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Till Statsrådet och chefen
för Finansdepartementet

Regeringen bemyndigade den 30 november 1989 dåvarande statsrådet och
chefen för Civildepartementet Bengt Johansson tillkalla parlamenta-att en
riskt kommission med uppdrag följasammansatt arbetet med folk- ochatt
bostadsräkningen år 1990 FoB 90 och utreda vissa frågor framtidaom
folk- och bostadsräkningar.

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den januari1 1990av till
ordförande i kommissionen landshövdingen Claes Elmstedt och till
ledamöter riksdagsledamoten Elving Andersson, riksdagsledamoten Stig
Bertilsson, filosofie doktorn Bo Edvardsson, ekonomen Mats Hohner,
riksdagsledamoten Per Olof Håkansson, riksdagsledamoten Siw Persson,
ombudsmannen Ewa Rungne t.o.m. den 31 januari 1992 och riksdags-
ledamoten Lars Ulander.

Till sakkunniga i kommissionen förordnades fr.o.m. den februari5
1990 överdirektören Gösta Guteland, departementssekreteraren Monica
Helander, docenten Denny Vågerö och fr.o.m. den 5 1990mars
sektionschefen Cecilia Etzler.

Till sekreterare i kommissionen förordnades fr.o.m. den 1 januari 1990
organisationsdirektören Birger Jensen.

Kommissionen, har antagit benämningen FoB 90-kommissionen,som
överlämnar härmed sitt betänkande SOU 199341 Folk- och bostads-
räkning år 1990 och i framtiden.

Särskilda yttranden har ledamoten Bo Edvardssonavgetts och deav
sakkunniga Cecilia Etzler och Denny Vâgerö.

Kommissionens uppdrag med dettaär slutfört.

Stockholm den 12 maj 1993

Claes Elmstedt

Elving Andersson Stig Bertilsson Bo Edvardsson
Mats Hohner Per Olof Håkansson Siw Persson
Lars Ulander

Birger Jensen
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Sammanfattning

FoB 90-kommissionen har haft till huvuduppgift följa det löpandeatt
arbetet med FoB 90 för bevaka formellade och praktiska aspekternaatt

betydelse för den personliga integriteten. Utöver detta har kommissio-av
haft tilläven uppgift utreda förutsättningarna för helt registerbase-attnen

rade framtida FoBar övergång till tioårsintervall efter FoB 90.samt en
De tvâ skilda uppgifterna behandlas i betänkandet i sin del.var

Folk- och bostadsräkningen år 1990

delI I redogörs inledningsvis för utformningen FoB 90 och denav
rättsliga regleringen den kap. 3. Mot bakgrund detta redovisarav av
kommissionen sina iakttagelser och synpunkter på genomförandet kap. 4
och 5.

På grundval detta har kommissionen dragit följande slutsatser.av
FoB 90 har genomförts med undantag försätt missvisandeavsett en

formulering i personblanketten, några tekniska missöden i förtryck-
ningen blanketterna och viss försening Postens utdelningav av av
blanketterna.

Skyddet för den personliga integriteten har tillgodosetts genom
omfattande säkerhetsâtgärder, såvitt kommissionen har kunnatsom
konstatera, har fungerat tillfredsställande. Den punkten hasvagaste synes
varit hanteringen blankettmaterialet hos de kommunala gransknings-av

där vissa brister i tillämpningen säkerhetsföreskriftemaorganen, harav
kunnat iakttas i del fall.en

Några nämnvärda integritetskränkningar kan hänföras till åtgärdersom
i genomförandet har inte kommit till synes.

FoB-statistiken har kunnat framställas fortare vid tidigareän FoBar till
i huvudsak reella kostnader FoB 85. Jämfört med FoB 85 harsamma som
framställningstiden förkortats med drygt år.ett

Bortfallet uppgifter till följd frånvägran uppgiftslämnarna harav av
dock ökat i högre takt enligtän den tendens har kunnat iakttas vidsom
tidigare FoBzar. I nâgra kommuner har detta inneburit väsentligen
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FoBzarformerolikaKritikenkvalitet.statistikens mot avförsämring av
intensifierats.ochkvarståttocksåharberättigandeFoB-statistikensoch

fall anförtikommissionenhar90 ettmed FoBarbetet parUnder
in-utformningengälldeDei detta.beaktatshar avsynpunkter som

tidigaretill änlämpligheten avsettoch attallmänhetenformationen av
uppgifterlämnavägratvitesförfarandenavbryta mot sompersoner

framtidenibostadsräkningarochfolk-förFörutsättningar

överväganden,till sinabakgrundkommissionenbehandlardel IIl som
informationbehovenfrågorförslag närmareochställningstaganden avom

Härkap. lO.sådanareaktionerolikaoch9 motkap.från FoBzar
personuppgifterbehandlingförreglerdebl.a.kommissionenredovisar av

Europarådet ochfrånrekommendationochkonventioni enensom ges
dätalagsutredningensiEG-direktivtillförslag samtiföreslås ettsom

dettagrundvalPådatalag.En199310 anserSOU avbetänkande ny
förhindernågotinnebärintereglernaangivnadekommissionen att

kombinationmedformentillämpadehittills avi densig enFoBzar vare
ellerregistertillgängligafrånuppgifterochuppgifterinhämtadesärskilt

vidgadkravinnebäradockkanDeregisterbaserad form. enhelti en
dem.regleringrättslig av

SCBfrånutredningarstödmedvidareredovisarKommissionen av
Dekap. ll.traditionella FoBzartill avseralternativtänkbaraolika

medFoBtraditionellfrånuppgifterframskrivamöjligheterfrämst enatt
insamlingsärskildmedkompletteratregistertillgängliga avfrånuppgifter

befolkningen.urvaluppgifter från ett av
statistikaktualiserad övermånvilkenoch iAvgörande för enom

ochbehovdemåsteframställasskall avboendeochhushåll vara
uttryck. Detsärskilttilloch kommerförutseskandenpåefterfrågan som

benägenhetderas attlandstingochfrån kommuner samtsärskiltdågäller
erforderligabearbetningochinsamlingbeställabetalning avmot

uppgifter.
tillfå tillgångbehovfinnasocksådet attsida kanFrån avstatens

avseenden i tiderberördaiutvecklingenbelyserstatistikaktualiserad som
aktualisering kanBehovsamhället.iförändringarsnabbaoch avstoraav

iutnyttjaskommakanstatistik attsådani frågaföreligga somäven om
till kommunerna.statsbidragfördelningenisyftestrukturutjämnande av

skall kunnastatistikenaktualiseradedenförförutsättningEn att
centralt.upprätthållaskanför dettaberedskapvissframställas är att en
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Från SCB framförtshar för metodutveckling fordras tillatt m.m. resurser
uppskattad kostnad 12 miljoner kronor under budgetår.en treav ca

Om statistiken skall framställas bör vidare erforderliga förfaranden
i fråga sambearbetningar register, uppgiftsinsamling, uppgiftsskyl-om av
dighet, information till allmänheten regleras i särskild register-m.m. en
lag.

När det gäller sådana uppgifter och därpå grundad statistik yrkenom
erhålls FoBar och används i olika slagm.m. som nu genom av-

forskning finner kommissionen möjligheterna till rimligaatt att-
kostnader erhålla dem eller motsvarigheter små.sätt ärannat
Kommissionen bedömer emellertid samtidigt vissa kända behovatt nu av
sådana uppgifter för forskningsändamål kan tillgodoses även om
uppgifterna från FoBar inte kan aktualiseras under tioårsperiod.en

Kommissionens förslag

Kommissionen föreslår kap. 12 FoBar hittills traditionellatt av
inriktning och omfattning inte genomförs oftare tioende år.än vart

Till förgrund förslagsitt lägger kommissionen konstaterande detett att
under överskådlig framtid föreligger beaktansvärda behov sådanaav
uppgifter och sådan statistik erhålls FOBar.som genom

Möjligheter helt de uppgifterersätta samlas in frågeblan-att som nu
ketter med uppgifter från befintliga register finns inte för närvarande.

Om det under de förutsatta tioåriga perioderna mellan traditionellanu
FoBare föreligger behov aktualisering statistik och uppgifter detav av av
slag erhålls FoBar bedömer kommissionen, på grundvalsom genom av
redovisade utredningar från SCB, det finns möjligheter medatt att
begränsade insatser framställa tillfredsställande statistik liknar FoB-som
statistiken. Det gäller huvudsakligen statistik hushåll och boende,om som

tillgodosekan väsentliga behov FoB-statistik för planeringsändamål.av
Kommissionens förslag innebär i kort sammanfattning

FoB traditionell inriktningatt och omfattning inte genomförsen av
före år 2000,

aktualisering statistikenatt hushållöver och boende från FoB 90en av
under tiden fram till år 2000 företas i mån konstaterad efter-av
frågan,
framställningen den aktualiseradeatt statistiken i förekommandeav
fall regleras i särskild registerlag.en
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oBOSTADSRAKNINGEN AR 1990





SOU 199341

1 Uppdraget

Regeringen beslutade den 30 november 1989 direktiv tillom en
statistikkommission för 1990 års folk- och bostadsräkning FoB 90 med
uppdrag följa arbetet med FoB 90 och utreda vissaatt frågor framtidaom
folk- och bostadsräkningar. Direktiven återges i sin helhet i bilaga.

Kommissionen. antagit benämningen FoB 90-kommissionen,som
tillsattes i januari 1990 och började sitt egentliga arbete i februari.

Enligt direktiven har kommissionens huvuduppgift varit följa detatt
löpande arbetet med FoB 90 för bevaka de formella och praktiskaatt
aspekterna betydelse för den personliga integriteten.av

Därvid har kommissionen haft att

bevaka uppgiftslämnandet så långtatt möjligt underlättas,som-
följa blanketter och informationatt till allmänheten klargör hur-
sekretess- och integritetsfrågorna regleras och hanteras,
följa arbetet vid de lokala granskningsorganen och därvid särskilt-

del rutinerna i sambandta med det insamladeav materialetatt
överförs till SCB,
följa sambearbetningen hos SCB personuppgifter i olika- av
register,

del de tekniska och lokalmässigata anordningarna vidav både SCB-
och de lokala granskningsorganen och bevaka det praktiskaatt
säkerhetsarbetet tillfredsställandeär samt

yttranden på begäran datainspektionenavge eller SCB i frågorav-
FoB 90.rörsom
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2 Arbetets uppläggning

Kommissionen har fortlöpande följt arbetet med FoB 90 i de olika faser
de avslutande förberedelserna, insamlingavsett ochsom sammanställning

uppgifter och bearbetning dessa till statistik. Det harav skett delsav
föredragningar SCBs projektledare för FoB 90genom och andraav

företrädare för SCB, dels även besök vid det företag svaradegenom som
för förtryckning frågeblanketter och tillsammans med Posten förav
distribution dessa, vid SCB och vid några kommunala insamlings-av och
granskningsorgan. I anslutning till detta har kommissionen tagit del av
och kunnat bedöma och anföra synpunkter på i första hand de förfaranden
i FoB 90 föreskrifter och tekniska anordningar har utformatssom genom
i integritetsskyddande och i övrigt Säkerhetsfrämjande syften derassamt
tillämpning, bl.a. i några fall ifrågasätta integritetskränkningar,av som
har aktualiserats olika sätt.

När kommissionen påbörjade sitt arbete i februari 1990 hade planering
och förberedelser för FoB 90 pågått i flera år. De tekniska anordningarna
och förfarandena i allt väsentligt bestämda. Utformningenvar av
frâgeblanketter och information till allmänheten, förelåg i långtsom
framskridna utkast, måste slutligt fastställas inom månader.ett par
Arbetet med fullständigt säkerhetsprogramett för FoB-arbetet, tillsom

del bestämdes denstor tekniska uppläggningen, också långt påav vägvar
för kunna helt avslutasatt till hösten.

Kommissionens möjligheter till ingående prövning berörda frågoren av
och påverkan dem under dessa förhållanden begränsade.av var
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3 Utformningen FoB 90av

I Sverige har folkräkningar med varierande utfornming och regelbunden-
het företagits sedan är 1749. Bostadsräkningar med olika omfattning och
mellanrum har gjorts sedan 1910-talet. Fr.o.m. är 1930 har folkräkningar
skett femte år med undantag förvart räkningen är 1955 inställdesatt av
ekonomiska skäl.

Fr.o.m. är 1960 har samordnade folk- och bostadsräkningar genomförts
femte âr. Uppgifterna i räkningarnavart har hämtats dels från frägeblan-

ketter till allmänheten, dels från tillgängliga datoriserade register.
Andelen uppgifter frän sådana register har successivt ökat.

Vid folk- och bostadsräkningen år 1985 tillsattes också parlamenta-en
risk kommission för följa arbetet och därvid särskiltatt uppmärksamma
sekretess- och integritetsfrågor.

Folk- och bostadsräkningen år 1990 har i huvudsak följt det sedan år
1960 gällande mönstret.

3.1 Rättslig reglering

3.1.1 Lag och förordning FoB 90om

Den rättsliga grunden för FoB 90 i lagen l989329, ändr. 1989908ges
folk- och bostadsräkning år 1990 förordningenom en 1989330samt

folk- och bostadsräkningen år 1990.om
Enligt lagen skall allmän folk- och bostadsräkning företas âr 1990en

FoB 90 för framställa statistik för samhällsplanering,att forskning och
allmän information. De FoBen insamlade uppgifterna får integenom
användas för andra ändamål deän angivna. 1 §

Statistiska centralbyrån SCB genomför FoBen med hjälp av
automatisk databehandling. Person-, bostads- och fastighetsuppgifter skall
lämnas på blanketter, in till särskilt granskningsorganett isom ges varje
kommun. 9 och 12 §§
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åttafrånuppgifterangivnavissaockså hämtafår SCBFoBzenFör
förCentralnämndenhosregisterochSCBhosbefintliga register ett

23 §.fastighetsdata
skall lämnasuppgifternafastställer närSCBförordningenI attanges

fast-SCBskalldetidellertidpunktoch vilkeninhämtas avse.eller som
skallblanketterdedatainspektionenmedsamrådefter somvidareställer

deför1973289datalagenenligtregisteransvarigochanvändas är
driften dessa.förochvid FoBenregister upprättas avansvararsom

år 1974föddadem ärpersonuppgifter lämnasskallEnligt lagen somav
skallellerSverigeibosattaoch är varatidigareeller annarssom

Bostadsupp-uppgifternatidpunktdenvidkyrkobokförda här avser.som
beborstadigvarandeochinnehardem enskall lämnasgifter somav

skallFastighetsuppgiftcrtidpunkt.avseddvidSverigebostadslägenhet i
elleruppgifterna ägertidpunkt ettvid dendem avserlämnas somsomav

lagenpreciseraruppgifterslagvarjeSverige. Förbostadshus iflera av
§§6-11skallvilka deockså vara.

