller föreskrifter som 
har meddelats med stöd av registerlagen eller dataskyddslagen. 

Personuppgiftsansvar 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om personuppgifts-
ansvar i 4 § kan och bör behållas. 

 
I artikel 4.7 i dataskyddsförordningen definieras personuppgifts-
ansvarig som en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av person-
uppgifter. Bedömningen av vem som är personuppgiftsansvarig för 
en viss behandling ska därmed enligt huvudregeln göras utifrån 
dataskyddförordningen och med utgångspunkt i de faktiska om-
ständigheterna i varje enskilt fall. I de situationer ändamålen och 
medlen för behandlingen bestäms av medlemsstaternas nationella 
rätt finns dock en möjlighet enligt andra ledet i artikel 4.7 i förord-
ningen att ange vem som är personuppgiftsansvarig i den nationella 
rätten. 

I registerlagens 4 § anges att det är de universitet och högskolor 
som utför behandlingen av personuppgifter som är personuppgifts-
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ansvariga. Genom lagens tillämpningsområde och ändamålsbestäm-
melserna ges en yttersta ram för vilka behandlingar som är tillåtna 
enligt lagen. Det är den personuppgiftsansvarige som i varje enskild 
situation ska ta ställning till vilken behandling av uppgifter som ska 
och kan ske. Dessutom bestäms medlen för behandlingen i register-
lagen och dess förordning, dvs. i lagen fastställs att en viss typ av 
behandling av personuppgifter som görs av en viss myndighet för 
vissa ändamål på angivet sätt är tillåten. Därmed bestäms såväl ända-
mål som medel för behandlingen i registerlagen, vilket gör det tillåtet 
att ange vem som är personuppgiftsansvarig.  

Slutligen är det i linje med principerna om laglighet, korrekthet 
och öppenhet (artikel 5.1 a) att peka ut personuppgiftsansvarig direkt 
i registerlagen, vilket tydliggör vem som ska hållas ansvarig för den 
behandling av personuppgifter som görs enligt lagen. Sammanfatt-
ningsvis är det utredningens bedömning att bestämmelsen både kan 
och bör kvarstå. 

Ändamål 

Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelserna i lagens 
5–8 §§ kan och bör behållas.  

 
Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen hör samman med 
registerlagens syfte, tillämpningsområde och den rättsliga grunden 
för behandlingen av personuppgifter. Genom ändamålsbestämmel-
ser fastställs ramarna för att personuppgifterna behandlas i enlighet 
med de allmänna principer för all personuppgiftsbehandling som 
framgår av 9 § personuppgiftslagen och artikel 5 i dataskyddsför-
ordningen. Detta innefattar bland annat principerna att personupp-
gifter ska behandlas på ett korrekt, lagligt och öppet sätt i förhåll-
ande till de registrerade (artikel 5.1 a) och att personuppgifter bara 
får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ända-
mål (artikel 5.1 b). 
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Primära ändamål 

Ändamålsbestämmelser delas ofta upp med utgångspunkt i primära 
och sekundära ändamål. Primära ändamålsbestämmelser syftar till 
att tillgodose de behov som finns av att behandla personuppgifter i 
myndighetens egen verksamhet.  

Registerlagens primära ändamål är enligt 5 § att skapa underlag 
för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för upp-
komsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för 
människors hälsa i övrigt, samt att lämna ut uppgifter för sådan 
forskning. För utlämnande av uppgifter ur registret uppställs vissa 
villkor enligt 6 §. Det krävs att forskningen bedrivs vid en myndig-
het och att forskningen och personuppgiftsbehandlingen är god-
kända enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor. Dessutom får de personuppgifter som lämnas ut 
inte vara direkt hänförliga till den enskilde, men får vara försedda 
med en beteckning som hos den personuppgiftsansvarige kan kopp-
las till den registrerades personnummer eller motsvarande identitets-
beteckning. Enligt 7 § andra stycket får dock den personuppgifts-
ansvarige under vissa förutsättningar lämna ut såväl beteckningen 
som den registrerades personnummer eller motsvarande identitets-
beteckning. 

I propositionen som föregick införandet av registerlagen på-
pekades att regering och riksdag redan tidigare gjort bedömningen i 
ett flertal författningsärenden att ”forskning” är ett tillräckligt preci-
serat ändamål enligt dataskyddsdirektivet. Regeringen ansåg vidare 
att de i registerlagen föreslagna ändamålen var än mer preciserade, 
eftersom de avsåg att skapa underlag för och lämna ut uppgifter till 
viss närmare angiven typ av forskning. Det var således regeringens 
bedömning att ändamålen var tillräckligt preciserade enligt kraven i 
dataskyddsdirektivet.6 Det är utredningens bedömning att kraven 
på tillräckligt preciserade ändamål enligt dataskyddsförordningen 
inte skiljer sig från kraven i dataskyddsdirektivet. Regeringens redan 
gjorda bedömning är därför fortsatt giltig och förenlig med data-
skyddsförordningen. Det är vidare utredningens bedömning att 
ändamålsbestämmelserna i 5 och 6 §§ även i övrigt är utformade på 
ett sådant sätt som stämmer överens med dataskyddsförordningens 

                                                                                                                                                               
6 Prop. 2012/13:163 s. 36. 
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krav och utgör tillåten nationell lagstiftning i enlighet med artikel 
6.2 och 6.3. Ändamålsbestämmelserna i 5 och 6 §§ kan och bör där-
för behållas. 

Sekundära ändamål och finalitetsprincipen 

Sekundära ändamål avser myndighetens utlämnande av person-
uppgifter för att tillgodose andras behov. Ett sekundärt ändamål är 
i 7 § första stycket registerlagen utlämnande av personuppgifter till 
en utredning av oredlighet i sådan forskning som avses i 6 § första 
stycket, eller för att ett yttrande ska kunna lämnas i samband med 
sådan utredning. Enbart kodade uppgifter får då lämnas ut. Person-
uppgifter som registrerats enligt lagen får vidare alltid lämnas ut till 
den registrerade själv, vilket upplyses om i 7 § tredje stycket. Det är 
utredningens bedömning att bestämmelsen i 7 § utgör en tillåten 
nationell bestämmelse enligt artikel 6.2 och 6.3 och kan kvarstå 
oförändrad. 

För att undvika konflikter med eventuell annan lagstiftning som 
innebär en uppgiftsskyldighet får, enligt 8 § första tycket, person-
uppgifter som behandlas enligt 5 §, utöver vad som anges i 6 och 
7 §§, lämnas ut om det finns en skyldighet enligt lag att göra det. 
Denna bestämmelse är av upplysande karaktär, för att det inte ska 
råda något tvivel om förhållandet mellan registerlagens ändamåls-
bestämmelser, offentlighets- och sekretesslagen och andra författ-
ningar som tillåter utlämnande av uppgifter.7 Bestämmelsen inne-
håller inga materiella regler som påverkas av dataskyddsförordningen 
och kan därför kvarstå oförändrad. 

De uppräknade ändamålen och tillåtna behandlingarna i lagen är 
uttömmande, enligt 8 § andra stycket. Detta innebär en begränsning 
av den finalitetsprincip som framgår av 9 § första stycket d samt 9 § 
andra stycket personuppgiftslagen, vilka baseras på artikel 6.1 b i 
dataskyddsdirektivet. Finalitetsprincipen anger att personuppgifter 
inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för 
vilket uppgifterna samlades in, dvs. så länge ett nytt ändamål är för-
enligt med det ursprungliga så kan vidarebehandling vara tillåten. 
En behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller 

                                                                                                                                                               
7 A.a. s. 37. 
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vetenskapliga ändamål ska inte anses som oförenlig med de ändamål 
för vilka uppgifterna samlades in, enligt 9 § andra stycket person-
uppgiftslagen. I dessa fall föreligger således som huvudregel ett för-
enligt ändamål. 

I dataskyddsförordningen finns motsvarande formulering i arti-
kel 5.1 b, som anger att personuppgifter ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behand-
las på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare 
behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 
med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenliga med de ursprungliga 
ändamålen. I artikel 6.4 beskrivs vidare vad den personuppgifts-
ansvarige bör beakta för att fastställa huruvida behandling för andra 
ändamål är förenlig med det ändamål för vilket personuppgifterna 
ursprungligen samlades in. 

Bakgrunden till begränsningen av ytterligare behandling i register-
lagen, dvs. att de uppräknade ändamålen och tillåtna behandling-
arna i lagen är uttömmande enligt 8 § andra stycket, är regeringens 
bedömning att med hänsyn till att registerlagen avser behandling av 
särskilt känsliga uppgifter och då det endast är fråga om en tillfällig 
lag bör personuppgifter inte få behandlas för några andra ändamål 
än som uttryckligen anges i lagen.8 

Mot bakgrund av att ändamålen med behandlingen i register-
lagen är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse är 
det tillåtet enligt artikel 6.2 och 6.3 att i nationell rätt behålla sär-
skilda bestämmelser som till exempel specificerar ändamålsbegräns-
ningar. Det är utredningens bedömning att bestämmelsen i 8 § andra 
stycket är förenlig med dataskyddsförordningen och kan och bör 
behållas. 
  

                                                                                                                                                               
8 A.a. s. 38. 
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Personuppgifterna i registret 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 9 § om vilka person-
uppgifter som får finnas i registret kan och bör behållas. 

 
I 9 § listas vilka slags uppgifter som får finnas i ett register som förs 
med stöd av registerlagen. Uppräkningen är uttömmande. Även om 
det inte uttrycks direkt i lagens uppräkning råder det enligt utred-
ningens uppfattning inget tvivel om att uppgifterna som samlas in 
med stöd av registerlagen utgörs av huvudsakligen känsliga person-
uppgifter, enligt definitionen i 13 § personuppgiftslagen där bland 
annat personuppgifter om hälsa ingår. Utöver uppräkningen anges 
även i 9 § andra stycket att regeringen eller den myndighet reger-
ingen bestämmer meddelar föreskrifter om i vilken utsträckning 
uppgifter avseende genetiska undersökningar får registreras. 

Dataskyddsförordningen förbjuder i artikel 9.1 behandling av 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföre-
ning och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter 
för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa och 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. 
Genetiska uppgifter, biometriska uppgifter och uppgifter om sexu-
ell läggning är nya kategorier, jämfört med dataskyddsdirektivet 
och personuppgiftslagen, som har lagts till i dataskyddsförordningen. 

I artikel 9.2 i dataskyddsförordningen preciseras vissa uttryck-
liga undantag från förbudet i artikel 9.1, till exempel om den regi-
strerade har lämnat sitt samtycke (artikel 9.2 a) eller om behand-
lingen är nödvändig på grund av hänsyn till ett viktigt allmänt 
intresse (artikel 9.2 g). Det finns också ett undantag för behandling 
som är nödvändig för bland annat forskningsändamål (artikel 9.2 j). 
Förordningen uppställer krav på fastställda lämpliga och särskilda 
skyddsåtgärder vid tillämpning av undantagen i artikel 9.2 g och 
artikel 9.2 j. Av artikel 9.4 framgår att medlemsstaterna får behålla 
eller införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen 
av genetiska eller biometriska uppgifter eller uppgifter om hälsa. 

Av skäl 10 i dataskyddsförordningen framgår att förordningen 
ger medlemsstaterna handlingsutrymme att specificera sina bestäm-
melser, även för behandlingen av särskilda kategorier av person-
uppgifter, och att förordningen inte utesluter att det i medlems-
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staternas nationella rätt fastställs närmare omständigheter för speci-
fika situationer där uppgifter behandlas. I skäl 52 anges bland annat 
att undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av 
personuppgifter bör tillåtas om de föreskrivs i unionsrätten eller i 
medlemsstaternas nationella rätt och underkastas lämpliga skydds-
åtgärder för att skydda personuppgifter och övriga grundläggande 
rättigheter. En förutsättning för sådana undantag är att allmän-
intresset motiverar det. 

Motsvarande förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 
finns i dataskyddsdirektivets artikel 8.1, vilken införlivats i svensk 
rätt genom 13 § personuppgiftslagen. Undantag från förbudet är 
bland annat möjligt om den registrerade lämnat sitt uttryckliga sam-
tycke (artikel 8.2 a i dataskyddsdirektivet) eller av hänsyn till ett 
viktigt allmänt intresse, under förutsättning av lämpliga skydds-
åtgärder (artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet). 

I förarbetena till registerlagen har regeringen motiverat ett 
undantag från förbudet att behandla känsliga personuppgifter med 
att det dels föreligger krav på uttryckligt samtycke, dels att syftet 
och ändamålet med registerlagen utgör ett sådant viktigt allmänt 
intresse som avses i dataskyddsdirektivet. De bestämmelser som 
finns i registerlagen bland annat ifråga om information, samtycke 
och utplåning av uppgifter ansågs utgöra sådana lämpliga skydds-
åtgärder som avses i dataskyddsdirektivet. Regeringen fann således 
att dataskyddsdirektivet inte hindrade att känsliga personuppgifter 
får behandlas enligt registerlagen. 

Eftersom motsvarande möjligheter till undantag finns i data-
skyddsförordningen, och kraven i övrigt i förordningen avseende 
bland annat skyddsåtgärder får anses vara uppfyllda, är det utredning-
ens uppfattning att redan gjorda bedömningar i det här avseendet kan 
och bör kvarstå även med hänsyn taget till dataskyddsförordningens 
bestämmelser. Stödet för att behandla känsliga personuppgifter en-
ligt registerlagen finns således i artikel 9.2 a i dataskyddsförord-
ningen. Regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om i 
vilken utsträckning uppgifter avseende genetiska undersökningar får 
registreras kan vidare anses vara ett tillåtet villkor enligt dataskydds-
förordningen. 
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Intern elektronisk åtkomst 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om begränsning av 
intern elektronisk åtkomst i 10 § kan och bör behållas. 

 
I 10 § anges att den personuppgiftsansvarige ska begränsa sina 
anställdas och uppdragstagares elektroniska åtkomst till person-
uppgifter till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter i fråga om registret. 

Begränsning av åtkomst till personuppgifter av det här slaget 
utgör en skyddsåtgärd, enligt dataskyddsförordningens termino-
logi. Av artiklarna 24.1 och 32 i dataskyddsförordningen framgår 
generella krav på skyddsåtgärder vid personuppgiftsbehandling. 
Det är dock upp till den personuppgiftsansvarige att säkerställa 
lämpliga skyddsåtgärder för att efterleva förordningens krav i alla 
delar. I vissa fall, till exempel vid behandling av särskilda kategorier 
av personuppgifter (känsliga personuppgifter enligt personuppgifts-
lagens benämning) enligt något av undantagen i artikel 9.2 i data-
skyddsförordningen, krävs dessutom att lämpliga och särskilda 
skyddsåtgärder är fastställda i nationell rätt.  

Det är utredningens bedömning att bestämmelsen i sak är för-
enlig med förordningen och utgör en sådan specifik eller särskild 
bestämmelse som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförord-
ningen är tillåtet att ha i nationell rätt för att närmare fastställa be-
handling som grundar sig på bland annat en arbetsuppgift av allmänt 
intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen 
behöver således inte ändras med anledning av dataskyddsförord-
ningen. 

Utlämnande genom direktåtkomst 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om förbud mot ut-
lämnande genom direktåtkomst i 11 § kan och bör behållas. 

 
Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter i registret 
får inte förekomma, enligt 11 §. Även denna bestämmelse utgör en 
skyddsåtgärd enligt dataskyddsförordningens terminologi. Det är 
utredningens bedömning att bestämmelsen i sak är förenlig med 
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förordningen och utgör en sådan mer specifik eller särskild bestäm-
melse som det enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen 
är tillåtet att ha i nationell rätt för att närmare fastställa behandling 
som grundar sig på bland annat en arbetsuppgift av allmänt intresse 
enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen. Bestämmelsen behöver 
således inte ändras med anledning av dataskyddsförordningen. 

Gallring 

Utredningens förslag: Terminologin i bestämmelsen om gall-
ring i 12 § anpassas till dataskyddsförordningen. 

 
Personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som avses i 
5 § 1 och 2 ska gallras, om inte regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om eller i ett en-
skilt fall beslutat att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska 
eller vetenskapliga ändamål, enligt 12 §. 

Lagring av personuppgifter är enligt dataskyddsförordningens 
definition i artikel 4.2 en behandling av personuppgifter. Enligt 
artikel 5.1 e i dataskyddsförordningen får personuppgifter inte för-
varas i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under 
en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka 
personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under 
längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas 
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, 
under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder som krävs enligt förordningen genomförs för att säkerställa 
den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering). Mot-
svarande bestämmelse återfinns i artikel 6.1 e i dataskyddsdirektivet, 
vilket innebär att huvudregeln inte har förändrats genom dataskydds-
förordningen. 

Det kan konstateras att huvudregeln i 12 § registerlagen, dvs. att 
personuppgifter ska gallras så snart de inte längre behövs, mot-
svarar första ledet i artikel 5.1 e dataskyddsförordningen. Det är 
dock utredningens bedömning att bestämmelsen utgör en sådan 
nationell bestämmelse om lagringstid som är tillåten enligt artikel 6.3 
i dataskyddsförordningen när behandlingen grundas på en uppgift 
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av allmänt intresse. Tidigare bedömningar och avvägningar mellan 
å ena sidan intresset av skydd för den personliga integriteten och 
å andra sidan intresset av offentlighet och insyn i myndigheternas 
verksamhet, som motiverade införandet av den särskilda gallrings-
bestämmelsen i registerlagen, får även fortsatt anses gälla. Det är 
därför utredningens bedömning att bestämmelsen om gallring inte 
behöver ändras i sak. 

Möjligheten för regeringen, eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, att meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall be-
sluta att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller veten-
skapliga ändamål är inte en bestämmelse med materiellt innehåll. 
Eftersom de materiella bestämmelserna i lagen har bedömts vara för-
enliga med dataskyddsförordningen så kan bemyndigandebestäm-
melsen lämnas oförändrad.  

Formuleringen i artikel 5.1 e dataskyddsförordningen (om person-
uppgifter som enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål) skiljer sig i viss mån från den som återfinns i artikel 6.1 e 
dataskyddsdirektivet (historiska, statistiska eller vetenskapliga ända-
mål). Någon skillnad i sak torde omformuleringen dock inte inne-
bära. För tydlighets skull bör dock skrivningen i 12 § registerlagen 
anpassas till dataskyddsförordningen. 

Rättelse 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om rättelse i 13 § ska upp-
hävas. 

 
I 13 § hänvisas till 28 § personuppgiftslagen och att dessa bestäm-
melser ska tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av person-
uppgifter i strid med denna lag. 

Bestämmelser som hänvisar till personuppgiftslagens reglering 
om rättelse kan inte vara kvar när personuppgiftslagen upphävs. Den 
registrerades rätt till rättelse behandlas i artikel 16 i dataskydds-
förordningen. I den mån det kommer att finnas generella undantag 
från förordningens bestämmelser kommer dessa att regleras i data-
skyddslagen. Någon specifik hänvisningsbestämmelse till dataskydds-
lagen är inte nödvändig. 
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Enligt utredningens bedömning är det varken behövligt eller 
lämpligt att införa en motsvarande specifik bestämmelse med hän-
visning till dataskyddsförordningen i fråga om rättelse eftersom 
förordningens bestämmelser är direkt tillämpliga. 

Samtycke och information 

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 14 § om samtycke och 
information anpassas så att de punkter som har sin motsvarighet 
i dataskyddsförordningen tas bort och det i bestämmelsen 
enbart anges vilken information som ska lämnas utöver vad som 
framgår av artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Hän-
visningen till 26 § personuppgiftslagen ska utgå och ersättas 
med en hänvisning till artikel 15 dataskyddsförordningen. 

 
Av 14 § framgår vilken information som måste ha lämnats till en 
enskild för att ett uttryckligt samtycke ska kunna ges. Det tydlig-
görs också att samtycke är en förutsättning för all behandling av 
personuppgifter enligt 9 § samma lag. Kravet på samtycke till be-
handling i 14 § gäller, enligt 9 §, såväl personuppgifter som inhäm-
tas från den registrerade som personuppgifter som inhämtas från 
annan än den registrerade. I uppräkningen av vilken information som 
ska lämnas till den enskilde finns en hänvisning till 26 § person-
uppgiftslagen. 

I artikel 13 i dataskyddsförordningen anges vilken information 
som den personuppgiftsansvarige är skyldig att tillhandahålla om 
personuppgifter samlas in från den registrerade. Dataskyddsförord-
ningens bestämmelse om information är mer utförlig än den som 
finns i artikel 10 i dataskyddsdirektivet. Den registrerade har såle-
des rätt att få mer information än vad som gäller enligt dataskydds-
direktivet.  

Artikel 14 i dataskyddsförordningen reglerar den information 
som ska tillhandahållas om personuppgifterna har erhållits från någon 
annan än den registrerade. Dataskyddsförordningens bestämmelse 
om information är mer utförlig än den som finns i artikel 11 i data-
skyddsdirektivet. Den registrerade har således rätt att få mer infor-
mation än vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet.  
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Bestämmelsen i artikel 12.1 i dataskyddsförordningen om i vilken 
form informationen ska lämnas saknar helt motsvarighet i data-
skyddsdirektivet, vilket innebär att den registrerades rättigheter har 
utökats. Dataskyddsdirektivets reglering om vilken information 
som ska lämnas självmant har genomförts genom 23–25 §§ person-
uppgiftslagen.  

Uppräkningen av vilken information som ska lämnas enligt 14 § 
registerlagen skiljer sig i viss mån åt från den uppräkning som finns 
i artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförordningen. Viss information 
som ska lämnas enligt 14 § registerlagen motsvaras av information 
enligt de direkt tillämpliga bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 i 
dataskyddsförordningen medan vissa punkter i registerlagen inte 
har någon motsvarighet i dataskyddsförordningen.  

Bestämmelser i nationell rätt som anger vilken information som 
självmant ska lämnas till den registrerade får enligt utredningens 
bedömning behållas med stöd av artikel 6.2 och 6.3 dataskyddsför-
ordningen, om den ursprungliga behandlingen grundas på att den 
är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. För att 
undvika dubbelreglering bör dock bestämmelsen anpassas så att de 
punkter som har sin motsvarighet i dataskyddsförordningen tas bort 
och det i bestämmelsen anges vilken information som ska lämnas 
utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i dataskyddsförord-
ningen. Enligt utredningens bedömning innebär detta att punkt-
erna 2, 4, 5, 6 och 10 bör anpassas eller utgå. 

Hänvisningen till 26 § personuppgiftslagen måste utgå. Motsva-
rande bestämmelse återfinns i artikel 15 i dataskyddsförordningen. 
Detta bör tydliggöras genom en motsvarande hänvisning i 14 § 
registerlagen. 

Information om utlämnande till forskning 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i 15 § om informa-
tion till den registrerade om till vilka forskningsprojekt uppgif-
ter om denne har lämnats ut kan och bör behållas. 

 
Den registrerade har enligt 15 § rätt att på begäran få information 
om till vilka forskningsprojekt uppgifter om honom eller henne har 
lämnats ut. 
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Bestämmelsen är en specificering av den rättighet som återges i 
artikel 15.1 c dataskyddsförordningen, dvs. att den registrerade bland 
annat ska ha rätt till information om de mottagare eller kategorier 
av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska läm-
nas ut. Bakgrunden till bestämmelsen är bedömningen att den 
registrerade kan behöva få tillgång till information om till vilka 
forskningsprojekt uppgifter om honom eller henne har lämnats ut i 
samband med en begäran om utplåning av uppgifter.  

Bestämmelsen är, enligt utredningens bedömning, en sådan natio-
nell specificering som är tillåten enligt skäl 8 samt artikel 6.2 och 
6.3 i dataskyddsförordningen. 

Utplåning av uppgifter 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om den registrerades rätt 
till utplåning av uppgifter i 16 § ändras på så sätt att första 
meningen i paragrafen ersätts med en inledande upplysning om 
att det i artikel 17 i dataskyddsförordningen finns bestämmelser 
om rätt till radering. I bestämmelsen ska även begreppet utplåna 
genomgående ersättas med begreppet radera, i enlighet med 
terminologin i dataskyddsförordningen. 

 
Av 16 § framgår att den registrerade har rätt att när som helst be-
gära att uppgifter i registret om honom eller henne ska utplånas. 
I bestämmelsen lämnas vidare vissa ramar för ett sådant utplånande. 
I sammanhanget kan noteras att utplåning och gallring är två olika 
förfaranden, där gallring regleras i arkivsammanhang och utplåning 
eller radering av uppgifter sker av integritetsskyddsskäl. 

Rätten till radering återfinns i artikel 17 i dataskyddsförordningen. 
Bestämmelsen i 16 § registerlagen är mer långtgående än artikel 17 i 
dataskyddsförordningen såtillvida att den registrerade enligt första 
meningen i paragrafen har en ovillkorlig rätt att få sina uppgifter ut-
plånade. Den registrerades rätt enligt första meningen i 16 § i register-
lagen avviker således från vad som anges i den direkt tillämpliga 
artikeln 17 i dataskyddsförordningen. Denna del av paragrafen är 
således enligt vår bedömning inte förenlig med dataskyddsförord-
ningen. Den första meningen bör därför ersättas med en upplys-
ning om att i artikel 17 i dataskyddsförordningen finns det bestäm-
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melser om rätt till radering. Resterande del av paragrafen innehåller 
bestämmelser som närmare reglerar förfarandet när en registrerad 
begär att uppgifter om honom eller henne i registret ska utplånas. 
Denna del är enligt vår bedömning en sådan specificering som enligt 
artikel 6.2 är tillåten i nationell rätt för att anpassa tillämpningen av 
bestämmelserna i förordningen och kan därför behållas.  

I bestämmelsen bör även begreppet utplåna genomgående er-
sättas med begreppet radera, i enlighet med terminologin i data-
skyddsförordningen. 

Skadestånd 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om skadestånd i 17 § ska 
upphävas. 

 
I 17 § hänvisas till att bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen 
om skadestånd ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om behand-
ling av personuppgifter som har skett i strid med denna lag. 

Bestämmelser med hänvisningar till personuppgiftslagen kan 
inte vara kvar när personuppgiftslagen upphävs. Anledningen till 
att det i registerlagen finns en hänvisning till personuppgiftslagens 
bestämmelser om skadestånd är att bestämmelserna annars inte 
skulle vara tillämpliga. Enligt 48 § personuppgiftslagen är skade-
ståndsskyldigheten kopplad till en behandling av personuppgifter i 
strid med denna lag, dvs. personuppgiftslagen. För att bestämmel-
sen ska vara tillämplig även vid behandling i strid med registerlagen 
krävs att den anges gälla på motsvarande sätt i registerlagen. Till 
skillnad från vad som gäller enligt personuppgiftslagen är dataskydds-
förordningen direkt tillämplig även på sådan behandling av person-
uppgifter som omfattas av registerlagens tillämpningsområde och 
det behövs därför ingen hänvisning. I dataskyddsförordningen finns 
skadeståndsbestämmelsen i artikel 82. Det är inte möjligt att be-
gränsa tillämpningen av artikel 82, så det är inte heller av det skälet 
motiverat att särskilt reglera vad som gäller ifråga om skadestånd. 

Dataskyddsutredningen föreslår att en bestämmelse införs i data-
skyddslagen som förtydligar att rätten till ersättning enligt artikel 82 
i dataskyddsförordningen gäller även vid överträdelser av bestäm-
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melser i dataskyddslagen och andra författningar som kompletterar 
dataskyddsförordningen.  

Bestämmelsen i 17 § registerlagen, med hänvisning till 48 § person-
uppgiftslagen, bör därmed upphävas och inte ersättas med någon 
hänvisning till dataskyddsförordningen. 

Förordning (2013:833) om vissa register för forskning 
om vad arv och miljö betyder för människors hälsa 

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i förordningen om 
vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för 
människors hälsa kan och bör behållas. 

 
I förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad 
arv och miljö betyder för människors hälsa finns bestämmelser som 
kompletterar registerlagen. I 2 § hänvisas till att det i bilagan till 
förordningen anges vilka statliga universitet eller högskolor som får 
behandla personuppgifter enligt registerlagen och vilka register 
enligt lagen som får föras. I 3 § föreskrivs att i ett register som förs 
enligt registerlagen får uppgifter avseende genetiska undersökningar 
registreras om de avser individuella variationer i arvsmassan. 

Utredningen har i föregående avsnitt gjort bedömningen att de 
bestämmelser i registerlagen som föreskriftsrätten hänför sig till är 
förenliga med dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen 
hindrar inte att föreskrifter meddelas inom dessa områden. Bestäm-
melserna kan därmed behållas. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag: Ändringarna i lagen ska träda i kraft den 
25 maj 2018. Inga övergångsbestämmelser ska införas. 

 
Av artikel 99 i dataskyddsförordningen framgår att förordningen 
ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. De föreslagna ändring-
arna i registerlagen bör börja tillämpas samma dag som dataskydds-
förordningen.  
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Dataskyddsförordningen innehåller inga övergångsbestämmel-
ser som är relevanta för registerlagen. Det är utredningens bedöm-
ning att det saknas utrymme att införa övergångsbestämmelser av-
seende de föreslagna ändringarna. Se kapitel 16. 

15.4 Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt 
forskningsregister 

15.4.1 Inledning 

Lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister (register-
lagen) trädde i kraft den 1 juli 2000. Registerlagens syfte är att ge 
Rättsmedicinalverket (RMV) lagligt stöd för att föra ett rättspsykia-
triskt forskningsregister för de ändamål som anges i 3 § register-
lagen, dvs. forskning inom rättspsykiatrin samt RMV:s uppföljning, 
utvärdering och kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rätts-
psykiatrin. RMV är personuppgiftsansvarigt för registret. Bak-
grunden till registerlagen var ett behov av förbättrade möjligheter 
till forsknings- och utvecklingsarbete inom det rättspsykiatriska 
området, vilket RMV hemställde till regeringen om under tidigt 1990-
tal. Regeringen tillsatte en utredning som i maj 1996 lade fram betän-
kandet Rättspsykiatriskt forskningsregister (SOU 1996:72). Reger-
ingen anpassade förslagen i utredningen till den, vid den här tiden, 
nya personuppgiftslagen, vilken baseras på det nuvarande data-
skyddsdirektivet och trädde i kraft den 24 oktober 1998.9 Register-
lagen är således enligt tidigare gjorda bedömningar förenlig med 
dataskyddsdirektivet. 

Med anledning av att dataskyddsförordningen blir direkt tillämp-
lig i medlemsstaterna den 25 maj 2018 måste all nationell reglering 
också vara anpassad till dataskyddsförordningen och till den gene-
rella reglering som Dataskyddsutredningen har i uppdrag att före-
slå. Eftersom det är kort tid tills dess att dataskyddsförordningen ska 
börja tillämpas är det utredningens uppdrag att i ett första skede 
analysera vilka anpassningar som behöver göras av registerlagen 
tills dess att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. 

Från RMV har framhållits att registerlagen inte ger ett adekvat 
stöd för den rättspsykiatriska forskningen. Anledningen är enligt 
                                                                                                                                                               
9 Se vidare prop. 1998/99:72 s. 12 f. 
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RMV bland annat att rättspsykiatrins nuvarande frågeställningar 
inte låter sig besvaras med stöd av de begränsade personuppgifter 
som får registreras i registret. Det har därför ifrågasatts om lagen 
bör vara kvar i sin nuvarande omfattning.10 Utredningen har i ett 
andra skede i uppdrag att undersöka hur registerlagen används i dag 
samt analysera om det långsiktigt finns ett behov av en särskild 
reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister och, om så be-
döms vara fallet, hur en sådan reglering bör utformas. Utredningen 
ska lämna behövliga författningsförslag i alla delar. 

Eftersom utredningen har i uppdrag att i ett andra skede utreda 
och föreslå en långsiktig reglering kommer denna första del av 
uppdraget i denna del att fokusera uteslutande på lagtekniska an-
passningar av registerlagen i relation till dataskyddsförordningens 
bestämmelser. Detta innebär att utredningen i detta skede kommer 
att utgå ifrån att redan gjorda avvägningar och bedömningar i sak 
bör godtas, i den mån dessa inte är oförenliga med dataskyddsför-
ordningen. Analysen är således inriktad på den typ av ändringar som 
är nödvändiga med anledning av dataskyddsförordningen. Syftet 
med uppdraget i denna del är sammantaget att registerlagen ska 
kunna tillämpas även efter att dataskyddsförordningen börjar tilläm-
pas den 25 maj 2018 och att de befintliga förutsättningarna för att 
behandla personuppgifter i enlighet med registerlagen i vart fall inte 
ska försämras. 

15.4.2 Dataskyddsförordningens utrymme för nationell 
lagstiftning – övergripande överväganden 

Utredningens bedömning: Lagen om rättspsykiatriskt forsk-
ningsregister utgör tillåten nationell kompletterande reglering 
till dataskyddsförordningen. 

 
Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna 
men dessa tillåts, enligt artikel 6.2 och 6.3, att behålla eller införa 
mer specifik nationell reglering för att närmare fastställa hur för-
ordningens bestämmelser ska tillämpas när det gäller behandling 

                                                                                                                                                               
10 Se vidare rapporten Ett nytt författningsstöd för Rättsmedicinalverkets behandling av person-
uppgifter m.m. (Ju2013/08833/Å). 
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som sker med stöd av de rättsliga grunderna fullgörande av rättslig 
förpliktelse, utförande av uppgift av allmänt intresse eller myndig-
hetsutövning, vilka anges i artikel 6.1 c och e. Som tidigare nämnts 
är det tillåtet att i sådan nationell reglering ha bestämmelser om 
bland annat de allmänna villkor som ska gälla för den personupp-
giftsansvariges behandling, vilken typ av uppgifter som ska behand-
las, vilka registrerade som berörs, de enheter till vilka personuppgif-
terna får lämnas ut och för vilka ändamål, ändamålsbegränsningar, 
lagringstid samt typer av behandling och förfaranden för behand-
ling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och rättvis be-
handling m.m. 

Som utredningen tidigare aviserat kommer vi att i detta skede 
utgå ifrån redan tidigare gjorda bedömningar, i den mån dessa inte 
står i strid med dataskyddsförordningen. De bedömningar som 
föregick införandet av registerlagen baseras på dataskyddsdirektivet, 
som införlivats i svensk rätt genom personuppgiftslagen.  

I den proposition som ligger till grund för registerlagen uttalade 
regeringen att behovet av forsknings- och utvecklingsarbete inom 
rättspsykiatrin är stort. Regeringen konstaterade vidare att det be-
hövs ökade kunskaper om bl.a. effekterna av vård och behandling av 
psykiskt störda lagöverträdare. Många problemställningar är out-
forskade och kräver grundläggande forskning. Sådan forskning 
kräver tillgång till stora databaser med insamlade och strukturerade 
personuppgifter av mycket integritetskänslig karaktär. Forsknings-
behoven måste därför vägas mot respekten för den enskildes per-
sonliga integritet. Endast sådana uppgifter som är nödvändiga bör 
få förekomma i registret och behovet av olika uppgifter bör prövas 
noggrant. De uppgifter som får förekomma i registret bör vidare, 
enligt regeringens bedömning, endast få användas i ett sammanhang 
med ett verkligt samhällsintresse.11 Det var regeringens bedömning 
vid införandet av registerlagen att den behandling av personuppgif-
ter som lagen omfattade var nödvändig för att utföra en uppgift av 
viktigt allmänt intresse. 

Artikel 8.4 i dataskyddsdirektivet ger medlemsstaterna rätt att 
nationellt lagstifta om undantag från förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter (artikel 8.1) under förutsättning av lämpliga skydds-
åtgärder och med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Det är 
                                                                                                                                                               
11 Prop. 1998/99:72 s. 26 f. 
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således regeringens och riksdagens redan gjorda bedömning att 
ändamålen med registerlagen är ett viktigt allmänt intresse i enlig-
het med dataskyddsdirektivet.12 

Personuppgiftsbehandlingen enligt registerlagen är enligt utred-
ningens bedömning att anse som nödvändig och proportionerlig för 
att uppfylla ändamålet, dvs. uppgiften som är av allmänt intresse, och 
därför laglig enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Detta 
innebär att utredningens övergripande bedömning är att register-
lagen utgör en sådan tillåten specifik nationell reglering för att när-
mare fastställa hur förordningens bestämmelse ska tillämpas när det 
gäller utförande av uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e) enligt 
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Den personuppgifts-
behandling som registerlagen omfattar måste vidare uppfylla data-
skyddsförordningens övriga krav för att kunna behållas. I det följ-
ande kommer utredningen att gå igenom registerlagens förenlighet 
med dataskyddsförordningen bestämmelse för bestämmelse. 

