
  

  

1 

      

                     U2017/04494/F 

Utbildningsdepartementet 

 

 

Kompletterande promemoria till betänkandet Per-
sonuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 
2017:50) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

      

2 

1 Lagförslag 

Förslag till forskningsdatalag (2018:XX) 
 
Härigenom föreskrivs att 4 § forskningsdatalagen (2018:XX) ska ha 

följande lydelse. 
 

Föreslagen  lydelse enligt SOU 
2017:50 

 
4 § Denna lag tillämpas vid 
behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål. 

 

Föreslagen lydelse 
 
 

4 § Denna lag tillämpas vid 
behandling av personuppgifter för 
forskningsändamål som utförs av 
personuppgiftsansvariga eller per-
sonuppgiftsbiträden som är etab-
lerade i Sverige, om behandlingen 
utförs inom ramen för verksamhet 
som bedrivs vid verksamhets-
ställen här i landet. 
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2 Promemorians bakgrund och syfte 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 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 dataskyddsförord-
ningen, kommer från och med den 25 maj 2018 att ersätta Europaparla-
mentets och rådets direktiv 95/45/EG om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet), som personuppgiftslagen (PUL) 
är baserad på. Dataskyddsförordningen kommer att vara direkt tillämplig 
i medlemsstaterna, men förordningen både förutsätter och tillåter kom-
pletterande bestämmelser på nationell nivå.  

Mot denna bakgrund har Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) i sitt be-
tänkande Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) bland annat föreslagit att 
PUL ska upphävas och att en ny lag med kompletterande bestämmelser 
till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) ska införas. Forsk-
ningsdatautredningen, som har haft i uppdrag att bl.a. analysera vilken 
reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är 
möjlig och kan behövas utöver den generella reglering som Dataskydds-
utredningen har föreslagit med anledning av dataskyddsförordningen, har 
i sitt delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 
(SOU 2017:50) bl.a. föreslagit att det ska införas en forskningsdatalag 
med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsända-
mål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Betänkan-
dena har remissbehandlats.  

Behandling av personuppgifter är i många fall en gränsöverskridande 
aktivitet. Detta gäller inte minst i forskningssammanhang. Det är till 
exempel inte ovanligt att den som behandlar personuppgifter om perso-
ner i Sverige inte själv är etablerad i landet. På motsvarande sätt kan 
företag och organisationer som är etablerade i Sverige behandla person-
uppgifter om individer i andra länder utan att vara etablerade där. I 
forskningssammanhang förekommer det också ofta samarbetsprojekt 
mellan forskningsutförare i olika länder. I sådana situationer uppkommer 
fråga om vilket lands lag som ska tillämpas – den lag som gäller i den 
registrerades land (effektlandsprincipen) eller den lag som gäller i det 
land där den personuppgiftsansvarige är etablerad (etableringslandsprin-
cipen). Dataskyddsförordningen innehåller inte några regler om vilken 
nationell rätt som ska gälla vid gränsöverskridande personuppgiftsbe-
handling. Dataskyddsutredningen behandlade inte frågan om dataskydd-
slagens territoriella tillämpningsområde i sitt betänkande och Forsknings-
datautredningen behandlade inte heller frågan om forskningsdatalagens 
territoriella tillämpningsområde i sitt delbetänkande.  

Kommissionen har sammankallat en expertgrupp (E03461) om data-
skyddsförordningen och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avse-
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ende 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. Expertgruppen består av 
representanter för medlemsstaterna. I expertgruppen har kommissionen 
framhållit behovet av att medlemsstaterna tar ställning till det territoriella 
tillämpningsområdet för nationell lagstiftning som kompletterar data-
skyddsförordningen. Kommissionen har förordat att etableringslands-
principen bör gälla som utgångspunkt (dnr Ju2017/01127-14).  

Inom Justitiedepartementet har det därför utarbetats och remitterats en 
kompletterande promemoria till betänkandet Ny dataskyddslag 
(Ju2017/06940/L6) där frågan om dataskyddslagens territoriella tillämp-
ningsområde behandlas. I promemorian föreslås det att en bestämmelse 
som reglerar lagens territoriella tillämpningsområde ska föras in i den 
föreslagna dataskyddslagen.  