FoBzen.informationfåruppgiftsskyldigadetillskallSCB omattse
bl.a.skallInformationen avse

med FoBzen,ändamålet-
vid denna,upprättasregisterinnehållet i de som-

bevarande.registretsfrågagäller ivad omsom-
ochgäller,säkerhetsbestämmelserochsekretess-de som-

datalagenenligtståndtillrättelseochregisterutdragfårätten att-
tillhänvisningsammanhangdetta attiVidarel973z9. enges

§1980 100. 5sekretesslagenifinnssekretessföreskrifter om

skallKommunerna

FoBzen,informationenspridningenvidbiträda omav-
upprättandet ochoch vidblanketternadistributionenvidbiträda av-

uppgifterna,insamlingen av
skick lämnasoch i berettuppgifternainsamladedeför attsvara-

bearbetning. 15 §fortsattförtill SCBöver

granskningsorgansärskiltskall uppdra attVarje kommun svaraett
skallGranskningsorganetuppgifterna.ankommandepå kommunenför de

iställföreträdare för denneochgranskningsledare samtbestå enenav
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övrigt den personal förbehövs uppgiften. Granskningsledarenav som
beslutar §vägnar. 16organets

Granskningsledaren och dennes ställföreträdare kommunen.utses av
Kommunen skall försörja granskningspersonalen utbildas för sinaatt
uppgifter. §17

Granskningsledaren får begära de uppgiftsskyldiga lämnaratt
upplysningar förhållanden omfattas uppgiftsskyldigheten.om som av
Denna befogenhet får delegeras till någon inom gransknings-annan

18 §organet.
Om begärd uppgift eller upplysning inte lämnas inom föreskriven tiden

får SCB eller granskningsledaren den uppgiftsskyldige attanmana
fullgöra sin skyldighet. Innan anmaning utfärdas bör den uppgiftsskyldi-

det kan ske någon olägenhet, lämpligt erinrassättutange, om om
skyldigheten. 19 §

Uppgiftsskyldig inte följer anmaning lämna uppgift ellerattsom en
upplysning får föreläggas detta vid vite.göra Ett sådant föreläggandeatt
får begäran SCB eller granskningsledaren utfärdas länsstyrelsenav av
i det län där uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Vitet bestäms till lägst
100 och högst l 000 kronor. 20 §

Frågor utdömande förelagt vite skall begäran SCB ellerom av av
granskningsledaren länsrättenprövas i det län där uppgiftsskyldighetenav
skall fullgöras. 22 §

Så det SCB upprättade registret FoBen intesnart över längreav
behövs för framställning den anslagsfmansierade statistiken skall detav
lämnas till Riksarkivetöver för förvaring. 24a §

SCB får använda uppgifterna från FoBzen för tillsammans medatt
andra uppgifter med hjälp automatisk databehandling framställaav
statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information endast
enligt beslut eller med tillstånd i datalagen. 26 §som avses

SCB och kommunernas granskningsorgan skall till deattse upp-
giftsskyldiga inte betungas onödigt. 27 §

3.1.2 Sekretesslagen och datalagen

Som berörs i lagen FoB 90 gäller för denna de allmännaävenom
bestämmelser sekretess i statistikverksamhet och personregisterom som

i respektive sekretesslagen 1980100 och datalagen 1973289.ges
Enligt sekretesslagen, 9 kap. 4 § gäller vad betecknas allmänsom som

statistiksekretess. l-luvudprincipen här s.k. absolutär sekretess. Detta
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myndigheti särskild verksamhet hosinnebär sådanatt som avser
uppgift enskildsgäller sekretess förframställning statistik som avserav

hänföras tillförhållanden och kan denpersonliga eller ekonomiska som
enskilde.

i 70 år förupgift i allmän handling gäller sekretessen högstI fråga om
förhållanden, och i högst 20 år.uppgift enskilds personliga annarsom

finns dock. Uppgift ifrån den absoluta sekretessenVissa undantag
föruppgift avliden, uppgift behövsföretagsregister, somsom avser

ochpersonal och lönestatistikforskningsändamål, uppgift som avser
eller därmedidentitetsbeteckninguppgift, inte genom nanm, annansom

fårdirekt hänförlig till den enskilde, lämnasjämförbart förhållande är ut,
enskilde elleruppgiften kan röjas den dennedet står klart utan attattom

lidernärstående skada eller men.
under vissa förhållanden iSekretessen kan vidare brytas angessom

hindrar inte uppgiftsekretesslagens kap. Enligt § sekretess14 1 att
riksdagen. Sekretess hindrar inte hellerlämnas till regeringen eller att

myndighet uppgiftsskyldighet följer laguppgift lämnas till om avannan
uppgiftförordning. Enligt § får vid misstanke brott bl.a.eller 2 om som

till åklagarmyndighet,för statistikframställning lämnasanvänds ut
myndighet har ingripa brottet,polismyndighet eller att motannan som

föreskrivet lindrigare straffdock endast för brottet inte är änom
fängelse i två år.

slutligen brytas regeringen enligtStatistiksekretessen kan av som
för särskilt fall förordna undantag frånsekretesslagens 8 § får14 omap.

sekretess påkallat synnerliga skäl. specialmotiveringen idet Inär är av
bestämmelsetill denna inte några särskilda1979802 angavsprop.

betonades allmän undan-ändamål för dess användning. Däremot att en
fråga bör användas medtagsbefogenhet det här är storomsom- -

enskilda berörs.restriktivitet, åtminstone intressennär
föra personregister meddatalagens 2 § för inrätta ochI att attanges

automatisk databehandling skall den registeransvarige licens,ADB ha
erhålls efter anmälan till Datainspektionen. För vissa register krävssom

innehåller känsligadärutöver särskilt tillstånd. Det gäller register som
uppgifter. uppgifter brott och straff,Sådana bl.a.anses vara om om

uppfattning religiössjukdom och hälsotillstånd, politisk och tro.ras,om
Även uppgift innebär omdöme eller värderande upplysningsom annan om
den registrerade känslig. Tillstånd krävs också för attanses vara
registrera uppgifter saknar sådan anknytning till denom personer som
registeransvarige följer medlemskap, anställning, kundförhållandesom av
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och liknande. Tillstånd krävs vidare för register där personuppgifter
inhämtas från något personregister sambearbetning,genomannat om
inte registreringen eller utlämnandet uppgifterna sker med stödav av
författning, Datainspektionens beslut eller den registrerades medgivande.

l samband med tillstånd skall Datainspektionen enligt § meddela5
föreskrift ändamål med registret. Tillståndet får vidare begränsas tillom
viss tid särskilda föreligger.skäl I den mån så behövs för attom
förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet skall in-
spektionen enligt 6§ också meddela föreskrift inhämtandeom av
uppgifter, vilka personuppgifter får ingå, utförandet densom av
automatiska databehandlingen, den tekniska utrustningen, de bearbet-
ningar personuppgifterna får med automatisk databehandgörasav som
ling, underrättelse till berörda de personuppgifter får göraspersoner, som
tillgängliga, utlämnande och användning personuppgift,annan av
bevarande och gallring personuppgifter, kontroll och säkerhet.av

Enligt motivuttalande i 198182l89 bygger bestämmelsenprop. om
sambearbetning register den allmänt godtagna principen attav
personuppgifter har samlats förin visst register inte bör utnyttjasettsom
för andra register. Bestämmelsen bör kunnaäven uttryck förettses som

sambearbetning personregister kan medföra särskilda risker föratt av
integritetsintrång.

För personregister beslutas riksdagen eller regeringen s.k.som av
statsmaktsregister behövs enligt datalagens 2a § inte tillstånd av
Datainspektionen. Innan sådant fattasbeslut skall dock yttrande inhämtas
från Datainspektionen, enligt 6a§ skalläven meddela sådanasom
föreskrifter för registret bedöms erforderliga för förebygga riskattsom
för otillbörligt intrång registreradsi personliga integritet, i den mån inte
regeringen eller riksdagen har meddelat sådana föreskrifter.

Datalagen ålägger vidare den registeransvarige rad skyldigheter.en
Enligt 7 § skall den registeransvarige till personregistret inrättasattse
och förs så inte otillbörligt intrång i de registrerades personligaatt
integritet uppkommer. Den ansvarige skall särskilt till registret försattse
för bestämt ändamål, inte andra uppgifter registreras ståränett att som
i överensstämmelse med registrets ändamål uppgifter inte samlassamt att
in, lämnas eller används i överensstämmelseän med registretsut annat
ändamål eller vad gäller enligt författning eller i enlighet med densom
registrerades medgivande. registeransvarigeDen skall också till attse
uppgifterna i registret skyddas bl.a. otillåten ändring eller spridning.mot
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registeransvarige vidare enligt 10 § skyldig begäranDen är att av
och kostnad för enskild så det kan ske underrätta dennesnartutan
antingen i personuppgift ingår i personregistretinnehållet ellerom som

sådan uppgift inte förekommer i registret.att
Enligt 8§ skall den registeransvarige det finns anledning tillom

personuppgift i register oriktig vidtagamisstanke skäligaärettatt
riktighet och, föreligger,åtgärder för uppgiftens skälutröna rättaatt om

den eller utesluta den registret.ur
förordningenEnligt FoB 90 SCB registeransvarignämntsärom som

för de register vid FoB 90 och för driftenupprättas ansvararsom av
dem.

3.1.3 Allmänna regler och förnormer
statistikframställning

En reglering till skydd för enskildas integritet i samband med bl.a.
statistikframställning i Europarådets konvention skydd för enskildages om
vid personuppgifter.automatisk databehandling Konventionen iärav
formellt avseende bindande för Sverige. denna i huvudsak deI attanges
uppgifter databehandlas erhållitsskall ha och behandlas ettsom
korrekt och förlagligt skall lagras särskilt angivna och lagligasätt,
ändamål och inte användas på oförenligt med dessasätt ärett som
ändamål, skall ändamålsenliga, relevanta och inte onödiga för devara
ändamål för vilka de lagras, skall riktiga och skall bevaras ettvara
sådant de registrerade inte kan identifierassätt underatt personerna
längre tid vad nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilkaän ärsom
uppgifterna lagras.

Ett viktigt komplement till den författningsmässiga regleringen olikaav
led i framställningen statistik i de yrkesetiska principer ärav ges som

eller mindre allmänt omfattade Statistiker i hela världen.mer av
Principerna har formulerats och ställts inärmare Yrkesetisksamman en
deklaration Internationella Statistiska Institutet ISI denantogssom av
21 augusti 1985.

Den yrkesetiska deklarationen har SCBs styrelse antagitsav som
SCBs deklaration.egen

I deklarationen allmänna frågaoch regler i förhållnings-ges normer om
åtgärderoch i syfte främja statistikens oberoende,sätt objektivitet ochatt

kvalitet, dess korrekta redovisning och användning, uppgiftsläm-samt
skydd obehörigt intrång och andra störningar och skadeverk-motnares



Utformningen FoB 90 25SOU 199341 av

frånavståoch möjligheterinformationtillningar, liksom rätt attom
i undersökningar.medverkan

3.2 Förfaranden

följandeoch tillämpatsbestämts90 hargenomförande FoBFör av
förfaranden.praktiska

på90 har SCBi lagen FoBi bestämmelsernaMed utgångspunkt om
efterFoB-statistik ocholika användaresynpunkter frångrundval avav

utformning defastställt innehåll ochDatainspektionensamråd med av
inhämtande uppgifterförfastighetsblanketteroch använts avsomperson-

från uppgiftsskyldiga.de
tryckeriföretag enligt avtalpersonblanketternaEfter tryckning har ettav

ochuppgifteraktuellamed SCB förtryckts med personnummerom nanm,
och fastighetsbe-läns-, kommun-för uppgiftsskyldigaadresser de samt

granskningsorgan. Patill berörd kommunsteckningar adressävensom
förtryckts uppgifterfallhar i förekommandepersonblanketterna även om

hushâllssammansättning hämtats från SCBsyrke, utbildning och som
totalbefolkningen.utbildningsregister och register85-register, överFoB

personblanketterna har erhållits frånUnderlag för förtryckningen av
tillkurir från SCB har överlämnatsmagnetband successivt medsom

därifrån.användning hämtatsföretaget och efter
företaget maskinellthar vidareDe förtryckta personblanketterna av

informationsskrift och portofrittkuverterats tillsammans med etten
uppgiftslämnarna har därefterfärdiga försändelsema tillsvarskuvert. De

plomberade behållare förförpackats i förseglade och kartongPostens av
förvaring i distribution Posten.avvaktan genom

företaget har fastställts rad säkerhets- ochl avtal mellan SCB och en
företagets medverkan i FoB-arbetet. De harsekretessâtgärder för avsett

arbetsområden lagrings-avspärrning ochhantering magnetbanden,av av
från personal,tryckeriet, tystnadsförbindelser berördiutrymmen

inpasseringskontroll, ansvarsöverlämnande m.m.
lastbilarDe förpackade försändelserna har hämtats Posten och medav

från den slutligatill de terminaler i landet vilkatransporterats postut-
delningen hantering försändelserna har gällt normalasker. För Postens av
säkerhetsrutiner för vanlig post.

uppgiftslämnama ifyllda blanketterna i svarskuverten insäntsDe harav
till FoB-kontoren.de kommunala granskningsorganen, Dessa har
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uppgifterna. Förlämnadederegistreratochkodatkompletterat,granskat,
datanätetallmännavia detpersondatorer,har använtsregistreringen som

Örebro direktföristordatorsystetnSCBstilluppkoppladevarithar
har90för FoBregistreringsarbetetUnderdetta.tilldataöverföring av

kunnatendastde harterminallägc, dvs.iställdavaritpersondatorerna
data.förinteochinmatningför uttaganvändas av

registermed desambearbetningarskettharstordatorsystemSCBsI
förerfordrasbearbetningardedärefterochFoB-lageni somangessom

FoB-statistiken.framställningen av
tillämpatshartill dettadataöverföringenochstordatorsystemetFör av

hanteringseochanordningartekniskaolikaomfattandesäkerhetssystemett
harFoB-kontorenkommunala styrtsvid deVerksamhetenföreskrifter.

ocharbetsuppgifterolikabeskrivningarmedhandbok avengenom
fortlöpandeharHandbokensekretessfrågor.ochsäkerhets-iföreskrifter

i denbehandlatssäkerhetsfrägorbl.a.hardärutöverochkompletterats
granskningsledarnakommunalatill degåttfortlöpandeinformation utsom

cirkulärserie, GL-nytt.särskildi en
ifylldade inkommaskickatFoB-kontorenhararbeteavslutatEfter

assureradeeller ibiltransportersärskildaiSCBtillblanketterna
postförsändelser.

påminnelserutgåttblanketter harifylldalämnatinteTill sompersoner
vitesförfaranden.företagitsanmaningaroch samt

genomförandetfrånuppgifterNågra3.3

000.6 955personblanketterförtrycktautsändaAntalet cavar
till kommunernasinsändasskullepersonblanketternaifylldaDe

förtrycktadePostutdelningen1990.november13den avFoB-kontor
underskeoch PostenSCBmellanavtalenligtskulleblanketterna
tidenunderskekornDennovember.oktober-den 5 att31denperioden

november.oktober-1324den
och i598 000tillpåminnelserutsändes personerjanuari 1991I ca

inteAntalet000363tillanmaningar somfebruari personerpersoner.ca
000.172anmaningarochpåminnelserpåsvarade cavar

förtrycktaantalet%2,5landetför hela90i FoBBortfallet avvar
Jämtlandsidetlän. LägstolikamellanvarieradeBortfalletblanketter. var

för-%. några4,8 lmedlänStockholmsihögst% ochmed 1,2län
%.10detStockholmisamlingar cavar
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Med slutlig svarsfrekvens för hela landet 97,5 % föreen och efter
påminnelser respektive 91,5 % och 94,8 % FoB 90 sämreettgav
resultat FoBän 85. Då motsvarande 98,8 % respektive 95,0 % ochvar
97,2 %.