15.4.3 Överväganden och förslag 

Inledande bestämmelse 

Utredningens bedömning: Den inledande bestämmelsen i 1 § 
om lagens tillämpningsområde och personuppgiftsansvaret för 
registret kan och bör behållas. 

 
I 1 § registerlagen anges att Rättsmedicinalverket får för de ända-
mål som anges i 3 § med hjälp av automatiserad behandling föra ett 
rättspsykiatriskt forskningsregister. Vidare anges i andra stycket att 
Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret. 

Den inledande bestämmelsens första stycke anger lagens tillämp-
ningsområde. Det är utredningens uppfattning att bestämmelser i 
nationell kompletterande lagstiftning som anger på vilken verksam-
het, vilka typer av behandlingar och vilka personuppgifter lagen ska 
tillämpas inte i sig påverkas av dataskyddsförordningen. 

Av 1 § framgår vidare att RMV får föra registret med hjälp av 
automatiserad behandling. Denna formulering motsvarar innehålls-

                                                                                                                                                               
12 A.a. s. 38. 
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mässigt artikel 2.1 i dataskyddsförordningen, vilken är direkt tillämp-
lig. Av artikeln framgår att förordningen ska tillämpas på sådan be-
handling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automa-
tisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter 
som ingår i eller kommer att ingå i ett register. I artikel 4.6 i data-
skyddsförordningen definieras register som en strukturerad sam-
ling av personuppgifter som är tillgängliga enligt särskilda kriterier, 
oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd 
på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.  

Av skäl 8 i dataskyddsförordningen framgår att om förordningen 
föreskriver förtydliganden eller begränsningar av dess bestämmelser 
genom medlemsstaternas nationella rätt, kan medlemsstaterna, i 
den utsträckning det är nödvändigt för samstämmigheten och för 
att göra de nationella bestämmelserna begripliga för de personer 
som de tillämpas på, införliva delar av förordningen i nationell rätt. 
Skäl 8 ger därmed utrymme för att införliva artikel 2.1 i register-
lagen. Det är utredningens bedömning att formuleringen i 1 § första 
stycket registerlagen kan behållas intakt. 

I artikel 4.7 i dataskyddsförordningen definieras personuppgifts-
ansvarig som en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 
bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av person-
uppgifter. Bedömningen av vem som är personuppgiftsansvarig för 
en viss behandling ska därmed enligt huvudregeln göras utifrån 
dataskyddförordningen och med utgångspunkt i de faktiska om-
ständigheterna i varje enskilt fall. I de situationer ändamålen och 
medlen för behandlingen bestäms av medlemsstaternas nationella 
rätt finns dock en möjlighet enligt andra ledet i artikel 4.7 att ange 
vem som är personuppgiftsansvarig i den nationella rätten. 

I 1 § andra stycket registerlagen anges att det är RMV som är 
personuppgiftsansvarig för registret som lagen reglerar. Genom 
lagens tillämpningsområde och ändamålsbestämmelserna ges en 
yttersta ram för vilka behandlingar som är tillåtna enligt lagen. Det 
är den personuppgiftsansvarige som i varje enskild situation ska ta 
ställning till vilken behandling av uppgifter som ska och kan ske. 
Dessutom bestäms medlen för behandlingen i registerlagen, dvs. i 
lagen fastställs att en viss typ av behandling av personuppgifter som 
görs av en viss myndighet för vissa ändamål på angivet sätt är tillå-
ten. Därmed bestäms såväl ändamål som medel för behandlingen i 
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registerlagen, vilket gör det tillåtet att ange vem som är personupp-
giftsansvarig.  

Slutligen är det i linje med principerna om laglighet, korrekthet 
och öppenhet (artikel 5.1 a) att peka ut personuppgiftsansvarig direkt 
i registerlagen, vilket tydliggör vem som ska hållas ansvarig för den 
behandling av personuppgifter som görs enligt lagen. Sammanfatt-
ningsvis är det utredningens bedömning att bestämmelsen både kan 
och bör kvarstå i sin helhet. 

Förhållandet till personuppgiftslagen 

Utredningens förslag: Hänvisningarna till personuppgiftslagen 
ska tas bort. 

 
I 2 § anges att personuppgiftslagen gäller vid behandling av person-
uppgifter för det rättspsykiatriska forskningsregistret, om inget 
annat följer av denna lag. Med anledning av att personuppgiftslagen 
upphävs ska alla hänvisningar till den lagen utgå. Detta innebär att 
den allmänna hänvisningen till personuppgiftslagen i 2 § ska tas bort. 

Vidare innehåller vissa bestämmelser i registerlagen hänvisningar 
till specifika bestämmelser i personuppgiftslagen. Detta gäller hän-
visningen till personuppgiftslagen avseende information som ska 
lämnas till den registrerade (12 § denna lag), i fråga om rättelse och 
skadestånd (15 § denna lag) samt hänvisningen till 26 och 28 §§ 
personuppgiftslagen i bestämmelsen om överklagande (16 § denna 
lag). 

Ovan nämnda hänvisningar ska tas bort och, där det bedöms 
lämpligt eller nödvändigt, ersättas av hänvisningar till bestämmelser 
i dataskyddsförordningen respektive den nya nationella dataskydds-
lagen, se respektive avsnitt nedan. 
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Förhållandet till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 

Utredningens förslag: I registerlagen införs en upplysande be-
stämmelse där det tydliggörs att lagen kompletterar dataskydds-
förordningen. I registerlagen införs även en upplysande bestäm-
melse som anger att lagen med kompletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) gäller vid be-
handling av personuppgifter enligt denna lag om inte annat följer 
av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag eller dataskyddslagen. 

 
I syfte att förtydliga registerlagens förhållande till dataskyddsförord-
ningen föreslår vi att det i registerlagen införs en upplysande be-
stämmelse som tydliggör att registerlagen innehåller komplette-
rande bestämmelser till dataskyddsförordningen. På så vis framgår 
normhierarkin direkt i lagen, och det blir tydligt att registerlagen 
inte utgör en uttömmande reglering. Bestämmelsen syftar således 
till att göra relationen mellan de olika regelverken begriplig både 
för dem som tillämpar registerlagen och de registrerade. 

Samma syfte har en upplysande bestämmelse om registerlagens 
förhållande till den nationella kompletterande dataskyddslag som 
Dataskyddsutredningen föreslår. Utöver de direkt tillämpliga be-
stämmelserna i dataskyddsförordningen kommer det att i data-
skyddslagen finnas generella bestämmelser som utgör tillåtna speci-
ficeringar och undantag till dataskyddsförordningen. Dataskydds-
lagen är subsidiär och dess bestämmelser kommer därmed att gälla i 
den mån inte registerlagen, eller annan författning, föreskriver annat. 
Det krävs således inte någon hänvisningsbestämmelse till data-
skyddslagen. Att införa en upplysande bestämmelse som tydliggör 
att registerlagen inte utgör en uttömmande nationell reglering 
under dataskyddsförordningen underlättar dock för den som ska 
tillämpa regelverket och för andra att hitta relevanta lagrum. Därför 
föreslås att det också införs en upplysande bestämmelse i register-
lagen som anger att dataskyddslagen gäller om inte annat följer av 
registerlagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den-
samma eller dataskyddslagen. 
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Ändamål 

Utredningens bedömning: Ändamålsbestämmelsen i 3 § kan 
och bör behållas. 

 
I registerlagens 3 § anges lagens ändamål. Det rättspsykiatriska forsk-
ningsregistret får enligt första punkten endast användas för behand-
ling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om forsk-
ningen och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor, eller enligt andra 
punkten för RMV:s uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring 
av sin verksamhet inom rättspsykiatrin (utvecklingsarbete). 

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen hör samman med 
registerlagens syfte, tillämpningsområde och den rättsliga grunden 
för behandlingen av personuppgifter. Genom ändamålsbestämmel-
sen fastställs ramarna för att personuppgifterna behandlas i enlighet 
med de allmänna principer för all personuppgiftsbehandling som 
framgår av 9 § personuppgiftslagen och artikel 5 i dataskyddsförord-
ningen. Detta innefattar bland annat principerna att personuppgif-
ter ska behandlas på ett korrekt, lagligt och öppet sätt i förhållande 
till de registrerade (artikel 5.1 a) och att personuppgifter bara får 
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål 
(artikel 5.1 b). 

Avgränsningen av ändamål för vilken personuppgiftsbehand-
lingen får ske är betydelsefull när det gäller skyddet för den person-
liga integriteten. Regeringen anförde i samband med förslaget till 
registerlagen att ändamålen bör preciseras så noga som möjligt av 
flera skäl. Först och främst för att värna om skyddet för den person-
liga integriteten. Den internationella utvecklingen uppgavs också gå 
mot höga krav på precisering av ändamålet, vilket innebär att 
endast personuppgifter som är direkt relevanta för ändamålet får 
samlas in eller på annat sätt behandlas.13 Mot bakgrund av detta for-
mulerade regeringen ändamål som skulle uppfylla kraven enligt data-
skyddsdirektivet och personuppgiftslagen.  

Beträffande ändamålet forskning ansåg regeringen att det i sam-
band med tidigare lagstiftningsarbete fanns viss vägledning för be-

                                                                                                                                                               
13 Prop. 1998/99:72 s. 36 f. 
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dömningen att forskning i sig kan utgöra ett godtagbart ändamål 
och att det vid bedömningen av vad som är ett tillräckligt specifi-
cerat ändamål måste beaktas att den föreslagna avgränsningen om-
fattade endast forskning inom rättspsykiatrin. Eftersom registret 
innehåller mycket känsliga personuppgifter underströk regeringen 
att det är av största vikt att det används bara för sådan forskning 
som är seriös. Detta innebär att vissa krav avseende vetenskapligt 
värde och vetenskaplig metod måste uppfyllas av forskningen för 
att den ska anses vara förenlig med ändamålet. Den bedömningen 
ansågs behöva göras av en instans med god kompetens för sådana 
prövningar. Vid den här tiden prövades i princip alla forsknings-
projekt på området av en forskningsetikkommitté. Ett förfarande 
som utan att vara författningsreglerat vunnit acceptans. Det var där-
för regeringens förslag att de forskningsprojekt som skulle använda 
uppgifterna i registret skulle ha godkänts i en sådan forskningsetisk 
prövning enligt det befintliga systemet.14  

När etikprövningssystemet författningsreglerades genom lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
infördes en hänvisning till den lagen i 3 § registerlagen. Kravet på 
etikgodkännande för all behandling av personuppgifter för forsk-
ning med användning av det rättspsykiatriska forskningsregistret 
avsågs alltså utgöra en skyddsåtgärd och ett lagenligt undantag från 
förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter, enligt 13 och 
19 §§ personuppgiftslagen. När forskningen och personuppgifts-
behandlingen godkänts vid en etisk prövning är det RMV:s ansvar 
att göra en prövning av behandlingens förenlighet med ändamålet. 

Beträffande ändamålet utvecklingsarbete anförde regeringen i 
propositionen som ligger till grund för registerlagen att det är av 
stor vikt att RMV har ett bra underlag för sitt arbete med uppfölj-
ning, utvärdering och kvalitetssäkring. Att RMV kan upprätthålla 
och förbättra kvaliteten och enhetligheten i sina bedömningar ansågs 
vara viktigt både för samhället och för de enskildas rättssäkerhet. 
Regeringen fann därför att detta är ett sådant viktigt allmänt intresse 
att det motiverar ett undantag i enlighet med artikel 8.4 i dataskydds-
direktivet från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter. 
Regeringen gjorde även bedömningen att behandlingen av person-
uppgifter i enlighet med den föreslagna lagstiftningen i alla delar är 
                                                                                                                                                               
14 A.a. s. 37. 
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förenlig med artikel 8 i Europakonventionen.15 Regeringens slutsats 
var således att det rättspsykiatriska forskningsregistret borde få an-
vändas för RMV:s utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin.16 

Det är utredningens bedömning att kraven på tillräckligt preci-
serade ändamål enligt dataskyddsförordningen inte skiljer sig från 
kraven i dataskyddsdirektivet. Regeringens och riksdagens redan 
gjorda bedömningar är därför fortsatt giltiga och förenliga med 
dataskyddsförordningen. Det är vidare utredningens bedömning att 
ändamålsbestämmelsen i 3 § registerlagen även i övrigt är utformad 
på ett sådant sätt som stämmer överens med dataskyddsförordning-
ens krav och utgör tillåten nationell lagstiftning i enlighet med arti-
kel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. Ändamålsbestämmelsen i 
3 § registerlagen kan och bör därför behållas. 

Finalitetsprincipen 

Av propositionen till registerlagen framgår att det är regeringens 
avsikt att uppgifterna i registret endast ska få användas för de före-
slagna två ändamålen.17 De uppräknade ändamålen och tillåtna be-
handlingarna i lagen är således uttömmande. Detta innebär en be-
gränsning av den finalitetsprincip som framgår av 9 § första stycket d 
samt 9 § andra stycket personuppgiftslagen, vilka baseras på arti-
kel 6.1 b i dataskyddsdirektivet. Finalitetsprincipen anger att person-
uppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt 
med det för vilket uppgifterna samlades in. Så länge ett nytt ända-
mål är förenligt med det ursprungliga kan alltså vidarebehandling 
vara tillåten. En behandling av personuppgifter för historiska, statis-
tiska eller vetenskapliga ändamål ska inte anses som oförenlig med de 
ändamål för vilka uppgifterna samlades in, enligt 9 § andra stycket 
personuppgiftslagen. I dessa fall föreligger således som huvudregel 
ett förenligt ändamål. 

I dataskyddsförordningen finns motsvarande formulering i arti-
kel 5.1 b, som anger att personuppgifter ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behand-

                                                                                                                                                               
15 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, artikel 8 anger rätten till skydd för privat – och familjeliv. 
16 Prop. 1998/99:72 s. 38 f. 
17 A.a. s. 33 f. 
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las på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare be-
handling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet 
med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenliga med de ursprungliga 
ändamålen. I artikel 6.4 i dataskyddsförordningen beskrivs vidare 
vad den personuppgiftsansvarige bör beakta för att fastställa huru-
vida behandling för andra ändamål är förenlig med det ändamål för 
vilket personuppgifterna ursprungligen samlades in. 

Mot bakgrund av att ändamålen med personuppgiftsbehandlingen 
i registerlagen är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen är det tillåtet 
enligt artikel 6.2 och 6.3 i förordningen att i nationell rätt behålla sär-
skilda bestämmelser som till exempel specificerar ändamålsbegräns-
ningar. Det är utredningens bedömning att bestämmelsen i 3 § 
registerlagen även i det avseendet den begränsar möjligheten till 
ytterligare behandling är förenlig med dataskyddsförordningen och 
därmed inte motiverar någon ändring i den delen heller. 

Innehåll 

Utredningens bedömning: Bestämmelserna i 4–9 §§ om inne-
håll kan och bör behållas. 

 
I registerlagens 4 § anges att registret endast får innehålla uppgifter 
om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen 
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § 
lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 
eller motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har 
utfärdats. I andra stycket anges att uppgifterna inte får föras in i 
registret förrän domen i det mål i vilket utlåtandet eller intyget in-
hämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får inga person-
uppgifter från det brottmålet föras in i registret. I 5–9 §§ anges 
vilka uppgifter för varje person som får registreras i registret.  

Majoriteten av de slags uppgifter som anges i 5–9 §§ registerlagen 
utgör sådana uppgifter som kategoriseras som känsliga person-
uppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (artikel 8.1 i dataskydds-
direktivet) eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. enligt 
21 § personuppgiftslagen. Motsvarande bestämmelser finns för sär-
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skilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) i 
artikel 9.1 i dataskyddsförordningen och för personuppgifter om 
lagöverträdelser m.m. i artikel 10 i dataskyddsförordningen. 

Dataskyddsförordningen förbjuder i artikel 9.1 behandling av 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföre-
ning och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter 
för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa och 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.  

I artikel 9.2 i dataskyddsförordningen preciseras vissa uttryckliga 
undantag från förbudet i artikel 9.1, till exempel om behandlingen är 
nödvändig på grund av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse 
(artikel 9.2 g). Det finns också ett undantag för behandling som är 
nödvändig för bland annat forskningsändamål (artikel 9.2 j). Förord-
ningen uppställer krav på fastställda lämpliga och särskilda skydds-
åtgärder vid tillämpning av undantagen i artikel 9.2 g och 9.2 j. Av 
artikel 9.4 framgår att medlemsstaterna får behålla eller införa ytterli-
gare villkor, även begränsningar, för behandlingen av genetiska eller 
biometriska uppgifter eller uppgifter om hälsa. 

Av skäl 10 i dataskyddsförordningen framgår att förordningen 
ger medlemsstaterna handlingsutrymme att specificera sina bestäm-
melser, även för behandlingen av särskilda kategorier av person-
uppgifter, och att förordningen inte utesluter att det i medlemsstat-
ernas nationella rätt fastställs närmare omständigheter för specifika 
situationer där uppgifter behandlas. I skäl 52 i dataskyddsförord-
ningen anges bland annat att undantag från förbudet att behandla 
särskilda kategorier av personuppgifter bör tillåtas om de föreskrivs 
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt och under-
kastas lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter och 
övriga grundläggande rättigheter. En förutsättning för sådana undan-
tag är att allmänintresset motiverar det. 

Av artikel 10 i dataskyddsförordningen framgår att behandling 
som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed 
sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 endast får ut-
föras under kontroll av myndighet eller då behandlingen är tillåten 
enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämp-
liga skyddsåtgärder fastställts. 

Motsvarande förbud mot behandling av känsliga personuppgifter 
finns i dataskyddsdirektivets artikel 8.1, vilken införlivats i svensk 
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rätt genom 13 § personuppgiftslagen. Undantag från förbudet är 
bland annat möjligt av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, under 
förutsättning av lämpliga skyddsåtgärder (artikel 8.4 i dataskydds-
direktivet). 

I enlighet med vad som återgivits avseende regeringens bedöm-
ning i samband med fastställande av ändamålet med registerlagen är 
det regeringens redan gjorda bedömning att behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål ur det rättspsykiatriska forsknings-
registret är sådan nödvändig behandling för att utföra en uppgift av 
viktigt allmänt intresse som bör vara tillåten efter etikgodkännande. 
Det är vidare regeringens redan gjorda bedömning att behandling 
av personuppgifter ur registret för utvecklingsarbete inom RMV 
utgör ett sådant viktigt allmänt intresse som möjliggör undantag 
från förbudet att behandla känsliga personuppgifter enligt data-
skyddsdirektivet. Det väl avgränsade ändamålet med behandlingen 
samt den strikta bedömningen av vilka uppgifter som får registreras 
för varje person bedömdes av regeringen utgöra ett fullgott skydd 
för de registrerades personliga integritet. Regeringen och riksdagen 
fann således vid införandet av registerlagen att dataskyddsdirektivet 
inte hindrade att känsliga personuppgifter får behandlas. 

I 5 § registerlagen anges att uppgifter om personnummer eller 
samordningsnummer får registreras. I 22 § personuppgiftslagen 
anges att uppgifter om personnummer eller samordningsnummer 
får behandlas utan samtycke bara när det är klart motiverat med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identi-
fiering eller något annat beaktansvärt skäl. Bestämmelsen i 22 § 
personuppgiftslagen är införd med stöd av artikel 8.7 i dataskydds-
direktivet som anger att medlemsstaterna ska bestämma på vilka 
villkor ett nationellt identifikationsnummer eller något annat veder-
taget sätt för identifiering får behandlas. Bestämmelsen i 5 § register-
lagen är således införd efter en bedömning utifrån kraven i person-
uppgiftslagen. 

Behandling av nationella identifikationsnummer regleras i arti-
kel 87 i dataskyddsförordningen som anger att medlemsstaterna får 
närmare bestämma på vilka särskilda villkor sådana identifikations-
nummer får behandlas. Sådan behandling får endast ske med iakt-
tagande av lämpliga skyddsåtgärder. Dataskyddsutredningen före-
slår att det i den nya dataskyddslagen införs en bestämmelse som 
säger att uppgifter om personnummer eller samordningsnummer 
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enbart ska få behandlas utan samtycke när det är klart motiverat 
med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Regeringen eller, 
efter bemyndigande från regeringen, Datainspektionen ska få med-
dela föreskrifter om behandling av uppgifter om personnummer 
och samordningsnummer.18 

Personnummer och samordningsnummer utgör således inte käns-
liga personuppgifter, men har ändå getts en särställning i såväl data-
skyddsdirektivet och personuppgiftslagen som dataskyddsförord-
ningen. Nationell kompletterande reglering är således tillåten enligt 
dataskyddsförordningen under förutsättning att kravet i artikel 87 i 
dataskyddsförordningen, avseende lämpliga skyddsåtgärder, anses 
uppfyllt. Enligt förslaget till dataskyddslag är det möjligt att behålla 
bestämmelsen i 5 § registerlagen under förutsättning att kraven i 
dataskyddslagen, dvs. att det är klart motiverat med hänsyn till ända-
målet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något 
annat beaktansvärt skäl, anses uppfyllda.  

Eftersom motsvarande möjligheter till undantag från förbudet 
mot behandling av känsliga uppgifter och till nationell reglering av 
behandling av personnummer och samordningsnummer finns i 
dataskyddsförordningen är det utredningens uppfattning att redan 
gjorda bedömningar i det här avseendet kan och bör kvarstå även 
med hänsyn taget till dataskyddsförordningens bestämmelser. Det 
är vidare utredningens bedömning att dataskyddsförordningens krav 
på lämpliga och särskilda skyddsåtgärder är uppfyllda i registerlagen 
genom kravet på etikprövning samt regleringarna avseende direkt-
åtkomst, sekretess och restriktionerna vid utlämnande av uppgifter. 
Myndigheters befintliga möjligheter att behandla uppgifter om 
lagöverträdelser m.m. påverkas inte av dataskyddsförordningen. 
Bestämmelserna i 4–9 §§ registerlagen är därmed förenliga med 
dataskyddsförordningen, enligt utredningens bedömning, och kan 
och bör därför behållas som tillåten specificerande nationell regler-
ing enligt artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. 

                                                                                                                                                               
18 SOU 2017:39 avsnitt 12.4. 
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Uppgiftsskyldighet 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om uppgiftsskyldig-
het i 10 § kan och bör behållas. 

 
Av 10 § registerlagen framgår att Socialstyrelsen, Kriminalvården re-
spektive Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter enligt 6 § 
p. 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret. 

Ett skäl för att författningsreglera tillförande av uppgifter till 
registret angavs i regeringens proposition vara att tillförsäkra att 
uppgiftslämnandet fungerade i praktiken. En sådan reglering är dock 
också nödvändig i vissa fall med anledning av sekretessregler.19 Enligt 
8 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) får en 
uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag inte röjas för 
enskilda eller för andra myndigheter om inte annat anges i denna 
lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. Av 
10 kap. 28 § OSL framgår att sekretess inte hindrar att en uppgift 
lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av 
lag eller förordning. Bestämmelsen i 10 § registerlagen är således en 
sådan sekretessbrytande författningsreglering som gör det möjligt 
för de aktuella myndigheterna att lämna även sekretessbelagda 
uppgifter till registret. 

Bestämmelsen om vilka uppgifter som ska tillföras registret är 
enligt utredningens uppfattning en sådan tillåten specifik nationell 
bestämmelse som möjliggörs genom artikel 6.2 och 6.3 i dataskydds-
förordningen. Bestämmelsen kan därför behållas. 

Direktåtkomst 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om direktåtkomst i 
11 § kan och bör behållas. 

 
Endast RMV får enligt 11 § ha direktåtkomst till uppgifter i det 
rättspsykiatriska forskningsregistret. 

Direktåtkomst utgör en form av behandling av personuppgifter. 
Varken i dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet eller i per-
                                                                                                                                                               
19 Prop. 1998/99:72 s. 46 f. 
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sonuppgiftslagen finns det särskilda bestämmelser som direkt 
rör denna form av behandling. Detta innebär att det, liksom för all 
behandling av personuppgifter, krävs att behandlingen uppfyller 
tillämpliga grundläggande krav i artikel 5 i dataskyddsförordningen 
och har lagligt stöd enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen. Säker-
hetsåtgärder enligt artiklarna 24.1 och 32 i dataskyddsförordningen 
ska vara vidtagna och om utlämnandet avser särskilda kategorier av 
personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 
krävs i tillämpliga fall stöd enligt artiklarna 9 och 10 i dataskydds-
förordningen. Motsvarande gäller enligt dataskyddsdirektivet.  

Begränsningen i 11 § registerlagen att enbart RMV får ha direkt-
åtkomst till uppgifter i registret kan sägas utgöra en lämplig och sär-
skild skyddsåtgärd enligt dataskyddsförordningen. RMV:s behand-
ling av uppgifter enligt ändamålen i registerlagen är lagligt grundad 
i artikel 6.1 e, samt artikel 6.2 och 6.3, i dataskyddsförordningen. 
Behandling genom direktåtkomst kan därmed ske. Bestämmelsen 
om direktåtkomst kan således, enligt utredningens bedömning, 
behållas. 

Information 

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 12 § om vilken informa-
tion som ska lämnas till den registrerade anpassas så att de punkter 
som har sin motsvarighet i dataskyddsförordningen tas bort och 
det i bestämmelsen enbart anges vilken information som ska 
lämnas utöver vad som framgår av artikel 14 i dataskyddsförord-
ningen. Hänvisningen till personuppgiftslagen i punkt 6 ska 
utgå och ersättas med en hänvisning till dataskyddsförordningen 
och dataskyddslagen. 

 
Av 12 § registerlagen framgår vilken information om behandlingen 
som RMV ska lämna till den registrerade när personuppgifter i ett 
mål första gången registreras i det rättspsykiatriska forsknings-
registret. 

Artikel 14 i dataskyddsförordningen reglerar den information 
som ska tillhandahållas om personuppgifterna har erhållits från någon 
annan än den registrerade. Dataskyddsförordningens bestämmelse 
om information är mer utförlig än den som finns i artikel 11 i data-
skyddsdirektivet. Den registrerade har således rätt att få mer infor-
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mation än vad som gäller enligt dataskyddsdirektivet. Bestämmel-
sen i artikel 12.1 i dataskyddsförordningen om i vilken form infor-
mationen ska lämnas saknar helt motsvarighet i dataskyddsdirek-
tivet, vilket innebär att den registrerades rättigheter har utökats. 
Dataskyddsdirektivets reglering om vilken information som ska 
lämnas självmant har genomförts genom 23–25 §§ personuppgifts-
lagen.  

Viss information som ska lämnas enligt 12 § registerlagen mot-
svaras av information enligt den direkt tillämpliga bestämmelsen i 
artikel 14 i dataskyddsförordningen, medan vissa punkter i register-
lagen inte har någon motsvarighet i dataskyddsförordningen. 

Bestämmelser i nationell rätt som anger vilken information som 
självmant ska lämnas till den registrerade får enligt utredningens 
bedömning behållas med stöd av artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsför-
ordningen, om den ursprungliga behandlingen grundas på att den är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. För att und-
vika dubbelreglering bör dock bestämmelsen anpassas så att de 
punkter som har sin motsvarighet i dataskyddsförordningen tas 
bort och det i bestämmelsen anges vilken information ska lämnas ut-
över vad som framgår av artikel 14 i dataskyddsförordningen. Enligt 
vår bedömning innebär detta att punkterna 1, 2, 3 och 4 bör utgå.  

När det gäller 12 § p. 6 registerlagen återfinns motsvarande be-
stämmelse om rätt till information som ska lämnas efter ansökan 
(rätt till tillgång) och om rätt till rättelse i artikel 14.2 c i dataskydds-
förordningen. Dessa delar bör därför utgå. Det som återstår är då 
rätt till information om skadestånd. Hänvisningen till att bestäm-
melserna finns i personuppgiftslagen måste slutligen ersättas med en 
hänvisning till bestämmelserna i dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen. 

Registerlagens 12 § anger också att informationen alltid ska läm-
nas och enligt uttalanden i propositionen ska kravet på information 
vara undantagslöst.20 Artikel 14.5 i dataskyddsförordningen inne-
håller däremot undantag från kravet att lämna information. Genom 
att artikel 14 i dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig då för-
ordningen träder i kraft kommer även bestämmelserna om undan-
tag då information inte behöver lämnas att bli tillämplig när förord-
ningen träder i kraft. 
                                                                                                                                                               
20 Prop. 1998/99:72 s. 52. 
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Utlämnande av uppgifter 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om utlämnande av 
uppgifter i 13 § kan och bör behållas. 

 
Enligt 13 § registerlagen ska RMV till Socialstyrelsen, Kriminal-
vården och Statens institutionsstyrelse, på medium för automatise-
rad behandling, lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa 
myndigheter ska kunna lämna uppgifter enligt 10 § till det rätts-
psykiatriska forskningsregistret. Av 13 § andra stycket framgår att 
uppgifter från registret får, utöver vad som anges i första stycket, 
lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om upp-
gifterna ska användas för det ändamål som anges i 3 § p. 1. 

Regeringen anförde i propositionen som föregick införandet av 
registerlagen att med hänsyn till att det rör sig om ett register med 
mycket integritetskänsliga uppgifter borde en bestämmelse som 
begränsar möjligheterna till utlämnande på medium för automatise-
rad behandling införas för de fall uppgifterna begärs ut i annat syfte 
än för forskning inom rättspsykiatrin som godkänts vid etikpröv-
ning, t.ex. med stöd av offentlighetsprincipen. Enligt regeringens 
bedömning förelåg ingen anledning att tillåta utlämnande på medium 
för automatiserad i andra situationer än när det rör sig om använd-
ning i enlighet med registrets ändamål. Bestämmelsen i 13 § andra 
stycket registerlagen innebär därmed att sådant utlämnande ska få 
ske endast om mottagarens användning av uppgifterna är förenligt 
med registerlagens ändamål.21  

Beträffande utlämnande för forskning i enlighet med registerlag-
ens ändamål ansåg regeringen i stället att det inte fanns något behov 
av att inskränka möjligheten att lämna ut uppgifter på medium för 
automatiserad behandling, tvärtom var det regeringens bedömning 
att en sådan möjlighet borde finnas.  

Den begränsning av möjligheterna att lämna ut uppgifter ur 
registret på medium för automatiserad behandling som finns i 13 § 
andra stycket registerlagen tar främst sikte på sådant utlämnande 
som sker efter en begäran om att få ta del av en allmän handling. En 
sådan begäran ska prövas enligt 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen 

                                                                                                                                                               
21 A.a. s. 55. 
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och OSL. Det finns i dag inget krav på att utlämnande ska ske på 
medium för automatiserad behandling enligt det regelverket.  

Utlämnande av personuppgifter är en behandling enligt såväl 
dataskyddsförordningen som dataskyddsdirektivet och personupp-
giftslagen, så de krav som gäller för all personuppgiftsbehandling 
måste vara uppfyllda även i den här situationen.  

Den del av bestämmelsen som framgår av 13 § första stycket syftar 
till att fastställa att RMV ska underlätta för de berörda myndighet-
erna att i sin tur lämna uppgifter till registret enligt 10 § register-
lagen, genom att lämna nödvändiga uppgifter för detta ändamål till 
de berörda myndigheterna på medium för automatiserad behand-
ling. En sådan reglering påverkas inte av dataskyddsförordningen. 

Eftersom begränsningen i 13 § andra stycket registerlagen syftar 
till att öka skyddet för de integritetskänsliga uppgifterna i registret 
är åtgärden att anse som en skyddsåtgärd enligt dataskyddsförord-
ningen. En sådan skyddsåtgärd bör, enligt utredningens bedömning, 
rymmas inom den tillåtna specificeringen av nationell rätt enligt 
artikel 6.2 och 6.3 i dataskyddsförordningen. 

Det är utredningens sammantagna bedömning att bestämmelsen 
om utlämnande av uppgifter kan och bör behållas. 

Sekretess 

Utredningens bedömning: Bestämmelsen om sekretess i 14 § 
kan och bör behållas. 

 
I 14 § registerlagen hänvisas till att det i OSL finns bestämmelser 
om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rätts-
psykiatriska forskningsregistret. Dessa återfinns i 24 kap. 2 § OSL. 
Sekretess är en skyddsåtgärd enligt dataskyddsförordningen och 
dataskyddsdirektivet. Bestämmelsen i 14 § registerlagen bör enligt 
utredningens bedömning utgöra en sådan tillåten specificering i 
nationell rätt som möjliggörs genom artikel 6.2 och 6.3 i dataskydds-
förordningen. Bestämmelsen kan och bör därför behållas. 
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Rättelse och skadestånd 

Utredningens förslag: Bestämmelsen i 15 § som hänvisar till 
personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd 
ska upphävas. 

 
I 15 § registerlagen hänvisas till att bestämmelserna i personuppgifts-
lagen om rättelse och skadestånd ska gälla vid behandling av person-
uppgifter enligt registerlagen. 

Bestämmelserna om rättelse och skadestånd i personuppgifts-
lagen finns i 28 respektive 48 §§. Båda bestämmelserna gäller endast 
för behandling i strid med personuppgiftslagen om inte hänvisningar 
görs i annan lagstiftning. För att bestämmelserna skulle vara tillämp-
liga även vid behandling i strid med registerlagen krävdes således att 
de angavs gälla på motsvarande sätt för registerlagen. Det är med 
anledning av detta som hänvisningen i 15 § registerlagen har in-
förts. 

Bestämmelser som hänvisar till personuppgiftslagens regleringar 
om rättelse och skadestånd kan inte vara kvar när personuppgifts-
lagen upphävs. Till skillnad från vad som gäller enligt personupp-
giftslagen är dataskyddsförordningen direkt tillämplig även på så-
dan behandling av personuppgifter som omfattas av registerlagens 
tillämpningsområde och det behövs därför ingen hänvisning av den 
anledningen. 

Den registrerades rätt till rättelse behandlas i artikel 16 i data-
skyddsförordningen. I den mån det kommer att finnas relevanta 
undantag från förordningens bestämmelser kommer dessa att regle-
ras i dataskyddslagen och forskningsdatalagen. Någon specifik hän-
visningsbestämmelse till dataskyddslagen och forskningsdatalagen 
är inte nödvändig i det här fallet. 

I dataskyddsförordningen finns skadeståndsbestämmelsen i arti-
kel 82. Det är inte möjligt att begränsa tillämpningen av artikel 82, 
så det är inte heller av det skälet motiverat att särskilt reglera vad 
som gäller ifråga om skadestånd.  

Dataskyddsutredningen föreslår att en bestämmelse införs i 
dataskyddslagen som förtydligar att rätten till ersättning enligt 
artikel 82 i dataskyddsförordningen gäller även vid överträdelser av 
bestämmelser i dataskyddslagen och andra författningar som kom-
pletterar dataskyddsförordningen.  
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Bestämmelsen i 15 § registerlagen, med hänvisning till person-
uppgiftslagen, bör därmed upphävas och inte ersättas med någon 
hänvisning till dataskyddsförordningen. 

Överklagande 

Utredningens förslag: Bestämmelsen om överklagande i 16 § 
ska upphävas. 

 
Enligt 16 § registerlagen får beslut av RMV om information som 
ska lämnas efter ansökan enligt 26 § personuppgiftslagen och om 
rättelse enligt 28 § samma lag överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten. 

Av propositionen som föregick införandet av registerlagen fram-
går att bestämmelsen om skadestånd ursprungligen infördes i 
registerlagen för att några bestämmelser om överklagande i de an-
givna situationerna inte fanns i personuppgiftslagen vid den tiden. 
Regeringen bedömde att ett beslut av RMV angående behandling av 
personuppgifter som direkt berörde den enskilde skulle kunna 
överklagas.22 Sedan bestämmelsen i registerlagen infördes har dock 
en bestämmelse med motsvarande innehåll införts i personuppgifts-
lagen genom 52 §. Någon motsvarande reglering finns dock inte i 
dataskyddsdirektivet. 

Enligt artikel 79.1 i dataskyddsförordningen ska varje registre-
rad som anser att hans eller hennes rättigheter enligt förordningen 
har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes personuppgifter 
har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med förordningen 
ha rätt till ett effektivt rättsmedel. I artikel 79.2 i dataskyddsförord-
ningen anges var talan i domstol mot en personuppgiftsansvarig 
eller ett personuppgiftsbiträde får väckas. Någon närmare beskriv-
ning av innebörden av begreppet effektivt rättsmedel finns inte i 
dataskyddsförordningen. Hur dessa processuella möjligheter ska 
komma till uttryck i nationell rätt är en del av Dataskyddsutred-
ningens uppdrag, eftersom frågan är av generell karaktär snarare än 
sektorsspecifik. 