Mot denna bakgrund behandlas i denna promemoria frågan om den fö-
reslagna forskningsdatalagens territoriella tillämpningsområde. Prome-
morian tar inte ställning till de förslag som Forskningsdatautredningen 
har lämnat utan endast till behovet av kompletterande bestämmelser om 
lagens territoriella tillämpningsområde. 

3 Det territoriella tillämpningsområdet för 
dataskyddsregleringen ändras genom 
dataskyddsförordningen 

I dataskyddsdirektivet anges det vilken medlemsstats nationella lag som 
ska tillämpas i olika fall (artikel 4). Artikeln har genomförts genom 4 § 
PUL. PUL gäller för sådana personuppgiftsansvariga som är etablerade i 
Sverige. Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är 
etablerad i tredjeland men för behandlingen av personuppgifter använder 
sig av utrustning som finns i Sverige, om inte utrustningen bara används 
för att överföra uppgifter mellan ett tredjeland och ett annat sådant land 
(4 § PUL).  

Till skillnad från dataskyddsdirektivet innehåller dataskyddsförord-
ningen inte någon reglering om tillämplig nationell lag men i förord-
ningen anges det territoriella tillämpningsområdet. Sverige har lämnat in 
en begäran om rättelse av den svenska översättningen av förordningen. 
Enligt lydelsen i begäran om rättelse ska förordningen tillämpas vid 
behandling som sker inom ramen för verksamhet som bedrivs på person-
uppgiftsansvarigas eller personuppgiftsbiträdens verksamhetsställen 
inom unionen, oavsett om behandlingen utförs i unionen eller inte 
(artikel 3.1). Förordningen ska också tillämpas vid behandling av person-
uppgifter 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 antingen 
utbjudande av varor eller tjänster till registrerade i unionen, eller över-
vakning av de registrerades beteende inom unionen (artikel 3.2). För-
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      ordningen ska dessutom 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 3.3). Detta innebär att artikel 3.1 i förordningen tar sikte på var 
den personuppgiftsansvarige är etablerad och ger, i likhet med PUL, 
uttryck för etableringslandsprincipen. Artikel 3.2, som endast träffar 
personuppgiftsansvariga som inte är etablerade inom unionen, utgår i 
stället från var den registrerade fysiskt befinner sig och ger alltså uttryck 
för effektlandsprincpen. De båda bestämmelserna är alternativa och det 
räcker att en av dem är uppfylld för att förordningen ska vara tillämplig.  
Någon motsvarighet till artikel 3.2, som utgår från var den registrerade 
befinner sig, finns inte i PUL.  

Dataskyddsregleringen har alltså hittills haft ett territoriellt tillämp-
ningsområde som enbart omfattar personuppgiftsansvariga som är etable-
rade eller använder utrustning i landet. Nu knyts tillämpningsområdet till 
om personuppgiftsbehandling sker inom ramen för verksamhet som bed-
rivs på verksamhetsställen inom unionen, oavsett om personuppgiftsbe-
handlingen sker inom unionen eller inte, och i några fall ska förord-
ningen tillämpas även när en personuppgiftsansvarig inte är etablerad i 
unionen. 

4 Lagstiftningen kommer i vissa delar att 
se olika ut i medlemsländerna även efter 
att dataskyddsförordningen börjar gälla 

Den omständigheten att den nya generella unionsrättsakten om dataskydd 
är en förordning, och inte ett direktiv, innebär en ytterligare harmoni-
sering av dataskyddsreglerna inom EU. Förordningen kommer från den 
25 maj 2018 att vara direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta innebär 
att personuppgiftsansvariga, som utgångspunkt, kommer att ha att för-
hålla sig till EU-regleringen och inte till nationell reglering. Mot den 
bakgrunden kan det framstå som naturligt att förordningen, till skillnad 
från dataskyddsdirektivet, inte innehåller någon bestämmelse om til-
lämplig nationell lag.  