Svarsfrekvens, bortfall i de olika länen framgår nedanståenden1.m. av
tabell.

Svarsfrekvensen 1990-årsi folk- och bostadsräkning

Län Antal Svara Antal Svars- Antal Svars Antal Antal
páminnel- frekv. frekv. frekv. vites utdömdaanman- svar

% ingar % rande %ser vites- viten
läggan-
den

Stockholm 181932 86,4 120021 91,1 64454 95,2 1177 0Uppsala 19143 91,1 12005 94,4 6067 97,2 88 0Södermanlands 13728 93,4 7909 96,2 3945 98,1 131 0Östergötlands 22054 93.4 13178 96,0 5430 98,3 278 0Jönköpings 14983 94,0 8224 96,7 3962 98,4 104 0
Kronobergs 8362 94,2 4821 96,7 2242 98,4 162 2Kalmar 11924 93,9 6139 96,9 2741 98,6 187 13Gotlands 2902 93,7 1735 96,2 731 98,4 142 0Blekinge 7248 94,1 3981 96,8 1873 98,5 116 0Kristianstads 17912 92,3 9493 96,0 3939 98,3 501 0
Malmöhus 66367 89,6 37141 94,2 16289 97,4 567 0Hallands 14813 92,7 8683 95,8 3610 98,2 60 0Göteborgs Bohus 62297 89,8 39405 93,6o. 21008 96,5 230 0Alvsborgs 24280 93,2 13659 96,2 5414 98,5 228 0Skaraborgs 13219 94,1 7254 96,8 3059 98 256 0
Värmlands 14144 93,9 8061 96,6 3418 98,5 333 0Orebro 12122 94,6 7071 96,6 3192 98,6 123 0Västmanlands 13308 93,7 8016 96,2 2968 98,6 123 13Kopparbergs 17637 92,5 10175 95,7 3934 98,3 431 0Gävleborgs 14369 94,0 8852 96,3 3628 98,5 148 0
Västernorrlands 12761 94,1 7733 96,4 3172 98,5 245 2Jämtlands 7015 93,7 4142 96,3 1350 98,8 110 0Västerbottens 13662 93,2 8510 95,8 2771 98,6 136 0Norrbottens 11782 94,5 7287 96,6 2870 98,7 212 0
Summa 597964 91,5 363495 94,5 172077 97.5 6088 32

FoB-statistiken befolkning,över hushåll och bostäder förelåg färdig för
hela landet i november 1991. Det samlade arbetet med FoB 90 kunde i
allt väsentligt avslutas i oktober 1992. Det drygt år tidigareett änvar
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enligtmiljoner kr0n0r,var250Kostnaderna,motsvarande i F0B 85. ca
för FoU 85.huvudsakiSCB reellt sett samma som
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påsynpunkteroch4 Iakttagelser
genomförandet

Information till allmänheten4.1

igenomvid sammanträdeinför ochKommissionen hade tillfälle ettatt
tillställas allaskulletill informationsbroschyrutkast denett som

§ anförde kommissio-hänvisning till FoB-lagens 5uppgiftsskyldiga. Med
i fråga främst kompletteringeninformationen borde byggas utatt omnen

innehållet i det FoB-registermed uppgifter från olika befintliga register,
FoB-statistiken, bl.a. för forskning.och användningenupprättassom av

sekretess rubriken DinaVidare framhölls i avsnittatt ett om var
hänsyn till den i denuppgifter skyddade inte rättvisande medär

sekretessen ochefterföljande möjligheten bryta lämnaangivna atttexten
borde neutral,uppgifter för forskning. Rubriken t.ex.ut vara mera

Skydd uppgifter.av
kom beaktas i denkommissionen anförda SynpunkternaDe attav

slutliga utformningen informationsbroschyren.av

4.2 Utformningen personblankettenav

anslutning till genomgången informationsbroschyren behandladel av
bifogadekommissionen utkast till personblankett medäven presenteratett

synpunkter.förklaringar. föranledde inga nämnvärda Kommissio-Detta
svarsalternativenkom härvid förbise utformningenatt att av omncn

hushåll beteckningen sambo medi fråga 6 och den där använda
omförklaring lagstiftningen 90 ochinte överensstämde med FoBom

homosexuella samboende.
pâtalades Riksförbundet förDen felaktiga utformningen fråga 6 avav

samtal kommissionensSexuellt Likaberättigande bl.a. i och i medpressen
ordförande.

Frågan föranleddabehandlades SCB och därav beslutsprotokollav
1990-11-07 delgavs kommissionen.med bifogad promemoria 1990-11-02
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motivuttalan-och iFoB-lagenkonstaterades ipromemorianämnda attl
samboendebeteckningenanvänds19888912litill dennade prop.

varandra levergifta medtvåvarmed attutan varasompersoneravses
iMed denförhållanden.äktenskapsliknande person-undersamman

anslutandeenligtsambobeteckningenanvändablanketten avses
underkönmed motsattborförklaring person avpersonensom

person.dennagift medförhållandenäktenskapsliknande attutan vara
lagstiftningen.istödinteavseendei dettasåledeshadeBlanketten

användakunnauppgiftslämnandevidskullesamboendeHomosexuella
Enligtboende.för annanellersambogift ellerförantingen utrymmet

särskilt delgesochFoB-kontorentillmeddelasdettabeslut skulleSCBs
90-kommissionen.FoBochDatainspektionen

sambobeteckningenanvändningenförklaring till angavsSom aven
gäller fördefinitiondentillämpatSCBbl.a.promemoria somi SCBs att

samboendegällerendastsambonämligenredovisningar,statistiska att
FNrekommendationockså denmotsvarade somkön. Dettamotsattav

i dettaförordatministerrådetNordiskalinjedenlämnat samt som
avseende.

Säkerhetssystemet4.3

kommissio-gjorde1990novemberiFoB-arbetetigângsättningenInför av
Till90.för FoBsäkerhetssystemethelagenomgångsamlad avennen

tekniskadenSCBfrånföredragningarlåg upp-för dennagrund om
medför arbetetföreskrifterochrutinerutformningenbyggnaden och av

deochsekretessenskyddetföråtgärderinriktningsärskild av
kommissionenbesöktetill dettaanslutningintegritet. Iuppgiftsskyldigas

besiktigadeochblanketternatryckningenförsvaradedet företag avsom
avspärrningarformisäkerhetsanordningar m.m.företagnadär av

Örebro utrustningentekniskadendäriSCBbesökteKommissionen även
demonstordatorsystemetochFoB-kontorenfråndataöverföringför av

strerades.
granskningDatainspektionenföretogkommissionenPå anmodan enav

kommissionen iförredovisades90. Dennai FoBADB-säkerheten enav
sammanfattningsvisanfördeDatainspektionen attpromemoria.särskild

vederbörlig hänsyntagitFoB-projektetinomvisatgranskningen att man
förviktigabedömdesåtgärderVissasäkerhetsfrågoma.till ensomsom

varit möjligtdet intedock så attsäkerhettillfredsställande attsenavar
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helt komplett bild läget. De gällde den slutliga utformningenen av av
vissa säkerhetsföreskrifter. Enligt den bedömning Datainspektionen trots
detta kunde skulle tillfredsställandegöra skydd intrång i denett mot
personliga integriteten komma åstadkommas. I anslutning till dettaatt
framhöll inspektionen också vikt måste läggas vid uppföljningatt stor av
säkerhetsrutinerna inom FoB-kontoren.

Angående tryckningen blanketterna och distributionen dessaav av
ansåg kommissionen bevakningen FoB-materialet hos tryckeriföre-att av

behövde uppmärksanmias ytterligare ochtaget Posten måste lämnaatt
någon form skriftligt uttalande i Säkerhetsfrågan.av

Beträffande Postens hantering FoB-materialet delgavs kommissionenav
sedermera skrivelse från berörd postterminal till SCB. dennaIen
anfördes med hänvisning till avtalet mellan SCB och Posten föratt

FoB-materialet gällde förtransporten vanligav posttrans-samma som en
ekonomibrev. Ett särskilt säkerhetsskyddport farms huvudsakligen iav

plomberingama behållama med FoB-försändelser från tryckeriföre-att av
kontrollerades före sorteringen försändelsemataget och eventuellaattav

brutna plomberingar skulle rapporteras.
På grundval sin genomgång såkerhetssystemet ansåg kommissio-av av

de samlade säkerhetsåtgärderna med beaktandeatt vad kommissio-nen av
i vissa avseenden anfört kunde tillfredsställande.nen anses

Enligt vad kommissionen iakttagit och erfarit har inte något obehörigt
intrång i den personliga integriteten, kan hänföras till brister isom
säkerhetssystemet, inträffat i FoB 90.

Några konstaterade fel och ofullkomligheter i övrigt i FoB-arbetet
behandlas dock i det följande.

4.4 Förtryckning personblanketternaav

Enligt SCBs redovisning till kommissionen drabbades förtryckningen av
personblanketterna flera driftstömingar än Det ledde tillväntat.av att
blanketter och kuvert förstördes, blanketter saknade tryck ochatt att
trycket på mindre antal blanketter försköts.ett

Förskjutningen trycket gällde blanketter för 500 iav ettca personer par
kommuner utanför Stockholm. Den innebar i den del avsågatt som
hushållet och andra änangavs nanm personnummer personer som
riktigt på blanketten i övrigt. Felet kunde inte observeras i denangavs
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därförkomBlanketternatryckningen. attkontrollenregelmässiga av
sändas ut.

skrivelse tillbegärde ifeltryckningenförEn utsattessomperson
sig tillförhölldettaoch hurinträffadedetupplysningarkommissionen om

integriteten.personligaför denskyddbestämmelserolika om
tekniskt felberoddeinträffadedetkonstaterade ettKommissionen att
beklagligt,ochallvarligtsigföri ochDetförutse.svårtvarit att varsom

särskiltinteröjtsochuppgifterde varsompersonnummernamnommen
ellerbrottslighetsådantillhänförasintekundeHändelsenkänsliga.

brottsbalken,enligtförtilldömaskannågonoaktsamhet ansvarsom
320 kap.

kommissionenlämnadenämndadentillskrivelseI personenovanen
det.bedömningoch sininträffadedetredogörelse för aven

FoB-kontorenvidArbetet4.5

1990novemberi slutetbesökteledamöterkommissionens avEtt avpar
bedrevs. Etthur arbetetsiginformeraförFoB-kontornågra att om

ambitiös.mycketvid kontorenpersonalenintryckallmänt varattvar
följande.övrigtiiakttagelserNågra var

del brister.falli vissafannsarbetsmaterialochlokalerskyddet enI av
hadegranskningspersonalenandra änvilkaosäkert somDet personervar

kundeplåtskåp. DetochlokalerFoB-kontorenstillnycklarkunde haeller
tidigarepersonaltekniskoch samtfastighetsskötaresigröra annanom

frånavskärmadeinteBesöksutrymmenlokalerna.användare varav
kommunför-kopplade övertelefonerKontoretsarbetsutrymmena. var

sekretessknappar.saknadeochväxelvaltningens
påsynpunkterocksåframfördes attgranskningspersonalenFrån
för in-underlagetochkommithadefrån SCB attsentinstruktioner

allmänhetenfrånFörfrågningarknapphändigt.FoBenformation varom
besvarasvåratillanvändas ettskulle attFoB-materialetvad varom

stodvadupplysaendasthuvudsakligenkundeMan somkonkret omsätt.
informationsbroschyren.allmännadenochi FoB-lagen

ochStockholm hadetidning idaglig reporterniEnligt reportageett en
efter viss sekretess-FoB-kontorpåbesökvidtill denneföljeslagare etten

Uppgifterallmänheten.frånkommit indel brevfåttgranskning ta somav
brötrubriken FoBundertidningen motipubliceradessådana brevur

sekretesslag .
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Kommissionen behandlade frågan och konstaterade följande. De
inlämnade FoB-blanketterna otvetydigt skyddadeär utlämning enligtmot
sekretesslagens bestämmelser statistiksekretessen. Några blanketterom
hade inte heller lämnats När det gäller brev har kommit in tillut. som
FoB-kontoren blir det fråga tillämpning offentlighetsprincipen ochom av
därtill knutet sekretesskydd i vidare mening. Någon entydig och
allmängiltig tolkning kan inte i dessagöras fall. Det ankommer på
FoB-kontoren eller kommunerna från fall till fall bedöma ochatt avgöra

inkomna handlingar skall lämnas eller inte. SCB kan inte utfärdaom ut
bindande anvisningar till FoB-kontoren i detta avseende. Vid vägran att
lämna handling kan den begärt utlämnandetut alltid överklagaen som
beslutet härom.

dettal sammanhang kan i 198889nämnas 121 i specialmoti-att prop.
veringen till FoB-lagen, l5-l8 §§ framhålls det kommunala granskaatt
ningsorganet självständigtär kommunalt förvaltningsorganett med egen
beslutanderätt inom för uppgifter läggs kommunen iramen som
FoB 90. Blanketterna skall lämnas ifyllda till granskningsorganet och är
där sekretesskyddade. Om prövning sekretessärenden aktualiserasav
under handläggningen och granskningen det alltsåär granskningsorganet

fattar de formella besluten.som
Mot bakgrund det anförda kan det enligt kommissionen inteav utan

prövning varje enskilt fall elleravgöras i vilken mån det förekomav om
brott sekretessbestämmelser vid de imot angivna utläm-reportaget
nandena uppgifter.av

Överföring4.6 data till stordatorsystemetav

l överföringen data via det allmänna datanätet från FoB-kontoren tillav
stordatorsystemet hos SCB har inte iakttagits några läckor eller försök
till intrång i systemet.