                                                                                                                                                               
22 Prop. 1998/99:72 s. 61. 
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I den dataskyddslag som Dataskyddsutredningen föreslår finns 
bestämmelser om överklagande som i sak motsvarar 52 och 53 §§ 
personuppgiftslagen. Eftersom dataskyddslagen ska gälla i den mån 
inte annat föreskrivs i registerlagen är det inte nödvändigt att ha en 
överklagandebestämmelse som hänvisar till dataskyddslagen. Det är 
därför utredningens bedömning att bestämmelsen om överklagande 
i 16 § registerlagen bör upphävas. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag: Ändringarna i lagen ska träda i kraft den 
25 maj 2018. Inga övergångsbestämmelser ska införas. 

 
Av artikel 99 i dataskyddsförordningen framgår att förordningen 
ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. De föreslagna ändring-
arna i registerlagen bör börja tillämpas samma dag som dataskydds-
förordningen.  

Dataskyddsförordningen innehåller inga övergångsbestämmel-
ser som är relevanta för registerlagen. Det är utredningens bedöm-
ning att det saknas utrymme att införa övergångsbestämmelser 
avseende de föreslagna ändringarna. Se kapitel 16. 
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16 Ikraftträdande- 
och övergångsbestämmelser 

16.1 Inledning 

Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska börja tillämpas från 
och med den 25 maj 2018. I kraft av EU-förordning blir dataskydds-
förordningen direkt tillämplig i medlemsstaterna, vilket innebär att 
nationella författningar som inte är förenliga med förordningen 
antingen måste upphävas eller anpassas per detta datum. I detta 
kapitel kommer vi att analysera de artiklar som rör ikraftträdande- 
och övergångsbestämmelser i såväl dataskyddsförordningen som 
den dataskyddslag Dataskyddsutredningen föreslår som komplette-
rande nationell lagstiftning på generell nivå. Avslutningsvis redo-
visar vi våra egna överväganden och förslag avseende ikraftträdande- 
och övergångsbestämmelser för vår föreslagna forskningsdatalag 
och de anpassningar av andra författningar vi också föreslår med 
anledning av dataskyddsförordningen. 

16.2 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
i dataskyddsförordningen 

I dataskyddsförordningen regleras ikraftträdande och tillämpning i 
förordningens avslutande artikel 99. Av artikel 99.1 följer att data-
skyddsförordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 
Detta skedde den 4 maj 2016. Av artikel 99.2 följer att dataskydds-
förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. Avslut-
ningsvis konstateras att dataskyddsförordningen är till alla delar 
bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

I artikel 94 anges att det nuvarande dataskyddsdirektivet 
(95/46/EG) ska upphöra att gälla med verkan från och med den 
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25 maj 2018. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses 
som hänvisningar till dataskyddsförordningen. 

Av skäl 171 i dataskyddsförordningen framgår att behandling 
som redan pågår den dag när dataskyddsförordningen börjar tillämpas 
bör bringas i överensstämmelse med förordningen inom en period av 
två år från det att förordningen träder i kraft. Om behandlingen 
grundar sig på samtycke enligt dataskyddsdirektivet är det inte 
nödvändigt att den registrerade på nytt ger sitt samtycke för att 
den personuppgiftsansvarige ska kunna fortsätta med behandlingen 
i fråga efter det att förordningen börjar tillämpas. En förutsättning 
för detta är dock att det sätt på vilket samtycket gavs överensstämmer 
med villkoren i dataskyddsförordningen. Beslut av kommissionen 
som antagits och tillstånd från tillsynsmyndigheterna som utfärdats 
på grundval av dataskyddsdirektivet ska fortsatt vara giltiga tills de 
ändras, ersätts eller upphävs. 

I artiklarna 95 och 96 finns vissa övergångsbestämmelser avse-
ende förhållandet till direktiv 2002/58/EG om integritet och elektro-
nisk kommunikation samt internationella avtal. 

16.3 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
i dataskyddslagen 

Dataskyddsutredningen föreslår att dataskyddslagen ska träda i kraft 
den 25 maj 2018, samtidigt som personuppgiftslagen ska upphöra att 
gälla. Personuppgiftslagen föreslås dock fortsatt gälla i den utsträck-
ning som det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser 
som innehåller hänvisningar till den. 

Dataskyddsutredningen föreslår vidare att äldre föreskrifter, 
dvs. personuppgiftslagen, personuppgiftsförordningen och före-
skrifter som har meddelats med stöd av dessa, ska fortsatt gälla för 
ärenden som har inletts hos Datainspektionen men inte avgjorts 
före ikraftträdandet. Äldre föreskrifter föreslås också gälla för 
överklagande av beslut som har meddelats med stöd av dessa före-
skrifter liksom för överträdelser som har ägt rum vid behandling 
som har skett före ikraftträdandet. Bestämmelserna om skadestånd 
i 48 § personuppgiftslagen föreslås gälla för skada som har orsakats 
före upphävandet.1 
                                                                                                                                                               
1 SOU 2017:39 avsnitt 20.3. 
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16.4 Överväganden och förslag 

Utredningens förslag: Forskningsdatalagen ska träda i kraft den 
25 maj 2018.  

De ändringar som utredningen föreslår med anledning av 
dataskyddsförordningen i lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor, lagen om vissa register för forskning om 
vad arv och miljö betyder för människors hälsa och lagen om rätts-
psykiatriskt forskningsregister ska träda i kraft den 25 maj 2018. 
 
Utredningens bedömning: Dataskyddsförordningen ger inte 
utrymme för några övergångsbestämmelser. 

16.4.1 Ikraftträdande 

Enligt artikel 99 i dataskyddsförordningen ska förordningen tillämpas 
från och med den 25 maj 2018. Dataskyddsutredningen föreslår att 
dataskyddslagen, vilken utgör kompletterande nationell lagstiftning 
på generell nivå, ska träda i kraft samma dag och att personuppgifts-
lagen samtidigt ska upphöra att gälla. Eftersom forskningsdatalagen 
utgör kompletterande nationell lagstiftning till dataskyddsförord-
ningen inom forskningssektorn föreslår vi att även den ska träda 
i kraft samma dag. 

16.4.2 Övergångsbestämmelser 

Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 24 maj 2016 och ska 
börja tillämpas i medlemsstaterna den 25 maj 2018. Av förordningen 
framgår att hänvisningar till dataskyddsdirektivet ska anses som 
hänvisningar till dataskyddsförordningen i samband med att denna 
börjar tillämpas och direktivet därmed upphävs. Av skäl 171 i data-
skyddsförordningen framgår vidare att nationella anpassningar i 
medlemsstaterna bör finnas på plats när förordningen börjar tilläm-
pas. Det är utredningens uppfattning att det därmed inte finns ut-
rymme för några övergångsbestämmelser. Från och med den 25 maj 
2018 ska således all personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål tillämpa dataskyddsförordningen och, i de delar denna kom-
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pletteras, forskningsdatalagen samt på generell nivå även dataskydds-
lagen.  

Det är vidare utredningens bedömning, mot bakgrund av denna 
slutsats, att det inte heller finns något utrymme för övergångs-
bestämmelser avseende de anpassningar som utredningen föreslår 
med anledning av dataskyddsförordningen i lagen (2003:460) om 
etikprövning av forskning som avser människor, lagen (2013:794) 
om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för 
människors hälsa och lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forsk-
ningsregister. De ändringar som utredningen föreslår i respektive 
författning ska träda i kraft den 25 maj 2018. 
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17 Konsekvenser  

17.1 Inledning 

I detta kapitel redovisar vi konsekvenserna av utredningens förslag 
i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) och 
6–7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning. Enligt direktiven ska utredningen utöver detta även redo-
visa förslagens konsekvenser för den personliga integriteten. 

Det är i sammanhanget viktigt att tydliggöra att utredningens 
uppdrag är att analysera vilken reglering som är möjlig och kan be-
hövas för personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, utöver 
vad som redan framgår av dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
eller den generella kompletterande reglering som Dataskyddsutred-
ningen (Ju 2016:04) föreslår. De konsekvenser som följer av för-
ordningens direkt tillämpliga bestämmelser eller Dataskyddsutred-
ningens förslag analyseras därför inte nedan. 

Utöver analysen i förevarande kapitel har utredningens förslag 
analyserats med avseende på proportionalitetsaspekten i kapitel 13. 

17.1.1 Förändringar som följer av våra förslag 

Utredningen föreslår i avsnitt 4.2 att en ny forskningsdatalag ska 
införas som möjliggör behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål på så lika villkor som möjligt för såväl offentliga som 
privata forskningsaktörer och där de närmare villkoren för behand-
ling av personuppgifter för detta ändamål specificeras. De förslag 
till bestämmelser i forskningsdatalagen som utredningen sedan läm-
nar i de olika delarna av betänkandet utgör de nödvändiga komplette-
rande nationella bestämmelserna för att den samlade regleringen, 
enligt utredningens bedömning, ska möjliggöra en ändamålsenlig 
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behandling samtidigt som den skyddar den enskildes fri och rättig-
heter. 

En allmän utgångspunkt för utredningen har varit att bibehålla de 
rättigheter och skyldigheter i samband med personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål som finns i dag, inom ramen för data-
skyddsförordningens utrymme för nationell kompletterande regler-
ing. I vart fall ska inte möjligheterna till sådan personuppgiftsbehand-
ling, eller den enskildes integritetsskydd, försämras jämfört med 
dagens situation. De flesta bestämmelser som utredningen föreslår 
i forskningsdatalagen, och de ändringar vi föreslår i de övriga för-
fattningarna, motsvarar därför i stort sett de nuvarande bestämmel-
serna i personuppgiftslagen och de övriga aktuella författningarna. 
Vissa förslag till bestämmelser i forskningsdatalagen innebär dock 
förändringar i relation till nuvarande rättsläge som medför att en 
konsekvensanalys måste göras, nämligen att det direkt i lagen före-
slås två nya lämpliga skyddsåtgärder utöver den hänvisning till etik-
prövning som görs för känsliga personuppgifter och personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m.  

Den ena av dessa skyddsåtgärder, pseudonymisering eller skydd 
på likvärdigt sätt, föreslås även i förordningens artikel 89.1, men har i 
forskningsdatalagen fått en något förstärkt ställning. Den andra 
skyddsåtgärden, rätten att motsätta sig behandling, har införts som 
konsekvens av den begränsning av möjligheten att använda sam-
tycke som föreligger i vissa situationer enligt skäl 43 i dataskydds-
förordningen. Rätten att motsätta sig behandling är enligt utred-
ningens bedömning ett alternativt sätt att säkerställa den registre-
rades möjlighet till inflytande över personuppgiftsbehandlingen, 
och är därmed förenligt med förordningens mål att förstärka den 
registrerades rättigheter som uttrycks bland annat i skäl 11. Utred-
ningen föreslår även att den skyddsåtgärd som framgår av 9 § fjärde 
stycket personuppgiftslagen, som innebär att uppgifter inte får 
användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade såvida 
det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades 
vitala intressen, överförs till forskningsdatalagen. 

Utöver dessa föreslagna skyddsåtgärder föreslår utredningen 
vissa begränsningar av de registrerades rättigheter som anges i arti-
kel 16 (rättelse) och artikel 18 (begränsning av behandling). Det är 
fråga om rättigheter som är mer detaljerat reglerade i dataskydds-
förordningen, men som ändå har en viss motsvarighet i det nuvar-
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ande dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen. Begränsning-
arna av rättigheterna saknar däremot motsvarighet i nuvarande regler-
ing. Förslaget medför i denna del vissa konsekvenser för de regi-
strerades personliga integritet i syfte att möjliggöra ändamålsenlig 
behandling för forskning.  

Utredningens förslag till ändringar i lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen), 
lagen (2003:794) om vissa register för forskning om vad arv och 
miljö betyder för människors hälsa samt lagen (1999:353) om rätts-
psykiatriskt forskningsregister utgör sådana anpassningar som är 
nödvändiga för att bestämmelserna ska vara förenliga med data-
skyddsförordningen. Någon ändring i sak är i dessa fall inte avsedd.  

I det följande kommer utredningen sammanfattningsvis att analy-
sera konsekvenserna av förslaget att genom forskningsdatalagen 
likställa olika forskningsaktörer med avseende på deras ställning i 
förhållande till allmänt intresse som rättslig grund för personupp-
giftsbehandling, förslaget att i forskningsdatalagen införa två nya 
lagstadgade skyddsåtgärder, utöver den hänvisning till etikprövning 
som överförs till den nya lagen, samt förslaget att införa två nya be-
gränsningar av registrerades rättigheter. 

17.2 Utredningens förslag 

Av 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regel-
givning följer att en sådan ska innehålla vissa beskrivningar, uppgif-
ter och bedömningar. Dessa redovisas i nedanstående underavsnitt 
(med undantag för kostnadsmässiga konsekvenser, vilka behandlas 
i efterföljande avsnitt). 

17.2.1 Problem- och målbeskrivning 

I april 2016 beslutade EU en förordning som utgör ny generell regler-
ing för personuppgiftsbehandling inom unionen. Denna dataskydds-
förordning ska börja tillämpas som lag i Sverige från och med den 
25 maj 2018. I och med det upphävs nuvarande personuppgiftslag 
med tillhörande personuppgiftsförordning och övriga författningar 
som reglerar personuppgiftsbehandling inom sektorsvisa områden 
måste anpassas. Dataskyddsutredningen har i uppdrag att föreslå 
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anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser på gene-
rell svensk nivå.  

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål kommer i flera 
fall att behöva kompletterande reglering i nationell lagstiftning för 
att sådan behandling ska vara tillåten. Problemet som utredningen är 
satt att lösa är alltså hur forskning i Sverige ska kunna möjliggöras 
när dataskyddsförordningen börjar tillämpas. Forskningsdatautred-
ningen har därför i uppdrag att föreslå en kompletterande nationell 
reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, ut-
över den reglering som Dataskyddsutredningen föreslår. Målet med 
utredningens arbete är således att möjliggöra en ändamålsenlig be-
handling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt som 
den enskildes fri- och rättigheter skyddas. 

För de förslag utredningen lämnar, och som motiverar en konse-
kvensanalys, innebär det mer konkret att olika forskningsaktörer 
likställs med avseende på deras ställning i förhållande till allmänt 
intresse som rättslig grund för personuppgiftsbehandling. Det inne-
bär vidare att forskningsdatalagen kommer att reglera två nya skydds-
åtgärder, utöver de krav på etikprövning som överförs från person-
uppgiftslagen. Detta utgör en vägledning avseende vilka skyddsåtgär-
der som bör övervägas och kan föreslås av etikprövningsnämnderna 
samt en vägledning om vilka hänsynstaganden som bör styra de 
personuppgiftsansvarigas agerande i hanteringen av personuppgifter 
för forskningsändamål. 

17.2.2 Alternativa lösningar 

I dag regleras personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 
framför allt i personuppgiftslagen. Särskilda registerförfattningar 
kompletterar denna lag för specifika områden. Det nuvarande regel-
verket bygger på dataskyddsdirektivet från år 1995, vilket upphör 
att gälla i och med dataskyddsförordningen. Den redan beslutade 
dataskyddsförordningen ska börja tillämpas från och med 25 maj 
2018 och är genom sin status som EU-förordning direkt tillämplig 
i medlemsstaterna. Detta innebär att personuppgiftslagen kommer 
att upphöra att gälla per detta datum och att alla författningar som 
kompletterar, eller har företräde framför, personuppgiftslagen måste 
anpassas till dataskyddsförordningen.  
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Dataskyddsförordningen lämnar vissa möjligheter till nationella 
kompletterande och specificerande bestämmelser. Om nationella 
anpassningar till dataskyddsförordningen inte utförs kommer möjlig-
heterna att behandla personuppgifter generellt att försämras p.g.a. 
vad som kan beskrivas som luckor i regelverket. Beträffande person-
uppgiftsbehandling för just forskningsändamål ger dataskydds-
förordningen i flera fall utrymme för kompletterande nationell lag-
stiftning. Om dessa möjligheter inte tas om hand kommer dagens 
möjligheter att behandla personuppgifter för forskningsändamål att 
kraftigt försämras. Eftersom utredningens övergripande mål är att 
möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål, samtidigt som den skyddar den enskildes fri- 
och rättigheter, är det inte ett rimligt alternativ att någon reglering 
inte kommer till stånd. Utredningens överväganden i de olika del-
arna visar vilka alternativa lösningar som kan finnas.  

17.2.3 Vem berörs av våra förslag? 

Forskning bedrivs av såväl offentliga som privata aktörer och inom 
många samhällssektorer. Dataskyddsförordningen får genomgrip-
ande konsekvenser för alla forskningsaktörer som använder sig av 
personuppgifter. Kompletteringslagstiftningen riktar sig till samma 
aktörer. Indirekt berörs också de registrerade genom att erbjudas 
möjligheten att motsätta sig behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål. 

17.2.4 Förslagens förenlighet med EU-rätten 

Utredningens förslag är föranledda av den förändring i EU-rätten 
som dataskyddsförordningens ikraftträdande medför. Dataskydds-
förordningen är direkt tillämplig, men lämnar visst utrymme för 
nationell lagstiftning att bl.a. fastställa rättslig grund för person-
uppgiftsbehandling, reglera skyddsåtgärder, begränsa registrerades 
rättigheter m.m. 

Utredningens förslag syftar till att utgöra en kompletterande 
nationell reglering för personuppgiftsbehandling för forsknings-
ändamål som är förenlig med dataskyddsförordningen. Vi bedömer 
därmed att förslaget är förenligt med EU-rätten. 
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17.2.5 Tidpunkt och information inför ikraftträdande  

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas från och med den 
25 maj 2018 som direkt tillämplig lag i Sverige, vilket innebär att 
nationella kompletterande författningar måste träda i kraft samma 
datum. 

Införandet av Dataskyddsförordningen kräver redan i dag om-
fattade informationsinsatser eftersom reformen berör så många 
aktörer. Det är utredningens bedömning att förslaget att införa en 
forskningsdatalag kommer att medföra ett behov av information 
och utbildning hos dem som är berörda, men att detta bör kunna 
utföras inom ramen för respektive verksamhet. 

17.3 Ekonomiska konsekvenser 

I 14 § kommittéförordningen anges att om förslagen i ett betän-
kande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, 
landsting, företag eller andra enskilda ska en beräkning av dessa 
konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär sam-
hällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska dessa redovisas. När det 
gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kom-
muner och landsting ska kommittén föreslå en finansiering. 

Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, 
ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i be-
tänkandet, enligt 15 a § kommittéförordningen. 

17.3.1 Vår bedömning av förslagen 

Utredningen bedömer att vare sig införandet av forskningsdata-
lagens bestämmelse om att forskning av allmänt intresse får utföras 
av forskningsaktörer oavsett civilrättslig ställning, eller införandet 
av två nya skyddsåtgärder i den nya lagen, medför några kostnads-
förändringar för de aktörer som omnämns i kommittéförordningen. 
Förslagen har snarare konsekvensen att behålla kostnaderna på de 
nivåer som för närvarande gäller, och har inte heller i övrigt några 
samhällsekonomiska konsekvenser. Förslagen kan därför betraktas 
som kostnadsneutrala i förhållande till dagens situation. Konse-
kvensen av att avstå från regleringen kunde ha blivit en kostnads-
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ökning, särskilt för företag och enskilda forskningsaktörer som 
inte längre skulle kunnat utnyttja möjligheten att hänvisa till all-
mänt intresse som rättslig grund för forskningen utan hade varit 
hänvisade till samtycke eller intresseavvägning som laglig grund för 
personuppgiftsbehandlingen i varje enskilt fall. 

Vad gäller de föreslagna begränsningarna av de registrerades 
rättigheter medför de främst att forskningsaktörer i vissa avgränsade 
situationer inte behöver beakta en del rättigheter som tillkommer 
de registrerade. Begränsningarna bör därför inte medföra ökade 
ekonomiska kostnader för de uppräknade parterna. 

I denna bedömning har vi särskilt beaktat villkoren för de före-
tag som utför forskning. 

17.3.2 Ekonomiska konsekvenser av alternativa lösningar 

Det alternativ som kan och har övervägts är att avstå från nationell 
reglering utöver vad som föreslås av Dataskyddsutredningen. Vi 
finner att en sådan strategi är svår att bedöma kostnadsmässigt. 
I allmänhet skulle det innebära att delar av nuvarande forsknings-
verksamhet, som använder personuppgifter, skulle stå utan den 
reglering som efterfrågas eller föreskrivs i dataskyddsförordningens 
artiklar 6 och 9. Forskningen skulle därmed tvingas upphöra.  

Konsekvensen av att avstå från att introducera ytterligare skydds-
åtgärder i forskningsdatalagen skulle kunna vara att den svenska 
regleringen av forskning med känsliga personuppgifter skulle komma 
att stå i strid med dataskyddsförordningens artikel 1.3 som anger 
att det fria flödet av personuppgifter inte får begränsas eller förbju-
das av skäl som rör skyddet av personuppgifter.  

17.4 Andra konsekvenser enligt kommittéförordningen 

Av 15 § kommittéförordningen framgår att om förslagen i ett be-
tänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen ska kon-
sekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller 
när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika 
delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrens-
förmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för 
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jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att 
nå de integrationspolitiska målen. 

Utredningen bedömer att de förslag som lämnas inte får några 
konsekvenser i dessa avseenden. 

17.5 Konsekvenser för den personliga integriteten 

Enligt 16 § kommittéförordningen anger regeringen närmare i 
utredningsuppdraget vilka konsekvensbeskrivningar som ska finnas 
i betänkandet. Av våra direktiv framgår att utredningen, utöver vad 
som följer av 14–15 a §§ kommittéförordningen, ska redovisa för-
slagens konsekvenser för den personliga integriteten. 

Utredningens bedömning är att de föreslagna ändringarna inne-
bär en förstärkning av den personliga integriteten i och med in-
förandet av nya skyddsåtgärder som ökar integritetsskyddet och en 
förstärkt ställning för skyddsåtgärden pseudonymisering, som enligt 
förslaget ska användas om det är möjligt att genomföra forskningen 
med pseudonymiserade uppgifter. 

De föreslagna begränsningarna i de registrerades rättigheter 
medför, sett isolerat, en viss försämring av skyddet för den person-
liga integriteten. Begränsningarna har dock utformats så att det vi 
bedömer vara nödvändiga inskränkningar endast föreslås i fråga om 
sådant där den ökande möjligheten för reproducerbar forskning av 
hög kvalitet uppväger intrånget i den enskildes integritet. Det är vår 
bedömning att begränsningarna är väl motiverade även ur integritets-
synvinkel. 

17.6 Sammanfattning 

Utredningen har i uppdrag att analysera konsekvenserna av våra 
förslag ur vissa särskilt angivna aspekter. Våra förslag är samtidigt 
primärt föranledda av andra förändringar, främst personuppgifts-
lagens upphävande och dataskyddsförordningens ikraftträdande, 
men även de förslag som Dataskyddsutredningen lämnar. Vi har 
därför begränsat konsekvensanalysen till sådana konsekvenser som 
vi i någon reell mening haft möjlighet att påverka, och utifrån mål-
sättningen att bibehålla de möjligheter till forskning samt skydd för 
den personliga integriteten som följer av dagens reglering. Vi analyse-
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rar därför inte de konsekvenser som följer av att dataskyddsförord-
ningen börjar tillämpas. 

Utredningen bedömer att förslagen inte medför några kostnads-
förändringar för de aktörer som omnämns i kommittéförordningen. 
Utredningens bedömning är vidare att förslagen överlag innebär en 
förstärkning av den personliga integriteten. 
 





 

437 

18 Författningskommentar 

18.1 Förslaget till forskningsdatalag 

1 §    Syftet med denna lag är att möjliggöra personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter 
skyddas.  
 
Paragrafen utgör en s.k. portalparagraf som anger syftet med lagen.  

Syftet med lagen har behandlats i avsnitt 4.2. 
 
2 §    Denna lag kompletterar Europaparlamentet och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska perso-
ner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. 
 
I paragrafen anges att lagen innehåller bestämmelser som komplette-
rar EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är direkt 
tillämplig i varje medlemsstat. Det innebär att den automatiskt är 
en del av den svenska rättsordningen. I vissa avseenden förutsätter 
eller tillåter dataskyddsförordningen emellertid att Sverige inför 
bestämmelser som kompletterar förordningen, antingen i form av 
preciseringar eller som undantag. Detta gäller bl.a. vid behandling 
av personuppgifter för forskningsändamål.  

Hänvisningarna till dataskyddsförordningen i denna lag är 
dynamiska, dvs. avser förordningen i dess gällande lydelse vid varje 
tidpunkt.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.3. 
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3 §    Om inte annat följer av denna lag gäller lagen (2018:XX) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (data-
skyddslagen). 

Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser om 
behandling av personuppgifter för forskningsändamål som avviker 
från denna lag, ska de bestämmelserna gälla. 
 
Paragrafen anger i första stycket lagens relation till den generella 
dataskyddslag som Dataskyddsutredningen föreslår i sitt betänkande 
SOU 2017:39. Dataskyddslagen avser att komplettera dataskydds-
förordningen på nationell generell nivå. Forskningsdatalagen har 
företräde framför dataskyddslagen. Om inte annat följer av denna 
lag gäller således dataskyddslagen.  

Det andra stycket utgör en subsidiaritetsbestämmelse med av-
gränsningen att lagen är subsidiär gentemot andra lagar och förord-
ningar som reglerar personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 4.3. 

Lagens tillämpningsområde 

4 §    Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål. 
 
Paragrafen anger lagens materiella tillämpningsområde och tydlig-
gör vilken behandling som omfattas av lagen.  

Det materiella tillämpningsområdet har behandlats i avsnitt 4.2. 

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 

Rättslig grund 

5 §    Av dataskyddsförordningen framgår att personuppgifter får be-
handlas endast om minst ett av de villkor som anges i artikel 6.1 i för-
ordningen är uppfyllt. 
 
Paragrafen upplyser om att villkoren för laglig personuppgifts-
behandling finns i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.  

Uppräkningen av vad som kan utgöra rättslig grund för behand-
ling av personuppgifter i artikel 6.1 är uttömmande. Behandling av 
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personuppgifter får inte utföras om inte minst ett av dessa villkor 
är uppfyllt. Flera rättsliga grunder kan också vara tillämpliga för en 
och samma behandling. Behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål kan i teorin grundas på vilken som helst av punkterna i 
artikel 6.1, men framför allt torde punkterna a och e bli tillämpliga. 
Punkt f är, som framgår av artikel 6.1 andra stycket, inte möjlig att 
åberopa för myndigheter när de fullgör sina uppgifter. Utöver att 
behandlingen är rättsligt grundad enligt artikel 6.1 krävs att övriga 
krav enligt förordningen är uppfyllda. 

Forskningsdatalagen är tillämplig på personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål oavsett rättslig grund för behandlingen en-
ligt artikel 6.1.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.5.3. 
 
6 §    Personuppgifter får med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförord-
ningen behandlas för forskningsändamål om behandlingen är nödvän-
dig och proportionerlig för att utföra forskning av allmänt intresse. 
Forskning av allmänt intresse får utföras av statliga myndigheter, 
kommuner och landsting, andra juridiska personer och enskilda närings-
idkare. 
 
Paragrafen har införts för att uppfylla dataskyddsförordningens 
krav på att rättslig grund för behandling som är nödvändig för att 
utföra en uppgift av allmänt intresse ska fastställas i unionsrätt eller 
nationell rätt, i enlighet med artikel 6.2 och 6.3.  

Bestämmelsen möjliggör tillämpning av artikel 6.1 e som rättslig 
grund för behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
omfattande samtliga angivna forskningsaktörer, oavsett om de är 
offentliga eller privata, genom att fastställa dels att personuppgifter 
med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen får behandlas 
för forskningsändamål om behandlingen är nödvändig och propor-
tionerlig för att utföra forskning av allmänt intresse, dels att forsk-
ning av allmänt intresse får utföras av statliga myndigheter, kommu-
ner och landsting, andra juridiska personer och enskilda närings-
idkare. 

Termen nödvändig behandling har behandlats i avsnitt 5.2.2 och 
proportionalitet behandlas i kapitel 13.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.5.2.  
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Generella skyddsåtgärder 

7 §    Vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål med stöd 
av något av villkoren i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen gäller be-
stämmelserna i 8–10 §§ denna lag.  
 
Paragrafen upplyser om att all personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål ska omfattas av de generella skyddsåtgärder som fram-
går av denna lag.  

I enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen ska be-
handling för forskningsändamål omfattas av lämpliga skyddsåtgärder 
för den registrerades rättigheter och friheter. De generella skydds-
åtgärder som anges i 8–10 §§ denna lag utgör grundläggande krav 
vid all personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Det är den 
personuppgiftsansvariges ansvar att uppfylla dataskyddsförord-
ningens krav på lämpliga skyddsåtgärder för varje enskild person-
uppgiftsbehandling.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.2. 
 
8 §    Vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska person-
uppgifterna pseudonymiseras eller vara skyddade på likvärdigt sätt, 
om ändamålet kan uppfyllas på det viset. 
 
Paragrafen anger pseudonymisering, eller skydd på likvärdigt sätt, 
som en skyddsåtgärd vilken den personuppgiftsansvarige alltid ska 
tillämpa om det är praktiskt möjligt, i syfte att uppfylla dataskydds-
förordningens krav på lämpliga skyddsåtgärder i artikel 89.1.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.4.2. 
 
9 §    Personuppgifter får inte behandlas för forskningsändamål om 
den enskilde motsätter sig sådan behandling.  

Om det visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionerlig 
ansträngning att tillhandahålla den enskilde möjligheten att motsätta 
sig behandlingen, eller om ändamålet annars inte kan uppfyllas får 
dock personuppgiftsbehandling ändå utföras. 
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Paragrafen anger en skyddsåtgärd som huvudsakligen fyller samma 
funktion som artikel 21 i dataskyddsförordningen, rätt att göra in-
vändningar, men utan samma undantagsmöjligheter. Den ger därför 
ett starkare skydd för den enskildes viljeyttring, när den är tillämplig.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.4.2. 
 
10 §    Personuppgifter som behandlas för forskningsändamål får an-
vändas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om det 
finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen. 
Detta gäller dock inte för en myndighets användning av personupp-
gifter i allmänna handlingar. 
 
Paragrafen motsvarar den skyddsåtgärd som i dag återfinns i 9 § 
fjärde stycket personuppgiftslagen (1998:204) vad gäller forsknings-
ändamål. Dataskyddsutredningen har föreslagit motsvarande bestäm-
melser för arkivändamål och statistiska ändamål i 4 kap. 1–2 §§ 
dataskyddslagen.1 

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 12.4.2. 

Känsliga personuppgifter 

11 §    Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 j i data-
skyddsförordningen behandlas om behandlingen är nödvändig för 
forskningsändamål och om behandlingen har godkänts enligt lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etik-
prövningslagen).  

Av etikprövningslagen framgår övriga krav på etikprövning av be-
handling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål. 
 
Paragrafens första stycke utgör nödvändig nationell reglering enligt 
artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen för att behandling av känsliga 
personuppgifter ska vara tillåten för forskningsändamål. Huvud-
regeln i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen är annars att behand-
ling av sådana särskilda kategorier av personuppgifter som anges i 
artikeln (känsliga personuppgifter) ska vara förbjuden. Etikpröv-
ning enligt etikprövningslagen är den skyddsåtgärd som enligt ut-

                                                                                                                                                               
1 SOU 2017:39 avsnitt 22.1. 
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redningens bedömning uppfyller kraven på lämplig och särskild 
skyddsåtgärd enligt artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen. Bestäm-
melsen har behandlats i avsnitt 7.4.1. Etikprövning som skydds-
åtgärd har behandlats i avsnitt 14.3. 

Andra stycket upplyser om att det finns andra krav på etikpröv-
ning av behandling av känsliga personuppgifter för forskningsända-
mål i etikprövningslagen. Genom utredningens förslag till ändring 
av 3 § etikprövningslagen framgår att etikprövningslagen ska tilläm-
pas på all forskning som innefattar behandling av sådana särskilda 
kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1 i dataskydds-
förordningen (känsliga personuppgifter). Detta innebär att all be-
handling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål, oavsett 
rättslig grund, ska etikprövas enligt etikprövningslagen. Etikpröv-
ningslagens tillämpningsområde har behandlats i avsnitt 14.4. 

Personuppgifter om lagöverträdelser m.m. 

12 §    Personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträ-
delser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel får med 
stöd av artikel 10 i dataskyddsförordningen behandlas för forsknings-
ändamål av andra än myndigheter om behandlingen är nödvändig för 
forskningsändamål och har godkänts enligt lagen (2003:460) om etik-
prövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). 

Av etikprövningslagen framgår övriga krav på etikprövning av be-
handling av personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forsknings-
ändamål. 
 
Paragrafens första stycke utgör nödvändig nationell reglering enligt 
artikel 10 i dataskyddsförordningen för att andra än myndigheter 
ska få behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för 
forskningsändamål. Etikprövning är den skyddsåtgärd som enligt 
utredningens bedömning uppfyller kravet på lämplig skyddsåtgärd 
enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen. Bestämmelsen har be-
handlats i avsnitt 8.4. Etikprövning som skyddsåtgärd har behand-
lats i avsnitt 14.3. 

Andra stycket upplyser om att det finns flera krav på etikpröv-
ning av personuppgiftsbehandling avseende lagöverträdelser m.m. 
för forskningsändamål i etikprövningslagen. Genom utredningens 
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förslag till ändring av 3 § etikprövningslagen framgår att etikpröv-
ningslagen ska tillämpas på sådana personuppgifter om lagöverträ-
delser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Detta innebär 
att etikprövningslagens tillämpningsområde omfattar även sådana 
personuppgifter om lagöverträdelser som enligt nuvarande lagstift-
ning ska etikprövas enligt etikprövningslagen, men som inte om-
fattas av artikel 10 i dataskyddsförordningen. Enligt 3 § etikpröv-
ningslagen ska också myndigheters behandling av personuppgifter 
om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål omfattas av etik-
prövningslagens tillämpningsområde. Etikprövningslagens tillämp-
ningsområde har behandlats i avsnitt 14.4. 

Undantag från registrerades rättigheter 

13 §    Den registrerades rätt till rättelse enligt artikel 16 i dataskydds-
förordningen gäller inte för sådana personuppgifter som behandlats för 
forskningsändamål när personuppgifterna endast bevaras i syfte att 
dokumentera utförd forskning. 
 
Paragrafen utgör en begränsning, med stöd av artikel 89.2 i data-
skyddsförordningen, av den registrerades rätt till rättelse enligt 
artikel 16 i dataskyddsförordningen.  

Utredningen har identifierat ett behov av en begränsning av 
rätten till rättelse vad gäller sådana personuppgifter som bevaras 
under längre perioder än vad som är nödvändigt för de primära 
forskningsändamål för vilka personuppgifterna behandlats, när detta 
bevarande sker i syfte att dokumentera den utförda forskningen, 
för att exempelvis verifiering av forskningsresultat ska vara möjlig.  

Denna begränsning ska enbart vara tillämplig när forskningen i 
någon mening är utförd så att den nått den nivå av färdigställande 
att det skulle strida mot god forskningssed att ändra forsknings-
materialet. Det kan exempelvis vara fråga om resultat som lämnats 
för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Bevarandet får då anses 
ske för forskningsändamål, oavsett om personuppgifterna anses 
vara arkiverade eller ej. 

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.3.2.  
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14 §    Den registrerades rätt till begränsning av behandling enligt 
artikel 18.1 a och d i dataskyddsförordningen gäller inte när uppgifter 
behandlas för forskningsändamål om utövandet av rätten medför att 
forskningen inte kan utföras, eller på ett avgörande sätt försenas eller 
försvåras. 
 
Paragrafen utgör en begränsning, med stöd av artikel 89.2 i data-
skyddsförordningen, av den registrerades rätt till begränsning av 
behandling enligt artikel 18.1 a och d.  

Rättigheten att begränsa behandling av personuppgifter under 
tiden den personuppgiftsansvarige kontrollerar om det i det konkreta 
fallet föreligger en rätt till rättelse eller till invändning (artikel 18.1 a) 
medför i praktiken att uppgifterna är undantagna från vidare be-
handling under denna utredningsperiod. Samma sak gäller under 
väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges be-
rättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl 
(artikel 18.1 d). 