Dataskyddsförordningen har emellertid i vissa delar en direktivlik-
nande karaktär, på så sätt att ett förhållandevis stort antal artiklar förut-
sätter eller medger nationella bestämmelser som kompletterar eller före-
skriver undantag från förordningens regler. Detta gäller särskilt behand-
ling av personuppgifter som sker inom den offentliga sektorn. Medlems-
staterna får till exempel behålla eller införa mer specifika bestämmelser 
för att anpassa tillämpningen av bestämmelserna i dataskyddsförord-
ningen när det gäller behandling som grundar sig på artikel 6.1 e, dvs. 
som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Vidare får 
medlemsstaterna enligt artikel 8 sänka åldersgränsen för när ett barns 
eget samtycke kan läggas till grund för behandling av personuppgifter 
vid erbjudande av informationssamhällets tjänster. För vissa angivna 
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syften får medlemsstaterna enligt artikel 23 även begränsa tillämpnings-
området för många av de skyldigheter och rättigheter som regleras i för-
ordningen. Dessutom kräver dataskyddsförordningen att medlemssta-
terna inför vissa kompletterande bestämmelser, bland annat avseende 
rättsmedel.  

När det gäller behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
finns både skyldigheter och möjligheter att reglera de närmare villkoren 
för sådan behandling i nationell rätt. Det gäller t.ex. vilka skyddsåtgärder 
som ska tillämpas och om undantag från vissa av den registrerades rät-
tigheter (se artikel 6.2, 6.3, 9.2 j och 89).  

Regelverket avseende dataskydd kommer således även efter den 
25 maj 2018 att i vissa avseenden se olika ut i medlemsstaterna, inte 
minst gäller detta vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. 
Detta innebär att det, trots att dataskyddsförordningen är direkt tillämplig 
i medlemsstaterna, kan finnas ett behov av att reglera det territoriella 
tillämpningsområdet för nationell lagstiftning som kompletterar förord-
ningen.  

5 Det föreslås att det i dataskyddslagen ska 
införas en bestämmelse om lagens 
territoriella tillämpningsområde 

I promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet Ny data-
skyddslag (SOU 2017:39) föreslås, som nämnts, att det i den föreslagna 
dataskyddslagen ska föras in en bestämmelse som reglerar lagens territo-
riella tillämpningsområde. I promemorian konstateras att det ur ett 
tillämpningsperspektiv är viktigt att det står klart i vilka fall dataskydds-
lagen gäller vid gränsöverskridande behandling av personuppgifter. Utan 
reglering av det territoriella tillämpningsområdet kommer det att råda 
osäkerhet i denna fråga. Av rättssäkerhetsskäl föreslås det därför att det 
ska införas en uttrycklig bestämmelse om det territoriella tillämpnings-
området i dataskyddslagen.  

Enligt den föreslagna bestämmelsen ska lagen gälla vid behandling av 
personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvariga eller personupp-
giftsbiträden som är etablerade i Sverige, om behandlingen utförs inom 
ramen för verksamhet som bedrivs vid verksamhetsställen här i landet. 
Lagen ska även gälla vid behandling av personuppgifter som utförs av 
personuppgiftsansvariga som inte är etablerade i Sverige, men på en plats 
där svensk rätt gäller enligt folkrätten. Lagen ska dessutom gälla vid 
behandling av personuppgifter som avser registrerade som befinner sig i 
Sverige och som utförs av personuppgiftsansvariga eller personupp-
giftsbiträden som endast är etablerade i tredjeland, om behandlingen har 
anknytning till  

1. utbjudande av varor eller tjänster till registrerade i Sverige, eller  
2. övervakning av registrerades beteende i Sverige. 
När det gäller bestämmelsen i 2 kap. 2 § i dataskyddslagen om barns 

samtycke till behandling av personuppgifter vid erbjudande av inform-
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      ationssamhällets tjänster föreslås det däremot att den ska gälla alla barn 
som bor i Sverige, oavsett var de personuppgiftsansvariga eller deras 
biträden är etablerade. 

6 Det bör även införas en bestämmelse i 
forskningsdatalagen om lagens territo- 
riella tillämpningsområde 

Förslag: Forskningsdatalagen ska tillämpas vid behandling av person-
uppgifter för forskningsändamål som utförs av personuppgiftsansvariga 
eller personuppgiftsbiträden som är etablerade i Sverige, om behand-
lingen utförs inom ramen för verksamhet som bedrivs vid verksamhets-
ställen här i landet. 