Vid SCB hade stordator något äldre för uteslutandeen typav avsatts
användning i FoB 90-produktionen. Till grund för detta låg ingående

och belastningsprov medsystem- goda resultat. Datorn visade sig
emellertid efter två veckors drift inte ha tillfredsställande kapacitet för
kommunikationen med FoB-kontorens terminaler. Svarstiderna blev
oacceptabelt långa. FoB 90-produktionen flyttades därför tillöver en
modernare stordator, samtidigt användes föräven statistikprosom annan
duktion.



199341SOUgenomförandetpåsynpunkterochIaktagelser34

iDatainspektionenochdettaunderrättades attKommissionen omom
ansett datorkonñguratio-ändradedenyttrandemuntligtpreliminärt attett

Datainspektianen90-systemet.FoBisäkerhetenförsämradeintenen
bedömning 0C]1991 denna attjanuaripromemoria iibekräftade en

för denökad risknågonmedfördeintedriftsituationendensåledes nya
tidigare lösning.medjämförtintegritetenpersonliga

Vitesförfaranden4.7

uppgiftsskyldigavitesförfarandenSCB motinledde1991vårenUnder
Cirektuppgifterlämna att t.ex.vägratuppenbart sätt att genomettsom

allakryssmarkeringar imedblanketterinlämnaellersinuttala vägran att
vitesföre-antaletökningkraftigmycketförutsågMan avenrutor.

vidförhållandenamed-jämfört00010tillkanskelägganden caupp-
detökningenSkäl förantalet 863.85Vid FOB varFoBar.tidigare var

förekommandeinförangelägenhetenoch attantalet Vägrareökade av
uppgiftsinsamlingen.iallvaretmarkeraframtida FoBzar

årsskiftettillframlängstvitesförfarandenafullföljaavsågSCB att
uppgifter inteinkomnaÄven vitesförelägganden199192. genomom

dekuncedessförinnanframställdesstatistikdeningå ikunde som
denbearbetningarikompletteringförochstatistik avutnyttjas i senare

långrelativtundervitesförfarandenafullföljastatistiken. Förtidigare att
avslutadei kommunerVägrarerättviseskäl.vissa somtid talade även

de i kommunerbehandling änskulle intetidigtFoB-arbetet annanen
längre.pågickarbetetdär

alltförvidSCBförriskernapåmaj 1991i attpekadeKommissionen
amänds,intekanskeuppgifter,inhämtasträvandenlångtgående somatt

debatt.besvärandeflerapå sättochdagerlöjligihamnakunde enen
kundeuppgifterdebl.a.kommissionenkonstaterade att somaugustiI

aktuelladåvitesföreläggandenfall0006 vari de sominhämtas avca
avseende. Ettstatistisktbetydelse ilitenmycketelleringenhade

Deskada änkunde nytta.vitesförfarandena görafullföljande meraav
skulle inteförfarandenafullföljaförhävdaskunderättvisekrav attsom

tidigareårsskiftetvid änavbrytandevidtillgodoses nämnvärt ettmera
bordeuppfattningdessenligtfastslogKommissionen attunder hösten.

hösten.undervitesförfarandenaavbryta snarastSCB
vitesför-allafullföljandetSCBavbröt1991oktoberbörjan avI av

utfärdandelänsstyrelser begärtolikahosdåhade avSCBfaranden.
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vitesförelägganden i 6 088 fall. 382 dessa hadeI SCB till berördaav
länsrätter överlämnat ärenden utdömande viten. Sådana hadeom av
därefter utdömts i 32 fall.

4.8 Röjandebevakning redovisningen FoB 90av av

Vid föredragning för kommissionen från kommun dessen en om
användning FoB-statistik visade föredraganden tabell avseendeav en
förhållanden i kommunen enligt FoB 90. [denna förekom redovisningen-
heter celler avsåg endast Kommissionen konstateradesom en person.

detta möjligheter till identifiering denna och strideratt motger av person
de regler röjandebevakning fastställts SCB och godtagitsom som av av
kommissionen för 85. EnligtFoB reglerna skall vid statistikens redovis-
ning inte tillåtas celler med färre enheter För tillgodose dettaän tre. att
skall celler slås ihop så antalet inte blir mindre änatt tre.

Med anledning denna iakttagelse har från SCB för kommissionenav
redogjorts för vilka regler röjandebevakning gäller i redovis-om som
ningen FoB 90 och hur de tillämpas. redogörelsenAv framgickav
följande.

I Kommunemas förprogram redovisning från FoB 90 kan före-
komma från de fastställda reglerna röjandebevakning. Tabelleravsteg om
i detta innehåller hushällsstatistik låg regional nivåprogram som
delområden endast fram på beställning från kommun. Närtas en
tabellerna överlämnas till kommun denna förövertar ansvareten
statistiksekretessen. SCB upplyser kommunerna detta dels i detom
allmänna erbjudandet Kommunernas dels kommunnärom program, en

beställning frångör dels det beställda materialetnärprogrammet,en
levereras.
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5 Reaktioner i massmedier m.m.

Liksom tidigare FoBar har FoB föranlett90 omfattande allmän debatten
där olika kritiska synpunkter förts fram. Den har främst kommit till synes
i massmedierna. Kritiska synpunkter har kommitäven till uttryck hos
politiker i kommunerna och i deras ställningstaganden i de beslutande

Särskilt uppmärksammad i detta sammanhangorganen. har varit
Stockholms kommun.

Hänvändelser från allmänheten eller andra berörda direkt till kommis-
sionen har endast förekommit i enstaka fall dennasett trotspar att
existens och uppgifter har bekantgjorts i all den information harsom
lämnats FoB 90. Samma förhållande gällde förom motsvarande
kommission vid FoB 85.

Den i olika sammanhang framförda kritiken har till del liksomstor
tidigare gällt FoBen kränker den enskildes integritet,att sekretesskyd-att
det otillräckligt,är den innebär otillbörlig kontrollatt medborgarnaen av
och den är onödig och dyratt eftersom de uppgifter ingår i densom
redan finns tillgängliga i olika andra register o.d. Därtill kommer ettsom

inslag FoBen skulle stridaatt Europarådetsnyare regler skyddmot om
för personuppgifter och avvika vad gäller inom EG.mot som

iNytt reaktionerna FoBen ocksåär de i ökadmot usträckning iatt en
del fall fått formen eller mindre organiserade kampanjer medav mer
syfte bojkotta den.att Här har förekommit offentligt uttalatatt personer

avsiktsin inte lämna begärda uppgifter,att rivit sönder eller bränt
blanketter och även andra olikauppmanat sätt vägra lämnaatt att
uppgifter, bl.a. lämna in icke ifyllda blanketteratt eller blankettergenom
med kryssmarkeringar i alla på blanketten.rutor

Allmän debatt och vägran lämna uppgifteratt

I slutet år 1989 började SCB i serieav pressmeddelandenatt en
informera FoB 90. Informationsinsatsema fullföljdes framom till
november 1990. De kompletterades i oktober med åtta presskonferenser
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till allmänhnendärefter meddelandeni olika delar landet och ett parav
Anslagstavlan ii TV.

neutralt i Celaråtergavs huvudsaklämnade informationen iDen stora
informationmedPå många håll kompletterades den ompressen.av

anslutningmed granskningsarbete lberörda kommuners medverkan m.m.
infördebörjan vid årsskiftet 198990 nigratill informationen och med

synpunktermed kritiskatidskrifter tidningar debattartiklaroch mot
den personligaframställdes hotfrämstFoBen, ett motsomsom

författarna sin avsiktfall deklareradeonödig. I fleraintegriteten och som
några fall förekomuppgifter och iinte lämna begärda ävenatt ipp-

förekom oksåLiknande inslagdetsamma.maningar till läsarna göraatt
i radio och TV.

Överensstämmelse Europarådets EGs reglerochmed

frågan 90aktualiserades i några debattartiklar FoBnovember 1990I om
skydd för personuppgifter iöverensstämde de reglermed som gesom

för enskilda vid automitiskEuroparådets konvention skyddetom
rekommendation skyddpersonuppgifter och rådetsdatabehandling omav

statistik inom EG.personuppgifter i vetenskaplig forskning ochför samt
FoB-materialets användning för forskning DeHärvid framhölls särskilt

insamling och användningåberopade innebär i frågareglerna avom
forsk-bl.a.personuppgifter i forskning begränsningar, attsom avser

insamlade uppgifter int fårbestämt ändamål,ningen skall attettavse
skall lämna sittändamål, uppgiftslämnarnaanvändas för attannat

avidentifieras efter deuppgifter skallsamtycke, och insamlade attatt
debattartiklarna det tveksamför sitt ändamål. Enligtanvänts omvar

förenlig medFoB 90 detta.var
90 skulle stridzFrån tillbakavisades påståendena FoBSCB att motom

i pressmeddelande, ide angivna reglerna. Det skedde ettett par
för kommissionen. Hirvidi föredragningtidningsartiklar och en

granskningenförsta hand till behandlingen ochhänvisades i att av
riksdagens utskott natuiligenFoB-lagen regeringen, lagrådet ochhos

Europarådets konvettioninnefattat prövning dess förenlighet meden av
i dessa edanrekommendation. Vidare huvuddelen kravenoch är av

och datalagen.bestämmelser i sekretesslagentillgodosedda genom
följande. Huvudändamålet med FoB-registretDärutöver framhölls bl.a.

forskning. innebär iframställa statistik för bl.a. Dettaär att sg en
inte grund för ställa knv påspecificering ändamålet och det finns attav
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specificering ändamålet med varje statistikframställning inom dennaen av
De uppgifter SCB tillhandahåller för forskning antingenärram. som

tabeller 0.d. eller anonymiserat material, vilket också förordas i
rekommendationen. Bevarandet identifierbara uppgifter i Riksarkivetav

också med vad iöverensstämmer rekommendationen attsom anges om
innan personuppgifter förstörs bör undersöka deras möjliga framtidaman
användning för forskning och uppgifter inte förstörts börattom som
förvaras hos de institutioner har till uppgift bevara data.attsom

Vidare pekades från SCB folkde och bostadsräkningaratt som
skulle genomföras i EG-ländema åren 1990 och 1991 föreskrivits vara
totalundersökningar, omfatta i uppgifter FoB 90 ochstort sett samma som

i huvudsak slag statistik denna.ge samma av som
dettaI sammanhang kan den europeiska kommissionennämnas föratt

de mänskliga rättigheterna i Strasbourg i två beslut i juni 1992 avvisat
klagomål från svenska medborgare skyldigheten medverka iatt attom
FoB 85 och FoB 90 skulle strida Europakonventionen skydd förmot om
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

frånProtest Stockholms kommun

Stockholms kommun beslutade vid behandlingen budgeten för år 1991av
inte bevilja tilläggsanslag till kommunens utrednings- och statistikkon-att
för nödvändiga insatser för fullfölja arbetet med FoB 90. Beslutettor att

föranledde debatt i kommunfullmäktige och i debattenIen pressen.
förekom även inlägg från civilministem. Debatten gällde huvudsakligen

beslutet skulle innebära lagtrots, avbrytande FoB-arbetetom anses av
eller alllmän markering FoBar. Den mynnade imoten mera ut ett
konstaterande kommunen skulle fullgöra sin lagenliga skyldighetatt att
fullfölja FoB-arbetet. Utan särskilda tilläggsanslag för detta fick det ske
med eftersättande andra uppgifter vid utrednings- och statistikkontoret.av
Beslutet skulle dock álägger kommuner-protest mot att statenses som en

arbete och kostnader för onödig och dyr undersökning, ärna en som av
ringa värde för kommunerna.

Bortfall uppgifterav

Resultatet FoB 90 i avseende på andelen inlämnade ifylldaav person-
blanketter tidigare avsnitt 3.3är nämnts vid tidigaresämre änsom
FoBar. slutligaDen svarsandelen %97,5 andelen före och eftervar
påminnelser respektive %91,5 och %.94,8 Vid FoB 85var var
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iBortfallet%.97,2% och95,0respektive%98,8motsvarande
Antalet000.8385i FoBoch000172avsåg90FoB capersonerca

90i FoBvitesförfarandeninleddesvilkavägrareuppenbara varmot
900.fulltdet inte85I FoB6 000.avsnitt 4.7nämnts varcasom

innebärFoB 90och85mellan FoBSvarsfrekvensenminskade enDen
iakttagaskunnathartendensdenförstärkningochfortsättning somav
mån denvilkenlstorstäderna.påtaglig isärskiltvaritochFoB 75sedan

ellermedborgarnahosinställningförändradför allmäntuttryckär ett en
den kampanjermed anknutnadebattenintensifierade somföljd -aven

-låterinställningförändradåterspeglingkanför sigi och av envara en
bedömas.svårligensig

traditionella FoBartillinställning ut-negativaökande somDen
del hatilltordeteckenförhållanden är storallaundervecklingen ett

för vadsymbolståkommitharFoBamagrund i somsin att somatt
okontrolleradmyndigheterna,hosuppgiftsinsamlingonödiguppfattas som

kontrollsamhälleutvecklingADB-register,olika ettsambearbetning avav
integriteten.personligadenkränkningdärmedoch0.d. av
berättigade eller inteuppfattningar ärslagangivna anserOavsett avom

vidbeaktasmåste över-utvecklingenfaktiskadenkommissionen att
motsvarandeellerFoBarutformningochförekomstväganden avom

traditionellauppgifter ibortfallökandeytterligareframtiden. Vid ett av
sinaförotillfredsställandealltdessablir resultatenFoBar meraav

ändamål.avsedda
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6 Sammanfattande slutsatser

FoB 90 har genomförts pä med undantag försätt missvisandeavsett en
formulering i personblanketten, nägra tekniska missöden i förtryckt
ningen blanketterna och viss försening Postens utdelningav av av
blankettförsändelserna.

Skyddet för den personliga integriteten har tillgodosetts genom
omfattande säkerhetsätgärder, såvitt kommissionen har kunnatsom
konstatera, har fungerat tillfredsställande. Den punktensvagaste synes

hanteringen blankettmaterialet hos de kommunala gransknings-vara av
där vissa brister i tillämpningen säkerhetsföreskriftema harorganen, av

kunnat iakttas i del fall.en
Några nämnvärda integritetskränkningar kan hänföras till åtgärdersom

i genomförandet har inte kommit till synes.
FoB-statistiken har kunnat framställas fortare vid tidigare FoBar tillän

i huvudsak reella kostnader 85. JämförtFoB med FoB 85 harsamma som
framställningstiden förkortats med drygt år.ett

Bortfallet uppgifter till följd från uppgiftslämnarna harvägranav av
dock ökat i högre takt enligt den tendens har kunnatän iakttagas vidsom
tidigare FoBar. I några kommuner har detta inneburit väsentligen
försämring statistikens kvalitet. Kritiken olika former FoBarmotav av
och FoB-statistikens berättigande har också kvarstátt intensifierats.och

förhållandenDessa måste beaktas vid bedömning förekomst ochav
utformning F0Bar eller motsvarande i framtiden.av
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7 Uppdraget

Kommissionen har sin huvuduppgift följa arbetet medutöver FoB 90att
enligt direktiven haft till uppgift utreda förutsättningarnaäven för heltatt
registerbaserade framtida folk och bostadsräkningar övergångsamt en
till tioårsintervall efter FoB 90.

fråganI helt registerbaserade skulleFOBar kommissionen särskiltom
bedöma informationsbehovet och bedöma möjligheternaäven inrättaatt

register de förutsättning för heltutgör registerbaseradenya om en
framtida F0Bar. Härvid borde variablema i framtidaäven räkningar

Utgångspunktenprövas. borde dock inga administrativaattvara nya
register bör tillskapas enbart för statistikanvändning registren intesamt att
medför ökade kostnader.