Effekten av att enskilda personers uppgifter är undantagna från 
behandling i forskningen under en period kan medföra skevhet 
(bias) i materialet som forskningen utförs med användning av under 
samma period, eller, om forskningen inriktas på att undersöka 
material som kan hänföras till en eller ett fåtal enskilda personer, att 
forskningen omöjliggörs. Beroende på vilket stadium som forsk-
ningen befinner sig i kan detta i undantagsfall göra det omöjligt 
eller mycket svårare att uppfylla forskningsändamålet, särskilt om 
det tar lång tid att utreda personuppgifternas korrekthet. 

Bestämmelsen innebär ett begränsat undantag från denna rättig-
het, som dock endast är tillämplig om en sådan blockering skulle 
medföra att ett pågående forskningsprojekt inte kan utföras eller på 
ett avgörande sätt försenas eller försvåras. Det är den personupp-
giftsansvarige som har att visa att sådana förutsättningar föreligger.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 10.3.3. 
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Utlämnande av personuppgifter 

15 §    Personuppgifter får lämnas ut för att behandlas för forsknings-
ändamål, om inte något annat följer av regler om sekretess och tyst-
nadsplikt. Vid sådan personuppgiftsbehandling behöver artikel 14.1–4 
i dataskyddsförordningen inte iakttas. Detta hindrar inte att villkor 
enligt 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor får avse den information som ska lämnas till den registre-
rade. 
 
Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 12 § etikprövnings-
lagen. Bakgrunden till bestämmelsen och motiveringen till att flytta 
den till forskningsdatalagen, samt införa ett förtydligande avseende 
6 § etikprövningslagen, har behandlats i avsnitt 14.6.2. 

18.2 Förslaget till lag om ändring av lagen 
(2003:460) om etikprövning av forskning 
som avser människor 

2 § 

I denna lag avses med  
forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att 

inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, 
dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning 
på grundnivå eller på avancerad nivå,  

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller 
juridisk person i vars verksamhet forskningen utförs,  

forskningsperson: en levande människa som forskningen avser, och 
behandling av personuppgifter: sådan behandling som anges i arti-
kel 4.2 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. 
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Paragrafen anger vad som i denna lag ska avses med behandling av 
personuppgifter. Hänvisningen till personuppgiftslagens definition 
av behandling av personuppgifter ersätts med en hänvisning till 
definitionen i artikel 4.2 i dataskyddsförordningen.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 14.6.2. 

3 § 

Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av  
1. sådana särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1 

i dataskyddsförordningen (känsliga personuppgifter), eller 
2. sådana personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, 

domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden. 
 
Paragrafen anger tillämpningsområdet för lagen avseende person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål. 

Punkten 1, som i dag hänvisar till känsliga personuppgifter en-
ligt 13 § personuppgiftslagen, ändras till en hänvisning till sådana 
särskilda kategorier av personuppgifter som avses i artikel 9.1 i data-
skyddsförordningen (känsliga personuppgifter). Detta innebär att 
all behandling för forskningsändamål av sådana personuppgifter 
som anges i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen ska etikprövas 
enligt denna lag, oavsett rättslig grund enligt artikel 6.1 i dataskydds-
förordningen. 

Punkten 2, som i dag hänvisar till personuppgifter om lagöver-
trädelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § person-
uppgiftslagen, ändras genom att det specifika lagrummet i person-
uppgiftslagen tas bort. Detta innebär att kravet på etikprövning 
enligt denna lag omfattar all personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål av de angivna kategorierna av personuppgifter. Till-
lämpningsområdet är således i detta fall mer omfattande än vad 
som framgår av de angivna kategorierna av personuppgifter om lag-
överträdelser m.m. i artikel 10 i dataskyddsförordningen och om-
fattar även personuppgiftsbehandling som utförs av myndigheter. 

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 14.4.5. 
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18.3 Förslaget till lag om ändring av lagen 
(2013:794) om vissa register för forskning om 
vad arv och miljö betyder för människors hälsa 

2 § 

Lagen gäller behandling av personuppgifter som utförs av sådana 
statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) och som med en enskildes uttryckliga samtycke sker i 
sådant syfte som anges i 1 § 1. 
 
Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.  

Andra stycket i paragrafen, som innehållsmässigt motsvarar 
artikel 2.1 i dataskyddsförordningen, har strukits för att undvika 
dubbelreglering. 

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.3.3. 

Förhållandet till annan dataskyddsreglering 

3 § 

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. 
 
I paragrafen anges att lagen innehåller bestämmelser som kom-
pletterar EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är 
direkt tillämplig i varje medlemsstat. I vissa avseenden förutsätter 
eller tillåter dataskyddsförordningen emellertid att Sverige inför 
bestämmelser som kompletterar förordningen, antingen i form av 
preciseringar eller i form av undantag. Detta gäller bl.a. vid behand-
ling av personuppgifter för forskningsändamål. Lagen innehåller 
vid sidan av den föreslagna dataskyddslagen kompletterande be-
stämmelser för behandling av personuppgifter i vissa register för 
forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. 
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Rubriken före denna paragraf ändras även så att hänvisningen till 
personuppgiftslagen byts ut mot den bredare beteckningen ”annan 
dataskyddsreglering”. 

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.3.3. 

3 a § 

Lagen (2018:XX) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning (dataskyddslagen) gäller vid behandling av person-
uppgifter enligt denna lag, om inte annat följer av denna lag eller före-
skrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller lagen med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 
 
Paragrafen, som är ny, anger lagens förhållande till dataskydds-
lagen. Dataskyddslagen kommer att innehålla bestämmelser som 
kompletterar dataskyddsförordningen på ett generellt plan. Bestäm-
melsen innebär att om denna lag innehåller bestämmelser som av-
viker från vad som anges i dataskyddslagen ska de bestämmelserna 
ha företräde framför dataskyddslagen.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.3.3. 

12 § 

Personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som avses i 
5 § 1 och 2 ska gallras, om inte regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om eller i ett enskilt 
fall beslutat att uppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statis-
tiska ändamål. 
 
Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring. Terminologin har 
anpassats till dataskyddsförordningen genom att ”historiska, statis-
tiska eller vetenskapliga ändamål” bytts ut mot ”arkivändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål”.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.3.3. 
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14 § 

Personuppgifter som avses i 9 § får inte samlas in i syfte att de ska 
registreras i ett register som förs enligt denna lag utan att den som 
uppgifterna avser uttryckligen har samtyckt till att personuppgifter be-
handlas enligt denna lag. 

Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i dataskydds-
förordningen ska en person innan han eller hon lämnar sitt samtycke 
enligt första stycket ha informerats om 

1. att det är frivilligt att lämna uppgifter, medverka till upptag-
ningar eller genomgå undersökningar i syfte att uppgifter om detta förs 
in i registret samt att den registrerade när som helst kan avbryta sitt 
uppgiftslämnande, sin medverkan eller sitt deltagande helt eller delvis, 

2. vilka uppgifter som får registreras enligt 9 §, 
3. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, 
4. rätten till information enligt 15 § denna lag och artikel 15 i data-

skyddsförordningen, 
5. vilken myndighet som har tillsyn över att denna lag följs, och 
6. rätten till skadestånd. 

 
Bestämmelsen om samtycke och information har anpassats så att 
de punkter som har sin motsvarighet i dataskyddsförordningen 
tagits bort och det i bestämmelsen enbart anges vilken information 
vad som ska lämnas utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 
i dataskyddsförordningen. Hänvisningen till 26 § personuppgifts-
lagen har ersatts med en hänvisning till artikel 15 i dataskyddsför-
ordningen.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.3.3. 

Radering av uppgifter 

16 § 

I artikel 17 i dataskyddsförordningen finns bestämmelser om rätt till 
radering. En begäran om radering ska göras skriftligen hos den person-
uppgiftsansvarige och vara undertecknad av den registrerade själv. 
Om begäran innefattar radering av sådana uppgifter som avses i 9 § 
första stycket 7 ska detta särskilt anges. 
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Den personuppgiftsansvarige ska inom två månader från det att 
begäran gjordes radera uppgifterna i enlighet med begäran och sända 
den registrerade en bekräftelse på att så har skett. Om den enskilde 
inte har begärd radering även av uppgifter som avses i 9 § första 
stycket 7 ska en kopia på dessa uppgifter bifogas bekräftelsen med en 
påminnelse om att den enskilde har rätt att begära att även få dem 
raderade. 
 
Bestämmelsen om utplåning av uppgifter har anpassats till data-
skyddsförordningen på så sätt att första meningen i paragrafen er-
satts med en inledande upplysning om att det i artikel 17 i dataskydds-
förordningen finns bestämmelser om rätt till radering. En språklig 
anpassning har också skett genom att begreppet utplåna genom-
gående ersatts med begreppet radera. I övrigt har bestämmelsen 
innehållsmässigt behållits. Rubriken före denna paragraf ändras 
även så att begreppet utplåning ersätts med radering.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.3.3. 

18.4 Förslaget till lag om ändring av lagen 
(1999:353) om rättspsykiatriskt 
forskningsregister 

Förhållandet till annan dataskyddsreglering 

2 § 

Vid behandling av personuppgifter för det rättspsykiatriska forsk-
ningsregistret kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning), nedan kallad dataskyddsförordningen. 
 
I paragrafen anges att lagen innehåller bestämmelser som kom-
pletterar EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddsförordningen är 
direkt tillämplig i varje medlemsstat. I vissa avseenden förutsätter 
eller tillåter dataskyddsförordningen emellertid att Sverige inför 
bestämmelser som kompletterar förordningen, antingen i form av 
preciseringar eller i form av undantag. Detta gäller bl.a. vid behand-
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ling av personuppgifter för forskningsändamål. Lagen innehåller 
vid sidan av den föreslagna dataskyddslagen kompletterande be-
stämmelser för behandling av personuppgifter för det rättspsykia-
triska forskningsregistret.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.4.3. 

2 a § 

Lagen (2018:xx) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning (dataskyddslagen) gäller vid behandling av person-
uppgifter för det rättspsykiatriska forskningsregistret, om inte annat 
följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
denna lag eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning. 
 
Paragrafen, som är ny, anger lagens förhållande till dataskydds-
lagen. Dataskyddslagen kommer att innehålla bestämmelser som 
kompletterar dataskyddsförordningen på ett generellt plan. Be-
stämmelsen innebär att om denna lag innehåller bestämmelser som 
avviker från vad som anges i dataskyddslagen ska de bestämmelserna 
ha företräde framför dataskyddslagen.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.4.3 

12 § 

När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rätts-
psykiatriska forskningsregistret ska Rättsmedicinalverket lämna den 
registrerade information om behandlingen.  

Utöver vad som framgår av artikel 14 i dataskyddsförordningen 
ska informationen innehålla upplysningar om 

1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behand-
lingen, 

2. bestämmelserna i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
om den registrerades rätt till skadestånd, samt 

3. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande 
av uppgifter på medium för automatiserad behandling och bevarande 
av uppgifter som gäller för behandlingen. 
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Bestämmelsen som reglerar vilken information som ska lämnas till 
den registrerade har anpassats till dataskyddsförordningen på så sätt 
att de punkter som har sin motsvarighet i dataskyddsförordningen 
har tagits bort och det i bestämmelsen enbart anges vilken informa-
tion som ska lämnas utöver vad som framgår av artikel 14 i data-
skyddsförordningen, som blir direkt tillämplig när dataskydds-
förordningen träder i kraft. Hänvisningen till personuppgiftslagen 
har ersatts med en hänvisning till dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen.  

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.4.3. 
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Kommittédirektiv 2016:65 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 

Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 

Sammanfattning 

Under våren 2016 beslutades inom EU en förordning som är en ny 
generell reglering för personuppgiftsbehandling inom unionen. 
Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) har i uppdrag att föreslå an-
passningar och kompletterande författningsbestämmelser på gene-
rell svensk nivå. En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en 
kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamåls-
enlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål sam-
tidigt som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter. 

Utredaren ska bl.a. 

 analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forsk-
ningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den gene-
rella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå, 

 analysera vilka anpassningar av lagen (2003:460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor som behöver göras, 

 i ett första skede analysera vilka anpassningar som behöver göras 
av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv 
och miljö betyder för människors hälsa och lagen (1999:353) 
om rättspsykiatriskt forskningsregister inför att dataskyddsför-
ordningen ska börja tillämpas och i ett andra skede föreslå lång-
siktiga regleringar av forskningsdatabaser, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 
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Uppdragen i de två första punkterna och uppdraget att analysera 
vilka anpassningar som behöver göras av de i tredje punkten 
nämnda lagarna inför att dataskyddsförordningen ska börja tilläm-
pas och förslag till behövliga författningsförslag i dessa delar ska 
delredovisas senast den 1 juni 2017. Uppdraget i övrigt ska slut-
redovisas senast den 8 december 2017. 

Nuvarande regleringar av betydelse för behandling 
av personuppgifter för forskningsändamål 

EU:s dataskyddsdirektiv och personuppgiftslagen 

Den allmänna regleringen om behandling av personuppgifter inom 
EU finns i dag i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avse-
ende på behandling av personuppgifter och om behandling av det 
fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Direktivet 
syftar till att garantera en hög och i alla medlemsstater likvärdig 
skyddsnivå när det gäller enskilda personers fri- och rättigheter 
med avseende på behandling av personuppgifter och att främja ett 
fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstaterna i EU. 

Dataskyddsdirektivet har genomförts i svensk rätt huvudsakligen 
genom personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Bestäm-
melserna i PUL har till syfte att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

PUL följer i princip dataskyddsdirektivets struktur och inne-
håller i likhet med direktivet bestämmelser om bl.a. personupp-
giftsansvar, grundläggande krav för behandling av personuppgifter, 
information till den registrerade, skadestånd och straff. Ett av de 
grundläggande kraven för behandling av personuppgifter är enligt 
10 § d PUL att personuppgifter inte får behandlas för något ända-
mål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in. 
En viktig princip som framgår av andra stycket i denna paragraf är 
emellertid att behandling av personuppgifter för historiska, statis-
tiska eller vetenskapliga ändamål inte ska anses oförenlig med de 
ändamål för vilka uppgifterna samlades in. 

PUL är tillämplig även utanför EU-rättens område och gäller 
både för myndigheter och enskilda som behandlar personuppgifter. 
Lagen är subsidiär, vilket innebär att dess bestämmelser inte ska 
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tillämpas om det finns avvikande bestämmelser i en annan lag eller 
förordning. 

Regeringsformen och kravet på lagreglering 
för viss personuppgiftsbehandling 

Enligt regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna 
är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om 
det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning 
av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 §). Begränsningar 
av denna fri- och rättighet får enligt 2 kap. 20 § första stycket under 
vissa förutsättningar göras genom lag. 

Etikprövningslagen och dess förhållande till personuppgiftslagen 

För forskning som utförs i Sverige och som avser människor krävs 
normalt etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor (etikprövningslagen). Lagen inne-
håller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser män-
niskor och biologiskt material från människor och om samtycke till 
sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda män-
niskan och respekten för människovärdet vid forskning (1 §). Etik-
prövningslagen ska tillämpas på forskning som innefattar behand-
ling av känsliga personuppgifter enligt 13 § PUL och personupp-
gifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövan-
den enligt 21 § PUL (3 §). Lagen ska därutöver tillämpas bl.a. på 
forskning som avser studier på biologiskt material som har tagits 
från en levande människa och kan härledas till denna människa och 
forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa 
eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medi-
cinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna 
människa (4 §). Den forskning som lagen omfattar får utföras bara 
om den har godkänts vid en etikprövning. Forskning får godkännas 
bara om de risker som den kan medföra för försökspersonernas 
hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskap-
liga värde (9 §). Forskningen får innefatta behandling av sådana 
personuppgifter som avses i 3 § bara om behandlingen har godkänts 
vid etikprövningen. 
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I samband med att etikprövningslagen trädde i kraft 1 januari 
2004 anpassades regleringen av behandling av känsliga personupp-
gifter för forskningsändamål i PUL till regleringen i etikprövnings-
lagen. Enligt 19 § PUL får känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter 
som rör hälsa, behandlas för forskningsändamål om behandlingen 
godkänts enligt etikprövningslagen. Detsamma gäller enligt 21 § upp-
gifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter. En behandling av 
personuppgifter som inte omfattas av nämnda bestämmelser kräver 
således inte något godkännande enligt etikprövningslagen, men be-
stämmelserna i PUL gäller för behandlingen. 

EU:s dataskyddsförordning 

Europaparlamentet och rådet har under våren 2016 antagit en ny 
förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning). Förordningen, nedan kallad data-
skyddsförordningen, ska tillämpas från och med den 25 maj 2018. 
Det huvudsakliga syftet med förordningen är att ytterligare har-
monisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för att för-
bättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll 
över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen är direkt tillämp-
lig i medlemsstaterna. Den både förutsätter och möjliggör kom-
pletterande nationella bestämmelser av olika slag. Det finns ett 
förhållandevis stort utrymme att behålla eller införa särregleringar 
för sådan personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet, 
utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse eller behandla uppgifter 
i samband med myndighetsutövning. 

Dataskyddsförordningen kommer att utgöra grunden för gene-
rell personuppgiftsbehandling inom EU. Genom förordningen 
upphävs det nu gällande dataskyddsdirektivet med verkan från den 
25 maj 2018, vilket innebär bl.a. att PUL måste upphävas. 

En särskild utredare fick den 25 februari 2016 regeringens (Justitie-
departementets) uppdrag att bl.a. föreslå de anpassningar och kom-
pletterande författningsbestämmelser på generell svensk nivå som 
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dataskyddsförordningen ger anledning till. I uppdraget ingår att 
lämna förslag till upphävande av den nuvarande generella person-
uppgiftsregleringen (dir. 2016:15). Utredningen har tagit sig namnet 
Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04). I utredningens uppdrag ingår 
bl.a. att analysera om det behövs kompletterande bestämmelser 
som ger ett generellt stöd för myndigheters och andra organs be-
handling av personuppgifter och överväga vilka kompletterande 
bestämmelser om undantag från förbudet att behandla känsliga 
personuppgifter som bör finnas i den generella regleringen. Det ingår 
också i utredningens uppdrag att analysera vilka kompletterande 
bestämmelser om myndigheters bevarande av allmänna handlingar, 
användning av uppgifter i dessa och överlämnande av arkivmaterial 
till en arkivmyndighet som behövs i den generella regleringen samt 
analysera vilka övriga kompletterande bestämmelser om behandling 
av personuppgifter för arkivering i allmänhetens intresse samt för 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska 
ändamål som bör finnas i den generella regleringen. I uppdraget ingår 
inte att se över eller lämna förslag till förändringar av sådan sektors-
specifik reglering om behandling av personuppgifter som bl.a. finns 
i de särskilda registerförfattningarna. 

Uppdraget att undersöka vilken nationell kompletterande 
reglering av behandling av personuppgifter 
för forskningsändamål som kan behövas 

Vissa bestämmelser i dataskyddsförordningen berör särskilt förut-
sättningarna för att behandla personuppgifter för bl.a. vetenskap-
liga eller historiska forskningsändamål. Artikel 5 med principer för 
behandling av personuppgifter, artikel 6 om när behandling av per-
sonuppgifter är laglig, artikel 9 med reglering av behandling av 
särskilda kategorier av personuppgifter, artikel 12–20 om den regi-
strerades rättigheter och artikel 89 med särskilda bestämmelser för 
behandling av personuppgifter för bl.a. vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål är särskilt viktiga. 

Med behandling av personuppgifter för forskningsändamål avses 
nedan behandling av personuppgifter för vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål, vilka är de begrepp som används i data-
skyddsförordningen. 
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Vilken särskild rättslig reglering behövs för personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål? 

När dataskyddsförordningen träder i kraft kommer möjliga grunder 
för behandling av personuppgifter för forskningsändamål huvud-
sakligen att vara antingen att den registrerade har lämnat sitt sam-
tycke till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller 
flera specifika ändamål enligt artikel 6.1(a) eller att behandlingen är 
nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt 
artikel 6.1(e). 

När det gäller samtycke kan det behöva analyseras vilka slutsatser 
som bör dras av det som anges i beaktandesats 43 i dataskydds-
förordningen. Där anges att för att säkerställa att ett samtycke 
lämnas frivilligt bör det inte utgöra giltig rättslig grund för behand-
ling av personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande 
ojämlikhet mellan den registrerade och den personuppgiftsansva-
rige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndig-
het och det därför är osannolikt att samtycket lämnats frivilligt när 
det gäller alla förhållanden som denna särskilda situation omfattar. 

Artikel 6.2 ger medlemsländerna rätt att i nationell rätt behålla 
eller införa specifika bestämmelser för att anpassa tillämpningen av 
bestämmelserna för att efterleva bl.a. artikel 6.1(e), dvs. den bestäm-
melse som anger att personuppgifter får behandlas om behandlingen 
är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse. 
Medlemsländerna får närmare fastställa specifika krav för uppgifts-
behandlingen och andra åtgärder för att säkerställa en laglig och rätt-
vis behandling, bl.a. för behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål. 

Enligt artikel 6.3 ska grunden för den behandling av personupp-
gifter som avses i bl.a. artikel 6.1 (e) fastställas i unionsrätten eller 
en medlemsstats nationella rätt. Denna rättsliga grund kan inne-
hålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av be-
stämmelserna i dataskyddsförordningen, bland annat de allmänna 
villkor som ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling 
av uppgifter, vilken typ av uppgifter som ska behandlas, berörda 
registrerade, till vilka uppgifterna får lämnas ut och för vilka ända-
mål, ändamålsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling 
och förfaranden för behandling, inbegripet åtgärder för att tillför-
säkra en laglig och rättvis behandling, däribland för behandling i 
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andra särskilda situationer vid behandling enligt kapitel IX (bl.a. 
forskningsändamål). Den nationella lagstiftningen måste uppfylla 
ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima 
mål som eftersträvas. 

I dag sker behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
med stöd av bestämmelser i PUL. När personuppgifter behandlas 
för forskningsändamål sker det normalt med stöd av samtycke av 
den registrerade eller, när det sker utan samtycke, med stöd av att 
forskningen anses vara en arbetsuppgift av allmänt intresse och att 
behandlingen är nödvändig för att denna arbetsuppgift ska kunna 
utföras enligt 10 § d i PUL. Denna paragraf i PUL motsvaras av 
artikel 6.1(e) i dataskyddsförordningen. Artikel 6.3 anger att grun-
den för behandling av personuppgifter enligt bl.a. 6.1(e) ska fast-
ställs i unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt. Data-
skyddsutredningen ska analysera om det behövs kompletterande 
bestämmelser som ger ett generellt stöd för myndigheters och 
andra organs behandling av personuppgifter och lämna behövliga 
och lämpliga författningsförslag. När det gäller behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål behövs det en analys av vilken 
reglering på nationell nivå som är möjlig och kan behövas utöver 
den generella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att 
föreslå för att säkerställa att behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt samti-
digt som den registrerades fri- och rättigheter skyddas. 

Utredaren ska därför 

 undersöka vilken reglering av personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den 
generella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att före-
slå, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 

Vilket behov av skyddsåtgärder finns vid personbehandling  
för forskningsändamål? 

I och med att dataskyddsförordningen träder i kraft kommer ett 
krav på att behandling av personuppgifter för bl.a. forsknings-
ändamål ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för den registre-
rades fri- och rättigheter att gälla enligt artikel 89.1. Skyddsåtgär-
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derna ska garantera att tekniska och organisatoriska åtgärder har 
införts för att se till att särskilt principen om uppgiftsminimering 
iakttas. Dessa åtgärder får inbegripa pseudonymisering, dvs. be-
handling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personupp-
gifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att 
kompletterande uppgifter används, under förutsättning att ända-
målen med behandlingen kan uppfyllas på det sättet. När dessa ända-
mål kan uppfyllas genom vidarebehandling av uppgifter som inte 
medger eller inte längre medger identifiering av de registrerade ska 
dessa ändamål uppfyllas på det sättet. Det krävs därför en analys av 
vilka skyddsåtgärder som bör gälla vid behandling av personuppgif-
ter för forskningsändamål och hur åtgärderna bör vara utformade 
för att ge ändamålsenliga möjligheter att använda personuppgifter 
för forskning. Tänkbara skyddsåtgärder kan exempelvis vara etik-
prövning eller organisatoriska eller tekniska åtgärder såsom pseudo-
nymisering eller användning av kodnycklar. 

Det finns anledning att i detta sammanhang överväga om etik-
prövning av forskning liksom i dag enbart ska tillämpas på forsk-
ning som innefattar behandling av sådana personuppgifter som om-
fattas av ett särskilt skydd i 19 och 21 §§ PUL eller om ordningen 
med etikprövning bör utvidgas till att gälla all behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål. Om etikprövning även fortsätt-
ningsvis ska göras enbart när forskningen innefattar sådana person-
uppgifter som omfattas av ett särskilda skyddsregler i förhållande 
till andra personuppgifter i dataskyddsregleringen, behöver det 
övervägas om andra lämpliga skyddsåtgärder ska tillämpas när det 
är fråga om behandling av andra personuppgifter för forsknings-
ändamål. Utredarens ställningstagande i dessa frågor kan medföra 
behov av ändringar i etikprövningslagen. Ett alternativ är att reglera 
frågorna i en annan författning som kompletterar bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och den nationella reglering på nationell 
nivå som Dataskyddsutredningen ska föreslå. 

Det behöver också analyseras vilka andra ändringar som behöver 
göras i etikprövningslagen med anledning av dataskyddsförord-
ningen och den generella reglering som Dataskyddsutredningen 
kommer att föreslå. 
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Utredaren ska därför 

 lämna förslag på sådana lämpliga skyddsåtgärder för den regi-
strerades fri- och rättigheter som behandling av personuppgifter 
för forskningsändamål ska omfattas av, 

 överväga om kravet på etikprövning ska utvidgas till att gälla all 
behandling av personuppgifter för forskningsändamål och vilka 
skyddsåtgärder som annars bör gälla vid behandling för forsk-
ningsändamål av sådana personuppgifter som inte omfattas av 
etikprövningslagen, 

 se över vilka anpassningar av etikprövningslagen i övrigt som 
behövs med anledning av dataskyddsförordningen och den gene-
rella reglering Dataskyddsutredningen ska föreslå, och 

 lämna behövliga författningsförslag. 

Närmare om känsliga personuppgifter och uppgifter 
om lagöverträdelser 

Liksom i det nu gällande dataskyddsdirektivet och 13 § PUL finns 
det i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen ett principiellt förbud 
mot att behandla särskilda kategorier av personuppgifter. I PUL 
används begreppet känsliga personuppgifter för sådana uppgifter. 
Med särskilda kategorier av personuppgifter avses personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening liksom 
behandling av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att 
entydigt identifiera en person eller uppgifter som rör hälsa, sexualliv 
eller sexuell läggning. Förbudet är förenat med en rad viktiga undan-
tag som fastställs i artikel 9.2–9.5. Enligt artikel 9.2 (j) i dataskydds-
förordningen gäller inte förbudet mot behandling av dessa särskilda 
kategorier av personuppgifter om behandlingen är nödvändig för 
arkivändamål av allmänt intresse eller för vetenskapliga och histo-
riska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med 
artikel 89.1 på grundval av unionslagstiftning eller en medlemsstats 
lagstiftning. Denna lagstiftning ska stå i proportion till det efter-
strävade syftet, vara förenlig med det väsentliga innehållet i rätten 
till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda 
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åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättig-
heter och intressen. 

Som nämnts tidigare finns det i PUL vissa undantagsbestämmel-
ser från förbudet mot att behandla känsliga personuppgifter. Enligt 
13 § PUL får känsliga personuppgifter behandlas om den registre-
rade har lämnat sitt samtycke och enligt 19 § andra stycket PUL får 
känsliga personuppgifter behandlas för forskningsändamål om be-
handlingen godkänts enligt etikprövningslagen. I direktiven för 
Dataskyddsutredningen konstateras att den möjlighet som finns 
enligt dataskyddsförordningen att göra undantag för förbudet i 
stor utsträckning kommer att utnyttjas genom sektorsspecifik lag-
stiftning men att utgångspunkten bör vara att det även i fortsätt-
ningen kommer att behövas vissa bestämmelser i den generella regler-
ingen om undantag från förbudet att behandla känsliga personupp-
gifter av det slag som i dag finns i PUL. Dataskyddsutredningen 
ska därför överväga vilka undantag från förbudet som bör finnas i 
den generella regleringen. 

Även behandling av personuppgifter om lagöverträdelser och 
liknande uppgifter, som idag regleras i 21 § PUL, kommer enligt 
art. 10 i dataskyddsförordningen att vara föremål för särskilda be-
gränsningar. Enligt den artikeln får behandling av personuppgifter 
som rör fällande domar i brottmål och överträdelser endast utföras 
under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt 
unionsrätten eller medlemstaternas nationella rätt, där lämpliga 
skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. 
Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast 
föras under kontroll av en myndighet. Dataskyddsutredningen har i 
uppdrag att anlysera i vilken utsträckning det bör införas regler i 
den kompletterande generella regleringen som tillåter behandling 
av uppgifter om lagöverträdelser som inte sker under kontroll av en 
officiell myndighet. 

Det behöver analyseras om det utöver dataskyddsförordningen 
och de bestämmelser Dataskyddsutredningen kommer att föreslå 
finns ett behov av kompletterande bestämmelser om behandling av 
känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser och lik-
nande uppgifter för forskningsändamål och vilka bestämmelser om 
lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades 
grundläggande rättigheter och intressen en sådan reglering bör 
innehålla. Tänkbara sådana skyddsåtgärder kan exempelvis vara etik-
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prövning eller organisatoriska eller tekniska åtgärder såsom pseudo-
nymisering eller användning av kodnycklar. 

Utredaren ska därför 

 analysera om det, utöver den generella reglering som Dataskydds-
utredningen kommer att föreslå och de förslag som utredaren i 
övrigt kan komma att lämna, finns ett behov av bestämmelser 
som reglerar behandling av känsliga personuppgifter och upp-
gifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter för forsknings-
ändamål och vilka bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgär-
der för att säkerställa den registrerades grundläggande rättig-
heter och intressen en sådan reglering bör innehålla, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 

Bör det göras undantag från huvudreglerna om den registrerades 
rättigheter för personuppgiftsbehandling för forskningsändamål? 

Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga och historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål får det enligt artikel 89.2 
i dataskyddsförordningen i unionslagstiftningen eller medlemsstat-
ernas lagstiftning föreskrivas om undantag från den registrerades 
rättigheter i artiklarna 15, 16, 18 och 21 med förbehåll för att så-
dana lämpliga skyddsåtgärder tillämpas som behandling av person-
uppgifter för dessa ändamål ska omfattas av enligt första punkten i 
artikeln. De nämnda artiklarna handlar om den registrerades rätt till 
tillgång till uppgift om personuppgifter som rör honom eller henne 
och som behandlas, rätt till rättelse av personuppgifter, rätt till be-
gränsning av behandling av personuppgifter och rätt att göra invänd-
ning mot behandling av personuppgifter. Undantag får bara göras i 
den utsträckning det är sannolikt att de aktuella rättigheterna skulle 
göra det omöjligt eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ända-
målen med behandlingen och sådana undantag krävs för att uppnå 
dessa ändamål. 

I direktiven till Dataskyddsutredningen konstateras att behovet 
av undantag med stöd av artikel 89.2 (vilken i ett utkast till data-
skyddsförordningen och i direktiven till Dataskyddsutredningen 
numrerades 83.2) i stor utsträckning aktualiseras i sektorsspecifik 
lagstiftning. Samtidigt framhålls att en ändamålsenlig behandling av 
personuppgifter för bl.a. vetenskapliga och historiska forsknings-
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ändamål behöver garanteras, samtidigt som skyddet för den regi-
strerades fri- och rättigheter beaktas. Utgångspunkten bör enligt 
direktiven vara att vissa grundläggande bestämmelser, liknande de 
som finns i personuppgiftslagen, behöver tas in i den generella 
regleringen som ska komplettera dataskyddsförordningen. Data-
skyddsutredningen ska därför analysera vilka övriga komplette-
rande bestämmelser om behandling av personuppgifter för bl.a. 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål som bör finnas i 
den generella regleringen och lämna lämpliga författningsförslag. 

Det är av stor vikt att bestämmelserna som reglerar behandling 
av personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål ger goda förutsättningar för behandling av personuppgif-
ter för dessa ändamål, samtidigt som behovet av skydd för den regi-
strerades fri- och rättigheter beaktas för att upprätthålla förtroen-
det för integritetsskyddet i samband med forskning bland dem som 
ställer upp och deltar i forskningsprojekt. Det behöver mot denna 
bakgrund analyseras om det utöver den generella reglering på 
nationell nivå som Dataskyddsutredningen ska föreslå finns ett 
behov av undantag från de bestämmelser i dataskyddsförordningen 
som reglerar den registrerades rättigheter vid behandling av per-
sonuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
och hur sådana undantag i så fall bör utformas. 

Utredaren ska därför 

 analysera om det utöver den generella reglering som Dataskydds-
utredningen ska föreslå finns ett behov av undantag från den 
registrerades rättigheter enligt artiklarna 15, 16, 18 och 21 vid 
behandling av personuppgifter för vetenskapliga och historiska 
forskningsändamål och lämna förslag till hur sådana undantag i 
så fall bör utformas, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 

Uppdraget att föreslå regleringar för forskningsdatabaser 

Det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning 

En särskild utredare fick i januari 2013 i uppdrag att undersöka för-
utsättningarna för att bedriva registerbaserad forskning och lämna 
förslag bl.a. i syfte att göra det möjligt att på ett integritetssäkert 
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sätt samla in personuppgifter till register som förs för uttryckligt 
angivna forskningsändamål samt till longitudinella studier som 
håller sig inom ramen för sådana ändamål. Vid utformningen av 
förslagen skulle utredaren göra en avvägning mellan forskningens 
behov av tillgång till uppgifter och den enskildes rätt till personlig 
integritet. Utredningen tog sig namnet Registerforskningsutred-
ningen (U 2013:01). 

I betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 
2014:45) konstaterar utredaren att regering och riksdag i några fall 
har stiftat särskilda lagar för att möjliggöra forskningsdatabaser. 
Bland dessa kan nämnas lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt 
forskningsregister och lagen (2013:794) om vissa register för forsk-
ning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Dessutom 
finns det inom vissa myndigheter, t.ex. Institutet för arbetsmark-
nads- och utbildningspolitisk utvärdering och Statistiska Central-
byrån, några databaser som helt eller delvis används för forskning. 
Enligt en inventering som gjorts på uppdrag av Vetenskapsrådet 
finns ytterligare ett femtiotal forskningsdatabaser i Sverige. 

I betänkandet lämnade utredaren ett förslag till lag om forsk-
ningsdatabaser. Lagen ska ge stöd för statliga universitet eller hög-
skolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och andra stat-
liga myndigheter som har i uppdrag att bedriva forskning att utföra 
behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser. Med forsk-
ningsdatabas avses en infrastruktur som ska kunna användas av 
flera olika forskare, från olika universitet och högskolor och inom 
olika discipliner, i framtida forskningsprojekt. I den föreslagna lagen 
finns det vissa generella regler för forskningsdatabaser och för varje 
databas ska det finnas en särskild förordning som reglerar t.ex. 
ändamål och innehåll. Utredningens betänkande har remitterats. 

Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö be-
tyder för människors hälsa tillkom för att ge ett tydligt rättsligt 
stöd för statliga universitet och högskolor att med den enskildes 
uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i syfte att skapa 
underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder 
för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och 
för människors hälsa i övrigt. Lagens giltighet tidsbegränsades i av-
vaktan på beredningen av den översyn av förutsättningarna för 
registerbaserad forskning som gjordes av Registerforskningsutred-
ningen. Efter förlängning gäller lagen till och med den 31 december 
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2017. I och med att ny lagreglering med anledning av förevarande 
utredningsarbete inte kommer att kunna vara på plats till nämnda 
datum har regeringen för avsikt att lämna förslag om ytterligare 
förlängning av lagens giltighetstid. 

En vidare beredning av Registerforskningsutredningens förslag 
måste göras med beaktande av remissinstansernas synpunkter. Med 
anledning av att dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i 
medlemsstaterna krävs också en analys av om förslaget till lag om 
forskningsdatabaser är förenligt med dataskyddsförordningen och 
vilka anpassningar av förslaget som kan krävas till förordningen och 
den generella reglering som Dataskyddsutredningen ska föreslå. 