Skälen för förslaget 

En reglering av forskningsdatalagens territoriella tillämpningsområde 
behövs av rättssäkerhetsskäl 
När dataskyddsförordningen börjar gälla blir den direkt tillämplig i 
medlemsländerna. Den gäller som huvudprincip för behandling av per-
sonuppgifter inom ramen för verksamhet som bedrivs vid verksamhets-
ställen som personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden har 
inom unionen. När det gäller behandling av personuppgifter för forsk-
ningsändamål finns både skyldigheter och möjligheter att reglera de när-
mare villkoren för sådan behandling i nationell rätt. Det gäller t.ex. vilka 
skyddsåtgärder som ska tillämpas och om undantag från vissa av den 
registrerades rättigheter ska gälla. Lagstiftningen kommer alltså att se 
olika ut i olika länder. Den föreslagna forskningsdatalagen innehåller 
bl.a. bestämmelser om generella skyddsåtgärder vid behandling av per-
sonuppgifter för forskningsändamål, särskilda skyddsåtgärder vid be-
handling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser 
m.m. och bestämmelser om undantag i vissa fall från vissa av artiklarna i 
dataskyddsförordningen som reglerar den registrerades rättigheter. Det 
förekommer ofta samarbete mellan forskningsutförare i olika länder i 
forskningssammanhang. Forskare önskar och behöver kunna använda 
forskningsdata om forskningspersoner i andra länder. I forskningsprojekt 
behöver data om forskningspersoner i olika länder kunna utbytas och 
sammanställas. För att inte hindra att forskning bedrivs och flödet av 
personuppgifter är det viktigt att forskare vet vilka bestämmelser de har 
att rätta sig efter. Det är således ur ett tillämpningsperspektiv viktigt att 
det står klart i vilka fall forskningsdatalagen gäller vid gränsöverskri-
dande behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Utan regle-
ring av det territoriella tillämpningsområdet kommer det att råda osäker-
het i denna fråga. Av rättssäkerhetsskäl bör det därför införas en uttryck-



  

  

      

8 

lig bestämmelse om det territoriella tillämpningsområdet i forskningsda-
talagen. 

Regleringen bör följa dataskyddsförordningens principer 
I detta sammanhang måste beaktas att dataskyddsförordningen har ett 
dubbelt syfte: dels att stärka skyddet för personuppgifter, dels att under-
lätta det fria flödet av personuppgifter inom unionen. I artikel 1.2 anges 
att förordningen skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. I artikel 1.3 
anges att det fria flödet av personuppgifter inom unionen varken får 
begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer 
med avseende på behandlingen av personuppgifter. Där framgår syftet att 
nivån på dataskyddet ska vara likvärdigt i alla medlemsstater så att olika 
skyddsnivåer inte hindrar det fria flödet av personuppgifter och 
därigenom hindrar bedrivandet av ekonomisk verksamhet på unionsnivå, 
snedvrider konkurrensen eller hindrar myndigheter från att fullgöra sina 
skyligheter enligt unionsrätten. 

Etableringslandsprincipen kan sägas vara utgångspunkten i data-
skyddsförordningens reglering om det territoriella tillämpningsområdet 
(artikel 3.1 och 3.3). Ett val av etableringslandsprincipen som huvudregel 
för forskningsdatalagens tillämpningsområde skulle således harmoniera 
väl med regleringen i förordningen. 

Vid mötena i kommissionens expertgrupp har framkommit att kom-
missionen förordar etableringslandsprincipen. Som framgått är vidare 
etableringslandsprincipen den princip som valts för den föreslagna 
regleringen av dataskyddslagens territoriella tillämpningsområde och ett 
val av den principen harmoniserar således även med regleringen i data-
skyddslagen.  

Det kan också konstateras att personuppgiftslagens reglering om til-
lämpningsområdet utgår från etableringslandsprincipen. Ett val av denna 
princip skulle således innebära en kontinuitet i förhållande till den nuva-
rande regleringen.  