SOU 199341

8 Arbetets uppläggning

I utredningsarbetet avseende framtida FoBar och till dessa knutna
informationsbehov har kommissionen tagit del de uppgifter, över-av
väganden och förslag har redovisats i tidigare utredningar. Tillsom
komplettering detta och grund för sina överväganden ochav som egna
ställningstaganden har kommissionen sökt skaffa sig uppfattningen om
aktuella förhållanden i fråga användning och behov statistik ochom av
uppgifter från FoBar. Av intresse har härvid bl.a. varit och i vilkenom
mån förhållandena har ändrats somföljd krav och förutsättningarav nya
i fråga underlag för samhällsplanering och forskning, tillgångom till

statistikannan m.m.
dettaI syfte har kommissionen vid sammanträden hört och diskuterat

med företrädare för olika kommuner för några skilda forskningsin-samt
riktningar deras användning och behov statistik och uppgifter frånom av
FoBar. Kommunerna har i del fall företrätts både förtroendevaldaen av
och tjänstemän, i andra fall endast tjänstemän. Berörda i dessaav
sammanhang har varit följande.

Kommuner

Karlskrona kommun förtroendevalda och tjänstemän.
Östersunds kommun förtroendevaldatre och tjänstemän,tre
Ragunda kommun en tjänsteman och Bergs kommun en för-
troendevald och tjänsteman i anslutning till dessa Regional-samten
ekonomiska enheten vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Katrineholms kommun förtroendevalden och två tjänstemän.
Sydvästra Skånes Kommunalförbund två förtroendevalda och en
tjänsteman med representation från Burlövs, Lomma, Lunds och
Malmö kommuner sju tjänstemän i anslutning till dessasamt
Länstrafiken i M-län en tjänsteman och Regionalekonomiska
enheten vid Länsstyrelsen i Malmöhus län.
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landstingStockholms länsochSocialförvaltningenstadStockholms
länsStockholmsStiftelsentrafikkontoretoch samtRegionp1ane-

Äldrecentrum tjänstemän.tre
förArbetsgruppenplaneringochstatistikkommunalförFöreningen

Helsing-Göteborgs,Gislaveds,frånrepresentationmedFoB-frágor
Västerås kommuneroch samtStockholmsOrusts,Malmö,borgs,

harArbetsgruppentjänstemän.åttaKommunförbundetSvenska
Exempelavseendematerialskriftligtkommissionentillställt ettäven

beslutsunderlagochplaneringsvkommunalapå

Forskning

FolkhälsoenhetenInstitutet,KarolinskavidmiljömedicinförInstitutet
GöteborgsvidpedagogikförInstitutionenSocialstyrelsen,vid

StockholmsvidforskningsocialförInstitutionenUniversitet och
Universitet.

medkommissionenbiträttSCBcentralbyrånStatistiskaharVidare
FoBar.traditionellatillalternativtänkbarautredningar om
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9 Behov information från folk-av

och bostadsräkningar

9.1 Tidigare utredningar

Användning och behov statistik och uppgifter från F0Bar har tidigareav
ingående behandlats och redovisats i flera tidigare utredningar. Sedan
slutet 1970-talet gäller det den s.k. FoB-utredningen med betänkandetav
SOU 197879 Förslag till undersökning hushåll, bostäder ochom
sysselsättning 1980, den s.k. FOBALT -utredningen med SCBrapporten
januari 1983 Nya metoder för folk- och bostadsräkninghar och senast
statistikkommissionen för 1985 års folk- och bostadsräkning FoB 85-
kommissionen med betänkandet SOU 198843 Folk- och bostads-
räkningar i framtiden.

FoB 85-kommissionen stödde sig i sina överväganden och förslag på
utredningsarbete företagits kommissionenett tillsattsom av en av

arbetsgrupp FoB-gruppen.
FoB 85-kommissionen anförde i fråga behov information frånom av

F0Bar följande betänkandet SOU 198843, 21-31s.

Den information samhällsförhållanden erhålls FoBom som genom
används i varierande omfattning underlag för samhällsplaneringsom
pä central, regional och lokal nivå, forskning och allmän information

därpåoch grundade ställningstaganden inom den offentliga sektorn
och inomäven den enskilda. Detta väl dokumenteratär FoB-av

och, visar, andra tidigareäven utredningar.gruppen som gruppen av
Rapporten sid. 40-54.

FoB-informationen del detutgör underlag efterfrågasen av som
inom de olika användningsomrädena. Den kompletterar härvid sådant
underlag erhållaskan löpande samhällsstatistik,som genom annan
särskilda utredningar, eller mindre regelbundna urvalsundersök-mer
ningar l växande omfattning har FoB-informationen kommitm.m. att

informationersättas löpande statistik ställs påav genom som samman
grundval särskilt inhämtade uppgifter eller i befintliga administra-av
tiva register. Aven uppgifter för FoB-informationen i sig har kommit
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ochanvändnirgamaolikai deFOB-informationenBetydelsen av
meddenersättamöjligheternabestämsdenbehovet attdärmed avav

sinibestämsden. Dessaundvaraeventuelltellerinformationannan
kvalitetinnehåll ochmängd,påkravförhållandensådanatur somav

ochlyliktochplaneringsmetodertillämpadeuppgifter,i fråga om
infcrmationendärverksamheterolikadebehovetävenytterst av

användnigsom-olikademellanvarierarförhållandenanvänds. Dessa
Rapportenolikapå sätt.belystsharrådena. Detta gruppenav

139-145.och85-95sid. 40-54,
följande.redogörelsersammanfattning visarkortl gruppens

PCB-statistikförekommandeallanvändsplaneringl kommunernas
bakgrundsbeskriv-för allmännautsträckningmindreelleri större

planeringsför-deiavvägningarochÖversikterningar, gemensamma
miljös-ochplaneringfysiskområdesbeskrivningar,utsättningarna,

särskildhushållsstatistik ärochLägenhets-kyddsplanering. av
sysselsättningsstatistikocksådärbefolkningsprognoser,förbetydelse

energiplane-ochplaneringenfysiskaföroch därintresse, ävenär av
ochbostädermedkombinationihushållUppgifterringen. om
förbetjdelsesärskildförvärvsfrekvens ärsysselsättning av
förmår.i vissoch ävenäldreomsorgbarnomsorg,planering av

ochtrafikförsörjningcivilförsvar,skollokaler,planering var-av
planeringenförintresselägenheter ärUppgifteruförsörjning. avom

avlopp,avseende el, värme,försörjningteknisk vatten, ren-av
dylikt.hållning och

planeringFoB-statistik föranvändning avserKommunernas av
beskrivningengrundvalPåperspektiv.längrebelysningsärkilt avav

tidigarefrånförändringaroch iakttagnaförhållandenrådandeav
ochmetoderutvecklingen. Deframtidaför denutarbetas prognoser

länge tillsedaibyggerhärvid tillämparmodeller kommunernasom
FoB. Denerhållsuppgifterdel påoväsentliginte genomsom

hushållochbostäderstatistiktillmätsbetydelsesärskilda omsom
utvecklingenharbostadsförsörjningenexempeltillförgrundas på att

be-betyde änstorlek störreoch avsevärtantalhushållensav
kanuppgifter ävenbefolkningsstatistiskafolkningsutvecklingen. Rena

statistiken.löpandedenhämtas ur
med FoB-aktivtarbetarkommunerflertalVäsentligt för det som

delområden.kan brytasdennastatistiken är att ner
förskjutningeninnebärplaneringenregionalagäller dendetNär av

till komnunemasamhällsplaneringen attolika delarföransvaret av
ochlänsmyndighetersektoriellalänsstyrelser,hosplaneringen

gällerhärförUndantagöversiktlig karaktär.landsting är meraav
sjukvården.ochför hälso-planeringlandstingensfördock

planeringregionalpolitiskaochLänsstyrelsernas prognosöversyner
näringslivsförhållandenaarbetsmarknads- ochhandi första avsersom

underlaghuvudsak byggaiplaneringen kanfysiskadenoch som
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erhålls den löpande befolkningsstatistiken och befintligaur m.m. ur
administrativa register. Tillkomsten sysselsättningsregistret ochav
därpå grundad statistik kommer därvid få betydelse. Föratt stor
länsstyrelsemas planering behöver nedbrytning underlaget påav
delområden i regel inte drivas längre till kommunerna.än Den
regionala planeringen kan vidare i väsentlig mån bygga den
planering på grundval bland olika delar FoB-annatsom av av
statistiken utförs och pâ olika kommunerna.sätt presenteras av
Länsstyrelsemas direkta användning FoB-statistiken gällerav
huvudsakligen de delar sysselsättning, pendling ochsom avser
näringsgrenar.

landstingensFör del har den hälso- och sjukvårdslagens framnya
hävande förebyggande hälsovård och primärvård ökat landstingensav
intresse för uppgifter lokala förhållanden slagom av samma som
kommunerna efterfrågar bland för sin planering inom de olikaannat
omsorgsområdena. gäller då sådanaDet uppgifter hushåll, yrken,om
boende och socioekonomiska förhållanden kan erhållas FoB.som ur

För central planering och beslutsfattande hos regeringen, de
centrala förvaltningsmyndighetema och andra centrala organ
efterfrågas huvudsakligen underlag belyser skilda samhällsför-som
hållanden på översiktligt och allmänt på nationellsätt nivå.ett
Nedbrytning uppgifter till lokala enheter erfordras sällan.av mera
Behovet uppgifter kan därför i regel tillgodoses befintligaav genom
löpande statistikserier och administrativa register urvals-samt
undersökningar såsom SCBs arbetskraftsundersökningar AKU och
undersökningar levnadsförhållandena ULF.om

För användningen FoB-statistik central nivå gäller väsent-av
ligen den tjänar allmän information skilda samhällsför-att som om
hällanden.

För forskningsändamâl används FoB-information främst för
medicinsk, och då huvudsakligen yrkes-, arbetsmiljö och socialmedi-

forskning,cinsk för samhällsvetenskaplig forskning. Forskarnasamt
efterfrågar härvid ofta inte endast statistik individdata.ävenutan
Detta gäller särskilt i den medicinska forskningen, inomävenmen
vissa delar den samhällsvetenskapliga forskningen finns ökandeav ett
intresse för individdata fritt kan ställas i olika kom-som samman
binationer. Sådana data används för longitudinella studier byggersom
på enskilda individers förhållanden kan klarläggas och följasatt
under lång följd år.en av

denI yrkes- och arbetsmiljömedicinska forskningen uppgifterär
yrken och näringsgrenar särskilt intresse. I denna forskning,om av

framför allt i socialmedicinsk forskning, är uppgifterävenmen om
civilstånd, samboende, hemort, bostadsförhållanden, nationalitet

betydelse. I medicinsk forskning har statistik och data frånm.m. av
FoB väsentligen funktion bakgrundsinformation för initieringen som
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under-studier ochfördjupadegrundadedärpåochhypoteserav
påavstämningundersökningspopulationer,urvalsökningar, avav

dylikt.ochresultaterhållnasättannat
från FoBinformation ärdärforskningSamhällsvetenskaplig av

denområdenbredare änochflerabetydligtomfattarintresse
sociala,Sociologiska,gällakanDetforskningen.medicinska

med fleravälfärdspolitiskakulturgeograñska,samhällsekonomiska,
transportforskningperspektiv kan ävenvidareundersökningar. I ett

påinriktningNågonhänföras hit.dyliktbyggnadsforskning ochoch
för dengällerdenliknandeFoB-informationbestämdviss som

detSnarare ärsvårdärförforskningenmedicinska är att ange.
till ikombinera demmöjligheternaochuppgiftermångfalden attav

värde.analyser ärförutseddaförväg som av
forskningsamhällsvetenskapligolika slagendeflertaletFör avav

medantill användning,kommerFoB-statistikhanddet i förstaär som
Avmindre intresse.uppgifter allmänt ärindividanknutna sett av

ochtotalsammanställningarmaterialethärvidbetydelse är att avser
så blandområden,ochpopulationersmå annatned attkan brytas

förnivånationellsåvälbehandlas påfrågeställningar kanolika som
jämförelserdelar häravellerenskilda kommunerexempel utan atttill

dylikt.urvalsfel ochtillkommandestörs av
forskningensamhällsvetenskapliga ärvärde i denbetydandeAv

tidsseriererhålla långaflera FoB-argrundvalmöjligheterna att av
grundval häravföruppgifterjämförbaralikartade ochför att

Forskningensutvecklingstendenser.ochförändringarklarlägga
medlikheterhärvidföreterFoB-informationanvändning storaav

planering.användningen i kommunernas
svårareanvändning detallmäninformativa ärFoB-statistikensFör

pekahärvid kunnaochändamålochanvändarebestämda attatt ange
dockfårbetydelse. Detsärskilduppgifter ärvissa slag som avav

uppgiftbetydelsefullprincipielltstatistiken harförutsättas somatt en
politiskai ochbedrivssamhällsdebattunderlag i den avsom

arbetsmarknadsorganisa-näringslivs- ochmassmedier,organisationer,
huvud-praktikenemellertid ikommerflera.tioner med Denna

planering,föranvändningdessindirekt iuttrycksakligen till
vissenskilda företag ianvänderSlutligen ävenforskning m.m.

dylikt.ochmarknadsanalyserförFoB-statistikutsträckning .synpunkterbekräftar deförhållandenaredovisadeDe gruppenav
anfördekommissionenslopande FoBkonsekvenser ett somavavom

FoB-informationentillgång till19869. Utansin delrapport Dsi
blioch forskningenplaneringenkommunalahuvudsakligen denskulle

integår detplaneringenkommunalalidande. denI att annanur
i planerings-ersättningsuppgifterframofficiell statistik som passar

Särskiltutvecklas.registercentralainte vissamodellerna om
och icke yrkes-yrkenhushåll, boende,uppgifter bostäder,om
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arbetande kan i nuläget bli svåra forskningenlersätta. skulleatt ett
slopande FoB framför allt försvåra möjligheterna till longitudinellaav
undersökningar. Främst skulle härvid uppgifter yrken ochom
hushållssammansättning saknas.