När det gäller registerforskning är beaktandesats 33 i dataskydds-
förordningen av intresse. I denna beaktandesats, som infördes med 
svenskt stöd, konstateras att det ofta inte är möjligt att fullt ut 
identifiera syftet med en behandling av personuppgifter för veten-
skapliga forskningsändamål i samband med insamlingen av uppgifter. 
Den registrerade bör därför kunna ge sitt samtycke till vissa områ-
den för vetenskaplig forskning, när vedertagna etiska standarder för 
vetenskaplig forskning iakttas. Registrerade bör ha möjlighet att 
endast lämna sitt samtycke till vissa forskningsområden eller delar 
av forskningsprojekt i den utsträckning det avsedda syftet medger 
detta. 

Då det är kort tid till dess att dataskyddsförordningen ska börja 
tillämpas och någon generell reglering av forskningsdatabaser inte 
kommer att kunna vara på plats då dataskyddsförordningen börjar 
tillämpas, behöver det i ett första skede analyseras vilka anpassningar 
till dataskyddsförordningen och den generella reglering Data-
skyddsutredningen kommer att föreslå, som behöver göras i lagen 
om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för 
människors hälsa till dess att dataskyddsförordningen ska börja 
tillämpas. 

Utredaren ska därför 

 föreslå behövliga anpassningar i lagen om vissa register för forsk-
ning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa inför att 
dataskyddsförordningen ska börja tillämpas, och 

 föreslå långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser. 
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Lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister 

Rättsmedicinalverket (RMV) är personuppgiftsansvarigt för ett 
rättspsykiatriskt forskningsregister. Registret får användas för två 
ändamål, dels behandling av personuppgifter för forskning inom 
rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts 
enligt etikprövningslagen, dels för RMV:s uppföljning, utvärdering 
och kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättpsykiatrin (utveck-
lingsarbete). Registret regleras i en särskild lag, lagen (1999:353) 
om rättspsykiatriskt forskningsregister. Enligt lagen får registret 
endast innehålla uppgifter om en person för vilken ett rättspsykia-
triskt utlåtande eller ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om sär-
skild personutredning i brottmål har utfärdats. Lagen innehåller en 
uppräkning av vilka uppgifter om personerna som får registreras. 

Endast RMV får ha direktåtkomst till uppgifter i det rätts-
psykiatriska forskningsregistret. Socialstyrelsen, Kriminalvården 
respektive Statens institutionsstyrelse ska lämna uppgifter till regist-
ret. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmel-
ser om sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur det 
rättspsykiatriska forskningsregistret (24 kap. 2 §). I rapporten Ett 
nytt författningsstöd för Rättsmedicinalverkets behandling av per-
sonuppgifter, m.m. (Ju2013/08833/Å) redovisar RMV en översyn 
av myndighetens behandling av personuppgifter. I rapporten fram-
hålls att lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister inte ger ett 
adekvat stöd för den rättspsykiatriska forskningen. Anledningen är 
enligt RMV bl.a. att rättspsykiatrins nuvarande frågeställningar inte 
låter sig besvaras med stöd av de begränsade data som får registre-
ras i registret. Det har därför ifrågasatts om lagen bör vara kvar i sin 
nuvarande utformning. 

I den proposition som ligger till grund för lagen om rättspsykia-
triskt forskningsregister uttalade regeringen att behovet av forsk-
nings- och utvecklingsarbete inom rättspsykiatrin är stort. Reger-
ingen konstaterade att det behövs ökade kunskaper om bl.a. effek-
terna av vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare. 
Många problemställningar är outforskade och kräver grundläggande 
forskning (prop. 1998/99:72 s. 26 f.). 

För att genomföra sådan angelägen forskning på området krävs 
tillgång till databaser med systematiserade personuppgifter om 
många individer. Samtidigt innehåller rättspsykiatriskt forsknings-
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register uppgifter av mycket integritetskänslig natur och forsk-
ningsbehoven måste hela tiden vägas mot respekten för den enskil-
des personliga integritet. En utgångspunkt måste vara att endast de 
uppgifter som är nödvändiga bör få förekomma i ett sådant register 
och att de endast bör få användas i ett sammanhang som har ett 
verkligt samhällsintresse. 

Med anledning av att dataskyddsförordningen blir direkt tillämp-
lig i medlemsstaterna måste en sådan reglering som det bedöms 
finnas behov av också vara anpassad till dataskyddsförordningen 
och till den generella reglering som Dataskyddsutredningen kom-
mer att föreslå. Då det är kort tid till dess att dataskyddsförord-
ningen ska börja tillämpas och någon generell reglering av forsk-
ningsdatabaser inte kommer att kunna vara på plats då dataskydds-
förordningen börjar tillämpas behöver det i ett första skede analy-
seras vilka anpassningar till dataskyddsförordningen och den gene-
rella reglering Dataskyddsutredningen kommer att föreslå, som 
behöver göras av lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister till 
dess att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas. 

Utredaren ska därför 

 undersöka hur lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister an-
vänds i dag, 

 föreslå behövliga anpassningar av lagen om rättspsykiatriskt 
forskningsregister inför att dataskyddsförordningen ska börja 
tillämpas, 

 analysera om det långsiktigt finns ett behov av en särskild regler-
ing av ett rättspsykiatriskt forskningsregister och, om så bedöms 
vara fallet, hur en sådan reglering i så fall bör utformas, och 

 lämna behövliga författningsförslag. 

En lag om Nationella biobanksregistret 

Lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (bio-
bankslagen) trädde i kraft 2003. Lagen tillkom för att, med respekt för 
den enskilda människans integritet, reglera hanteringen av human-
biologiskt material som tagits från framför allt patienter inom hälso- 
och sjukvården. Socialstyrelsen har påpekat att biobankslagen är 
svår att tillämpa och att lagen har lett till ökad administration i den 
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kliniska hälso- och sjukvården. Regeringen har beslutat att bio-
bankslagen ska bli föremål för en genomgripande översyn. Utred-
ningen En ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04) har 
bl.a. i uppdrag att se över biobankslagen och andra angränsande 
författningar som har betydelse på området. Syftet med utredningen 
är att anpassa lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och 
förbättrar förutsättningarna för användning av prover och uppgif-
ter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och 
forskningens behov. 

Enligt biobankslagen är en biobank biologiskt material (s.k. 
vävnadsprover) från en eller flera människor som samlas och beva-
ras tills vidare eller för en bestämd tid och vars ursprung kan här-
ledas till den eller de människor från vilka materialet härrör. De 
personuppgifter som är kopplade till vävnadsproverna i en biobank 
ingår inte i begreppet biobank och omfattas som huvudregel inte av 
lagen. Regleringen i denna del finns främst i PUL och i patientdata-
lagen (2008:355). 

Svenska biobanksregistret är landstingens gemensamma register 
över sparade vävnadsprover tagna inom vården. Registret som sedan 
2009 förvaltas av ett landstingsägt bolag är fortfarande i en upp-
byggnadsfas. Syftet med registret är att underlätta administration 
såsom hantering av provgivares samtycken och spårbarhet av prover. 
För att skapa ett nationellt register som kan nyttjas för de tänkta 
syftena krävs särskild rättslig reglering. 

I Registerforskningsutredningens betänkande föreslogs att Social-
styrelsen ska vara personuppgiftsansvarig för Svenska biobanks-
registret och att det ska regleras i en särskild lag, lagen om Natio-
nella biobanksregistret. Lagförslaget innehåller bl.a. bestämmelser 
om förhållandet till PUL, den registrerades inställning till person-
uppgiftsbehandling, ändamålet med behandlingen, vilka uppgifter 
registret får innehålla och vilken information som ska lämnas till 
den registrerade. Enligt förslaget ska det vara frivilligt för vård-
givare att lämna uppgifter till registret, men ett krav på registrering 
bör införas på sikt. Vidare föreslog utredaren att det bör finnas en 
möjlighet för andra huvudmän än vårdgivare att registrera sina upp-
gifter i det nationella registret. 

Utredningen bedömde dock att frågan om hur ett krav på upp-
giftslämnande för vårdgivare och frågan om de närmare förutsätt-
ningarna för att andra biobanker ska kunna registrera uppgifter i 
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registret behöver utredas närmare. Dessa frågor ingår i uppdraget för 
utredningen En ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04). 

En vidare beredning av Registerforskningsutredningens förslag 
måste göras med beaktande av remissinstansernas synpunkter. Med 
anledning av att dataskyddsförordningen blir direkt tillämplig i 
medlemsstaterna krävs också en analys av vilka anpassningar av 
förslaget som kan krävas till dataskyddsförordningen och den kom-
pletterande generella reglering som Dataskyddsutredningen ska före-
slå. 

Utredaren ska därför 

 lämna förslag till en reglering av Nationella biobanksregistret. 

Uppdraget att analysera om det behövs ett förstärkt skydd 
för uppgifter om avlidna i forensisk forskning 

Etikprövningslagen blir i vissa fall tillämplig när forskningen rör 
avlidna personer. Lagen är bl.a. tillämplig på forskning som innebär 
ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på 
biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en 
avliden människa och kan härledas till denna människa. Då uppgif-
ter om avlidna personer behandlas för forskningsändamål kan 
forskningen i vissa fall behöva prövas enligt etikprövningslagen. 
Enligt 3 § PUL avses med personuppgifter all slags information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i 
livet. Uppgifter om en avliden är alltså inte personuppgifter enligt 
PUL. Om sådana uppgifter direkt eller indirekt kan hänföras till 
levande personer är dock PUL tillämplig. Dataskyddsförordningen 
gäller inte behandling av uppgifter om avlidna personer. Medlems-
staterna får enligt förordningen fastställa bestämmelser för behand-
lingen av uppgifter om avlidna personer. 

I vissa registerförfattningar finns det ett uttryckligt skydd för 
uppgifter om avlidna, exempelvis patientdatalagen (2008:355) och 
lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet. I den tidigare nämnda rapporten från 
RMV anser myndigheten att integritetsskyddet för uppgifter om 
avlidna personer i forskning bör ses över. Det kan därför vara lämp-
ligt att närmare undersöka om vissa uppgifter om avlidna behöver 
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ett särskilt skydd när uppgifterna behandlas inom ramen för foren-
sisk forskning. 

Utredaren ska 

 kartlägga vilket skydd som finns för sådana uppgifter om avlidna 
som hanteras inom forensisk forskning, 

 analysera och ta ställning till om det finns behov av att stärka 
skyddet för uppgifter om avlidna inom forensisk forskning, och 

 vid behov föreslå de författningsändringar som behövs. 

Uppdraget att se över förfarandereglerna i etikprövningslagen 

I Registerforskningsutredningens betänkande Unik kunskap genom 
registerforskning (SOU 2014:45) föreslogs en möjlighet till enklare 
förfarande vid etikprövning när det gäller forskning som endast 
innefattar behandling av personuppgifter som hämtats från myndig-
hetsregister och som inte genom namn, annan identitetsbeteckning 
eller liknande förhållande är direkt hänförliga till den enskilde. Dessa 
skulle enligt förslaget kunna behandlas betydligt enklare eftersom 
risken för intrång i den enskildes integritet vid denna typ av person-
uppgiftsbehandling är liten. Det föreslogs att sådana ärendena 
skulle kunna avgöras av ordföranden ensam utan att behandlas av 
hela avdelningen. En variant av förslaget skulle kunna vara att ord-
föranden skulle kunna avgöra sådana ärendena med s.k. pseudo-
nymiserade personuppgifter i samråd med vetenskaplig ledamot. 

Som tidigare nämnts ska utredaren överväga om etikprövning av 
forskning bör utvidgas till att gälla all forskning som innefattar be-
handling av personuppgifter. Om utredaren föreslår en utvidgning 
av etikprövningslagen ska det också beaktas att en sådan utvidgning 
ökar antalet ärenden hos etikprövningsnämnderna. Det behöver då 
övervägas hur ärendehanteringen kan ske på ett effektivt sätt och 
om samma krav på prövningen behöver gälla i alla ärenden. I sam-
band med ställningstagande till frågan om utökning av kravet på 
etikprövning behöver det därför också analyseras om ändringar 
behöver göras i bestämmelserna i etikprövningslagen som reglerar 
handläggningen av ärendena. 
  



Bilaga 1 SOU 2017:50 

472 

Utredaren ska därför 

 analysera vilka anpassningar som kan behöva göras i de bestäm-
melser i etikprövningslagen som reglerar handläggningen av 
ärendena, 

 överväga om det bör införas ett enklare förfarande vid etikpröv-
ning när det är fråga om en behandling av personuppgifter som 
innebär en liten risk för intrång i den enskildes integritet, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redogöra för ekonomiska och andra konsekvenser av 
sina förslag. Utöver vad som följer av 14–15 a §§ kommittéförord-
ningen (1998:1474) ska utredaren redovisa förslagens konsekvenser 
för den personliga integriteten. 

Genomförandet av uppdraget 

Vid anpassningen av svensk rätt till den nya EU-regleringen bör en 
enhetlig tolkning eftersträvas. Det är viktigt att den nationella 
regleringen är så enhetlig som möjligt i sin utformning när det t.ex. 
gäller begrepp, uttryck och struktur samt hänvisningar till data-
skyddsförordningen. Utredaren ska därför hålla sig informerad om 
och beakta arbetet i övriga utredningar som har i uppdrag att an-
passa svensk rätt till reformen av EU:s dataskyddsregelverk, främst 
Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) och Utredningen om person-
uppgiftsbehandling inom utbildningsområdet (U 2016:03). 

Utredaren ska vidare hålla sig informerad om utredningen 
En ändamålsenlig reglering för biobanker (S 2016:04), Utredningen 
om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02) och 
Utredningen om en översyn av regelverken för forskningsetik och 
gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård 
(U 2016:45). 

Under genomförandet av uppdraget ska utredaren, i den ut-
sträckning som bedöms lämplig, inhämta upplysningar från Veten-
skapsrådet, ett urval av universitet och högskolor, representanter 
för etikprövningsorganisationerna, RMV, Datainspektionen, SCB 
och andra relevanta myndigheter och organisationer som kan vara 
berörda av aktuella frågor. 
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Redovisning av uppdraget 

Uppdraget att analysera vilken reglering av personuppgiftsbehand-
ling för forskningsändamål som kan behövas utöver den generella 
reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå, att analy-
sera vilka anpassningar av etikprövningslagen som behöver göras 
och att lämna behövliga författningsförslag i dessa delar ska del-
redovisas senast den 1 juni 2017. Detsamma gäller för uppdraget att 
föreslå behövliga anpassningar av lagen om vissa register för forsk-
ning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa och lagen 
om rättspsykiatriskt forskningsregister inför att dataskyddsförord-
ningen ska börja tillämpas. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas 
senast den 8 december 2017. 

 
(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2017:29 

Tilläggsdirektiv till 
Forskningsdatautredningen (U 2016:04) 

Beslut vid regeringssammanträde den 16 mars 2017 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om uppdrag 
att bl.a. analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den gene-
rella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå med 
anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (dir. 2016:65). 

Utredaren får nu dessutom i uppdrag att 

 analysera vilka rättsliga förutsättningar som finns i dataskydds-
förordningen för behandling av personuppgifter i Kungl. biblio-
tekets verksamhet, och 

 analysera vilken reglering som är möjlig och kan behövas utöver 
dataskyddsförordningen, med beaktande av de förslag som kom-
mer att lämnas av Dataskyddsutredningen, för att personuppgif-
ter ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt i myndighetens 
verksamhet samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter 
skyddas, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 

Uppdraget ska i den del som avser behandling av personuppgifter i 
Kungl. bibliotekets verksamhet redovisas i en promemoria senast 
den 13 oktober 2017. Uppdraget i den del som ska redovisas senast 
den 8 december 2017 förlängs och ska i stället redovisas senast den 
27 april 2018. 
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Rättsliga förutsättningar för Kungl. bibliotekets behandling 
av personuppgifter 

Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och arkiv för ljud och bild-
dokument och rörliga bilder. Myndigheten ska enligt förordningen 
(2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket bl.a. förvara, 
beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktionen i dess 
helhet och dokument för elektronisk återgivning enligt 10 § första 
stycket i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. I den 
lagen finns bestämmelser om skyldighet att lämna exemplar av 
dokument (pliktexemplar) till Kungl. biblioteket och vissa univer-
sitetsbibliotek. Med dokument för elektronisk återgivning avses 
enligt lagen dokument som i fixerad form lagrar text, ljud eller bild 
och vars innehåll kan återges enbart med hjälp av elektroniskt hjälp-
medel. I förordningen (2008:1420) om pliktexemplar av dokument 
finns närmare bestämmelser om bevarande och tillhandahållande av 
dokumenten och där framgår att dokumenten ska bevaras för fram-
tiden. 

Kungl. biblioteket ska även fullgöra de uppgifter som följer av 
lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material och för-
ordningen (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material. 
I lagen ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av 
elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här 
i landet genom överföring via nätverk (pliktexemplar) till Kungl. 
biblioteket. Med elektroniskt material förstås enligt lagen en av-
gränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild 
som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presen-
teras vid varje användning. Av förordningen med kompletterande 
bestämmelser till lagen framgår att det elektroniska materialet ska 
bevaras för framtiden. Biblioteket ska inom sitt verksamhetsområde 
vara en resurs för forskning i rollen som främst humanistiskt och 
samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och främja den svenska 
forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forsknings-
infrastruktur. 

Det material som Kungl. bibilioteket har i uppgift att hantera 
innehåller en stor mängd personuppgifter. Myndigheten stöder 
i dag till stor del sin behandling av personuppgifter på undantaget 
för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material enligt 
den s.k. missbruksregeln i 5 a § personuppgiftslagen (1998:204), 
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förkortad PUL. Genom PUL har Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om behandling av det fria 
flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) genomförts i svensk 
rätt. Under våren 2016 beslutades inom EU en ny förordning, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning). Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 
25 maj 2018 och kommer då att vara direkt tillämplig i medlems-
staterna. Genom förordningen upphävs dataskyddsdirektivet, vilket 
bl.a. innebär att PUL kommer att upphävas. Någon bestämmelse 
motsvarande missbruksregeln finns inte i dataskyddsförordningen. 
I många fall är dessutom de personuppgifter som finns i bibliotek-
ets samlingar av sådan art att de omfattas av artikel 9 i dataskydds-
förordningen, dvs. det är fråga om känsliga personuppgifter där 
särskilda förutsättningar gäller enligt dataskyddsförordningen för 
att det ska vara lagligt att behandla uppgifterna. Kungl. bibliotekets 
verksamhet är av stort allmänt intresse och det är av vikt att en 
ändamålsenlig personuppgiftsbehandling kan ske i verksamheten 
även fortsättningsvis när dataskyddsförordningen börjar gälla 
samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. 

Kungl. biblioteket har även en uppgift att med hjälp av automa-
tiserad robotteknik samla in, bevara och tillhandahålla det natio-
nella digitala kulturarvet i form av det svenska material som publi-
ceras på internet. Detta regleras i förordningen (2002:287) om be-
handling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kultur-
arvsprojekt. Enligt 3 § i förordningen gäller PUL vid behandling av 
personuppgifter i projektet om inte något annat följer av förord-
ningen eller annars av 2 § PUL. Bestämmelserna om rättelse och 
skadestånd i PUL gäller vid behandling av personuppgifter enligt 
förordningen. Enligt förordningen får personuppgifter behandlas i 
projektet för att tillgodose behovet av forskning och information 
(5 §). Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § PUL får 
behandlas i projektet bara om det är nödvändigt för att tillgodose 
ändamålen som anges i 5 § (6 §). När dataskyddsförordningen trä-
der i kraft kommer som nämnts PUL att upphävas. 
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Utredaren ska därför 

 analysera vilka rättsliga förutsättningar som finns i dataskydds-
förordningen för behandling av personuppgifter i Kungl. biblio-
tekets verksamhet, och 

 analysera vilken reglering som är möjlig och kan behövas utöver 
dataskyddsförordningen, med beaktande av de förslag som kom-
mer att lämnas av Dataskyddsutredningen, för att personuppgif-
ter ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt i myndig-
hetens verksamhet samtidigt som den enskildes fri- och rättig-
heter skyddas, och 

 lämna de författningsförslag som behövs. 

Uppdraget ska i denna del redovisas i en promemoria senast den 
13 oktober 2017. 

Redovisning uppdraget 

Utredningstiden förlängs när det gäller den del av uppdraget som 
ska redovisas senast den 8 december 2017. Uppdraget i denna del 
ska i stället redovisas senast den 27 april 2018. 

 
(Utbildningsdepartementet) 
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Strukturerad begreppsgenomgång 
av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 
(allmän dataskyddsförordning) 

Denna bilaga innehåller en genomgång av samtliga skäl och artiklar 
i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som har haft relevans för 
Forskningsdatautredningens arbete. Bilagan är uppdelad i tre delar: 

 ”Ämnesindelning av bestämmelser”, där skäl och artiklar som 
nämner forskning eller annars är relevanta för vår utredning har 
inordnats i en hierarkisk sammanställning. 

 ”Terminologi”, som går igenom några centrala termer (och varia-
tioner på dessa) och hur de används genomgående i förordningen, 
i syfte att ringa in de begrepp som termerna används för. 

 ”Relevanta skäl och artiklar”, som går igenom skäl och artiklar 
som nämner forskning eller annars är relevanta för utredningen, 
med kommentarer. 

Ämnesindelning av bestämmelser 

Observera att bilagans indelning i denna del – som i viss utsträck-
ning men inte helt, följer förordningens struktur – endast tar upp 
skäl och artiklar med särskild relevans för utredningen. Det innebär 
att grundregeln på ett visst område ofta inte berörs, utan endast det 
undantag som finns för forskningsändamål eller liknande. Den här 
gjorda indelningen har sju huvudkategorier: tillämpningsområde, 
ändamål, principer, rättslig grund, registrerades rättigheter, sär-
skilda kategorier av personuppgifter, skyddsåtgärder samt överför-
ingar till tredje land. 
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Förordningens tillämpningsområde 

Ej tillämplig på grund av anonym information 
Skäl 26 

Ej tillämplig på grund av aggregerade personuppgifter 
Skäl 162 

Definition av personuppgift 
Artikel 4.1 

Ändamål 

Vetenskapliga forskningsändamål 
Skäl 157 (får behandlas för forskningsändamål) 
Skäl 159 (forskningsändamål bör ges en vid tolkning) 

Historiska forskningsändamål 
Skäl 160 

Statistiska ändamål 
Skäl 162 (statistiska resultat för forskningsändamål) 

Principer 

Ändamålsbegränsning 
Forskningsundantaget från denna 

Skäl 33 
Skäl 50 
Artikel 5.1 b 

Lagringsminimering 
Längre lagning för forskningsändamål 

Artikel 5.1 e 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling 

Samtycke 
Som rättslig grund 

Skäl 33 
Artikel 6.1 a 

Ej rättslig grund vid betydande ojämlikhet 
Skäl 43 

Samtycke till deltagande i kliniska prövningar 
Skäl 161 

Allmänt intresse 
Artikel 6.1 e 

Ändamålsavvägning 
Artikel 6.1 f (ej längre tillämpligt på myndigheter) 
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Registrerades rättigheter 

Undantag från registrerades rättigheter 
Artikel 89.2 (För vetenskapliga/historiska forskningsändamål) 

Information till den registrerade 
Artikel 14.5 b (Undantag för forskningsändamål) 

Rätt till radering 
Artikel 17.3 d (Undantag för forskningsändamål) 

Rätt till information 
Skäl 62 (Undantag för forskningsändamål) 

Rätten att bli glömd 
Skäl 65 (Undantag för forskningsändamål) 

Särskilda kategorier av personuppgifter (Känsliga personuppgifter) 

Nationella undantag från förbudet att behandla 
Skäl 52 
Skäl 53 

Skyddsåtgärder 

Allmänt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
Skäl 156 
Artikel 89.1 

Tekniska 
Pseudonymisering 

Skäl 26 
Artikel 4.5 

Överföringar till tredje land 

Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
Skäl 113 
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Terminologi 

Allmänt intresse i förhållande till viktigt allmänt intresse 

”Allmänt intresse” definieras inte i dataskyddsförordningen eller det 
nuvarande dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och har inte heller 
preciserats av EU-domstolen.  

”Viktigt allmänt intresse” används endast i artikel 9.2 g, tillåtlig-
hetsgrund för särskilda kategorier av personuppgifter, och artikel 
17.3 c rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”), undantag från 
plikten att den personuppgiftsansvarige ska underrätta andra person-
uppgiftsansvariga om begäran av radering. Begreppet definieras inte 
närmare. 

Ett antal skäl och artiklar använder dock snarlika formuleringar: 

– Skäl 19 använder ” särskilda viktiga intressen, däribland allmän 
säkerhet samt …” vilket ger medlemsstaterna möjlighet att i lag 
begränsa skyldigheter och rättigheter vid privata organs behand-
ling av personuppgifter. 

– Skäl 46 använder ”viktiga allmänintressen och intressen som är 
av grundläggande betydelse för den registrerade” som i samband 
med behandling av personuppgifter som är av avgörande bety-
delse för liv. 

– Skäl 50 använder ”i synnerhet viktiga mål av allmänt intresse” 
som skäl för att, med grund i unionsrätten eller nationell rätt, 
avvika från finalitetsprincipen. 

– Skäl 73 använder ”unionens eller en medlemsstats övriga viktiga 
mål av allmänt intresse, särskilt om de är av stort ekonomiskt 
eller finansiellt intresse” som grund för bestämmelser om att be-
gränsa rätten till information, tillgång till och rättelse eller rader-
ing av personuppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att göra 
invändningar, profileringsbaserade beslut samt information till 
den registrerade om personuppgiftsincidenter m.m. 

– Artikel 23.1 e använder ”unionens eller en medlemsstats viktiga 
mål av generellt allmänt intresse” som möjligt skäl att begränsa 
tillämpningsområdet för skyldigheter och rättigheter. 

– Artikel 49.5 använder ”hänsyn till viktiga allmänintressen” som 
skäl för att uttryckligen fastställa gränser för överföringen av 
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specifika kategorier av personuppgifter till ett tredjeland eller en 
internationell organisation (jfr även skäl 111, 112). 

Jämför även skäl 34 till det nuvarande dataskyddsdirektivet som 
säger att, när det av hänsyn till viktiga allmänna intressen är nöd-
vändigt, medlemsstaterna måste kunna avvika från förbudet att 
behandla känsliga kategorier av uppgifter ”på sådana områden som 
exempelvis folkhälsa och socialskydd, särskilt för att säkerställa 
kvalitet och lönsamhet när det gäller förfaranden som används i sam-
band med ansökningar om förmåner och tjänster inom sjukför-
säkringssystemet, i samband med vetenskaplig forskning och i sam-
band med offentlig statistik” (vår kursivering). 

Forskningsändamål och närliggande ändamål 

Förordningens användning av forskningsbegreppet sker ofta i form 
av fasta (och ganska otympliga) uttryck i stil med ”arkivändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål”. De flesta av dessa uttryck kan enkelt ord-
nas i en ”del av”-relation, dvs. att begreppet ”vetenskapliga forsk-
ningsändamål” utgör en delmängd av ”vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål”. I sammanhanget bör nämnas att språktolk-
ningen spelar in – såväl ”research” som ”scientific” kan ha annan 
innebörd än sina svenska översättningar. I engelskan har man bibe-
hållet distinktionen mellan konst och vetenskap (”arts and science”) 
på sådant sätt att båda betraktas som delar av vetenskapen, ”scientific” 
skulle då möjligen kunna hänföras enbart till ”science” (naturveten-
skap och medicin). I vart fall bör den uppdelning som finns i ut-
trycket ”vetenskapliga eller historiska forskningsändamål” inte 
tolkas så att historisk forskning inte skulle vara vetenskaplig. Se 
vidare avsnitt 3.4.4. 
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Ordnat från minst specifik till mest kan förordningens begrepps-
användning ställas upp enligt följande: 

 

Arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål 

 Skäl 50: Behandling bör anses förenlig med det ursprungliga 
ändamålet. 

 Skäl 52 och 53: Föreskrivna undantag från förbudet att behandla 
särskilda kategorier av personuppgifter. 

 Skäl 62: Undantag från skyldighet att tillhandahålla information 
om det krävs orimliga ansträngningar. 

 Skäl 65: Möjlighet att lagra personuppgifter i strid med rätten 
att bli bortglömd. 

 Skäl 156: Krav på lämpliga skyddsåtgärder. 

 Artikel 5.1 b: ”Forskningsundantaget” till ändamålsbegränsningen. 

 Artikel 5.1 e: Undantag från principen om lagringsminimering. 

Arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål eller statistiska ändamål

Skäl 50, 52, 53, 62, 65, 156
Art 5.1 b, 5.1 e, 9.2 j, 14.5 b, 17.3 d, 89.1

Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål
Skäl 26, 113

Art 21.6, 89.2

Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 

Statistiska ändamål: Skäl 162

Historiska forskningsändamål: Skäl 160

Vetenskapliga forskningsändamål
Skäl 33, 157, 159, 161, 162
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 Artikel 9.2 j: Undantag från förbudet att behandla särskilda 
kategorier av personuppgifter. 

 Artikel 14.5 b: Undantag från informationsplikten. 

 Artikel 17.3 d: Undantag från rätten att bli bortglömd. 

 Artikel 89.1: Behandling ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder. 

Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål 

 Skäl 26: Behandling av anonym information – observera: använ-
der varianten ”statistiska ändamål eller forskningsändamål”. 

 Skäl 113: Överföringar, med hänsyn till samhällets legitima för-
väntningar i fråga om ökad kunskap. 

 Artikel 21.6: Rätt att göra invändningar föreligger om behand-
lingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse. 

 Artikel 89.2: Får föreskrivas undantag från rättigheter i artikel 15, 
16, 18 och 21 med förbehåll för villkor och skyddsåtgärder en-
ligt artikel 89.1. 

Statistiska ändamål 

 Skäl 162: Unionsrätten eller nationell rätt bör fastställa statis-
tiskt innehåll m.m. samt lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades rättigheter. 

Historiska forskningsändamål 

 Skäl 160: Förordningen bör gälla behandling för detta ändamål, 
med beaktande av att den inte gäller avlidna. 
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Vetenskapliga forskningsändamål 

 Skäl 33: ”Forskningsundantaget” till ändamålsbegränsningen 
(jfr artikel 5.1, som utvidgar detta undantag till att gälla arkiv-
ändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller statistiska ändamål). 

 Skäl 157: Tillåten behandling för att underlätta vetenskaplig forsk-
ning). 

 Skäl 159: Behandling av personuppgifter för vetenskapliga forsk-
ningsändamål ska ges en vid tolkning. 

 Skäl 161: Samtycke till deltagande i inom ramen för kliniska 
prövningar – observera: använder varianten ”vetenskaplig forsk-
ning”. 

Skyddsåtgärder samt tekniska och organisatoriska åtgärder  
till skydd för den registrerade 

Det förekommer ett antal olika termer i förordningen som alla på 
ett eller annat sätt syftar till skydd för den registrerade enligt för-
ordningens principer. Vanligast är ”skyddsåtgärd” samt ”teknisk 
eller organisatorisk åtgärd”. Ibland finns varianter, som ”teknisk 
skyddsåtgärd”. Ibland framgår det att med ”skyddsåtgärd” kan av-
ses exempelvis kryptering eller pseudonymisering, begrepp som på 
andra ställen benämns ”teknisk eller organisatorisk skyddsåtgärd”.  

I nedanstående går vi igenom förekomster av dessa termer i 
syfte att ge en översikt över begreppsanvändningen i skälen samt 
artiklarna. För varje term anges även inom parantes den vanligaste 
motsvarigheten i den engelska översättningen. Här kan särskilt 
uppmärksammas att termen ”skyddsåtgärd”, när den används fri-
stående, vanligen översätts med ”safeguard”, medan ”åtgärd” över-
sätts med ”measure”. När ”skyddsåtgärd” används som en del av en 
större term (såsom ”tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder”) 
översätts den dock med ”protection measure”. 
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Skyddsåtgärd (”safeguard”) 

 Skäl 38: Barns personuppgifter förtjänar extra skydd eftersom 
barn kan vara mindre medvetna om bl.a. skyddsåtgärder. 

 Skäl 39: Personer bör göras medvetna om risker, regler, skydds-
åtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av person-
uppgifter. 

 Skäl 42: Skyddsåtgärder som säkerställer att de registrerade för-
står att samtycke ges. 

 Skäl 50: För att fastställa om ytterligare behandling är förenlig 
bör bl.a. förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder beaktas. 

 Skäl 52: Undantag från förbudet om känsliga personuppgifter 
kräver bl.a. lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifter och 
övriga grundläggande rättigheter. 

 Skäl 56: Politiska partier får samla in uppgifter om politisk upp-
fattning i samband med val om nödvändigt och lämpligas skydds-
åtgärder fastställts. 

 Skäl 62: Det är inte nödvändigt att informera den registrerade 
om det skulle medföra orimliga ansträngningar, i detta avseende 
bör bl.a. lämpliga skyddsåtgärder beaktas. 

 Skäl 71: Automatiserat beslutsfattande bör under alla omständig-
heter omgärdas av lämpliga skyddsåtgärder, som bör inkludera 
specifik information till den registrerade och rätt till mänskligt 
ingripande, att framföra sina synpunkter, att erhålla en förklar-
ing till det beslut som fattas efter sådan bedömning och att över-
klaga beslutet. 

 Skäl 90: Inför högriskbehandlingar bör konsekvensbedömning 
göras, innefattande skyddsåtgärder för att minska risk, säkerställa 
personuppgiftsskyddet samt visa att förordningen efterlevs. 

 Skäl 94: Om det vid konsekvensbedömning framgår att en be-
handling utan skyddsåtgärder innebär hög risk, men risken inte 
kan begränsas med rimliga åtgärder (”cannot be mitigated by 
reasonable means”) bör samråd med tillsynsmyndighet ske. 
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 Skäl 102: Förordningen påverkar inte internationella avtal mellan 
unionen och tredjeländer som reglerar överföring av person-
uppgifter, däribland lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade. 

 Skäl 107: Lämpliga skyddsåtgärder, inbegripet bindande företags-
bestämmelser och undantag för särskilda situationer, kan göra 
tredjelandsöverföringar tillåtna även om landet inte längre säker-
ställer adekvat dataskyddsnivå. 

 Skäl 108: Saknas beslut om adekvat dataskyddsnivå i tredjeland 
kan lämpliga skyddsåtgärder kompensera, dessa kan bestå i kan 
bestå i tillämpning av bindande företagsbestämmelser, standard-
bestämmelser om dataskydd som antagits av kommissionen, 
standardbestämmelser om dataskydd som antagits av en tillsyns-
myndighet eller avtalsbestämmelser som godkänts av en tillsyns-
myndighet. 

 Skäl 109: Ytterligare bestämmelser eller skyddsåtgärder kan an-
vändas av personuppgiftsansvariga i avtal, så länge som de inte är 
i strid med antagna standardavtalsklausuler. 

 Skäl 110: En koncern bör kunna använda sig av godkända bin-
dande företagsbestämmelser för sina internationella överföringar 
om företagsbestämmelserna bl.a. säkerställer lämpliga skydds-
åtgärder för överföringar. 

 Skäl 114: Om det saknas beslut om adekvat dataskyddsnivå i ett 
tredjeland bör de registrerade ändå ges rättigheter så att bl.a. 
skyddsåtgärder gäller i förhållande till dem. 

 Skäl 112: Tillsynsmyndigheten bör bl.a. främja allmänhetens 
medvetenhet om risker, bestämmelser, skyddsåtgärder och rättig-
heter när det gäller behandlingen av personuppgifter. 

 Skäl 156: Behandling för bl.a. forskningsändamål bör omfattas 
av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och 
friheter, som bör säkerställa att tekniska och organisatoriska 
åtgärder har införts. 

 Skäl 157: För att underlätta vetenskaplig forskning får person-
uppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål, med 
förbehåll för lämpliga villkor och skyddsåtgärder. 
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 Artikel 6.4 e: För att fastställa om behandling för andra ändamål 
är förenlig med ursprungsändamålet ska bl.a. beaktas förekoms-
ten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa kryptering 
eller pseudonymisering. 