Mot denna bakgrund bör etableringslandsprincipen gälla som utgångs-
punkt för forskningsdatalagens territoriella tillämpningsområde och 
lagen bör tillämpas vid behandling som utförs inom ramen för den verk-
samhet som bedrivs vid ett verksamhetsställe i Sverige. Om forskning 
bedrivs inom ramen för verksamhet som bedrivs vid ett verksamhets-
ställe i Sverige kommer forskningsdatalagen att gälla även om behand-
lingen av personuppgifter avser personer i ett annat land. Omvänt kom-
mer lagen inte att gälla för personuppgiftsansvariga som saknar verk-
samhetsställe i Sverige, även om de behandlar uppgifter om personer i 
Sverige. Avgörande för om forskningsdatalagen ska tillämpas blir 
således om personuppgiftsbehandlingen sker inom ramen för en 
forskningsverksamhet som bedrivs vid ett verksamhetsställe i Sverige 
oavsett var själva personuppgiftsbehandlingen rent fysiskt äger rum. Sker 
personuppgiftsbehandlingen i en verksamhet som en forskningsutförare 
vid ett verksamhetsställe i Sverige ansvarar för och är personuppgifts-
ansvarig för ska forskningsdatalagen tillämpas.  

När det gäller tillämpningsområdet för dataskyddslagen föreslås det, 
som nämnts, att lagen dessutom ska gälla vid behandling av personupp-
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      gifter som avser registrerade som befinner sig i Sverige och som utförs 
av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som endast är 
etablerade i tredjeland, om behandlingen har anknytning till utbjudande 
av varor eller tjänster till registrerade i Sverige, eller övervakning av 
registrerades beteende i Sverige. Eftersom behandling av personuppgifter 
för forskningsändamål inte har någon anknytning till utbjudande av varor 
eller tjänster eller övervakning av registrerades beteende bedöms någon 
motsvarighet till förslaget i dataskyddslagen i denna del inte behöva 
införas i forskningsdatalagen.  

Är regleringen av tillämpningsområdet för forskningsdatalagen förenlig 
med tillämpningsområdet för etikprövningslagen? 
I den föreslagna forskningsdatalagen regleras den skyddsåtgärd som 
krävs i nationell rätt för att behandling av känsliga personuppgifter för 
forskningsändamål enligt artikel 9.2 j i dataskyddsförordningen ska vara 
tillåten. Det anges att behandling av sådana personuppgifter får ske om 
behandlingen är nödvändig för forskningsändamål och behandlingen har 
godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som av-
ser människor, nedan kallad etikprövningslagen (11 §). Etikprövnings-
lagen ska tillämpas på forskning som ska utföras i Sverige (5 § etikpröv-
ningslagen). Som nämnts föreslås det i Forskningsdatautredningens be-
tänkande inte någon reglering av det territoriella tillämpningsområdet för 
forskningsdatalagen. Det föreslås inte heller någon ändring av tillämp-
ningsområdet för etikprövningslagen.  

Huvudprincipen är som framgått att dataskyddsförordningen ska til-
lämpas på behandling av personuppgifter som sker inom ramen för den 
verksamhet som bedrivs vid verksamhetsställen som personuppgiftsan-
svariga eller personuppgiftsbiträden har inom unionen, oavsett var be-
handlingen av personuppgifter äger rum. En reglering som följer denna 
princip föreslås i dataskyddslagen och nu också i forskningsdatalagen. 
Frågan blir då om en sådan reglering kan förenas med att etikprövning 
enligt etikprövningslagen ska ske av forskning som ska utföras i Sverige.  

Enligt skäl 22 till dataskyddsförordningen innebär verksamhetsställe 
det faktiska och reella utförandet av verksamhet med hjälp av en stabil 
struktur. Stabil struktur innebär att verksamheten ska utövas på ett var-
aktigt sätt men det måste inte vara fråga om att den personuppgiftsansva-
rige har sin huvudsakliga verksamhet på stället. Det krävs att man an-
vänder både mänskliga och maskinella resurser. Det som avses med att 
forskning utförs enligt etikprövningslagen är själva genomförandefasen, 
dvs. att forskningspersoner rekryteras och inhämtande av underlag på-
börjas, att försök genomförs samt att inhämtat underlag analyseras och 
bearbetas (prop. 2002/03:50 s. 114). Detta innefattar också den behand-
ling av personuppgifter som krävs för insamlande av informationen och 
bearbetning och analys av materialet. Man bör kunna utgå från att för att 
forskning ska kunna utföras i Sverige behöver det också finnas ett verk-
samhetsställe i Sverige liksom att om forskning utförs i ett annat land så 
finns det ett verksamhetsställe där. Därmed gäller forskningsdatalagen 
för personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för forskningsverk-
samhet som bedrivs vid verksamhetsstället i Sverige och behandling av 
känsliga personuppgifter får ske om det har godkänts vid etikprövning 
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enligt etikprövningslagen. Den nationella lagstiftningen forskningsdata-
lagen och etikprövningslagen bedöms därmed vara förenliga. 