Av sina iakttagelser har dragit vissa slutsatser Rapportengruppen
sid. 139-145. En sådan användningenär FoB-informationenatt av
visar angelägenheten den finns tillgänglig detatt även ärav om
svårt detta med bestämda kvantitativaatt mått behov ochange

Den konstaterade användningennytta. FoB-information får enligtav
uttryck för det finns behovettgruppen den.att Detses som ett av

ocksåutgör skäl för information detta slagett bör finnasatt av
tillgänglig inom överskådlig framtid.

Mot bakgrund det anförda ansluter sig kommissionen tillav gruppens
bedörruiingar information det slagatt erhålls FoBav som genom
under nuvarande förhållanden behövs underlag för samhällspla-som
nering, forskning och allmän information och därpå grundade
ställningstaganden inom den offentliga sektorn och inomäven den
enskilda.

FoB-informationen viktigär del samhällets informationssys-en av
Information dettem. slag FoB bör därför finnas till-av som ger

gänglig under överskådlig framtid. För detta talar deäven in-
ternationella traditionerna och rekommendationerna i fråga folk-om
och bostadsräkningar.

Av särskild betydelse kommissionen FoB-informatio-anser attvara
intar särställning i väsentliganen avseenden.en ett Denpar ger en

regelbundet återkommande information vissa samhällsförhållan-om
den är för hela landet och härigenomsom blandgemensamma annat
medger för samhällsutveckling och forskning betydelsefulla jäm-
förelser mellan skilda delar landet och jämförelser i tiden. Denav

vidare information förhållanden i frågager hushåll, bostäderom om
och yrken för närvarande inte erhållssom sätt.annat

Regelbundenheten och de möjligheter till återkommande av-
stämning berörda förhållanden FoB-informationen innebärav som ger

allmän belysning inträffade förändringaren och utvecklingstendenav
inom befolkningen och samhället.ser Det är betydelse förstorav

såväl planering forskning.som
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erhållsdet slaginformationförordarKommissionen stmatt av
Iiformatio-år.femteframfortsättningeni vartFoB även tasgenom

FoBomfattninginnehåll ochmotsvarandehuvudsak habör i somnen
urderordnadsigföri ochframden ärformvilken85. I avtas

förutsättningarnapraktiskabli demåstehärförAvgörandebetydelse.
rationellt.ändamålsenligt ochoch vad ärsom

iakttagelserKommissionens9.2

statistikbehovochanvändningsynpunkterochredogörelserDe avom
höraerhållitkommissionen attfrån F0Baruppgifter genomoch som

forskningsinriktningzrochkommunerolika enför gerföreträdare
detenligtmed vaddeöverensstämmerdelbild. Tillsplittrad somen
delTill85-kommissionen.FoBanförtsavsnitt 9.1föregående enav

främstgä.lerinnebörd. Detde tendenservisar senareannanenav
FoB-statistik.behovkommunernas av

landstingochKommuner9.2.1

förArbetsgruppenplaneringochstatistikkommunalförFöreningenFrån
utredandeochplanerandemedtjänstemänbestårFoB-frågor, avsom

ochredogörelserlämnatsharkommuner,småsåväluppgifter i storasom
anförtstidigaretill vadansluterväsentligen omsynpunkter somsom

gällerFoB-statistik. Detsammaoch behovanvändningkommunernas av
Kommunal-SkånesSydvästratillanknytningmedi kommunertjänstemän

förbund.
till10 000mindrefrån änkommunermedelstorasmå ochfemFrån de

därvid iochkommissionenenskilt hörtsinnevånare,00060 avsomca
hartjänsemän,förtroendevalda ochbådeföreträttsfallflertalet av
sigkommunerdessauppgifter. Iavvikandetill del mananserlämnats stor

framförtshärvid äråsikterNågraFoB-statistiken.ha ringa somnytta av
följande.

fråndel allmänerhålls tilloch beslutplaneringför storUnderlag
ochundersökningarochförhållandenkommunenskännedom egnaom

befolkAlöpandeSCBsanvändssammanställningar. Därutöverstatistiska
så-statistikpakets.k.istatistikaktuelladenningsstatistik och som ges

FAST-sammansättning,ochstorlekbefolkningensDEMOPAKsom
befolkningensINKOPAKanvändning,markensochbyggnaderPAK
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inkomstförhållanden, och SYSSPAK befolkningens sysselsättning.
Denna statistik redovisas på kommun- och delområdesnivå.

FoB-statistiken blir fort inaktuell, särskilt i tider med snabba för-
ändringar. Den kan inte användas för aktiv planering. Förutsättningarna
för planeringen ändras också den kommunalanär verksamheten allt mera
går frånöver expansion till förvaltning. Intresset för totalredovisning av

eller mindre begränsatett antal förhållanden i helamer kommunen
minskar. I stället efterfrågas ingående och nyanserade redovisningarmera

förhållanden i vissa avgränsade bostadsområden.t.ex.av Det kan erhållas
undersökningar och inventeringar kommunengenom själv utför närsom

de behövs med hänsyn till iakttagelser köförhållanden, förändringarom
i efterfrågan, opinionsyttringar FoB-statistiken har dock vissm.m. en
funktion för breda områdesbeskrivningar, för översikts- och lång-
siktsplanering och för avstärrming utveckling har kunnat följasav en som
på I dessasätt. avseenden kan tioårsintervallerannat för FoBar tänkas

tillfyllest.vara
Allmänt har FoB-statistiken enligtsett de hörda små och medelstora

kommunerna fått minskad användning tillkomsten olika slaggenom av av
aktuellare statistik. l denna saknas dock sådana hushålls och bostadsupp-
gifter i FoB-statistiken och i vissa sammanhangsom ges kan vara av
intresse. FoB-statistiken inteär värd de kostnader den åsamkarsom
kommunerna. För motsvarande skulle kommunerna kunna göra egna
undersökningar är anpassade efter deras bhov. De möjlighetersom mera
till jämförelser mellan kommuner PoE-statistiken utnyttjas intesom ger
nårnnvärt.

Med anknytning till dessa synpunkter har också väckts tanken att
framtida FoBzar skulle kunna bygga på urvalsundersökningar ochmer

regional anknytning, bl.a. skulleges en möjligheter tillsom ge an-
passningar efter skilda regioners särskilda behov. Det skulle demgöra

intressanta för uppgiftslämnare och användare.mera
Från kommuner i storstadsregioner har förts fram åsikter om an-

vändning och behov FoB-statistik, ansluter till vadav harsom mera som
anförts i tidigare utredningar avsnitt 9.1. Därvid har pekats på de
samband och beroenden mellan kommuner finns i storstadsregion.som en
Små kommuner i sådan region tillär del jämföraen medstor att
stadsdelar i storstadskommunema. Utvecklingen snabbareär iän små
kommuner i andra delar landet. Det medför bl.a. behov underlagav av
för jämförelser mellan kommunerna. T.ex. bostads- och arbetsmarknader-

omfattar till del hela regionen. Olikana frågorstor inom dessa områden
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ellerhelainomförhållandenabeaktande storamedbehandlasmåste då av
Planeran-kommun.enskildvarjeinomendastinteochregionendelar av

småochingåendei dennaochregioneni storabeslutandede och organ
därförochlokalkunskap ärdirekttillräckligvanligensaknarkommuner

då måsteinformation,statistiskberoendeutsträckning varai somstor av
kommuner.ingåendedäriochregionendelarför skildajämförbar av

harlandstingenochkommunernapå deavseendemedSärskilt stora
hushållssammansätt-främstuppgifterFoB-statistikensframhållits omatt

tillhörighetsocioekonomiskochbostadförhållandensamboende,ning,
resursför-föranvändningochtillkommitår har storunder nysenare

följdsocialtjänst. Det ärsjukvård ochhandi förstaför avdelning en
distriksorgantilluppgifterochdecentraliseringolika slag ansvaravav

förvaltningarna. Föriförhållandensäljochköpinförandeo.d. och av
lågförhållandenuppgifterdetaljeradebehövsanvändningdenna om

ochåterkommandeocksåmåsteUppgifternanivå.geografisk vara
utvecklingenbelysaförtillfällenolikamellan att somjämförbara

ochframskrivningarförgrundval prognoser.
vårdbehoviprecisionkräver störreResursfördelningen omprognoser

åldersfördelningarenklaerhållaskanvad t.ex. avän genomsomm.m.
olikaförekomstenfrågasamband iBakgrund ochbefolkningen. avom

uppgifterklarläggaso.d. kanförhållandensociala omsjukdomar, om
ensamboende,samboende,uppgiftermed sådanaförsdessa omsamman

endast kantillhörighetsocioekonomiskochbostadsförhållanden som nu
beräknadetta kangrundvalPåFoB-statistiken.erhållas manavgenom

fördelaochområdeni olikasocialtjänstsjukvård ochbehoven resurserav
detta.medi enlighet

resursför-förmetodernatillämpadeochutveckladesålundaDe nu
i bud-precisioni frågaframstegavsevärdainneburithardelning om

tidigareresursfördelningförmed de formerjämförto.d.getering som
iakttagelserochuppskattningarbl.a.byggdeochanvändes om

subjektiva.alltförförkastatsharförbrukning. Deochefterfrågan somnu
grund fördem tillbehov och läggaolikaförutsekunnapåKraven enatt

decentraliseringföljdskärptsharbudgeteringriktig en avsomresurserav
budgetöverskridanden.undvikanödvändighetenoch attav

de liggeroch kravresursfördelningförmetodernadeMed somnya
ellerdennaökat. UtanFoB-statistiksåledes behovendembakom har av

Fördelarnatillämpas.kunnaintemetodernaskullestatistikmotsvarande
avstå frånsvårtdetså äri dessa attoch precisionen är attmed storanu

vinningarekonomiskainnebärprecisionenökadedem. Den stora genom
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bättre utnyttjande När de metoderna har börjatav resurserna. nya
tillämpas sjukvårdens område har det lett till avsevärda omför-
delningar av resurser.

För metoderna för resursfördelning FoBarär med femårsintervaller
tillfyllest. Möjligheterna skriva fram iakttagna förhållandenatt såär nu
goda precisionen inte blir nämnvärt iatt sämre slutet femårsinter-ettav

Ävenvall. tioårsintervaller skulle med hänsyn till detta kunna vara
godtagbara. vissEn brist i hittillsvarande FoBzar är sammansättningenatt

variabler skilt sig något mellan dem.av

9.2.2 Länsstyrelser

De synpunkter på användning och behov FoB-statistik kommissio-av som
erhållit från två länsstyrelser bekräftar inen vad redovisats istort som

tidigare utredningar avsnitt 9.1. Nyttan statistiken begränsad.ärav
Länsstyrelserna och då främst deras regionalekonomiska enheter behöver
för utvecklingen befolkning, näringslivprognoser om aktuellareav m.m.
statistik, kan erhållas den löpande statistiken befolkningsom över ochur
sysselsättning.

Från den länsstyrelsen pekades den hushållsstatistikena att som
erhålls FoB kan för länsstyrelsens del tillfredsställandegenom ett sätt
ersättas de uppgifter antal hushåll i olikaav områden kanom som
tillhandahållas från Posten. Ofta kan dessa uppgifter också innefatta
hushållens sammansättning.

Från den andra länsstyrelsen framhölls särskild betydelseatt av att
erhålla från FoBar är tätortsstatistik och i någon mån yrkesstatistik.

3 Forskning

De redogörelser och synpunkter betydelsen för skilda slag av
forskning statistik och uppgifter från FOBarav kommissionensom
erhållit från företrädare för några olika forskningsinriktningar bekräftar
också i allt väsentligt vad tidigare avsnitt 9.1 anförts härom.som

Från i första hand den medicinskt inriktade forskningen har framhållits,
Sverige tillgångatt till registrerade och bevaradegenom uppgifter, och

då särskilt uppgifter yrken och näringsgrenar, frånom läng raden av
FoBzar har särskilt möjligheter bedrivastora sådan forskningatt som
kräver tillgång till uppgifter från hela populationen. Det skyldighetär en

omvärldengentemot till ochatt utvecklata dessa möjligheter.vara De är
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också tillgång internationella forskningsutbytet, där Sverigei det tanen
bidra i gengäld tillgång till forskning i andra länder.och

möjligheter vidga och utveckla användningenDet finns attstora av
forskningsändamål,material från skilda genomförda FoBzar för bl.a.

systematiskt. De kanutnyttja materialen görasattgenom mera mera
bättrelättillgängliga, forskningsanvändningen kan dokumenteras och

FoB-data kan utvidgas. Ett intresse från denkompetensen analyseraatt
internationella forskargemenskapen utnyttja svenska FoB-data redanäratt
märkbart.

bedömningar9.3 Kommissionens

utredningar redovisat användning ochPå grundval vad tidigare omav
från de redogörelser ochbehov statistik och uppgifter FoBzar, samtav

forsknirgs-företrädare för olika kommuner ochsynpunkter detta somom
kommissionen följande bedöm-inriktningar lämnat till dennahar gör

ningar.
tillgången till förAllmänt betydelsen FoB-materialsett avsynes

planeringsändamål väsentliga avseenden successivt ha minskat chi
forskningens kan det dock frågaminskar. delFör ensnarare vara en on

kan bl.a.ökad användning och betydelse FoB-material. Detav ses som
regelbundnaföljd tillgången till allt längre serie FoBzar.aven av en

företeroch behov FoB-material dockAnvändning, nytta soraav
användare och användnings-variationer det gäller såväl skilda slagnär av

OcksåPoE-statistiken.områden de olika variabler belysessom avsom
användningsområden skilda berördainom förekommande persmersynes

forskare m.fl. tillnätabeslutsfattare, handläggande tjänstemän,
tillgången FoB-material olika värden.till

förgäller har användningen PoE-statistikNär det kommunerna av
iplanering bostadsförsörjning, omsorgsverksamheter minskatm.m.av

små och medelstora kommuner.betydelse. I varje fall gäller det i
;ombl.a. följd tillkomsten slag löpande statistikDet är en av av nya av

aktuellare uppgifter bättre tillgodoser behoven planerings-ochoch avger
utvecklingbeslutsunderlag. betydelse för denna också förut-Av är att

sättningarna för planering ändras den kommunala expansicnennär
minskar. Då ingående och nyanserade underlag för begrins-krävs mera

iade områden vad FoB-statistiken FoB-statistiken kan dock dessaän ger.
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sammanhang underlag för allmänna bakgrundsbeskrivningarettge och
utgångspunkter.

En användning FoB-statistiken, ökar i betydelseny framför alltav som
i kommuner och hosstora landsting, för resursfördelningär i verksam-
heter med decentraliserade uppgifter och och med skärptaansvar
ekonomiska krav.

I anslutning till detta kan också pekas på fr.o.m. år 1993 har införtsatt
generellt statsbidrag tillett nytt kommunerna. Det kallas statligt

utjämningsbidrag. Till del består det tillägg eller avdrag grunden av
opáverkbara skillnader i olika kommuners strukturellaav förhållanden.