 Artikel 9.2 Flertal omnämnanden rörande rätt att behandla käns-
liga uppgifter, bl.a. (b) nödvändig behandling inom arbetsrätt 
m.m. i omfattning som är tillåten enligt bl.a. nationell rätt som 
fastställer lämpliga skyddsåtgärder, (d) lämpliga skyddsåtgärder 
för behandlingar inom icke vinstdrivande organ, (h) behandling 
inom förebyggande hälso- och sjukvård m.m. på grundval av 
bl.a. nationell rätt under förutsättning att skyddsåtgärder enligt 
9.3 är uppfyllda. 

 Artikel 10: Behandling av uppgifter om lagöverträdelser under 
kontroll av annan än myndighet tillåten enligt bl.a. nationell rätt 
som fastställer lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättig-
heter. 

 Artikel 13.1 f: Om personuppgifter samlas in från den registre-
rade ska information lämnas om bl.a. när uppgifter avses över-
föras till tredjeland och om hänvisning till lämpliga eller pass-
ande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem kan erhållas. 

 Artikel 14: Om personuppgifter inte har erhållits från den regi-
strerade ska information lämnas om bl.a., när uppgifter avses 
överföras till tredjeland, ska informeras om bl.a. hänvisning till 
lämpliga eller passande skyddsåtgärder och hur en kopia av dem 
kan erhållas. 

 Artikel 15: Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland 
eller till en internationell organisation, ska den registrerade ha 
rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlig-
het med artikel 46 har vidtagits vid överföringen. 

 Artikel 23: Lagstiftningsåtgärder som begränsar tillämpnings-
området för artikel 12–22 och 34 ska innehålla bl.a. bestämmel-
ser om skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig 
tillgång eller överföring samt bestämmelser om lagringstiden 
samt tillämpliga skyddsåtgärder med beaktande av behandling-
ens art, omfattning och ändamål eller kategorierna av behand-
ling. 
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 Artikel 25: Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämp-
liga tekniska och organisatoriska åtgärder vilka är utformade för 
bl.a. integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i behand-
lingen. 

 Artikel 30.1 e och 30.2 c: Register över personuppgiftsbehand-
ling ska innehålla dokumentation av lämpliga skyddsåtgärder vid 
tredjelandsöverföring enligt artikel 49.1 andra stycket. 

 Artikel 35.7 d: Vid högriskbehandlingar ska en konsekvens-
bedömning innehålla bl.a. de åtgärder som planeras för att han-
tera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och 
rutiner för att säkerställa skyddet av personuppgifterna. 

 Artikel 41.4: Ett organ som är ackrediterat för att övervaka 
efterlevnaden av en uppförandekod ska, med förbehåll för till-
räckliga skyddsåtgärder, vidta lämpliga åtgärder i fall av en person-
uppgiftsansvarigs eller ett personuppgiftsbiträdes överträdelse av 
uppförandekoden. 

 Artikel 46: I avsaknad av ett beslut från kommissionen om ade-
kvat skyddsnivå i ett tredjeland, får en personuppgiftsansvarig 
endast överföra personuppgifter dit efter att ha vidtagit lämpliga 
skyddsåtgärder (exempel på sådana anges i punkt 2 och 3), och 
på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effek-
tiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.  

 Artikel 49: Om villkor för överföring i avsaknad av ett beslut 
från kommissionen om adekvat skyddsnivå i ett tredjeland, eller 
av lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 inte är uppfyllda, 
kan enligt andra stycket under vissa specifika omständigheter, 
bl.a. personuppgiftsansvariges tvingande berättigade intressen 
och vidtagna lämpliga skyddsåtgärder, en överföring ändå ske.  

 Artikel 50: Kommissionen och tillsynsmyndigheterna ska vidta 
lämpliga åtgärder för att bl.a. erbjuda ömsesidigt bistånd för en 
effektiv tillämpning av lagstiftningen, bland annat med iakttag-
ande av lämpliga skyddsåtgärder. 

 Artikel 57: Varje tillsynsmyndighet ska öka allmänhetens med-
vetenhet om och förståelse för risker, regler, skyddsåtgärder och 
rättigheter i fråga om behandling. 
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 Artikel 58.4: Utövandet av de befogenheter som tillsynsmyndig-
heten tilldelas enligt denna artikel ska omfattas av lämpliga 
skyddsåtgärder, inbegripet effektiva rättsmedel och rättssäker-
het, som fastställs i unionsrätten och i medlemsstaternas natio-
nella rätt i enlighet med stadgan. 

 Artikel 87: Ett nationellt identifikationsnummer ska endast an-
vändas med iakttagande av lämpliga skyddsåtgärder för de regi-
strerades rättigheter och friheter enligt denna förordning. 

 Artikel 89.1: Behandling för bl.a. forskningsändamål ska om-
fattas av lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättig-
heter och friheter, som ska säkerställa att tekniska och organisa-
toriska åtgärder har införts för att se till att särskilt principen 
om uppgiftsminimering iakttas. 

 Artikel 89.2: Föreskrivna undantag från rättigheter i artiklarna 
15, 16, 18 och 21 är med förbehåll för de villkor och skydds-
åtgärder som avses i artikel 89.1. 

Lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa  
(”suitable and specific measures to safeguard”) 

Med uttrycket ”åtgärder för att säkerställa” torde inte något annat 
avses än vad som på andra ställen i förordningen avses med ut-
trycket ”åtgärder för att skydda” eller ”skyddsåtgärder”. Särskilt 
den engelska översättningen, som använder ”measures to safeguard” 
genomgående, talar för detta. 

 Artikel 9.2 g: Nödvändig behandling för ett viktigt allmänt intresse 
på grundval av bl.a. nationell rätt som innehåller bestämmelser 
om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registre-
rades rättigheter. 

 Artikel 9.2 j: Nödvändig behandling för bl.a. forskningsändamål 
på grundval av bl.a. nationell rätt som innehåller bestämmelser 
om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den regi-
strerades rättigheter. 
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Tekniska och organisatoriska åtgärder  
(”technical and organisational measures”) 

 Skäl 29: För att skapa incitament för tillämpning av pseudonymi-
sering bör åtgärder för pseudonymisering som samtidigt medger 
en allmän analys vara möjliga när nödvändiga tekniska och orga-
nisatoriska åtgärder genonförts. 

 Skäl 71: Den personuppgiftsansvarige bör bl.a. använda adekvata 
matematiska eller statistiska förfaranden för profilering och 
genomföra tekniska och organisatoriska åtgärder som framför 
allt säkerställer att faktorer som kan medföra felaktigheter i 
personuppgifter korrigeras och att risken för fel minimeras. 

 Skäl 78: Skyddet av fysiska personers rättigheter och friheter i 
samband med behandling av personuppgifter förutsätter att 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, så att kraven 
i denna förordning uppfylls. 

 Skäl 81: Den personuppgiftsansvarige ska endast använda person-
uppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra 
tekniska och organisatoriska åtgärder som uppfyller kraven i 
denna förordning. 

 Skäl 156: Behandling för bl.a. forskningsändamål bör omfattas 
av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och 
friheter, som bör säkerställa att tekniska och organisatoriska 
åtgärder har införts.  

 Artikel 4.5: Vid pseudonymisering ska de kompletterande upp-
gifterna förvaras separat och vara föremål för tekniska och 
organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna 
inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

 Artikel 5.1 e: Personuppgifter får lagras under längre perioder 
om de enbart behandlas för bl.a. forskningsändamål i enlighet 
med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning 
genomförs. 

 Artikel 5.1 f: Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som 
säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med använd-
ning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. 
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 Artikel 24: Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämp-
liga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och 
kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med denna förord-
ning. 

 Artikel 25: Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämp-
liga tekniska och organisatoriska åtgärder vilka är utformade för 
bl.a. integrering av de nödvändiga skyddsåtgärderna i behand-
lingen. 

 Artikel 28.1, 28.3 e, 28.4: Endast personuppgiftsbiträden som 
ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder ska anlitas, och personuppgifts-
biträdesavtalet ska föreskriva att biträdet ska hjälpa den person-
uppgiftsansvarige genom lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder, i den mån detta är möjligt. 

 Artikel 32: Den personuppgiftsansvarige och personuppgifts-
biträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande 
till risken. 

 Artikel 83.2 d: Vid beslut om huruvida administrativa sanktions-
avgifter ska påföras m.m. ska vederbörlig hänsyn tas till bl.a. 
graden av ansvar hos den personuppgiftsansvarige eller person-
uppgiftsbiträdet med beaktande av de tekniska och organisato-
riska åtgärder som genomförts av dem i enlighet med artiklarna 
25 och 32. 

 Artikel 89.1: Behandling för bl.a. forskningsändamål ska omfattas 
av lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter och 
friheter, som ska säkerställa att tekniska och organisatoriska 
åtgärder har införts för att se till att särskilt principen om uppgifts-
minimering iakttas. 

Tekniska skyddsåtgärder och organisatoriska åtgärder 
(”technological protection and organisational measures”) 

 Skäl 87: Alla lämpliga tekniska skyddsåtgärder och organisato-
riska åtgärder ska vidtas för att fastställa om en personuppgifts-
incident ägt rum. 
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Tekniska skyddsåtgärder (”technical protection measures”) 

 Skäl 88: Vid anmälan av personuppgiftsincident bör vederbörlig 
hänsyn tas till bl.a. om personuppgifterna var skyddade av lämp-
liga tekniska skyddsåtgärder som begränsar sannolikheten för 
missbruk. 

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder  
(”technical and organisational protection measures”) 

 Artikel 34.3 a: Information till den registrerade vid en person-
uppgiftsincident krävs inte om lämpliga tekniska och organisa-
toriska skyddsåtgärder tillämpats på de påverkade personuppgif-
terna, i synnerhet sådana som ska göra uppgifterna oläsbara för 
obehöriga personer, såsom kryptering. 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder:  
(”technical and organisational security measures”) 

 Artikel 30.1 g: Varje personuppgiftsansvarige ska föra ett register 
över behandling som utförts under dess ansvar. Vid sådana 
tredjelandsöverföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket 
ska detta register innehålla dokumentation av lämpliga skydds-
åtgärder. 

 Artikel 30.2 d: Varje personuppgiftsbiträde ska föra register över 
bl.a., om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och orga-
nisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1. 
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Relevanta skäl och artiklar 

Dataskyddsförordningen är likt andra unionsrättsliga rättsakter upp-
delad i en ingress (”preamble”) och en artikeldel (”enacting terms”).1 
Ingressen är i sin del uppdelad i beaktandeled, som innehåller hän-
visningar till rättsaktens rättsliga grund och de förslag och yttranden 
som inhämtats enligt bestämmelserna i fördragen, respektive skäl. 
I skälen motiveras de viktigaste bestämmelserna i artiklarna. Endast 
artikeldelen utgör bindande text.  

I det nedanstående återges de skäl och artiklar, eller delar därav, 
som antingen uttryckligen berör forskning eller av andra anled-
ningar är centrala för utredningens arbete. Ordningen är bestämd 
av förordningens ordning, dvs. att framställningen inleds med de 
icke-bindande, förklarande skälen, för att sedan gå över till de bind-
ande artiklarna.  

Kursiveringarna är våra och markerar de delar av texten som sär-
skilt knyter an till forskning. 

Skäl 

(26) Principerna för dataskyddet bör gälla all information som rör en 
identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter som har 
pseudonymiserats och som skulle kunna tillskrivas en fysisk person 
genom att kompletterande uppgifter används bör anses som uppgifter 
om en identifierbar fysisk person. För att avgöra om en fysisk person 
är identifierbar bör man beakta alla hjälpmedel, som t.ex. utgallring, 
som, antingen av den personuppgiftsansvarige eller av en annan person, 
rimligen kan komma att användas för att direkt eller indirekt identi-
fiera den fysiska personen. För att fastställa om hjälpmedel med rimlig 
sannolikhet kan komma att användas för att identifiera den fysiska 
personen bör man beakta samtliga objektiva faktorer, såsom kostnader 
och tidsåtgång för identifiering, med beaktande av såväl tillgänglig tek-
nik vid tidpunkten för behandlingen som den tekniska utvecklingen. 
Principerna för dataskyddet bör därför inte gälla för anonym informa-
tion, nämligen information som inte hänför sig till en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, eller för personuppgifter som anonymiserats 
på ett sådant sätt att den registrerade inte eller inte längre är identifier-
bar. Denna förordning berör därför inte behandling av sådan anonym 
information, vilket inbegriper information för statistiska ändamål eller 
forskningsändamål. 

                                                                                                                                                               
1 Jfr generellt SB PM 2014:3 s. 22 ff. 
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Skälet erinrar om att information för forskningsändamål kan vara 
anonymiserad, och att förordningen då inte längre är tillämplig. 

I sammanhanget är det viktigt att skilja på anonymisering och 
pseudonymisering. Det är först när den registrerade verkligen inte 
är identifierbar som det är fråga om sådan anonymisering som gör 
att förordningen inte längre är tillämplig. Se vidare om dessa be-
grepp kapitel 12. 

(33) Det är ofta inte möjligt att fullt ut identifiera syftet med en be-
handling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål i sam-
band med insamlingen av uppgifter. Därför bör registrerade kunna ge 
sitt samtycke till vissa områden för vetenskaplig forskning, när veder-
tagna etiska standarder för vetenskaplig forskning iakttas. Registrerade 
bör ha möjlighet att endast lämna sitt samtycke till vissa forsknings-
områden eller delar av forskningsprojekt i den utsträckning det avsedda 
syftet medger detta. 

Skälet avser den mindre strikta tillämpningen av ändamålsbegräns-
ningen (jfr artikel 5.1 b) som gäller för vetenskapliga (men inte 
historiska) forskningsändamål som gör det möjligt att samtycka till 
personuppgiftsbehandling för vissa områden för vetenskaplig forsk-
ning. Vad gäller ”vedertagna etiska standarder” finns förstås anled-
ning för utredningen att uppmärksamma den svenska regleringen 
med etikprövning samt dess motsvarigheter i andra medlemsstater. 

(43) För att säkerställa att samtycket lämnas frivilligt bör det inte utgöra 
giltig rättslig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall 
där det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den 
personuppgiftsansvarige, särskilt om den personuppgiftsansvarige är en 
offentlig myndighet och det därför är osannolikt att samtycket har 
lämnats frivilligt när det gäller alla förhållanden som denna särskilda 
situation omfattar. Samtycke antas inte vara frivilligt om det inte med-
ger att separata samtycken lämnas för olika behandlingar av person-
uppgifter, trots att detta är lämpligt i det enskilda fallet, eller om 
genomförandet av ett avtal – inbegripet tillhandahållandet av en tjänst 
– är avhängigt av samtycket, trots att samtycket inte är nödvändigt för 
ett sådant genomförande. 

Skälet nämns särskilt i utredningens direktiv (dir. 2016:65 s. 6) som 
något som bör analyseras. För att utreda fortsatta möjligheter att 
samla in forskningsdata är det av stor vikt för forskningens del att 
analysera samtycke som rättslig grund för personuppgiftsbehand-
ling i olika forskningssammanhang. 
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(50) Behandling av personuppgifter för andra ändamål än de för vilka 
de ursprungligen samlades in bör endast vara tillåten, när detta är för-
enligt med de ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen sam-
lades in. I dessa fall krävs det inte någon annan separat rättslig grund 
än den med stöd av vilken insamlingen av personuppgifter medgavs. 
Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i myndighetsutövning som den personuppgifts-
ansvarige har fått i uppgift att utföra, kan unionsrätten eller medlems-
staternas nationella rätt fastställa och närmare ange för vilka uppgifter 
och syften ytterligare behandling bör betraktas som förenlig och laglig. 
Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, veten-
skapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör 
betraktas som förenlig och laglig behandling av uppgifter. Den rättsliga 
grund för behandling av personuppgifter som återfinns i unionsrätten 
eller i medlemsstaternas nationella rätt kan också utgöra en rättslig 
grund för ytterligare behandling. För att fastställa om ett ändamål med 
den ytterligare behandlingen är förenligt med det ändamål för vilket 
personuppgifterna ursprungligen insamlades bör den personuppgifts-
ansvarige, efter att ha uppfyllt alla krav vad beträffar den ursprungliga 
behandlingens lagenlighet, bland annat beakta alla kopplingar mellan 
dessa ändamål och ändamålen med den avsedda ytterligare behand-
lingen, det sammanhang inom vilket personuppgifterna insamlats, sär-
skilt de registrerades rimliga förväntningar till följd av förhållandet till 
den personuppgiftsansvarige i fråga om den art, den planerade ytterligare 
behandlingens konsekvenser för de registrerade samt förekomsten av 
lämpliga skyddsåtgärder för både den ursprungliga och den planerade 
ytterligare behandlingen. 

Jämför skäl 33. 

(52) Undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av person-
uppgifter bör även tillåtas om de föreskrivs i unionsrätten eller i med-
lemsstaternas nationella rätt och underkastas lämpliga skyddsåtgärder 
för att skydda personuppgifter och övriga grundläggande rättigheter, 
när allmänintresset motiverar detta, i synnerhet i fråga om behandling 
av personuppgifter inom ramen för arbetsrätt och sociallagstiftning, 
däribland pensioner, och för hälsosäkerhetsändamål, övervaknings- och 
varningssyften, förebyggande eller kontroll av smittsamma sjukdomar 
och andra allvarliga hot mot hälsan. Detta undantag får göras för hälso-
ändamål, inbegripet folkhälsa och förvaltningen av hälso- och sjukvårds-
tjänster, särskilt för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i de 
förfaranden som används vid prövningen av ansökningar om förmåner 
och tjänster inom sjukförsäkringssystemet, eller för arkivändamål av 
allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål. Genom undantag bör man även tillåta behandling av 
sådana personuppgifter där så krävs för fastställande, utövande eller för-
svar av rättsliga anspråk, oavsett om detta sker inom ett domstolsförfar-
ande eller inom ett administrativt eller ett utomrättsligt förfarande. 
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En uppräkning av situationer när bl.a. nationell rätt kan få göra 
undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av (”käns-
liga”) personuppgifter. 

(53) Särskilda kategorier av personuppgifter som förtjänar ett mer om-
fattande skydd bör endast behandlas i hälsorelaterade syften om detta 
krävs för att uppnå dessa syften och gagnar fysiska personer och sam-
hället i stort, särskilt inom ramen för förvaltningen av tjänster för 
hälso- och sjukvård och social omsorg och deras system, inbegripet be-
handling som utförs av förvaltningen och centrala nationella hälso-
vårdsmyndigheter av sådana uppgifter för syften som hör samman med 
kvalitetskontroll, information om förvaltningen samt allmän nationell 
och lokal tillsyn över hälso- och sjukvårdssystemet och systemet för 
social omsorg och säkerställande av kontinuitet inom hälso- och sjuk-
vård och social omsorg samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
eller hälsosäkerhet, syften som hör samman med övervakning samt 
varningssyften eller för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål som baseras 
på unionsrätten eller på medlemsstaternas nationella rätt, vilka måste 
ha ett syfte av allmänt intresse, samt studier som genomförs av allmänt 
intresse på folkhälsoområdet. Denna förordning bör därför innehålla 
harmoniserade villkor för behandling av särskilda kategorier av person-
uppgifter om hälsa, vad gäller särskilda behov, i synnerhet när behand-
lingen av uppgifterna utförs för vissa hälsorelaterade syften av perso-
ner som enligt lag är underkastade yrkesmässig tystnadsplikt. Unions-
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt bör föreskriva särskilda 
och lämpliga åtgärder som skyddar fysiska personers grundläggande 
rättigheter och personuppgifter. Medlemsstaterna bör få behålla eller 
införa ytterligare villkor, även begränsningar, för behandlingen av 
genetiska eller biometriska uppgifter eller uppgifter om hälsa. Detta bör 
emellertid inte hindra det fria flödet av personuppgifter inom unionen, 
när villkoren tillämpas på gränsöverskridande behandling av sådana upp-
gifter. 

(62) Det är dock inte nödvändigt att införa någon skyldighet att till-
handahålla information, om den registrerade redan innehar denna 
information, om registreringen eller utlämnandet av personuppgifterna 
uttryckligen föreskrivs i lag eller om det visar sig vara omöjligt eller 
skulle medföra orimliga ansträngningar att tillhandahålla den registre-
rade informationen. Det sistnämnda skulle särskilt kunna vara fallet 
om behandlingen sker för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskap-
liga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. I detta 
avseende bör antalet registrerade, uppgifternas ålder och lämpliga skydds-
åtgärder beaktas.  

Undantag från informationsplikten (jfr artikel 14, särskilt 14.5 b). 
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(65) Den registrerade bör ha rätt att få sina personuppgifter rättade 
och en rätt att bli bortglömd, om lagringen av uppgifterna strider mot 
denna förordning eller unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av. En registrerad bör 
särskilt ha rätt att få sina personuppgifter raderade och kunna begära 
att dessa personuppgifter inte behandlas, om de inte längre behövs 
med tanke på de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt be-
handlats, om en registrerad har återtagit sitt samtycke till behandling 
eller invänder mot behandling av personuppgifter som rör honom eller 
henne, eller om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter på 
annat sätt inte överensstämmer med denna förordning. Denna rättig-
het är särskilt relevant när den registrerade har gett sitt samtycke som 
barn, utan att vara fullständigt medveten om riskerna med behandlingen, 
och senare vill ta bort dessa personuppgifter, särskilt på internet. Den 
registrerade bör kunna utöva denna rätt även när han eller hon inte 
längre är barn. Ytterligare lagring av personuppgifterna bör dock vara 
laglig, om detta krävs för att utöva yttrandefrihet och informations-
frihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift i av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts 
den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett allmänt intresse inom 
folkhälsoområdet, för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga 
eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för fast-
ställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Skälets sista mening väcker frågan om det finns ett undantag från 
rätten till radering (den s.k. ”rätten att bli bortglömd”) om ett så-
dant undantag krävs för att uppfylla forskningsändamålet. Notera 
att rätten till radering (artikel 17) inte är bland de rättigheter för 
vilka det får föreskrivas undantag från för forskningsändamål enligt 
artikel 89.2, men att artikel 17.3 d däremot innehåller ett undantag 
från samma rättighet för bl.a. vetenskapliga eller historiska ändamål. 

(113) Överföringar som kan anses vara icke återkommande och endast 
gäller ett begränsat antal registrerade kan också vara möjliga när person-
uppgiftsansvarigas tvingande berättigade intressen motiverar detta, om 
inte den registrerades intressen eller rättigheter och friheter väger tyngre 
än dessa intressen, och den personuppgiftsansvarige har bedömt alla om-
ständigheter kring uppgiftsöverföringen. Den personuppgiftsansvarige 
bör ta särskild hänsyn till personuppgifternas art, den eller de avsedda 
behandlingarnas ändamål och varaktighet samt situationen i ursprungs-
landet, tredjelandet och det slutliga bestämmelselandet och bör tillhanda-
hålla lämpliga åtgärder för att skydda fysiska personers grundläggande 
rättigheter och friheter vid behandlingen av deras personuppgifter. 
Sådana överföringar bör endast vara möjliga i vissa fall där inget av de 
andra skälen till överföring är tillämpligt. För vetenskapliga eller histo-
riska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör hänsyn tas till sam-
hällets legitima förväntningar i fråga om ökad kunskap. Den person-



Bilaga 3 SOU 2017:50 

500 

uppgiftsansvarige bör informera tillsynsmyndigheten och den registre-
rade om överföringen. 

(156) Behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål bör omfattas av lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades 
rättigheter och friheter enligt denna förordning. Skyddsåtgärderna bör 
säkerställa att tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att 
se till att särskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Ytterligare 
behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänintresse, veten-
skapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål bör 
genomföras, när den personuppgiftsansvarige har bedömt möjligheten 
att uppnå dessa ändamål genom behandling av personuppgifter som 
inte medger eller inte längre medger identifiering av de registrerade, 
förutsatt att det finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. pseudonymisering 
av personuppgifter). Medlemsstaterna bör införa lämpliga skydds-
åtgärder för behandlingen av personuppgifter för arkivändamål av all-
mänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål. Medlemsstaterna bör på särskilda villkor med för-
behåll för lämpliga skyddsåtgärder för de registrerade ha rätt att speci-
ficera och göra undantag från kraven på information, rätten till rättelse 
eller radering av personuppgifter, rätten att bli bortglömd, rätten till 
begränsning av behandlingen, rätten till dataportabilitet och rätten att 
göra invändning i samband med behandling av personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller statistiska ändamål. Villkoren och säkerhetsåtgär-
derna i fråga kan medföra att de registrerade måste följa särskilda för-
faranden för att utöva dessa rättigheter, om det är lämpligt med hän-
syn till den särskilda behandlingens syfte tillsammans med tekniska 
och organisatoriska åtgärder som syftar till att minimera behandlingen 
av personuppgifter i enlighet med principerna om proportionalitet och 
nödvändighet. Behandling av personuppgifter för vetenskapliga ända-
mål bör även vara förenlig med annan relevant lagstiftning, exempelvis 
om kliniska prövningar. 

(157) Genom att koppla samman information från olika register kan 
forskare erhålla ny kunskap av stort värde med avseende på medicinska 
tillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, cancer och depression. 
På grundval av registren kan forskningsresultaten förbättras, eftersom de 
bygger på en större befolkningsgrupp. Forskning inom samhällsvetenskap 
som bedrivs på grundval av register gör det möjligt för forskare att få 
grundläggande kunskaper om sambandet på lång sikt mellan ett antal 
sociala villkor, exempelvis arbetslöshet och utbildning, och andra livs-
förhållanden. Forskningsresultat som erhållits på grundval av register 
utgör en stabil, högkvalitativ kunskap, som kan ligga till grund för ut-
formningen och genomförandet av kunskapsbaserad politik, förbättra 
livskvaliteten för ett antal personer och förbättra de sociala tjänsternas 
effektivitet. För att underlätta vetenskaplig forskning får personuppgifter 
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behandlas för vetenskapliga forskningsändamål, med förbehåll för lämp-
liga villkor och skyddsåtgärder i unionsrätten eller i medlemsstaternas 
nationella rätt. 

Skälet beskriver värdet av register för forskningen och klargör att 
forskning utifrån sådana register är tillåtet inom förordningens 
ram. Det medför dock inte något generellt undantag för person-
uppgiftsbehandling för forskningsändamål, utan sådan behandling 
måste alltjämt beakta de villkor som framgår av förordningen och 
övrig reglering. 

(159) Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga forsknings-
ändamål, bör denna förordning också gälla denna behandling. Behand-
ling av personuppgifter för vetenskapliga forskningsändamål bör i 
denna förordning ges en vid tolkning och omfatta till exempel teknisk 
utveckling och demonstration, grundforskning, tillämpad forskning 
och privatfinansierad forskning. Behandlingen av personuppgifter bör 
dessutom ta hänsyn till unionens mål enligt artikel 179.1 i EUF-för-
draget angående åstadkommandet av ett europeiskt forskningsområde. 
Vetenskapliga forskningsändamål bör också omfatta studier som ut-
förs av ett allmänt intresse inom folkhälsoområdet. För att tillgodose 
de särskilda kraven i samband med behandling av personuppgifter för 
vetenskapliga forskningsändamål bör särskilda villkor gälla, särskilt vad 
avser offentliggörande eller annat utlämnande av personuppgifter inom 
ramen för vetenskapliga forskningsändamål. Om resultatet av veten-
skaplig forskning, särskilt för hälso- och sjukvårdsändamål, ger anled-
ning till ytterligare åtgärder i den registrerades intresse, bör de all-
männa reglerna i denna förordning tillämpas på dessa åtgärder. 

Detta ger viss vägledning till begreppet ”vetenskapliga forsknings-
ändamål”, men saknar samma sorts fokuserade beskrivning av vad 
forskning är som finns i exempelvis etikprövningslagen. Se vidare 
avsnitt 3.4.4.  

(160) Om personuppgifter behandlas för historiska forskningsända-
mål, bör denna förordning också gälla denna behandling. Detta bör 
även omfatta forskning för historiska och genealogiska ändamål, med 
beaktande av att denna förordning inte bör gälla för avlidna personer.  

Att historiska och genealogiska ändamål nämns är troligen i syfte 
att skilja detta från privat släktforskning. Se vidare avsnitt 3.4.2. 

(161) När det gäller samtycke till deltagande i vetenskaplig forskning 
inom ramen för kliniska prövningar, bör de relevanta bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 tillämpas. 
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(162) Om personuppgifter behandlas för statistiska ändamål, bör denna 
förordning gälla denna behandling. Unionsrätten eller medlemsstater-
nas nationella rätt bör, inom ramen för denna förordning, fastställa 
statistiskt innehåll, kontroll av tillgång, specifikationer för behandling 
av personuppgifter för statistiska ändamål och lämpliga åtgärder till 
skydd för den registrerades rättigheter och friheter och för att säker-
ställa insynsskydd för statistiska uppgifter. Med statistiska ändamål 
avses varje åtgärd som vidtas för den insamling och behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för statistiska undersökningar eller 
för framställning av statistiska resultat. Dessa statistiska resultat kan 
vidare användas för olika ändamål, inbegripet vetenskapliga forsknings-
ändamål. Ett statistiskt ändamål innebär att resultatet av behandlingen 
för statistiska ändamål inte består av personuppgifter, utan av aggrege-
rade personuppgifter, och att resultatet eller uppgifterna inte används 
till stöd för åtgärder eller beslut som avser en särskild fysiskperson. 

Detta skäl framstår främst som en definition av ”statistiska ända-
mål”. Betydelsen för utredningen blir främst att ett resultat av en 
behandling för statistiska ändamål enligt definitionen inte består av 
personuppgifter.  

Artiklar 

Nedanstående bestämmelser är, till skillnad från skälen, normativa, 
dvs. bindande. 

Artikel 4 Definitioner  
I denna förordning avses med  
1. personuppgifter: varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en 
identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, 
ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifika-
torer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska perso-
nens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 
eller sociala identitet, […] 
5. pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sätt som 
innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik 
registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förut-
sättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är 
föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att 
personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar 
fysisk person, […] 
13. genetiska uppgifter: alla personuppgifter som rör nedärvda eller för-
värvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik 
information om denna fysiska persons fysiologi eller hälsa och vilka 
framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska 
personen i fråga, 
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Artikel 4.1 och 4.5 i kombination är viktiga för gränsdragningen av 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde och innebär att person-
uppgifter är pseudonymiserade om de är återidentifierbara. Pseudo-
nymiserad innebär, enligt förordningens definition, att den infor-
mation som krävs för återidentifiering förvaras på annan plats.  

Artikel 5 Principer för behandling av personuppgifter  
1. Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla: […]  
b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med 
dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt 
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 
ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med 
de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning). […] 
e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 
registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ända-
mål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras 
under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behand-
las för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, 
under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär-
der som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa 
den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering). 

Denna ändamålsbegränsning med ”forskningsundantag” är central 
för utredningen. Motsvarande bestämmelse finns även i det nuvar-
ande dataskyddsdirektivet. 

Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter  
1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av 
följande villkor är uppfyllt:  
a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes person-
uppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.  
b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den regi-
strerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registre-
rade innan ett sådant avtal ingås.  
c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige.  
d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av 
grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk 
person.  
e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighets-
utövning.  
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För forskning är framför allt punkt a och e i ovanstående aktuella. 
För privaträttsliga forskningsaktörer kan även punkt f (nedan) vara 
aktuell. Vad gäller punkt a framgår utifrån såväl skäl 33 som skäl 43 
samt även artikel 5.1 b att samtycke som rättslig grund för person-
uppgiftsbehandling i forskningssammanhang kräver en djupare 
analys. Punkt e behöver analyseras utifrån artikel 6.3 i relation till 
artikel 6.2.  

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgifts-
ansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den regi-
strerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger 
tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registre-
rade är ett barn.  
Led f i första stycket ska inte gälla för behandling som utförs av offent-
liga myndigheter när de fullgör sina uppgifter.  

Att myndigheter, när de fullgör sina uppgifter, inte längre kan 
tillämpa intresseavvägning som rättslig grund ens i de fall där en 
sådan avvägning uppenbart väger över för den personuppgifts-
ansvarige eller tredje parts intresse skulle kunna leda till ökade 
önskemål om författningsreglering (för att omfattas av 6.1 e) eller 
inhämtande av samtycken (för att omfattas av 6.1 a). Vad gäller 
möjligheten att inhämta giltiga samtycken bör dock skäl 43, rör-
ande situationer med betydande ojämlikhet mellan den registrerade 
och den personuppgiftsansvarige, beaktas. 

2. Medlemsstaterna får behålla eller införa mer specifika bestämmelser 
för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning 
med hänsyn till behandling för att efterleva punkt 1 c och e genom att 
närmare fastställa specifika krav för uppgiftsbehandlingen och andra 
åtgärder för att säkerställa en laglig och rättvis behandling, inbegripet 
för andra specifika situationer då uppgifter behandlas i enlighet med 
kapitel IX.  

3. Den grund för behandlingen som avses i punkt 1 c och e ska fast-
ställas i enlighet med  
a) unionsrätten, eller 
b) en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 
omfattas av.  
Syftet med behandlingen ska fastställas i den rättsliga grunden eller, i 
fråga om behandling enligt punkt 1 e, ska vara nödvändigt för att ut-
föra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den person-
uppgiftsansvariges myndighetsutövning. Den rättsliga grunden kan 
innehålla särskilda bestämmelser för att anpassa tillämpningen av be-
stämmelserna i denna förordning, bland annat: de allmänna villkor som 
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ska gälla för den personuppgiftsansvariges behandling, vilken typ av 
uppgifter som ska behandlas, vilka registrerade som berörs, de enheter 
till vilka personuppgifterna får lämnas ut och för vilka ändamål, ända-
målsbegränsningar, lagringstid samt typer av behandling och förfaran-
den för behandling, inbegripet åtgärder för att tillförsäkra en laglig och 
rättvis behandling, däribland för behandling i andra särskilda situatio-
ner enligt kapitel IX. Unionsrätten eller medlemsstaternas nationella 
rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot 
det legitima mål som eftersträvas. 

4. Om en behandling för andra ändamål än det ändamål för vilket 
personuppgifterna samlades in inte grundar sig på den registrerades 
samtycke eller på unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt 
som utgör en nödvändig och proportionell åtgärd i ett demokratiskt 
samhälle för att skydda de mål som avses i artikel 23.1, ska den person-
uppgiftsansvarige för att fastställa huruvida behandling för andra ända-
mål är förenlig med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprung-
ligen samlades in bland annat beakta följande:  
a) Kopplingar mellan de ändamål för vilka personuppgifterna har sam-
lats in och ändamålen med den avsedda ytterligare behandlingen.  
b) Det sammanhang inom vilket personuppgifterna har samlats in, sär-
skilt förhållandet mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige.  
c) Personuppgifternas art, särskilt huruvida särskilda kategorier av 
personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 9 eller huruvida person-
uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser behandlas i 
enlighet med artikel 10.  
d) Eventuella konsekvenser för registrerade av den planerade fortsatta 
behandlingen.  
e) Förekomsten av lämpliga skyddsåtgärder, vilket kan inbegripa krypter-
ing eller pseudonymisering. 

Särskilt 6.1(a), 6.1(e), 6.2 och 6.3 framhålls i våra utredningsdirektiv 
(s. 6 f.).  

Artikel 9 Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter  
1. Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ur-
sprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller med-
lemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biomet-
riska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter 
om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella 
läggning ska vara förbjuden.  
2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller: […] 
a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behand-
lingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, 
utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskri-
ver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade. […] 
g) Behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, 
på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, 
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vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt 
med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla be-
stämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den 
registrerades grundläggande rättigheter och intressen. […] 
i) Behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälso-
området, såsom behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga 
gränsöverskridande hot mot hälsan eller säkerställa höga kvalitets- och 
säkerhetsnormer för vård och läkemedel eller medicintekniska produk-
ter, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, 
där lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades 
rättigheter och friheter fastställs, särskilt tystnadsplikt.  
j) Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, 
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål 
i enlighet med artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlems-
staternas nationella rätt, vilken ska stå i proportion till det eftersträ-
vade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till 
dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgär-
der för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och 
intressen. […] 
4. Medlemsstaterna får behålla eller införa ytterligare villkor, även be-
gränsningar, för behandlingen av genetiska eller biometriska uppgifter 
eller uppgifter om hälsa. 