Det finns fall där olika delar av ett forskningsprojekt sker i olika län-
der. Etikprövning ska i sådana fall ske av den del av forskningsprojektet 
som ska ske i Sverige, dvs. den del som sker inom ramen för verksam-
heten vid verksamhetsstället i Sverige. Forskningsdatalagen kommer att 
gälla för sådan personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för verk-
samheten, den del av projektet, som sker vid verksamhetsstället i 
Sverige. För personuppgiftsbehandlingen i de delar av projektet som sker 
inom ramen för verksamheten vid ett verksamhetsställe i ett annat EU-
land kommer det landets lagstiftning att gälla om de principer som 
uttrycks i dataskyddsförordningen följs och etableringsprincipen tilläm-
pas i den nationella rätten i det andra landet. 

När det i etikprövningslagen talas om forskning är behandling av 
personuppgifter en del av det vetenskapliga experimentella eller teore-
tiska arbetet.  I 3 § anges att lagen ska tillämpas på forskning som inne-
fattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § PUL eller 
personuppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § PUL. När det anges att 
lagen är tillämplig på forskning som ska utföras i Sverige kan det tolkas 
så att lagen är tillämplig när den personuppgiftsbehandling som sker i 
forskningen utförs i Sverige. Regleringen i dataskyddsförordningen 
liksom i den föreslagna bestämmelsen i forskningsdatalagen bygger på 
var den personuppgiftsansvarige är etablerad och att behandling av 
personuppgifter sker inom ramen för den verksamhet som den 
personuppgiftsansvarige bedriver oberoende av var personuppgifts-
behandlingen faktiskt äger rum medan regleringen i etikprövningslagen 
alltså bygger på var forskningen som innefattar personuppgifts-
behandling utförs. I något fall kan det tänkas att personuppgifts-
behandling som sker inom ramen för forskningsverksamhet som bedrivs 
av en forskningsutförare som har verksamhetsställe rent faktiskt äger rum 
utanför Sverige. Etikprövningslagen skulle då inte vara tillämplig. Vid 
införandet av etikprövningslagen övervägdes om lagens tillämpnings-
området även skulle avse sådan forskning som utförs utanför Sverige, om 
forskningshuvudmannen har sitt säte (hemvist) i Sverige. Regeringen 
ansåg då att ytterligare övervägande behövde göras beträffande konse-
kvenserna av ett sådant system och föreslog att etikprövning skulle ske 
av forskning som ska utföras i Sverige. Ett beredningsunderlag för en 
anpassning av etikprövningslagen som skulle kunna vara aktuellt saknas i 
nuläget. I en sådan situation där personuppgiftsbehandlingen i forsk-
ningsverksamhet som bedrivs på ett verksamhetsställe i Sverige utförs 
utanför Sverige och forskningsutföraren inte kan få ett etikgodkännande 
för en behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lag-
överträdelser behöver den personuppgiftsansvarige förlita sig på 
samtycke från de registrerade enligt artikel 6.1 a i 
dataskyddsförordningen.        
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      7 Konsekvenser 
EU.s dataskyddsförordning blir direkt tillämplig i medlemsstaterna när 
den ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Alla personuppgiftsansvariga, 
såväl myndigheter som företag och organisationer, som avser att behand-
la personuppgifter har att i första hand följa bestämmelserna i data-
skyddsförordningen. Förordningen får genomgripande konsekvenser för 
alla forskningsutförare som använder sig av personuppgifter. Data-
skyddsförordningen ger vissa möjligheter till nationella kompletterande 
och specificerande bestämmelser, bl.a. när det gäller personuppgifts-
behandling för forskningsändamål. Forskningsdatalagen innehåller sådan 
kompletterande nationell reglering och syftet med lagen är att möjliggöra 
en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
samtidigt som regleringen skyddar den enskildes fri- och rättigheter. 
Konsekvenserna av att regleringen i forskningsdatalagen införs har be-
skrivits i Forskningsdatautredningens betänkande Personuppgiftsbe-
handling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Här beskrivs enbart 
konsekvenserna av den i denna promemoria föreslagna bestämmelsen om 
forskningsdatalagens territoriella tillämpningsområde.  