Dessa in i bidragssystemetvägs med utgångspunkt i för varje kommunett
fastställt strukturkostnadsindex. Ett sådant beräknas för åren 1993 och
1994 med hänsyn till kommunens åldersstruktur, sociala struktur,
glesbygdstätortsgrad och klimat. Beräkningen någotutgör modifieraden

tillämpning förslag från kommunalekonomiskaett kommitténav i
betänkandet SOU 199198. Som faktorer för beaktande den socialaav
strukturen används andelen förtidspensionärer andelen barn tillsamt
ensamstående. Uppgifter barn till ensamstående hämtas statistikenom ur
från FoB 90.

Enligt uttalande i 1991922150 räknar föredragandenprop. med att
fr.o.m. år 1995 skall finnas genomarbetatett nytt, förmera system
strukturutjämning. En särskilt tillsatt utredning, strukturkostnadsutred-
ningen, arbetar för närvarande med hithörande frågor. Utredningen har
i sitt arbete funnit ytterligare faktorer, väsentligaär för densom att ange
sociala strukturen i kommun, och för närvarande endast kanen som
klarläggas FoB-statistik. De gäller ensamståendegenom kvinnor med
barn 0-15 år, flyttande 18-39 är, ensamståendesambo och socioekono
misk Utredningen föreslågrupp. dessa faktoreratt med iavser tas
beräkningen strukturkostnadsindex.av

FoB-statistiken sådan har till del kommit uppfattassom stor att som
allför inaktuell för användning i aktiv planering. Möjligheter iatt
perioderna mellan FoBama aktualisera statistiken har dock successivt
ökat. De statistiska resultaten FoB och i dessa iakttagna trender kanav en
skrivas fram med bl.a. löpande aktuell statistik. FoB-statistiken har
med detta än direkt planeringsunderlag fåttmera funktionsom fören
uppföljning och avstämning utveckling har kunnat följasav en som

sätt.annat
För kommunerna huvudsakligenär FoB-statistiken hushållenöver och

deras förhållanden frågai boende intresse och värde.om m.m. av
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beställningar hoskommunernaskansammanhang attI detta noteras
kommunalasärskilda programmeti detstatistikenutförligaredenSCB av

20085. Drygti FoBmotsvarandeomfattning90i FoB år somsammaav
beställningar.sådanagjortharkommuner

uppgifter från FoBarochstatistikforskning utgör enslagolikaI av
tidlångsedantillfällenregelbundnaviddetillgångvärdefull attgenom

individerenskildahosochbefolkningeniförhållandenbelysertillbaka
ibetydelsesärskildDetta ärpopulationer.helatäckerdärvid avoch

förmiljömässiga riskerklarläggafördärforskning, attmedicinsk man
tider. llångaunderindividerenskildaföljakansjukdomarslagolika av

intresse.yrkestillhörighetuppgiftersärskiltsammanhang avärdessa om
FoB-materialår. OmtiondeFoBarutnyttjat varthand harförstaI man

förutsätt-försämrastillgåfinnsinteutformning atthittillsvarandeav
forskning.slagenberördaför deningarna av

frånmaterialpekasärskiltkommissionen attvillsammanhangl detta
i såvältillgångsvenskvärdefullFoBar utgörgenomfördarad enen
tidigareSomforskarutbyte.internationelltiforskninginhemsk som
tillbättremöjligheterfinnas tadet attbör varaberörts9.2 storaavsnitt

tillgång.denna
försrad F0Barfrånuppgifter sammankan görasDetta att engenom
uppgifteromfattakanDeforskningsdatabaser. omt.ex.fleraelleri en

utbildningsförhållandenochyrkes-boende-,hushålls-,individerssamma
bedömsforskningsdatabasergenerellaSådanatillfällen.skildafleravid

ochsamhällsvetenskapligfolkhälsovetenskaplig,förintressestortvara av
deuppgifter ikombineraGenomforskning.miljövetenskaplig att

myndighetfrånuppgifter,speciellamed t.ex.databaserna avgenerella
ungdomarsregisterfödda, överregister överregister,medicinskaförda

kanolikaregisterspeciellaförda typ,självaforskarnaskolval eller avav
deandra länder änIngaforskningsdatabaser.specialinriktadeskapaman

dessadatabaser. Omsådanaskapamöjligheterhar attnordiska samma
utländskaochsvenskaför bådeattraktivablidetillgängliga kanlättgörs
uppgifterdedockmåsteförutsättninggrundläggande attEnforskare. vara

avidentifierade.tillgängligahålls ärsom
forsknings-specialinriktadeavseddaförmodellframgångsrikEn -

tillFoBartidigareuppgifter frånlänkningen can-databaser är av
cancer-miljöregistren CMRs.k.deskapatsharDärigenomcerregistret.

forskare kaninternationella göraochsvenskavilkafrån7060 och CMR
cancerrisker.kartläggasyftedata iavidentifierade attuttag av
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På motsvarande harsätt registret inträffadeöver dödsfall, liksom
medicinska kompletterats med,uppgifter från FoBar och resultat forskningsregistergett inter-som av
nationellt hög kvalitet. Ungdomars utbildningsval länkade till uppgifter

föräldrars yrke och utbildning har förom använts studera social sned-att
Ävenrekrytering till högre utbildning. dessa material unikaär som

internationella forskningsregister.
Förutom kostnaderna är problemen för forskareett villav nya som

utnyttja FoB-data länkade till andra uppgifter det saknas samladatt en
dokumentation tidigare användares problem och lösningar vid sådanav
användning. Det borde naturligt Socialstyrelsen dokumente-att t.ex.vara

det vetenskapliga utbytet publicerade artiklarrar från användningen
CMR, och andra registerhâllare lämnarattav motsvarande dokumenta-

tion. En bättre dokumentation skulle underlätta och öka användningen av
databaserna.

När det gäller användning och behov FoB-statistik för planeringav
hos länsstyrelsen sektoriella länsmyndigheter,m.m. centrala för-

valtningsrnvndigheter och regeringen har redan tidigare utredningar
avsnitt 9.1 konstaterat de mindreär betydelse.att Här förekomman-av
de planering är översiktlig och allmän karaktär.m.m. Behovenav mera

underlag för detta kan i huvudsak tillgodosesav den löpandegenom
statistiken befolkningenöver urvalsundersökningar såsomsamtm.m.
arbetskraftsundersökningar AKU och undersökningarna levnadsför-om
hållanden ULF.

FoB-statistikens allmäninformativa användning är också tidigaresom
konstaterats principiellt betydelsefull statistiken bidraratt medgenom
underlag för den allmänna samhällsdebatten. l praktiken kommer dock
detta huvudsakligen till uttryck indirekt statistikens användning förgenom
planering och forskning.

Uppgifter för FoB-statistiken har i ökande omfattning kommit att
hämtas från befintliga administrativa och statistiska register.

Enligt lagen 1989329 folk- och bostadsräkning år 1990 gälldeom en
det åtta register hos SCB och register hos Centralnämndenett för
fastighetsdata. De nio registren SCBs register över totalbefolkningen,var
SCBs sysselsättningsregister, SCBs centrala företags- och arbets-
ställeregister, SCBs inkomst- och förmögenhetsregister, SCBs ut-
bildningsregister, SCBs register över nyckelkodområden, SCBs
fastighetstaxeringsregister, registret vid Centralnämnden för fastighetsdata
och SCBs register från 1985 års folk- och bostadsräkning. Uppgifterna
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och enligtsiniSCB harhosregistren turstatistiskaangivnai de
frånomfattning hämtatsmindreelleriordning störresärskildreglering i

såledesingårFoBen ytterstSCB. lutanförregisteradministrativa
i FoB-vadregisterantal änväsentligt större som angesfrånuppgifter ett

lagen.
förocksåanvändsregistrenstatistiskautnyttjadedirekti FoBenDe

kompletterareller storastatistik ersätteraktualiseradfortlöpande som
belysaskanendastförhållandenDeFoB-statistiken.delar som nuav

hushållensgällerdefrån FoBzar äruppgifterstatistik och somgenom
boendefråga samtiförhållandenoch m.m.sammansättning om
Hushållsuppgifternatid.arbetadochyrkestillhörighetindividemas

tillgodoserYrkesuppgifternakommunerna.hosbehovtillgodoser vissa
forskning.medicinskvissfrämstbehov hos

uppgifter hämtasdärtraditionella FoBzarförskäletväsentligasteDet
tilltillgångfåsåledesallmänheten ärfrån attdirektfrågeblanketter

tillfredsställan-uppgifteryrken. Omochboendehushåll,uppgifter avom
ställasocherhållasskulle kunnaanvändbarhet sammanochkvalitetde

dessadenochtraditionella FoBarnadebehovenskullesätt avannat
avseddahand dedå i förstagällerDetbort.fallastatistiken omgrundade

skulledirektutvecklingenhittillsvarandedenmedlinjeuppgifterna i
handandraregister. ltillkommandeellerförekommandehämtaskunna ur

från till-metoderstatistiskamedfrågadet kunna attskulle omvara
tillgodosekanvariableralternativaberäknauppgifter somgängliga

och ikommunerfyller hosFoB-statistikenbehov nusomsamma
forskning.

idenplaneringsändamål harförFoB-statistikenanvändningenI av
medinaktuellförblisnabbtkommitavseendenväsentliga att anses

kompletteraellerersättaMöjligheternafemårsintervaller. atttillämpade
statistikSådanförbättrats.successivtdockharstatistikaktuellmedden
skrivaresultattillfredställandemedförutnyttjaskunnathar attäven

på sätt.kunnathar ersättasinte annatFoB-statistiksådanfram som
utvecklaskunnaellerutvecklatshaframskrivningförMetoderna synes

tillfyllest.kunnaskulleför FoBartioårsintervallerså varaatt
från F0Baruppgiftermedmöjligheternasärskiltforskning attI är

för FoBar ärskälvägandeEttintresse.individerfölja tungtlång sikt av
användningarFörekommandelångsiktigheten.ochregelbundenhetenhär

årsmed tiosådanadeltillharFoBar avsettfrånuppgifter storav
skulleforskningsändamålbetydandeförförtalarDetmellanrum. att

tillfyllest.för FoBzartioårsintervaller vara
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Tioårsintervaller för FoBar överensstämmer med gällandenu
internationella rekommendationer.

Mot bakgrund det anförda kommissionenav traditionellaanser att om
FoBar med inhämtande uppgifter på frågeblanketter skall genomförasav
bör det kunna ske med tioårsintervaller.

Som tidigare konstaterats kap. 5 och 6 har den tendens till minskad
svarsfrekvens och därmed ökat bortfall uppgifter har kunnatav som
iakttas i flera tidigare FoBar förstärkts i FoB 90. Detsamma gäller de
vid FoBarna återkommande debatterna deras berättigande och olikaom

eller mindre markerade reaktionermer dem. Vid ytterligaremot ett
ökande bortfall i eventuella framtida traditionella FoBar blir kvaliteten
på statistiken från dem allt mindre tillfredsställande. Enligt kommissionen
måste detta beaktas vid överväganden förekomst och utformningom av
FoBar eller motsvarande i framtiden.

De angivna tendensema kan tala för ansträngningar böranses att göras
för finna mindreatt kontroversiella alternativ till de traditionella
FoBama, kan tillgodose berättigadesom behov statistiksamma av m.m.

dessa. Kommissionen behandlarsom i följande avsnitt nâgraett olika
tänkbara sådana alternativ och deras ändamålsenlighet.

Dessförinnan vill dock kommissionen något nämnare söka belysa och
bedöma de olika slagen reaktioner FoBama och innebördenav mot av
dem.





SOU 199341

10 Reaktioner folk- ochmot

bostadsräkningar

Ett konkret uttryck för allmänhetens reaktioner FoBzarna imot ges
minskad svarsfrekvens och bortfall uppgifter på grund med-av av
borgarnas eller mindre markerade lämnavägran begärdamer att
uppgifter. Som berörts har tendens till ökande bortfall kunnatovan en
iakttagas i flera tidigare FoBar. Denna tendens har förstärkts i FoB 90.

Parad med denna utveckling har sedan länge legat hos med-en oro
borgarna för personregistrering och för risker för otillbörligt integritetsin-
trång. Därutöver har funnits uppfattningar FoBzama i föroch sig äratt
onödiga de uppgifter hämtas in och ställsatt i demgenom som samman
redan finns tillgängliga och FoB-statistiken inte har någon praktiskatt

i avsedda användningar förnytta samhällsplanering Till detta kanm.m.
läggas dessa användningar huvud också haratt över ifrågasätts.

Oron för personregistreringen och uppfattningarna den diskutablaom
FoBar har byggts under,nyttan eller återspeglats,omvänt i den debattav

förekommit i massmedierna tämligen regelmässigt i anslutningsom till
de olika FoBarna.

I FoB 90 har tidigare kap. 5 anförts inslag i reaktionernasom ett nytt
FoBen förekommit i formmot eller mindre organiseradeav mer

kampanjer för vägran lämna uppgifter. Ett inslag i debattenatt harnytt
också varit ifrågasättande FoBarett överensstämmer medav om
Europarâdets och EGs regler allmänna forskningsetiska principersamt

skydd för personuppgifter i forskning och statistik.om
Uppfattningen FoBzar är onödiga pâ grundatt i dessa insamladeattav

och sammanställda uppgifter redan finns tillgängliga stöds inte vadav
tidigare avsnitt 9.l-9.3 redovisats behovsom information frånom av

FoBar. Till del torde uppfattningama grundas på bristande kännedomen
vilka uppgifter hämtas FoB och andraom källor och hur desom ur ur

används. Till del torde uppfattningama ändamålsenlighetenen ytterst avse
och den planering och forskningnyttan där PoE-materialetav kommer till
användning.

Kommissionen har tidigare avsnitt 9.3 sig kunna konstateraansett att
allmänt användningen och betydelsensett tillgången till FoB-materialetav
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minskat ochavseenden hai väsentligaplaneringsändamålför synes
Framför allt förkommuner.medelstorai små ochminskar, i varje fall

statistik.kommitFoB-statistiken ersättassådana ändamål har att annanav
innebär inteFoB-statistikenanvändningenFörändringarna i attav
emellertid,kanonödiga. Detraditionella FoBar kan somanses vara
utformningenförändringar iocksåleda tillockså tidigare berörts, att av

ändamålsenli-ochmotiverademotsvarande kanellerFoB-statistiken vara
ga.

bortfallsvarsfrekvens ochMinskad10.1 av

uppgifter

bortfall uppgifterökandesvarsfrekvens ochEn minskande ettytterst av
Påtagligapåminnelser.svarsandelen företill ii första handkommer synes

Storstads-kommuner.skilda slagockså mellanskillnader föreligger av
svarsandelarhar mindrestorstadsområdenioch kommunerkommunerna

ocksåsvarsfrekvens harminskadtillTendensenkommuner.andraän
Utvecklingenkommuner.i dessatillförst kommit svars-avsynes

följandeuppgifter belysesbortfalletfrekvensen och samman-avav
ställning.

iSvarsandel procent
slutligföre andraförstaföre

påminnelsepåminnelse

99,198,497,5FoB 75
99,097,996,880FoB
98,898,085 95,0FoB
97,594,590 91,4FoB

två påminnelser uppnåeftervarit möjligtdetFöre FoB 90 har att en
bortfall %således% och 199slutlig svarsandel ett av avcaca

Svarsandel bortfallmöjligt. ochinte90 dettauppgifterna. I FoB var
%.respektive 97,5 och 2,5stannade
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De särskilda förhållandena i storstadskommunema belyses följandeav
sammanställning.