Artikel 9.2 (i) handlar om ett område som ibland överlappar med 
forskning (folkhälsa). Vad gäller artikel 9.4 kan uttrycket ”biomet-
riska” ge upphov till särskilda tolkningsproblem. En vid tolkning av 
begreppet skulle kunna innebära att en stor mängd uppgifter som 
inte uppfattas som känsliga i det allmänna rättsmedvetandet skulle 
kunna inkluderas. Ett försök till avgränsning har gjorts i artikeln 
genom det fortsatta uttrycket ”för att ensidigt identifiera en fysisk 
person”.  

Artikel 14 Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna 
inte har erhållits från den registrerade 
1. Om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade, ska 
den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med följande infor-
mation […] 
5. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas i följande fall och i den mån […] 
b) tillhandahållandet av sådan information visar sig vara omöjligt eller 
skulle medföra en oproportionell ansträngning, särskilt för behandling 
för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, eller 
i den mån den skyldighet som avses i punkt 1 i den här artikeln sanno-
likt kommer att göra det omöjligt eller avsevärt försvårar uppfyllandet 
av målen med den behandlingen; i sådana fall ska den personuppgifts-
ansvarige vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades 
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rättigheter och friheter och berättigade intressen, inbegripet göra upp-
gifterna tillgängliga för allmänheten, 

Det är en viktig uppgift att skilja dels mellan forskningsdatabaser, 
dels grundregister samt att skilja mellan primärt insamlade forsk-
ningsdata och sekundärt inhämtade data från andra källor. Lag-
stiftaren förefaller ha tänkt på att uppgifter som inte insamlats pri-
märt utan kommer från andra verksamheter (t ex biologisk prover 
som tas i hälso- och sjukvårdsverksamhet) ofta kan lämnas ut pseudo-
nymiserade, och att en återidentifiering för att uppfylla denna infor-
mationsplikt skulle innebära stora svårigheter och i sig innebära 
integritetsrisker. 

Det stadgas på annat ställe (artikel 11.1) att den personuppgifts-
ansvarige inte ska vara tvungen att återidentifieras den registrerade 
enbart för att tillfredsställa regler i förordningen. Detta är en tydlig 
hänvisning till att pseudonymiserade data inte behöver återidenti-
fieras av t.ex. forskare enbart för att tillfredsställa de regler som 
finns i artiklarna 14–21. 

Artikel 15 Den registrerades rätt till tillgång  
1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få 
bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne 
håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna 
och följande information:  
a) Ändamålen med behandlingen.  
b) De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.  
c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgif-
terna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer 
eller internationella organisationer.  
d) Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna 
kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som an-
vänds för att fastställa denna period.  
e) Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära 
rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av be-
handling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända 
mot sådan behandling.  
f) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.  
g) Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all till-
gänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.  
h) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profiler-
ing enligt artikel 22.1 och 22.4, varvid det åtminstone i dessa fall ska 
lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen 
och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.  
2. Om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en inter-
nationell organisation, ska den registrerade ha rätt till information om 
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de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits 
vid överföringen.  
3. Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia 
av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytter-
ligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansva-
rige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. 
Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen 
tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat.  
4. Den rätt till en kopia som avses i punkt 3 ska inte inverka menligt på 
andras rättigheter och friheter. 

Artikel 16 Rätt till rättelse  
Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan 
onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller 
henne rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska 
den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, 
bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. 

Artikel 17 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)  
1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan 
onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den person-
uppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera 
personuppgifter om något av följande gäller […] 
3. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla i den utsträckning som behand-
lingen är nödvändig av följande skäl:[…] d) För arkivändamål av all-
mänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller 
statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt 
som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar upp-
nåendet av syftet med den behandlingen. 

Artikel 17.3 (d) undantar data som behöver sparas för forsknings-
ändamål. 

Artikel 18 Rätt till begränsning av behandling  
1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige 
kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är 
tillämpligt:  
a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en 
tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om 
personuppgifterna är korrekta.  
b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att person-
uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras använd-
ning.  
c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna 
för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem 
för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
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d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 
21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges be-
rättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.  
2. Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana 
personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den 
registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller för-
svara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 
juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmän-
intresse för unionen eller för en medlemsstat. 

Notera att förordningen i artikel 89 ger utrymme för att göra undan-
tag från rätten till begränsning av behandling samt anmälan om att 
några av de nämnda åtgärderna har vidtagits (jfr artikel 19, som dock 
i sig inte har särskild anknytning till forskningsändamål och därför 
inte är medtagen här). 

Artikel 21 Rätt att göra invändningar  
1. Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes 
specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot 
behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grun-
dar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på 
dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre be-
handla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berätti-
gade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades 
intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. [...] 
6. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska 
den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika 
situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av person-
uppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nöd-
vändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

Punkt 6 ska läsas i samband med artikel 89.2, som möjliggör undan-
tag från denna rättighet 

Artikel 32 Säkerhet i samband med behandlingen 
1. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostna-
derna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål 
samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska 
personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgär-
der för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till 
risken, inbegripet, när det är lämpligt 
a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter, 
b) förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, till-
gänglighet och motståndskraft hos behandlingssystemen och -tjänsterna, 
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c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till person-
uppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident,
d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera
effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska
säkerställa behandlingens säkerhet.
2. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas
till de risker som behandling medför, i synnerhet från oavsiktlig eller
olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av
eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats
eller på annat sätt behandlats.
3. Anslutning till en godkänd uppförandekod som avses i artikel 40
eller en godkänd certifieringsmekanism som avses i artikel 42 får an-
vändas för att visa att kraven i punkt 1 i den här artikeln följs.
4. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska vidta
åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person som utför arbete
under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets över-
inseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar
dessa på instruktion från den personuppgiftsansvarige, om inte unions-
rätten eller medlemsstaternas nationella rätt ålägger honom eller henne
att göra det.

Denna artikel, som tillhör den generella regleringen i förordningen, 
och inte är begränsad till forskningsändamål, utgör en utgångs-
punkt för lämplighetsbedömning av tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder. Den kan jämföras med artikel 17.1 i nuvarande 
dataskyddsdirektivet. 

Artikel 89 Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivända-
mål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsända-
mål eller statistiska ändamål  
1. Behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller
historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska omfattas av
lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med denna förordning för den regi-
strerades rättigheter och friheter. Skyddsåtgärderna ska säkerställa att
tekniska och organisatoriska åtgärder har införts för att se till att sär-
skilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa åtgärder får inbe-
gripa pseudonymisering, under förutsättning att dessa ändamål kan
uppfyllas på det sättet. När dessa ändamål kan uppfyllas genom vidare
behandling av uppgifter som inte medger eller inte längre medger iden-
tifiering av de registrerade ska dessa ändamål uppfyllas på det sättet.

2. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forsk-
ningsändamål eller statistiska ändamål får det i unionsrätten eller i
medlemsstaternas nationella rätt föreskrivas undantag från de rättig-
heter som avses i artiklarna 15, 16, 18 och 21 med förbehåll för de villkor
och skyddsåtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln i den utsträck-
ning som sådana rättigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt
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eller mycket svårare att uppfylla de särskilda ändamålen, och sådana 
undantag krävs för att uppnå dessa ändamål. […] 

4. Om behandling enligt punkterna 2 och 3 samtidigt har andra ända-
mål, ska undantagen endast tillämpas på behandling för de ändamål
som avses i dessa punkter.

Dessa artiklar är centrala för utredningens uppdrag eftersom de dels 
anger att hantering för bl.a. vetenskapliga eller historiska forsknings-
ändamål måste kombineras med lämpliga skyddsåtgärder, dels anger 
att om så är fallet finns utrymme för att i bl.a. nationell rätt föreskriva 
undantag från vissa av de rättigheter som tillkommer registrerade 
(rätt till tillgång till den registrerades personuppgifter och informa-
tion om behandling, rätt till rättelse, rätt till begränsning av behand-
ling, samt rätt att göra invändningar). Notera även att undantag från 
andra rättigheter finns angivna direkt i förordningen och alltså inte 
kräver reglering i nationell rätt (artikel 17.3 d samt artikel 20.3). 



Statens offentliga utredningar 2017
Kronologisk förteckning

1. För Sveriges landsbygder 
–  en sammanhållen politik för 
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. N. 

2. Kraftsamling för framtidens energi. M.

3. Karens för statsråd och statssekreterare.
Fi.

4. För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det 
folkhälsopolitiska ramverket. S.

5. Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld. Del 1 och 2. S.

6. Se barnet! Ju.

7. Straffprocessens ramar och 
domstolens beslutsunderlag 
i brottmål – en bättre hantering av 
stora mål. Ju.

8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. M.

9. Det handlar om oss.
– unga som varken arbetar eller studerar. U.

10. Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. U.

11. Vägskatt. Volym 1 och 2. Fi.

12. Att ta emot människor på flykt. 
Sverige hösten 2015. Ju.

13. Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? Fi.

14. Migrationsärenden 
vid utlandsmyndigheterna. Ju.

15. Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. S.

16. Sverige i Afghanistan 2002–2014. UD.

17.  Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. Ju.

18. En nationell strategi för validering. U.

19. Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. A.

20. Tillträde för nybörjare – ett öppnare 
och enklare system för tillträde till 
högskoleutbildning. U.

21. Läs mig! Nationell kvalitetsplan för 
vård och omsorg om äldre personer. 
Del 1 och 2. S.

22. Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. M. 

23. digitalforvaltning.nu. Fi.

24. Ett arbetsliv i förändring – hur 
påverkas ansvaret för arbetsmiljön? A.

25. Samlad kunskap – stärkt 
handläggning. S.

26. Delningsekonomi. På användarnas 
villkor. Fi.

27. Vissa frågor inom fastighets- och 
stämpelskatteområdet. Fi.

28. Ett nationellt centrum för kunskap 
om och utvärdering av arbetsmiljö. A.

29. Brottsdatalag. Ju

30. En omreglerad spelmarknad. 
Del 1 och 2. Fi.

31. Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. Ju.

32. Substitution i Centrum
– stärkt konkurrenskraft med 
kemikalie smarta lösningar. M.

33. Stärkt ställning för hyresgäster. Ju.

34. Ekologisk kompensation – Åtgärder 
för att motverka nettoförluster av 
biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster, samtidigt som behovet av 
markexploatering tillgodoses. M.

 35. Samling för skolan. Nationell strategi 
för kunskap och likvärdighet. U.

36. Informationssäkerhet för samhälls-
viktiga och digitala tjänster. Ju.

37. Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
– förebygga, förhindra, upptäcka och 
beivra. Ju.



38. Kvalitet i välfärden – bättre 
upphandling och uppföljning. Fi.

39. Ny dataskyddslag. Kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. Ju.

40. För dig och för alla. S.

41. Meddelarskyddslagen – fler verksam- 
heter med stärkt meddelarskydd. Ju.

42. Vem har ansvaret? M.

43. På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet 
och effektivitet i hjälpmedelsförsörj-
ningen. S.

44. Entreprenad, fjärrundervisning
och distansundervisning. U.

45. Ny lag om företagshemligheter. Ju.

46. Stärkt ordning och säkerhet i domstol. 
Ju.

47. Nästa steg på vägen mot en mer jämlik 
hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete 
för en god och jämlik hälsa. S.

48. Kunskapsbaserad och jämlik vård.
Förutsättningar för en lärande hälso- 
och sjukvård. S.

49. EU:s dataskyddsförordning 
och utbildningsområdet. U.

50. Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål. U.



Statens offentliga utredningar 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag: Samverkan. Steg på vägen 
mot fördjupad lokal samverkan 
för unga arbetslösa. [19]

Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas 
ansvaret för arbetsmiljön? [24]

Ett nationellt centrum för kunskap om 
och utvärdering av arbetsmiljö. [28]

Finansdepartementet

Karens för statsråd och statssekreterare. [3]

Vägskatt. Volym 1 och 2. [11]

Finansiering av infrastruktur med 
privat kapital? [13]

digitalforvaltning.nu. [23]

Delningsekonomi. På användarnas villkor. 
[26]

Vissa frågor inom fastighets- och stämpel-
skatteområdet. [27]

En omreglerad spelmarknad. Del 1 och 2. 
[30]

Kvalitet i välfärden – bättre  
upphandling och uppföljning. [38]

Justitiedepartementet

Se barnet! [6]

Straffprocessens ramar och domstolens 
beslutsunderlag i brottmål 
– en bättre hantering av stora mål. [7]

Att ta emot människor på flykt. 
Sverige hösten 2015. [12]

Migrationsärenden  
vid utlandsmyndigheterna.[14]

Om oskuldspresumtionen och rätten att 
närvara vid rättegången. Genomförande 
av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv. [17]

Brottsdatalag. [29]

Stärkt konsumentskydd 
på bostadsrättsmarknaden. [31]

Stärkt ställning för hyresgäster. [33]

Informationssäkerhet för samhällsviktiga 
och digitala tjänster. [36]

Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
– förebygga, förhindra, upptäcka och
beivra. [37]

Ny dataskyddslag. Kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning. [39]

Meddelarskyddslagen – fler  verksam- 
heter med stärkt meddelarskydd. [41]

Ny lag om företagshemligheter. [45]

Stärkt ordning och säkerhet i domstol. [46]

Miljö- och energidepartementet

Kraftsamling för framtidens energi. [2]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. 
Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring. [8]

Från värdekedja till värdecykel – så får 
Sverige en mer cirkulär ekonomi. [22]

Substitution i Centrum  
– stärkt konkurrenskraft med
kemikalie smarta lösningar. [32]

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, sam-
tidigt som behovet av markexploatering 
tillgodoses. [34]

Vem har ansvaret? [42]

Näringsdepartementet

För Sveriges landsbygder 
– en sammanhållen politik för
arbete, hållbar tillväxt och välfärd. [1]

Socialdepartementet

För en god och jämlik hälsa. 
En utveckling av det  
folkhälsopolitiska ramverket. [4]



Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld. Del 1 och 2.[5]

Kvalitet och säkerhet 
på apoteksmarknaden. [15]

Läs mig! Nationell kvalitetsplan 
för vård och omsorg om äldre personer.  
Del 1 och 2. [21]

Samlad kunskap – stärkt handläggning. [25]

För dig och för alla. [40]

På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och 
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. 
[43]

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.  
Förslag för ett långsiktigt arbete för en 
god och jämlik hälsa. [47]

Kunskapsbaserad och jämlik vård.  
Förutsättningar för en lärande hälso- 
och sjukvård. [48]

Utbildningsdepartementet

Det handlar om oss. 
– unga som varken arbetar eller studerar. [9]

Ny ordning för att främja god sed 
och hantera oredlighet i forskning. [10]

En nationell strategi för validering [18]

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och 
enklare system för tillträde till hög-
skoleutbildning. [20]

Samling för skolan. 
Nationell strategi för kunskap och 
likvärdighet. [35]

Entreprenad, fjärrundervisning 
och distansundervisning. [44]

EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsområdet. [49]

Personuppgiftsbehandling 
för forskningsändamål.[50]

Utrikesdepartementet

Sverige i Afghanistan 2002–2014. [16]
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Regionstyrelsen 
           

Remiss - Förslag till 
examensbeskrivning för yrkesexamen 
för kuratorer inom hälso- och 
sjukvården

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till 
examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. 
Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och ställer sig positiv till att 
socionomer/kuratorer får en skyddad titel med legitimation men lämnar även 
några synpunkter.

Information i ärendet
Utbildningsdepartementet har gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag 
att lämna förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom 
hälso- och sjukvården. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-07-04

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Anders Liif
Regiondirektör HR-direktör 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Utbildningsdepartementet

           

Yttrande över förslag till 
examensbeskrivning för yrkesexamen 
för kuratorer inom hälso- och 
sjukvården
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag till 
examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården. 

Sammanfattning
Region Jönköpings län ser positivt på att socionomer/kuratorer får en skyddad 
titel med legitimation eftersom kuratorer är den enda yrkesgrupp inom vården 
som utför självständigt behandlingsarbete utan att ha legitimation. Nedan lämnas 
kompletterande synpunkter. 

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ser positivt på en legitimationsgrundande utbildning på 
avancerad nivå med föreslagna utbildningsmål för hälso- och sjukvårdskuratorer. 

Legitimation medför en kvalitetssäkring av yrket. Kuratorer är idag den enda 
yrkesgrupp inom vården som utför självständigt behandlingsarbete utan att ha 
legitimation.  

Region Jönköpings län ser positivt på en omfattning av utbildningen på 30-60 
högskolepoäng, liksom att både verksamhetsförlagd utbildning och ett 
självständigt arbete i samverkan med verksamhet ingår. Vi ser det som angeläget 
att verksamhetsförlagd utbildning ingår även i grundutbildning till socionom. Det 
är av vikt att socionomer redan på grundnivå erhåller basala kunskaper om hälso- 
och sjukvård och dess lagstiftning.

Region Jönköpings län vill framhålla att vikten av samverkan mellan hälso- och 
sjukvård och social omsorg utifrån människors behov är omfattande inte minst när 
det gäller äldre, personer med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. 
Utbildningen måste därför ha ett personcentrerat förhållningssätt och integrera 
folkhälsa, hälso- och sjukvård samt omsorg. 
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Region Jönköpings län vill också uppmärksamma vikten av möjlighet till 
validering för redan yrkesverksamma socionomer.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör























































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 122 Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län, 
stiftelsebildning
Diarienummer: RJL 2017/1853

Beslut 
Regionstyrelsen

1. Utser regionstyrelsens ordförande till ombud på extra 
stämma för Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län,
där 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande utses 
som ersättare vid förhinder. 

2. Godkänner att ombudet vid stämman ställer sig bakom 
förslaget att en stiftelse bildas med 
Kreditgarantiföreningen och Science Park som stiftare.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län är medlem i Kreditgarantiföreningen i 
Jönköpings län (KGF) som startades 2006. Förslag finns nu att 
KGF och Science Park tillsammans bildar en stiftelse vars 
ändamål ska vara att främja näringsliv, forskning eller 
kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap,
innovation eller förnyelse i huvudsak inom det geografiska 
område som vid stiftelsetidpunkten utgör Jönköpings län. 
Stiftelsen bildas med det kapital som medlemmarna har satt in i 
KGF, därefter likvideras den ekonomiska föreningen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-11

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink vill framhålla att det är viktigt att 
verksamheten har en koppling till RUS samt att det ska främja 
kvinnligt företagande och jämställdhet. Samtliga ledamöter 
instämmer i detta. 

Ordföranden önskar att man till styrelsen redovisar hur man 
hanterar insatskapitalet, d v s övergången från förening till 
stiftelse. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län, 
stiftelsebildning

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

1. utser regionstyrelsens ordförande till ombud på extra stämma för 
Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län

2. godkänner att ombudet vid stämman ställer sig bakom förslaget att en 
stiftelse bildas med Kreditgarantiföreningen och Science Park som stiftare.

Sammanfattning
Region Jönköpings län är medlem i Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län 
(KGF) som startades 2006. Förslag finns nu att KGF och Science Park 
tillsammans bildar en stiftelse vars ändamål ska vara att främja näringsliv, 
forskning eller kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, 
innovation eller förnyelse i huvudsak inom det geografiska område som vid 
stiftelsetidpunkten utgör Jönköpings län. Stiftelsen bildas med det kapital som 
medlemmarna har satt in i KGF, därefter likvideras den ekonomiska föreningen.

Information i ärendet
Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF) startades 2006 och har sedan 
några år tillbaka ett samarbete med Science Park. Verksamheten idag går ut på att 
låna ut pengar till Science Park Speed Capital, som gör små investeringar i 
tillväxtbolag.

Inom ramen för satsningen på Speed Capital har fem investeringar gjorts sedan 
starten hösten 2015 och fler investeringar är på gång. Styrelsen i KGF har tecknat 
ett avtal med Speed Capital där 5 miljoner kronor, av den totala kapitalbasen om 
ca 6 miljoner kronor, är utlånat till dessa investeringar. För att skapa en 
långsiktighet i kapitalförsörjningen av Speed Capital krävs det på sikt en 
påfyllnad av kapitalbasen. KGF gör bedömningen att detta på bästa sätt säkerställs 
genom externt medel från nya aktörer, vilket dock kräver en annan struktur. Syftet 
är inte att ta in mer kapital från medlemmarna, utan istället hitta externt kapital 
som växlar upp redan satsat kapital i KGF. En större kapitalbas skapar dessutom 
förutsättningar för nya initiativ i tidigare faser. 
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I den regionala utvecklingsstrategin, RUS, finns ett starkt fokus på att regionen år 
2025 ska ha ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 
KGF har låtit Glimstedts Advokatbyrå utreda lämpliga verksamhetsformer med 
hänsyn till långsiktighet och möjlighet till tillskott av nytt kapital. Förslaget är att 
en stiftelse bildas. KGF och Science Park blir stiftare tillsammans och förutom att 
tillföra KGF:s kapital till stiftelsen går Science Park in med 50 tusen kronor. 
Sparbanksstiftelsen Alfa har visat intresse att gå in med kapital i samband med en 
stiftelsestart. 

Stiftelsens ändamål ska vara att främja näringsliv, forskning eller 
kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation eller 
förnyelse i huvudsak inom det geografiska område som vid stiftelsetidpunkten 
utgör Jönköpings län. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom lämpliga 
åtgärder och aktiviteter riktade till såväl nya som etablerade juridiska personer 
liksom till privatpersoner, till exempel lämnande av lån (exempelvis 
konvertibellån) till juridiska eller fysiska personer, investeringar i företag, 
utfärdande av stipendier, anordnande av utbildningar och seminarier med mera.

En stiftelse äger sig själv, men Science Park ska ansvara för förvaltningen. 
Science Park är en naturlig aktör att förvalta detta vidare eftersom regionen och 
samtliga länets kommuner även där är medlemmar och huvudintressenter. Skulle 
Science Park ändra struktur i framtiden kan Science Park utse en annan juridisk 
person som ansvarig, vilken ska ha regional anknytning. En av styrelse-
ledamöterna ska alltid ha regional förankring för att tillse att alla medlemmars 
intresse bevaras, och vara en person verksam inom vad som vid
stiftelsetidpunkten utgör Region Jönköpings län eller Jönköping University.

Stiftelsens verksamhet ska vara transparent och det ska vara tydligt vart bidrag 
och investeringar går och vilka privatpersoner och företag som får ta del av dessa.
I och med stiftelsens uppstart kan KGF likvideras som ekonomisk förening. Detta 
innebär att medlemmarna efterskänker sin eventuella förlagsinsats.

För Region Jönköpings län innebär en stiftelsebildning att den förlagsinsats i 
föreningen som lämnades av dåvarande Regionförbundet efterskänks till den 
nybildade stiftelsens verksamhet. Regionen kommer inte att vara en av stiftarna 
och åtar sig därmed inte något ansvar för stiftelsens framtida verksamhet. Enligt 
beslutsunderlaget som KGF tagit fram kommer stadgarna att utformas så att 
regional representation alltid ska finnas i styrelsen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-11

 Framtidsfrågor för Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 123 Tilläggsavtal Gnosjö Folktandvård 
Diarienummer: RJL 2017/1854

Beslut 
Regionstyrelsen

 Godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län 
och Fastighets AB Järnbäraren avseende ombyggnation 
av Folktandvårdens lokaler i Gnosjö.

Sammanfattning 
Folktandvården i Gnosjö har begärt ombyggnad av inhyrd lokal. 
Tilläggsavtal ska tecknas rörande ombyggnationen som ger en 
tilläggshyra utöver nuvarande grundhyra.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-18

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Sibylla Jämting önskar en återkoppling vid styrelsen kring 
lokalyta. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-06-18 RJL 2017/1854

Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Tilläggsavtal Gnosjö Folktandvård

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 Godkänner tilläggsavtal mellan Region Jönköpings län och Fastighets AB 
Järnbäraren avseende ombyggnation av Folktandvårdens lokaler i Gnosjö.

Sammanfattning
Folktandvården i Gnosjö har begärt ombyggnad av inhyrd lokal. Tilläggsavtal ska 
tecknas rörande ombyggnationen som ger en tilläggshyra utöver nuvarande 
grundhyra. 

Information i ärendet
Folktandvården i Gnosjö, har begärt ombyggnad av inhyrd lokal hos Fastighets 
AB Järnbäraren. Anledningen till ombyggnationen är att folktandvården har 
minskat sin yta och för att få den nya mindre ytan funktionell behövs en 
ombyggnation. 

Hyresgrundande kostnad för ombyggnationen är 6 016 300 kronor och ger en 
tilläggshyra om 427 157 kronor per år i 20 år. Hyran är utöver nuvarande 
grundhyra som är 738 156 kronor per år. Ombyggnationen är tänkt att påbörjas i 
augusti 2017. 

Den ökade hyran finansieras inom Folktandvården.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-06-18

 Tillägg till kontrakt 2700-1002-3 Fastighets AB Järnbäraren

 Bilaga/hyresberäkning tilläggsavtal



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

2017-06-18 RJL 2017/1854

Beslutet skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



2017-06-07

FASTIGHETS AB JÄRNBÄRAREN Tel 0370-33 24 00 vx Öppettider mån-, ons, fredag 08.00 – 12.00
Box 104 Fax 0370-995 03 13.00 – 14.00
335 23  Gnosjö www.jarnbararen.se tor 08.00 – 12.00
Besöksadress Storgatan 4 Gnosjö info@jarnbararen.se 16.00 – 18.00

Tillägg  till kontrakt 2700-1002-3

Detta tillägg avser hyresökning för ombyggnation av Folktandvårdens lokaler. Ökad 

hyreskostnad: 427 157 kr/år.

Hyran baseras på 20 års avtalstid vilket inte följer hyresavtalet. Skulle hyresavtalet 

avslutas innan 2037-07-01 skall reglering ske med  kvarstående kapitalkostnad för 

återstående tid fram till 2037-07-01.

Detta tillägg av kapitalkostnad upphör efter avskrivningstidens slut 2037-07-01.

Avtalet gäller från 2017-xx-xx

Gunnar Lindow Agneta Jansmyr Malin Wengholm

Fastighets AB Järnbäraren Region Jönköpings län Region Jönköpings län

http://www.jarnbararen.se/
mailto:info@jarnbararen.se




PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 124 Hyresavtal lokaler för Verksamhetsstöd och 
service, Batterigatan Jönköping 
Diarienummer: RJL 2017/1855

Beslut 
Regionstyrelsen
Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 
Vikebo AB avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service, 
Batterigatan 14 Jönköping.

Sammanfattning 
Verksamhetsstöd och service är i behov av nya lokaler på grund 
av problem med inomhusmiljö samt andra 
verksamhetsförändringar som påverkar nuvarande
lokaler. Förslag till hyreskontrakt för kontorslokaler som 
kommer att byggas på A6-området i Jönköping på Batterigatan 
är framtaget.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 201706-18

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Hyresavtal lokaler för Verksamhetsstöd och 
service, Batterigatan Jönköping

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Vikebo AB 
avseende lokaler för Verksamhetsstöd och service, Batterigatan 14 
Jönköping.

Sammanfattning
Verksamhetsstöd och service är i behov av nya lokaler på grund av problem med 
inomhusmiljö samt andra verksamhetsförändringar som påverkar nuvarande 
lokaler. Förslag till hyreskontrakt för kontorslokaler som kommer att byggas på 
A6-området i Jönköping på Batterigatan är framtaget.

Information i ärendet
Verksamhetsstöd och Service (VoS) verksamheter Miljö, Inköp och Stab har haft 
lokaler på Rosenlund i en byggnad hyrd av Bostadsbyggen i Jönköping AB. På 
grund av problem med inomhusmiljön är verksamheten nu evakuerad till 
tillfälliga lokaler på Östra Storgatan 67. Energikontoret har idag lokaler i 
Regionens Hus men flyttar inom kort också till lokalerna på Östra Storgatan 67. 

Höghuset på Rosenlund inrymmer idag en del administrativ verksamhet. 
Lokalerna är väl fungerande för hälso- och sjukvård, med bra tillgänglighet. En 
utredning om en centralt belägen barn- och ungdomsmedicinsk mottagning har 
gjorts. Den visar att höghusets plan 5, där HR och Ekonomi inom VoS har sina 
lokaler, efter viss ombyggnation är bäst lämpade för den verksamheten vilket gör 
att dessa verksamheter behöver flytta. 

Regionfastigheter har haft i uppdrag att finna en långsiktig lokallösning för 
ovanstående verksamheter i närheten av Rosenlund och Ryhov. Regionfastigheter 
har sonderat lokalhyresmarknaden och det mest intressanta alternativet är att hyra 
en mindre del av den kommande nybyggnationen på Batterigatan 14 på A6-
området intill Ryhov. Regionfastigheter har tillsammans med fastighetsägaren 
arbetat fram ett hyresavtal och Regionfastigheter bedömer hyran som 
marknadsmässig.
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Hyresavtalet börjar gälla preliminärt 2019-01-01 när byggnaden är klar. Regionen 
hyr 2 526 kvm för 5 100 000 kronor per år. Avtalet gäller i 10 år och förlängs 
sedan 5 år i taget om det inte sägs upp. I hyran ingår även 45 garageplatser samt 
10 utvändiga parkeringar utöver gemensam parkeringsyta. Kostnad för värme, 
fjärrkyla och el tillkommer om uppskattningsvis 600 000 kronor per år. Kostnaden 
per arbetsplats ökar från ca 40 000 kronor per år till 48 000 kronor per år vilket är 
rimligt med tanke på att byggnaden är nyproducerad. Det är en effektiv 
planlösning med små cellkontor. Lokalen på Batterigatan är 755 kvm mindre än 
verksamheternas nuvarande lokaler.

Hyreskontraktet ger en ökad hyreskostnad för Verksamhetsstöd och service. Den 
ökade hyran är till viss del en följd av högre hyra per kvadratmeter eftersom det är 
nybyggda lokaler. Denna kostnadsökning har kunnat hållas tillbaka genom att 
antalet kvadratmeter har kunnat minskas i de nya lokalerna. De inhyrda lokalerna 
behöver även rymma HR och Ekonomi eftersom dessa lokaler planeras för den 
centrala barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. I samband med denna 
förändring finns möjligheter till alternativanvändning av de lokaler som de lämnar 
på Hälsan och Huskvarna Vårdcentrum. Hyresökningen för VoS samt en 
förändrad hyra för barn- och ungdomsmedicinska mottagningen kommer att 
arbetas in i budget 2019. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-18

 Hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Vikebo AB avseende 
Batterigatan 14.

Beslutet skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör





























































































PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 125 Ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovården
Diarienummer: RJL 2017/1778

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovård till en kostnad på maximalt 5 600 000 
kronor.

Reservation
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.
 
Sammanfattning 
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera 
kvinnohälsovården som idag finns på väster i Jönköping och i 
Huskvarna. Genom att centralisera de gynekologiska 
cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns 
möjlighet att använda resurser bättre och frigöra barnmorske‐ 
och läkartid till patientarbete. Den samlade mottagningen ska 
finnas i höghuset på Rosenlund.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-13

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting yrkar avslag på förslaget.

Ordföranden yrkar bifall till föreliggande förslag, samt vill även 
att en presentation görs vid styrelsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med föreliggande 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg

Regionstyrelsen

Ombyggnation för samlokalisering av 
kvinnohälsovården 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnation för samlokalisering av kvinnohälsovård till en 
kostnad på maximalt 5 600 000 kronor.

Sammanfattning
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som idag 
finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Genom att centralisera de 
gynekologiska cellprovskontrollerna, läkarmottagningarna samt flytta 
infertilitetsverksamheten till en samlad mottagning finns möjlighet att använda 
resurser bättre och frigöra barnmorske‐ och läkartid till patientarbete. Den 
samlade mottagningen ska finnas i höghuset på Rosenlund.

Information i ärendet
Syftet med ombyggnationen är att samlokalisera kvinnohälsovården som idag 
finns på väster i Jönköping och i Huskvarna. Sedan januari 2016 är 
läkarmottagningarna centraliserade till dessa två mottagningar. All 
infertilitetsverksamhet bedrivs på mottagningen i Huskvarna. Ledningsstaben för 
kvinnohälsovården har sina lokaler fördelade på flera mottagningar.

Genom att centralisera de gynekologiska cellprovskontrollerna, 
läkarmottagningarna samt flytta infertilitetsverksamheten till en samlad 
mottagning finns möjlighet att använda resurser bättre och frigöra
barnmorske‐ och läkartid till patientarbete. Detta ger också en möjlighet att samla 
ledningsstaben till en mottagning för att få en effektivare samverkan.

Kvinnohälsovården tillhör kvinnokliniken inom verksamhetsområde Kirurgisk 
vård. Kvinnokliniken bedriver idag kvinnohälsovård på 12 mottagningar vilka är 
geografiskt spridda i kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. I verksamheten 
ingår graviditetskontroller, familjecentralssamverkan, föräldrastöd, 
preventivmedelsrådgivning och gynekologiska cellprovskontroller. 

Mottagningen på väster i Jönköping och i Huskvarna har läkarmottagning som 
bemannas med gynekologer från specialistsjukvården. 
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En samlokaliserad mottagning för läkarbesök och gynekologisk cellprovskontroll
medför en effektivisering av cellprovsverksamheten och frigör därmed tid för 
annat patientarbete. Det medför även ett tydligare och bättre flöde för 
patientgruppen. Samlokaliseringen från två till en läkarmottagning innebär 
effektivisering av klinikens läkarresurser, möjlighet till ökad kontinuitet och ett 
mer patientsäkert arbete samt bättre möjligheter till utbildning av nya ST- läkare 
och barnmorskor.

En samlokaliserad mottagning minskar sårbarhet vid sjukskrivningar och
minskar ensamarbete, vilket påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt. 
Centralisering av telefonrådgivningen ger även en ökad tillgänglighet.

Verksamhetens bedömning av ärendet
Centraliserad kvinnohälsovård – DNR 2017/1778
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 3

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 4

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 4

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 0

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 5

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 4

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Minskar

Servicekostnader för städ: Minskar

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ingen påverkan

Media (El, värme): Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat): Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Minskar
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Transporter: Minskar

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Finansiering
I beslutad budget för 2017 finns investeringen med bland planerade objekt. Den 
preliminära kostnadsberäkningen var 7 miljoner kronor. Den föreslagna 
ombyggnationen har kostnadsberäknats till 5,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-13

 Ritning

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Verksamhetsstöd & Service – Regionfastigheter
Kvinnohälsovården

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör





PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 126 Ombyggnation av centralreception på Värnamo 
Sjukhus
Diarienummer: RJL 2017/1779

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnation för centralreception på 
Värnamo Sjukhus till en kostnad på maximalt 
2 000 000 kronor.

Sammanfattning 
Centralreception/kassa finns på Värnamo sjukhus sedan 2014. 
Åtta mottagningar är idag anslutna och fler är på väg att göra det. 

Den reception som finns idag är provisorisk och behöver byggas 
om eftersom den inte uppfyller inte arbetsmiljökrav, 
tillgänglighetskrav och det är svårt att upprätthålla sekretess i den 
befintliga miljön.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-12

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3)

2017-06-12 RJL 2017/1779

Regionledningskontoret
Mikael Ståhlberg

Regionstyrelsen

Ombyggnation för centralreception på 
Värnamo sjukhus

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 Godkänner ombyggnation för centralreception på Värnamo sjukhus till en 
kostnad på maximalt 2 000 000 kronor.

Sammanfattning
Centralreception/kassa finns på Värnamo sjukhus sedan 2014. Åtta mottagningar 
är idag anslutna och fler är på väg att göra det. Den reception som finns idag är 
provisorisk och behöver byggas om eftersom den inte uppfyller inte 
arbetsmiljökrav, tillgänglighetskrav och det är svårt att upprätthålla sekretess i den 
befintliga miljön.

Information i ärendet
Under 2014 startade ett pilotprojekt där ett antal av verksamhetsreceptionerna 
flyttades ut till centralhallen på Värnamo sjukhus. Först ut var ögonmottagningens 
och medicinklinikens receptioner. Sedan dess har ytterligare verksamheter flyttat 
ut sin receptionsverksamhet och i dagsläget hanteras ett stort antal patienter per 
dag i centralreceptionen. 

Planerad ombyggnation åtgärdar ett antal arbetsmiljöproblem som finns idag, till 
exempel klimat, ljud, belysning, säkerhet och ergonomi. Den nya placeringen ger 
god plats och överblick för sittande som väntar på serviceresor. Det ger också bra 
utrymme för utformning av kassor och informationsdisk. Avståndet mellan 
sittplatser och receptionsdisk blir tillräckligt långt för att minska risk för 
avlyssning av samtal.  