För såväl offentliga som privata forskningsutförare innebär den före-
slagna bestämmelsen att det vid gränsöverskridande forskningssamarbete 
blir tydligt i vilka fall forskningsutförarna har att tillämpa den svenska 
forskningsdatalagen. Utan en reglering av det territoriella tillämpnings-
området skulle det råda osäkerhet kring vilket lands lag som ska tilläm-
pas vid sådana samarbeten och således om vilka förutsättningar som 
gäller. Regleringen bedöms bidra till att det blir tydligt för myndigheter, 
företag och organisationer som bedriver forskning vilka förutsättningar 
som gäller. Detta bedöms bidra till att samhällsnyttig forskning inte hind-
ras utan kommer till stånd. 

I dag regleras personuppgiftsbehandling för forskningsändamål av 
PUL. PUL gäller som huvudregel för sådana personuppgiftsansvariga 
som är etablerade i Sverige och den föreslagna bestämmelsen i forsk-
ningsdatalagen innebär på så sätt en kontinuitet för forskningsutförarna. 
Även fortsättningsvis kommer det att vara avgörande för om en forsk-
ningsutförare har att tillämpa den svenska lagstiftningen om denne är 
etablerad i Sverige, dvs. har ett verksamhetsställe i landet.  

För att forskning som innefattar behandling av känsliga personupp-
gifter ska vara tillåten krävs det i dag ett godkännande enligt etikpröv-
ningslagen. Den lagen gäller när forskning ska utföras i Sverige. Det 
föreslås inte någon ändring av tillämpningsområdet för etikprövnings-
lagen. Det förslag till forskningsdatalag som lämnats av Forsknings-
datautredningen och som bereds inom Regeringskansliet innebär att den 
reglering som idag finns i PUL när det gäller vilken forskning som ska 
bli föremål för etikprövning (19 § PUL) föreslås behållas och föras in i 
forskningsdatalagen. Även på så sätt innebär alltså förslaget en konti-
nuitet för forskningsutförarna och den verksamhet de bedriver. 

Etableringslandsprincipen, som gäller enligt PUL i dag, föreslås gälla 
som princip även för när forskningsdatalagen ska vara tillämplig och 
etikprövningslagen ska fortsatt gälla när forskning utförs i Sverige. Det 
blir därmed även fortsättningsvis de forskningsutförare som har verk-
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samhetsställe i Sverige och utför forskning i Sverige som kommer att 
vara skyldiga att ansöka om etikprövning. Förslaget bedöms därför inte 
heller nämnvärt påverka antalet ärenden hos etikprövningsnämnderna. 

Förslaget om forskningsdatalagens tillämpningsområde följer den prin-
cip som är utgångspunkten i dataskyddsförordningens reglering av 
tillämpningsområdet för förordningen och är därmed förenligt med EU-
rätten.  


	U2017/04494/F
	1 Lagförslag
	2 Promemorians bakgrund och syfte
	3 Det territoriella tillämpningsområdet för dataskyddsregleringen ändras genom dataskyddsförordningen
	4 Lagstiftningen kommer i vissa delar att se olika ut i medlemsländerna även efter att dataskyddsförordningen börjar gälla
	5 Det föreslås att det i dataskyddslagen ska införas en bestämmelse om lagens territoriella tillämpningsområde
	6 Det bör även införas en bestämmelse i forskningsdatalagen om lagens territo- riella tillämpningsområde
	7 Konsekvenser


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e0064002000640065006e0020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000650074007400200050004400460064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b0061006c006c0020007000750062006c0069006300650072006100730020007000e5002000770065006200620065006e002e00200049006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006200650076006100720061007200200061006e0070006100730073006e0069006e0067006100720020006600f60072002000740069006c006c006700e4006e0067006c0069006700680065007400200073006f006d00200067006a006f007200740073002000690020006f0072006900670069006e0061006c0064006f006b0075006d0065006e007400650074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