Verksamhetens bedömning av investeringen
Centralreception – DNR 2017/1779
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5
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Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Ingen påverkan

Servicekostnader för städ: Ingen påverkan

IT-kostnader: Ingen påverkan

Möbler: Ökar

Media (El, värme): Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat): Ingen påverkan

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ingen påverkan

Energianvändning: Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Finansiering
I beslutad budget för 2017 finns investeringen med bland preliminärt 
kostnadsberäknade ej beslutade investeringar. Den preliminära 
kostnadsberäkningen som gjorts tidigare var 1,5 miljoner kronor. 

Ombyggnation som föreslås är kostnadsberäknad på nytt till 2 miljoner kronor. 
Den högre kostnaden bedöms rymmas inom den totala ramen för 
fastighetsinvesteringar. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-12

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi
Verksamhetsstöd & Service – Regionfastigheter
Verksamhetsstöd & Service – Servicecenter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 127 Hyresavtal med Gislaveds kommun avseende 
familjecentralen Smålandsstenar
Diarienummer: RJL 2017/1875

Beslut 
Regionstyrelsen

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och 
Gislaveds kommun avseende lokaler för familjecentralen 
i Smålandsstenar avseende öppna förskolan och 
socialförvaltningen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr ut lokaler för familjecentralens 
verksamhet till Gislaveds kommun i Smålandsstenars 
vårdcentrum. Hyreskontrakt har tecknats med Gislaveds 
kommun för dessa lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-19

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Jane Ydman

Regionstyrelsen

Hyresavtal med Gislaveds kommun 
avseende familjecentralen Smålandsstenar

Förslag till beslut
Regionstyrelsen

 Godkänner hyresavtal mellan Region Jönköpings län och Gislaveds 
kommun avseende lokaler för familjecentralen i Smålandsstenar avseende 
öppna förskolan och socialförvaltningen.

Sammanfattning
Region Jönköpings län hyr ut lokaler för familjecentralens verksamhet till 
Gislaveds kommun i Smålandsstenars vårdcentrum. Hyreskontrakt har tecknats 
med Gislaveds kommun för dessa lokaler.

Information i ärendet
Vid familjecentralen i Smålandsstenar bedrivs verksamhet av både Region 
Jönköpings län och Gislaveds kommun. Regionen har byggt ett nytt vårdcentrum i 
Smålandsstenar där familjecentralens lokaler inryms. Hyresavtal för de lokaler 
som Gislaveds kommun använder och ska betala för har tecknats. Gislaveds 
kommun hyr 275 kvm, till en årshyra om 474 000 kr/år, för öppna förskolan och 
socialförvaltningen. 

Hyresavtalet tas upp för politiskt beslut i Gislaveds kommun.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-19

 Lokalhyreskontrakt Gislaveds kommun med tre bilagor
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Beslutet skickas till
Regionfastigheter

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Hyresvärd
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Kommun Fastighetsbeteckning

LägenhetsnrTrappor/hus

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till  

Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på 
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Sign Sign

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Org-/Personnr

Bilaga nr

befintligt skick. 

avtalat skick enligt bilaga.
Bilaga nr

Bilaga nr

       
Hyresobjektets omfattning

Enligt följande

Butiksyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Summa ca

Butiksyta

Kontorsyta

Kontorsyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Lageryta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Övrig yta Summa ca

Lageryta

Övrig yta

Total yta i kvm ca

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta 
hyresavtal avviker från den faktiskta ytan.

Framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga nr

       
Till hyresobjektet hör

Tillfart för i och urlastning med fordon Skyltplats Plats för skåp eller automat

Parkeringsplats(er) för                   bil(ar) Garageplats(er) för                   bil(ar)

Datum

Objektsnummer Diarienummer

Kontraktsnummer

2016-12-28 320-02-01

32002

Regionfastigheter, Region Jönköpings län 
232100-0057

Gislaveds kommun, Fastighetskontoret
212000-0514

Torggatan 6, 333 30 Smålandsstenar

Gislaved Uvekull 2:230

Gislaveds kommun, Kassan, 320 80 Gislaved
Märkning:

X Familjecentral

X

275

X 1-2

X



Indexjustering av hyran

Justering av hyran ska ske enligt bilaga 
Bilaga nr

Fastighetsskatt

Ingår i hyran 
Bilaga nr

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer  

el VA värme varmvatten kyla ventilation
Betalning

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.
Hyresvärden Hyresgästen

Hyresgästen har eget abonnemang Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilagaIngår i hyran Bilaga nr

El

VA

Värme

Varmvatten

Kyla

Ventilation

Mätare

Bortforsling av avfall
Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet. 
Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta 
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.
Hyresobjektets andel utgör          procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till                                  kronor per år.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför 
ingår i hyran.

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och 
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför. 

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i 
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga. 

Bilaga nr

Trappstädning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Sign Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den                                               till och med den

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast                 månad(er) före hyrestidens utgång.

Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med år månad(er)

Hyra
total hyrakr per år utgörande hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början kalenderkvartals början

genom insättning på
plusgiro nr bankgiro nr

2017-03-01 2027-02-28

9

X 3

474000

X

X (endast tillämplig när hyrestiden är minst tre år) 3

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X



Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska 
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.

Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande – såsom att 
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) – ska hyresgästen fullt ut ersätta 
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska 
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

3(6)

Sign Sign

Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta  
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att 
kostnadsökningen uppstår.
Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av
a)  

b)  
 

införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter 
undertecknande av detta hyresavtal, och
generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut 
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Hyresobjektets andel utgör                 procent. 

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten 
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andelsberäkningen.) 

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran. 

Hyresgästens momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms. 

För det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid var tid  
gällande moms.

Beräkning av moms

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet. 
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta 
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga. 
Bilaga nr

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela 
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats. 

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska 
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den 
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder. 

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden 
utför åtgärder på hyresobjektet/fastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift, 
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp. 

Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.
Bilaga nr

Myndighetskrav
Hyresvärden Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva 
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.

X
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Inredning

utan för verksamheten särskild avsedd inredning.
Bilaga nr

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.
Hyresobjektet hyrs ut 

Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa 
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar 
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar 
försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls. 
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Sign Sign

Underhåll
Bilaga nrHyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten 
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nrHyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som 
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr
Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.  

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
Bilaga nr

Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga. 

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som 
parterna kommer överens om.

Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.
Bilaga nr

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med  
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att 
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om 
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering. 
Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet. 
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.

Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning. 
Bilaga nr

Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden.

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska 
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av 
tredje man. 

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden Hyresgästen

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat 
avtalat arbete på hyresobjektet.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i 
god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag. 

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som 
framgår av bilaga.

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom 
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens 
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av 
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, 
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse 
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den                              ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom

borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter 
Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en 
juridisk person).

Bilaga nr
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Sign Sign

Bilaga nr

deposition med ett belopp om                insatt på bankkonto nr

Bilaga nr

Särskilda bestämmelser

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.

Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.

Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.

Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.

Bilaga nr

X
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Underskrift

Ort och datum

Hyresvärd

Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Överenskommelse om avflyttning

Ort och datum

Hyresvärd

Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den                           och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet 
senast den dagen.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Överlåtelse

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare)

Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.                                            
Frånträdande hyresgäst

Namn

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare)

Ny hyresgäst

Ort och datum Hyresvärd

Hyresvärden godkänner överlåtelsen

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare)

Org-/Personnr

Gatuadress PostortPostnr

E-postadress Telefonnr

Aviseringsadress

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare)

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare)

Malin Wengholm        /  Agneta Jansmyr







VILLKOR FÖR INDEX
- avseende lokal

Hyresvärd

Hyresgäst

Fastställande av bashyran
Bashyra utgörs av

1(1)

Datum

Bilagenummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Fastighet

                  % av hyresbeloppet, dvs.                                                    kronor.

                  % av de fasta hyrestillägg som har angetts i bilaga (Villkor för driftskostnader) till hyresavtalet,  
                  dvs.                                                    kronor.

Den totala bashyran är                                                    kronor per år.

Hyresvärden har rätt att indexjustera hyran när hyrestiden är bestämd till minst 3 år (12 kap. 19 § jordabalken). 

Upplysningar

Bilaga nr

Noteringar:

Fastställande av bastalet
Bashyran ska anses anpassad till följande indextal, vilket ska utgöra bastal och ligga till grund för indexjusteringen: 

– Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 januari till 30 juni ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad föregående år, bastalet.
– Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 juli till 31 december ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad innevarande år, bastalet.
– Bashyran ska anses anpassad till indextalet för                          månad                            år, bastalet.

Beräkning av indextillägg
Hyresvärden har rätt att justera hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 
som basår).

Hyresjusteringen ska utgå i form av ett tillägg till hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) och utgå med en viss procent av bashyran enligt följande:

Om indextalet någon påföljande oktobermånad (eller annan angiven månad) stiger i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet 
har ändrats i förhållande till bastalet. Därefter ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna och hyresjusteringen ska beräknas på basis av den procentuella 
förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad (eller annan angiven månad).

Hyresjusteringen kan inte medföra att hyresbeloppet med tillägg för de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) blir lägre än de i hyresavtalet angivna beloppen.

Justering av hyresbeloppet och de fasta hyrestilläggen (om tillämpligt) ska ske från och med den 1 januari varje år efter det att oktoberindex (eller annat angivet 
index) föranlett en sådan justering.

Underskrift
Ort och datum

Hyresvärd

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare) Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)

Indexering - Lokal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.



VILLKOR FÖR BRANDSKYDD
- avseende lokal

1(2)

Hyresvärd

Hyresgäst

Villkor för brandskydd
Ansvarsfördelning
Om inget annat anges under särskilda bestämmelser nedan gäller följande ansvarsfördelning mellan hyresvärden och hyresgästen avseende de tekniska och 
organisatoriska brandskyddsåtgärder som ska vidtas enligt gällande lag och myndighetsföreskrifter.

Tekniska brandskyddsåtgärder
Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och förebyggande underhåll av allt tekniskt brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna 
funktion. Hyresvärden ansvarar för att hyresobjektet vid hyrestidens början uppfyller gällande krav på brandskydd för avsedd användning. 

Hyresgästen ombesörjer och bekostar service och reparation av det tekniska brandskydd vid fel som uppstår under avtalsperioden och som inte beror på brister i 
Hyresvärdens förebyggande underhåll. Vidare ska hyresgästen, oberoende av vem som försett hyresobjektet med en anordning eller utrustning, kontinuerligt  
kontrollera funktionen av allt befintligt tekniskt brandskydd i hyresobjektet samt på egen bekostnad vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla funktion av sådant 
tekniskt brandskydd. Sprinkleranordningar som har installerats i hyresobjektet av hyresvärden omfattas dock inte av hyresgästens service- och  
underhållsskyldighet.

Hyresvärden ansvarar för att, inom fastigheten (hyresobjektet undantaget), se till att räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningar och andra  
brandskyddsanordningar vid var tid hålls fria från föremål som kan hindra dess syfte och funktion samt att genomföringar som görs i brandcell förses med varaktiga 
brandtätningar. Hyresgästen har motsvarande ansvar inom hyresobjektet. 

Skada på grund av brister i utrustning eller anordning ska ersättas av den part som har installerat utrustningen eller anordningen. Om skadan beror på att part 
underlåtit att utföra eller endast bristfälligt utfört åtgärd (innefattande bl.a. nödvändiga service- och underhållsåtgärder) som denne ansvarar för ska dock den parten 
ersätta skadan.  

Organiserat brandskyddsarbete, etc.
Parterna är medvetna om det ansvar som åligger dem vad avser att i fastigheten och i hyresobjektet upprätthålla ett tillfredsställande brandskydd. Parterna  
förbinder sig även att, förutom vad som anges ovan, fortlöpande vidta de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand samt för att förhindra 
eller begränsa skador till följd av brand.

Innan mer omfattade åtgärder vidtas ska parterna samråda med varandra. Part är även skyldig att, på begäran av den andra parten, lämna den information om  
fastigheten respektive verksamheten som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor och sina skyldigheter enligt 
gällande lag om skydd mot olyckor. Part har därutöver en skyldighet att en gång per kalenderår bereda den andre parten tillfälle att ta del av dokumentation och 
uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete.

Redogörelse för brandskyddet
Hyresobjektet omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Part är skyldig att på den andra partens begäran 
lämna ut de uppgifter som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet att lämna redogörelse för brandskyddet.

Hyresobjektet omfattas inte av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om skydd mot olyckor. Part ska genast anmäla till den andra parten 
om det sker sådana förändringar i fastigheten eller i hyresgästens verksamhet som medför att hyresobjektet kommer att omfattas av redogörelseskyldigheten. 
Part ska därefter på den andra partens begäran lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.

Fastighet

Datum

Bilagenummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Sign SignBrandskydd - Lokal. Framtaget av Itkett AB 2013-09-17. Eftertryck förbjuds.



Särskilda bestämmelser
Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att:

Hyresvärden ska ombesörja och bekosta installation av följande tekniska brandskyddsåtgärder och/eller fasta brandskyddsinstallationer: 

Åtgärderna ska vara utförda senast den:

Hyresgästen ska ombesörja och bekosta installation av följande tekniska brandskyddsåtgärder och/eller fasta brandskyddsinstallationer:

Åtgärderna ska vara utförda senast den:

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att:
Hyresvärden ska svara för underhåll och kontroll av följande byggnadstekniska brandskydd samt fasta brandskyddsinstallationer i enlighet med gällande lag och 
myndighetsföreskrifter:

Hyresgästen ska svara för underhåll och kontroll av följande byggnadstekniska brandskydd samt fasta brandskyddsinstallationer i enlighet med gällande lag och 
myndighetsföreskrifter:

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om följande ansvarsfördelning vad gäller det organisatoriska brandskyddet:

Hyresvärden Hyresgästen

Utbildning och information 

Övningar

Instruktioner och rutiner

Kontrollplaner och dokumenthantering

Ansvarig:

Övrigt
Strider ovanstående villkor mot bestämmelse i gällande hyresavtal mellan parterna ska dessa villkor ha tolkningsföreträde.

Underskrift
Ort och datum

Hyresvärd

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare) Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare)
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 130 Överenskommelse om samverkan mellan 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2017/1844

Beslut 
Regionstyrelsen 

 Godkänner Överenskommelse om samverkan med 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Reservationer 
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting reserverar sig till förmån 
för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har 
tillsammans arbetat fram en överenskommelse om samverkan 
för att underlätta det regionala utvecklingsarbetet och tydliggöra 
ansvarfördelning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar bifall till föreliggande förslag men 
föreslår att tabellverket utvecklas samt att man i 
överenskommelsen förtydligar och beskriver att Region 
Jönköpings län är företrädare regionalt för länets invånare och 
intressen. Föreslår även en kompletterande skrivning avseende 
ökade krav på goda kommunikationer, kompetensförsörjning 
med högre utbildningar och spetskompetens. 
I yrkandet instämmer Sibylla Jämting.

Beslutsgång 
Arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag men avslår Carina 
Ödebrinks förslag om komplettering. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionstyrelsen

Överenskommelse om samverkan mellan 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region 
Jönköpings län

Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

 godkänner Överenskommelse om samverkan med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län .

Sammanfattning
Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans arbetat 
fram en överenskommelse om samverkan för att underlätta det regionala 
utvecklingsarbetet och tydliggöra ansvarfördelning.

Information i ärendet
Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län samarbetar sedan 
många år för att främja den regionala utvecklingen i länet. Man vill främja 
samarbete över geografiska, organisatoriska och administrativa gränser i länet. 
Samarbetet fungerar väl och har successivt breddats och fördjupats. 

I samband med regionbildningen 2015 fördes vissa ansvarsområden och 
arbetsuppgifter över från Länsstyrelsen till Region Jönköpings län. Vid sidan om 
dessa ansvarsområden ges ibland uppdrag av regeringen eller centrala 
myndigheter där ansvarsfördelningen inte är tydlig. Det kan även finnas regionala 
initiativ där ansvarsfördelningen inte är klarlagd. Det är därför viktigt att klargöra 
vem som har ansvar för vad. Det bidrar till att befintliga resurser används optimalt 
och förenklar för medarbetare, näringsliv, offentliga aktörer samt invånare att veta 
vem som har ansvar för vad.

Med denna överenskommelse vill parterna tydliggöra förutsättningarna för och 
underlätta det regionala utvecklingsarbetet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-20
 Överenskommelse med bilaga

Beslut skickas till
Länstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

















PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 128 Medel till samordningsförbunden 2018
Diarienummer: RJL 2017/1910

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott

 Noterar informationen i ärendet och beslutar att inför 
behandling i styrelsen ska ärendet kompletteras med 
protokoll, inklusive bilagor från ägarmöte samt 
genomförande av dialog med KSO:er i Södra 
Vätterbygden.

Sammanfattning 
De tre samordningsförbunden i länet har inkommit med 
förfrågan om utökning av medel inför 2018 under förutsättning 
att staten ökar sitt utrymme. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-06-20

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet inför behandling i styrelsen 
kompletteras med protokoll, inklusive bilagor från ägarmöte. 
Arbetsutskottet även eniga om att en dialog med KSO:er i Södra 
Vätterbygden ska genomföras inför behandling i styrelsen. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm    
Ordförande  



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 117-140
Tid: 2017-06-26, kl 09:00-15:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand







Jönköpings läns samordningsförbund

        

Minnesanteckningar förda vid Jönköpings läns samordningsförbunds ägarmöte
Vrigstad Värdshus, 2017 -02-24, kl. 13.00 – 16.00.

Värnamo kommun var värd för årets ägarmöte så kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran 
Johansson, hälsade alla välkomna. En kort presentationsrunda genomfördes.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson föreläste om hur sociala investeringar i rehabilitering är lönsamma 
för samhället. Kontentan av föreläsningen var att en riktad, kraftfull och tidig social insats för barn 
eller familjer från samhället, genererade stora sociala och ekonomiska vinster i framtiden. 
På samordningsförbundens hemsida, www.finsamjonkopingslan.se finns Ingvars bilder med 
statistiska exempel.

Ägarna diskuterade sedan den skrivelse som hade arbetats fram vid PKS senaste sammanträde då 
Region Jönköpings län var representerade av Malin Wengholm, Mia Frisk och Markus Eskdahl. 
Skrivelsen biläggs minnesanteckningarna.
Flera ägare framhöll skrivelsen som ett tecken på ökat engagemang från ägarna vilket var positivt och 
såg diskussionen på dagens ägarmöte som en bekräftelse på att förbunden var en viktig part i att öka 
både insatserna inom rehabiliteringen och att öka samverkan mellan myndigheterna.

Ägarna efterfrågade mer förutsägbarhet och långsiktighet vad gäller driftbudgetarna till förbunden. 
Samordningsförbundens styrelser uppmanades till att i god tid avisera ökade behov av medel för att 
äskanden skulle komma med i den ordinarie budgetprocessen. Ägarna uppmanades att upprätthålla 
en god kommunikation med respektive styrelseledamot så planer och beslut blev förankrade på ett 
tidigt stadie. Ägarna uttalade sin respekt för styrelserna och beredningsgruppernas kompetens att 
identifiera och initiera verksamhet där ordinarie verksamhet saknades inom rehabilitering.

På ägarnas initiativ så bestämdes att regionstyrelsens ordförande, Malin Wengholm, fick i uppdrag 
att sammankalla en grupp bestående av representanter från de fyra ägarparterna för att se över om 
samordningsförbundens administrativa stöd kan effektiviseras.

Hans-Göran Johansson efterhörde hur ägarna såg på en utökad budget för samordningsförbunden 
inför 2018 års verksamhet. Kommunernas svar var positiva med antingen redan fattade beslut eller 
beslut som ännu inte var fattade. För regionen så var svaret att formuleringen i tidigare skrivelse 
gällde dvs ”Regionen är beredd att ha en dialog om behov av utökning av medel inför 2018 – 2019 
om inriktningen på kortsiktiga projekt omprövas”.

Värd för 2018 års ägarmöte är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och genomförs den 23 feb. 
2018. kl. 13.00 – 16.00 i Vrigstad. Ägarmötet startar med gemensam lunch kl. 12.00.

Boo Hedbrant
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Regionledningskontoret
Agneta Jansmyr

Regionstyrelsens arbetsutskott

Medel till samordningsförbunden 2018

Inledning
Information överlämnas för ställningstagande om utökning av medel ska göras 
och i så fall i vilken omfattning.

Sammanfattning
De tre samordningsförbunden i länet har inkommit med förfrågan om utökning av 
medel inför 2018 under förutsättning att staten ökar sitt utrymme.

Information i ärendet
Samordningsförbundens behovsbeskrivning
Från samordningsförbunden Södra Vätterbygden och Finnveden kommer fråga 
om medlemmarna är beredda att utöka medel till samordningsförbunden för att 
genomföra satsningar i enlighet med dialog vid ägarmöte i februari 2017 under 
förutsättning att staten ökar sitt utrymme. Finansiering av samordningsförbundens 
verksamhet fördelas mellan stat (50%), region (25%) och länets kommuner 
(25%).

Det finns många behov hos målgruppen och endast en del går att genomföra med 
oförändrad budgetnivå. Vid ägarmötet presenterades följande behov:

- Ny gemensam verksamhet för utrikesfödda som på grund av hälsoproblem har 
svårt att ta till sig språkundervisning och andra insatser på väg till arbete.
- Fortsatt stöd till IT-spåret i Eksjö.
- Komplettera IT-spåret.
- Stöd till personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.
- Samverkanskoordinator/processledare som stödjer uppbyggnad av strukturer för 
hållbar samverkan.
- Fortsatt utveckling av arbetsgivarkontakter.

Från Höglandets samordningsförbund kommer liknande fråga avseende en 
utökning på 25% (A) respektive utökning motsvarande beräknad maximal statligt 
tilldelat utrymme (B). Samordningsförbundet planerar förlänga projekt Supported 
Employment (SE), vars syfte är att stödja personer till egenförsörjning samt 
utvidga målgruppen.
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Samordningsförbunden föreslår följande: 
2017 Förslag 

2018
Utökning Förslag 

2018
ger totalt

Södra Vätterbygdens 
samordningsförbund

1 380 000 2 764 000 1 384 000 11 058 000

Finnvedens 
samordningsförbund

1 017 500  1 309 000   291 500   5 236 000

Höglandets 
samordningsförbund

1 282 000 A 1 603 000 
B 2 015 000

A  321 000
    B  733 000

  6 411 000
  8 061 000

Totalt A 1 996 500
  B 2 408 500

Regionens tidigare ställningstagande
I budget med verksamhetsplanering 2017 och flerårsplan 2018 – 2019 står   
Samordningsförbunden stödjer samverkan och insatser, som syftar till att 
personer i yrkesverksam ålder, med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
från flera parter, ska nå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller studera. 
Insatserna kan vara både långsiktiga och i projektform.

I samråd inför samordningsförbundens verksamhetsplanering hösten 2016 
lämnades bland annat följande synpunkter:

- Regionen anser det av stor vikt att samordningsförbunden långsiktigt kan 
finansiera projekt som motsvarar syftet och som har goda resultat. Det är 
regionens uppfattning att det idag är för stort fokus på projekt med kortsiktig 
finansiering, när det inom vissa områden finns ett stort värde av långsiktig 
gemensam finansiering och styrning. 

- Regionen anser också att det är av stor vikt att det, innan nya projekt startas görs 
en genomgång för att säkra att inte dubbelarbete uppstår, för att undvika 
ineffektivitet och kontraproduktivitet.

- Regionen anser inte att insatserna ska begränsas i tiden till maximalt tre år.
Insatser ska utvärderas och om de har god effekt ska de kunna fortsätta som en del 
i samordningsförbundens verksamhet och finansiering under väsentligt längre tid 
med gemensam finansiering och styrning. Regionen ser samverkan för 
målgruppen som mycket viktig och ser samordningsförbundet som en viktig 
gemensam arena för att följa, utvärdera och utveckla det gemensamma arbetet.

- Regionen är beredd att ha en dialog om behov av utökning av medel inför 2018 -
2019 om inriktningen på kortsiktiga projekt omprövas. Regionen vill framföra att 
IT-spåret är ett område som stämmer väl med förutsättningen att det finns behov 
av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera parter och anser därför att IT-
spåret ska ha en långsiktig finansiering från samordningsförbundet. 
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- Regionen anser att Grön rehabilitering ska prioriteras även 2017 och kommande 
år eftersom samverkan före, under och efter insatsen är en avgörande 
framgångsfaktor för att stödja deltagarna till egenförsörjning.

Nuläge 
- Förfrågningar avseende utökningar inför budget 2018 har inkommit från 
samordningsförbunden. Se ovan.

- Regionen ser samverkan för målgruppen som mycket viktig och ser 
samordningsförbundet som en viktig gemensam arena för att följa, utvärdera och 
utveckla det gemensamma arbetet.

- Region Jönköpings län finansierar Grön rehabilitering själva under 2017 med 
cirka 1,3 miljoner kronor, tidigare var regionens del 250 000 kronor utöver 
samordningsförbundets finansiering. Grön rehabilitering vänder sig till personer 
med långvarig sjukskrivning varför nära samverkan med Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling är av stor betydelse. Uppföljning pågår som underlag för 
ställningstagande inför 2018. Samordningsförbundet har inte tillmötesgått 
regionens önskan om gemensam finansiering.

- IT-spåret drivs inom samordningsförbund även 2017 med särskild finansiering 
från regionen på 600 000 kronor. Dialog inför 2018 pågår, främst mellan länets 
kommuner och samordningsförbunden. 

- Region Jönköpings läns uttryckliga önskan att även långsiktiga arbeten med 
goda resultat ska omfattas av samarbete och samfinansiering har framförts vid 
samråd och vid ägardialog. I samordningsförbundens skrivelser inför 2018 finns 
inte synen på långsiktighet nämnd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-06-20

 Inkomna skrivelser från samordningsförbunden

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



 Till ägarna av Höglandets samordningsförbund 

Ägarna till Höglandets samordningsförbund uttalade på ägarmötet den 24 feb. bl.a. genom en 

skrivelse daterad 2017-02-20 sin positiva syn på samordningsförbundens arbete med stöd och 

rehabilitering samt det arbete som sker genom att öka samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna 

inom den offentliga sektorn. Ägarmötet uttalade också krav på en långsiktighet i verksamhet och 

budget. För att tillgodose ägarnas syn på dessa delar vill styrelsen informera om planerad 

verksamhet och behov av medel inför 2018. 

Planerad ökad verksamhet 

Som styrelsen för Höglandets samordningsförbund tidigare informerat om så önskar styrelsen växla 

upp verksamheten ytterligare inför 2018. Efter en utvärdering av vårt SE-projekt så har styrelsen 

beslutat att förlänga projektet med ytterligare tre år och samtidigt påbörja ett arbete med att 

utvidga målgruppen i projektet. En utvidgning skulle kunna omfatta t.ex. unga och missbrukare. 

Beredningsgruppen har fått i uppdrag att lägga fram en justerad projektbeskrivning efter sommaren. 

Vi ser att metoden Supported Employment (SE) är ett verktyg som genererar framgång då våra 

medarbetare arbetar med personer som skall gå från offentlig försörjning till självförsörjning. För att 

denna uppväxling ska kunna ske finns behov av ett ökat driftbidrag från ägarna inför 2018/2019. 

Budget 2018 - 2019 

Styrelsen vill nu anhålla om en höjning av driftbidraget från ägarna till Höglandets 

samordningsförbund med 25 % i förhållande till nuvarande nivå. Skillnaden i bidrag ses nedan i 

avrundade siffror. ”Maximal budget” visar den möjliga uppväxlingen enligt statens medelstilldelning 

2017. 

Ägare 2017   2018   Maximal budget 

Aneby kommun 76 000   95 000   121 000 
 Eksjö kommun 196 000   245 000   302 000 
 Nässjö kommun 352 000   440 000   564 000 
 Sävsjö kommun 131 000   164 000   202 000 
 Tranås kommun 216 000   270 000   343 000 
 Vetlanda kommun 311 000   389 000   484 000 
 Region Jönköpings län 1 282 000   1 603 000   2 015 000 
 Staten 2 564 000   3 205 000   4 030 000 
 

       TOTALT 5 128 000   6 411 000   8 061 000 
  

Styrelsen vill med denna anhållan ge ägarna möjlighet att ta med ovanstående ökade driftbidrag i 

budgetarbetet inför 2018 -2019.  

Vid behov av information om ovanstående, förbundets verksamhet eller annat så kommer gärna 

förbundets tjänsteman till lämpligt politiskt forum för att informera.  

 

Carina Bardh 

Ordförande i Höglandets samordningsförbund   
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I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.6229 I Cykla i gröna Kronoberg - Del 1 Linda Byman 

2017-06-02  Region Kronoberg Regionens åtagande 

RJL 2017/1722  Remiss - Cykla i Gröna Kronoberg REMISS 

2017.6321 I Promemoria - Skyldighet för vissa offentliga 
funktionärer att anmäla innehav av finansiella 
instrument Ds 2017:21 

Lena Strand 

2017-06-05  Finansdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1737  Remiss - Promemoria Skyldighet för vissa 
offentliga funktionärer att anmäla innehav av 
finansiella instrument 

REMISS 

2017.6323 I Delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för 
alla  

Lena Lindgren 

2017-06-05  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1738  Remiss - Delbetänkande SOU 2017:40 För dig 
och för alla 

REMISS 

2017.6520 I Remiss busshållplatser Tranås Karin Henriksson 

2017-06-12  Tranås kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1783  Remiss busshållplatser Tranås REMISS 

2017.6533 I EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsområdet SOU 2017:49 

Linda Byman 

2017-06-12  Utbildningsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1787  Remiss - Betänkandet av EU:s 
dataskyddsförordning och utbildningsväsendet 
(SOU 2017:49) 

REMISS 

2017.6561 I Förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-
2029 - remissversion 

Linda Byman 

2017-06-12  Västra Götalandsregionen Regionens åtagande 

RJL 2017/1793  Remiss - Remiss av förslag till regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-
2029 

REMISS 

2017.6623 I Remissversion Bostadsförsörjningsprogram 
Vetlanda kommun 2017-2025 

Elisabet Eriksson 

2017-06-13  Vetlanda kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1805  Remiss - Bostadsförsörjningsprogram Vetlanda 
kommun 2017-2025 

REMISS 

2017.6629 I Förslag trafikföreskrift  Elisabet Eriksson 

2017-06-13  Trafikverket Regionens åtagande 
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RJL 2017/1808  Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 30 i Kronobergs 
län 

REMISS 

2017.6680 I SOU 2017:53 God och nära vård - En 
gemensam färdplan och målbild 

Lena Lindgren 

2017-06-14  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1815  Remiss - SOU 2017:53 God och nära vård - En 
gemensam färdplan och målbild 

REMISS 

2017.6697 I PM - Översyn interkommunal ersättning till 
folkhögskolor 

Linda Byman 

2017-06-14  Sveriges Kommuner och Landsting Regionens åtagande 

RJL 2017/1818  Remiss - Översyn av interkommunal ersättning 
till folkhögskolorna 

REMISS 

2017.6764 I Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018 Karin Henriksson 

2017-06-15  Transportstyrelsen Länstrafiken 

RJL 2017/1829  Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2018 REMISS 

2017.6824 I Betänkandet Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål SOU 2017-50 

Lena Strand 

2017-06-16  Utbildningsdeprtementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1851  Remiss: Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål SOU 2017-50 

REMISS 

2017.6976 I Remissversion - Länstransportplan för 
Kronobergs län 2018-2029 

Elisabet Eriksson 

2017-06-20  Region Kronoberg Regionens åtagande 

RJL 2017/1899  Remissbehandling av : Länstransportplan för 
Kronobergs län 2018-2029 

REMISS 

2017.7020 I Planbeskrivning Nordinområdet samråd daterad 
24 april 2017 

Karin Henriksson 

2017-06-21  Gislaveds kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1916  Planbeskrivning Nordinområdet samråd daterad 
24 april 2017 

REMISS 

2017.7047 I Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring; 

Ami Andersson 

2017-06-20  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2017/1923  Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 
(ST) 

REMISS 

2017.7056 I SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård, 
Förutsättningar för en lärande hälso- och 
sjukvård 

Lena Lindgren 

2017-06-21  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1925  Remiss - Betänkandet SOU 2017:48 
Kunskapsbaserad och jämlik vård 

REMISS 

2017.7155 I Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 
Jönköpings Marathon 20170819 

Karin Henriksson 

2017-06-26  Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2017/1952  Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 
Jönköpings Marathon 20170819 

REMISS 

2017.7182 I Samrådshandling - Regional transportplan för 
Kalmar län 2018-2029 

Elisabet Eriksson 

2017-06-26  Regionförbundet i Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2017/1962  Samråd - Regional transportplan för Kalmar län REMISS 
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2017.7187 I Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 Elisabet Eriksson 

2017-06-26  Region Blekinge Regionens åtagande 

RJL 2017/1965  Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2018-
2029 

REMISS 

2017.7232 I Samrådshandling - Transportinfrastruktur för en 
hållbar utveckling i Halland 

Elisabet Eriksson 

2017-06-27  Region Halland Regionens åtagande 

RJL 2017/1992  Samråd - Regional infrastrukturplan 2018-2029, 
Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i 
Halland 

REMISS 

2017.7450 I Energi- och klimatstrategi för Eksjö kommun  Elisabet Eriksson 

2017-06-29  Eksjö kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2056  Remiss - Energi- och klimatstrategi för Eksjö 
kommun 

REMISS 

2017.7494 I Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Ds 
2017:29 

Lena Lindgren 

2017-06-30  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2066  Remiss - Utökade möjligheter till utbyte av 
läkemedel Ds 2017:29 

REMISS 

2017.7507 I Vindbruksplan Vaggeryds kommun - 
Samrådshandling 

Elisabet Eriksson 

2017-06-30  Vaggeryds kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2072  Samråd för vindbruksplan REMISS 

2017.7516 I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig 
verksamhet med joniserande strålning 

Evelina Örn 

2017-06-30  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2073  Remiss - Remiss av förslag till föreskrifter om 
grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig 
verksamhet med joniserande strålning  

REMISS 

2017.7613 I Remissversion - Beslutsunderlag om HPV-
vaccination av pojkar i det nationella 
vaccinationsprogrammet 

Evelina Örn 

2017-07-03  Folkhälsomyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2079  Remiss - Beslutsunderlag till regeringen om att 
erbjuda pojkar vaccination mot humant 
papillomvirus inom det nationella allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn 

REMISS 

2017.7749 I Förslag till föreskrifter om medicinska 
exponeringar 

Evelina Örn 

2017-07-04  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2093  Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna 
råd om medicinska exponeringar 

REMISS 

2017.7808 I Nästa steg? Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik 

Lena Strand 

2017-07-05  Kulturdeprtementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2098  Remiss: Nästa steg? - Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik SOU 2017:60 

REMISS 

2017.7932 I Samrådshandling - Plan för trafiken i Värnamo 
kommun 

Elisabet Eriksson 

2017-07-06  Värnamo kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2137  Samråd - Plan för trafiken i Värnamo kommun REMISS 
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2017.7942 I Förslag till föreskrifter om naturligt 
förekommande radioaktivt material och 
byggnadsmaterial 

Lena Strand 

2017-07-07  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2140  Remiss - Föreskrifter om naturligt 
förekommande radioaktivt material och 
byggnadsmaterial 

REMISS 

2017.7947 I Förslag till föreskrifter om friklassning av 
material, byggnadsstrukturer och områden vid 
verksamhet med joniserande strålning; 

Lena Strand 

2017-07-07  Strålsäkerhetsmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/2141  Remiss - Föreskrifter om friklassning av 
material, byggnadsstrukturer och områden 

REMISS 

2017.7996 I Konsekvensutredning och förslag till tillf 
trafikföreskrifter i samband m Jönköping 
Marathon 

Karin Henriksson 

2017-07-10  Länsstyrelsen i Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2017/2151  Konsekvensutredning och förslag till tillf 
trafikföreskrifter i samband m Jönköping 
Marathon 

REMISS 

2017.8011 I Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings 
län 

Åslög Kantelius 

2017-07-10  Trafikverket Regionens åtagande 

RJL 2017/2156  Remiss - Förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings 
län 

REMISS 

2017.8184 I Konsekvensutredning till förslag om 
hastighetsföreskrifter på väg 32, Jönköpings län 
enligt förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning 

Karin Henriksson 

2017-07-13  Trafikverket Länstrafiken 

RJL 2017/2169  Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg 32, 
Jönköpings län 

REMISS 

2017.8431 I Remiss: Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder 
mot återfall i brott SOU 2017:61 

Lena Strand 

2017-07-27  Justitiedepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2211  Remiss - Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder 
mot återfall i brott SOU 2017:61 

REMISS 
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