Svarsandel i före första påminnelseprocent
Hela Stock- Göte- Malmö
riket holm borg

FoB 75 97,5 94,6 95,6 95,4
FoB 80 96,8 94,7 95,2 95,5
FoB 85 95,0 90,7 93,6 93,5
FoB 90 91,4 84,4 88,2 88,1

StockholmI inträffade minskning svarsandelen i FoB 85 ochstoren av
förstärktes i FoB 90. I Göteborg och Malmö inträffade den stora
minskningen i FoB 90.

Kommunerna i närheten storstäderna har också lägre svarsandelarav
riksgenomsnittet,än i FoB 90 %91,4 före första påminnelse. Isom var

Stockholmsområdet då svarsandelen före första påminnelse 86,3 %,var
i Göteborgsområdet 89,7 % och i Malmöområdet 88,8 %.

Kommuner med 90 000 invånareän inom 30 kilometers radie frånmer
kommuncentrum hade i FoB 90 genomsnittlig svarsandel 92,8 %en
före påminnelse. I olika övriga kommuner låg motsvarandegrupper av
andelar i intervallet 93,9-94,l %.

Kommissionen konstaterar FoB 85 har det varitatt möjligtt.0.m. att
upprätthålla slutliga svarsandel på 99 %. harDet dock skettsamma tillca
priset ökande insatser och kostnader för påminnelser.av

l FoB 90 har svarsandelarna genomgående såväl före påminnelser som
slutligt legat påtagligt under motsvarande i tidigare FoBar. Samtidigt har
insatserna och kostnaderna för påminnelser det antaletstörregenom
uteblivna ändå blivit i tidigarestörre än FoBar.svar

Enligt anmälan till tilläggsbudget för budgetåret 199192 hade SCB
behov 8,8 miljoner kronor. för täcka de höga uppföljningskost-av att
nadema för FoB 90 på grund den lågaoväntat svarsfrekvensen.av

Den minskande svarsfrekvens kan iakttas med början i Stockholmsom
i FoB 85 och fortsättning där och i Göteborg och Malmö i FoB 90 kan

inledningen till utveckling där traditionellavara FoBar kraftigten trots
ökande kostnader kvalitativt sämre resultat.ger
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i dennaintrångochintegritetPersonlig10.2

medi sambandi dennaoch intrångintegritetenpersonligaFrågan denotn
första gångendebattallmänomfattandeuppmärksammades iFoBar en

förekommitintegritetsfrågorDärefter har debattervid 70.FoB otn
följande FoBzarna.deregelmässigt vidtämligen

tillämpadedåhand detförstaavsåg i70med FoBsambandDebatten i
fastighetsägarna. Dettauppgifterinsamlingförfarandet med genomav

förriskernaocksåemellertidkomDebattenkritiserades starkt. att avse
data.lagringbearbetning ochintegritctsintrång i av

förslaggrund detocksåuppstodintegritetsdebattomfattandeEn av
uppdragregeringenspåSCBkommande FoBarutformning somavom

skulleEnligt dettaFobalt-förslaget.det s.k.januari 1983,fram ilade
befintligahämtas90 heltoch till FoBdeltilltill 85uppgifter FoB urstor

enligthäftigtkritiseradesFörslagetregister. temattillkommandevissaoch
kundedatateknikenfrämstinriktadesKritikendig.storebror attser

sambearbetningarbl.a.kontrollera medborgarna,föranvändas genomatt
register.administrativaav

integritetsfrågornaägnadeoch dess85-kommissionenFoB expertgrupp
Säkerhet,19869Ds Cdelrapportuppmärksamhet. Ibetydande en

diskuteradebostadsräkningochfolk-i 1985 årsintegritetochsekretess
betydelseninnebörden ochsynpunktprincipiellkommissionen även avur

uppgiftervilkaberördes bl.a.Härintrång i denna.ochintegritet som
in-föroroligavilka ärochirritationochorsakar somgrupperoro

tegriteten.
kommissionenhänvisade till de85-kommissionensFoB expertgrupp av

i korttill demkommentarerretnissinstansersochSynpunkternaanförda en
129-132.198843,betänkandet SOUföljandeenligtsammanfattning s.

principiellaolikakommissionen vidarediskuterardelrapportenI
relativthärvidochFoBmed ägnar stortsambandfrågor i etten

sammanfattning anförkortmycketintegritetsfrågan. lutrymme
följande.härvidkommissionen

det inte deför FoB barakostnaderna ärNär väger motnyttanman
vägande aspekt,beaktas. Enskaekonomiska faktorerna tungtsom

integritet. finnsDetuppoffringenavgörande,kanske den är av
sig begreppetdefinitionsjälvklarnågonemellertid inte vare

integritet.intrång i dennapåintegritet ellerpersonlig
mängden uppgifter ochdenfruktargällerAllmänt storaatt man

register tillöverföringen frånokontrolleradeindividen ettden ettav
känsligirritationochväcker nämnsBland sådantannat. orosom
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information, registersamkörning, användning av personnummer,
felaktig eller misstolkad information och evalveringsundersökningar.

Det centrala i debatten integritetsfrågorna allmänhetensärom oro.
Enligt SCBs undersökning Data integritetoch 1984 denär pro-
centuella andelen orolig i statistiskaär sammanhang inte så stor,som

det sig ändå mångarör människor. mångaHur specielltmen om som
sig för FoB inte. En del allmänhetens harvetoroar man av oro

kanaliserats via politikerna. Men i många fall ändå FoB-enser man
mindre integritetshot än andra skäl mindreettsom som en av
önskvärd företeelse. Massmedierna speglar allmänhetens föroro
FoB. har förtDe saklig information FoB, ocksåut presente-om men

FoB så allmänheten vilseledaskunnat uppgifter förrat att att tro att
statistiska ändamål inte sekretesskyddade.är

Många upplever bristen på kontroll uppgifterna från FoBvartav
detvägen oroande. Många kännertar detgörmestsom som oro

också därför de direkt kan peka på vilka de fruktar. förstaEnatt
krets denär omgivningen.närmaste En andra krets i dagenssom
debatt spelar roll för alla de i sin tjänsteutövningärstoren oron som
har eller kan skaffa sig tillgång till individuppgifter. Den tredje
kretsen människor fruktar vad brukar betecknasärsom som som
storebror. Slutligen finns det jjärde krets, nämligen de bliren som
makthavare Sverige råkar för ockupation eller samhällsom-utom
störtning.

Det flertalet de remissinstanser harstora sig överyttratav som
FoB-kommissionens delrapport behandlar också integritetsfrågoma.

Flera framhåller betydelsen hänsyn till människorsatt tasav oro
och osäkerhet inför insamling uppgifter för statistiska ellerav
administrativa ändamål. Det gäller FoBäven ovanligt välärom
skyddad integritetssynpunkt. De pekar möjligheternaur att genom
information dämpa och öka förtroendet för bl.a. FoB.oron

Några försöker finna förklaringar till integritetshotet oftaatt anses
särskilt det gällernär FoB. pekarDe på sådantstort detsom upp-
seendeväckande i uppgiftsinsamligen, tvånget lämna uppgifter ochatt
hotet sanktioner, förhållandet uppgifterna bevaras på datame-om att
dium under lång tid och datasamhället allmänhet.i De framhåller
behovet klarlägganden i dessa avseenden.av

Några pekar brister i sekretesskyddet för FoB-uppgifter. Härvid
förs bl.a. fram synpunkter på förstärkt grundlagsskydd mot genom
automatisk databehandling framställda sammanställningar uppgifterav

enskilda och i övrigt ingående och konkreta bestämmelserom mera
integritetsskydd, eventuellt lagreglering.om genom

Några stryker under behovet precisering begreppenav en av
integritet och intrång i denna. Härvid anförs bl.a. synpunkter av
följande innebörd. Datalagens skydd otillbörlig informationmot om
enskilda innebär visst intrång i privatlivet måsteatt ett accepteras.
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integritetskränkningupplevdsubjektivtmellanskiljaviktigtDet är att
rim-dvs.intersubjektiv betydelse,ikränkningoch om en person

beslutsfattandepolitisktkränkt. lkänna siganledningharligtvis att
subjektiva upplevelsentill denförlita sigenbartgår det inte avatt

subjektivt upplevdadeförefaller detkränkningar. l FoB som om
för kränkningnågon riskinteintegritetskränkningarna motsvaras av

uppgiftslämnar-sammanhang äriIntegritetmening.intersubjektivi
enskild uppgifteravkrävainte skallmyndighetfråga enatt enen om

rättsligtframkommerdetändamålnågot änför av enannat som
förmyndigheten,enskilde ochdenmellanrelation t.ex.processuell

skyldighet.fullgöraförmån ellerfå enatt en
FoB-uppgifterna föri ochsärskildadeförhållandetberörFlera att

skyddadegradi högoch dessutomkänsligasärskiltsig inte är av
sådantsin grund iintegritetsintrång harförsekretess att oronmen

den samladeregister,och andraadministrativamedsamkömingsom
datasamhälletdataregister och överskildauppgifter imängden av

föredrakandetinne attEtt atthuvud är att varataget. par
framförblankettsärskildpåuppgifter i FoB attinhämta alla en

register.samköra
med FoB,syftetinformationbehovetframhållerNågra omav

uppgifteradministrativauppgifter ochstatistiskahanteringen m.m.av
massmedier-ochallmänheten ävenpåtagligtanförs detBl.a. är attatt

avseddaoch registerregisteradministrativaskiljasvårthar attna
forskning.för statistik och

integritetsfrågornaockså85-kommissionensFoB togexpertgrupp upp
undersökningarolikabelystsdeperspektiv såsomallmänt avett meraur

allmännanågraanfördedettabakgrundoch utredningar. Mot gruppenav
vissaoch drogintegritetsfrågornabehandlingförförutsättningar av

övervägandenbeaktas ibordeintegritetsskyddethurslutsatser omom
anförde85-kommissionenmotsvarande. FoBellerframtida FoBar

43-46.198843,SOUbetänkandetföljandegrundval detta s.av

säkerhet,frågornabehandlatallsidigthar på sättGruppen omett
medintegriteten i sambandpersonligaför denskyddochsekretess

FoB.
för den personliga in-skyddetframhållithärvidharDen att
måste uppmärksammas.fortlöpandeförhållandenunder allategriteten

små det gällerintegritetsintrång närotillbörliga ärRiskerna för
hindrarDet inteFoBslagstatistik det attrepresenterar.somav
sakligt grundadintegritetsintrång ochförfaktiska riskerkvarstående

undanröjas.möjligt Utanså långtoch måstehärför kan somoro
medskallvaduppfattningarallmänt vedertagna som avsesom

måste frågadet iintrång i dennaotillbörligaintegritet ochpersonlig
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FoB eller motsvarande, liksom för övrigt vid all framtagningom av
allmän statistik, dock alltid bli fråga avvägning mellan detom en
allmännas och medborgarnas eller mindre sammanfallande ellermer
motstridande intressen.

Den grundläggande utgångspunkten det gäller integritetsskyddetnär
i FoB eller motsvarande bör enligt inhämtade ochattgruppen vara
sammanställda uppgifter uteslutande skall användas för framställning

statstik. Identifierbara personuppgifter bör inte tillgängligaav vara
för andra demän ofrånkomligen har hantera uppgifterna iattsom
insamling och bearbetning för statistikframstållningen.

Gruppen framhåller härvid bland följande. begränsningEnannat
den personkrets har tillgång till identifierbaraav personuppgiftersom
ägnadär minska riskerna för otillbörligaatt integritetsintrång. En

övergång till helt sammanställa FoB-informationatt eller motsvarande
pá grundval befintliga register minskar avsevärt personkretsen. Urav
integritetssynpunkt kan vidare helt registerbaserad information
allmänt innebära minskade risker för otillbörligasett integritetsin-
trång, det inte förekommer några blanketterattgenom med uppgifter

hanteras flera lokalt och centralt ochsom uppgifternaav personer att
i de på datamedier upplagda registren svåråtkomligaär och kan
skyddas fysiska och tekniska hinder. En åtgärd i berörtgenom annan
syfte heltär utesluta varje bearbetningatt identifierbaraannan av
uppgifter denän sker hos SCB. Alla uppgifter SCBsom som av
utlämnas för forskningsändamål bör således avidentiñerade.vara

Till komplettering i väsentliga avseenden tillfredsställandeettav
skydd för den personliga integriteten några ytterligareanger gruppen
åtgärder kan övervägas för undanröja eventuella kvarståendesom att
risker för integritetsintrång och dämpa härför.oron

l övrigt framhåller möjligheterna dämpaatt med-gruppen att
borgarnas för otillbörliga intrång i den personliga integritetenoro
huvudsakligen ligger i bibringa dem kunskapatt dels använd-om
ningen inhämtade uppgifter och därpå grundad statistik,av dels de
sekretess och säkerhetsbestämmelser gäller och hur desom
tillämpas.

Kommissionen ansluter sig i huvudsak till de anfördaav gruppen
uppfattningarna och ställningstagandena. I avseende vill dockett
kommissionen förorda långtgående åtgärder i integritetsskyd-mera
dande och orosdämpande syfte. Det gäller det särskilda FoB-register

förutsätts komma sammanställas och bevarassom att iäven det fall
FoB-informationenatt eller motsvarande helt grundas på uppgifter

från skilda register. Något sådant FoB-register bör enligt kommissio-
uppfattning inte hållas samlat och bevarasnens i identifierbar form
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sammanställningenförbehövsoundgängligen avvadlängre än som
FoB-statistiken.

förhållandetdetintegritetsintrâng är attförkälla tillväsentligEn oro
påsamladehållsochsamlas ettuppgiftermängd personom enen känsliguppgift kanenskildvarjegäller ansesställe. Det oavsett om

medFoB-registersammanhålletförtalar merDettaeller inte. att ett
möjligt börså långtpersonuppgifteridentifierbaramindre someller

ochfolk-varjeviddetdärförKommissionen attundvikas. anser
avidentifie-skallalltidFoB-registretupprättadebostadsräkning vara

specialbearbetningaralla dekan göraSCB sommedgerDetta attrat.
uppgifterna.ingåendeFoB-registretideförinom ramenryms

uppgiftervilkaregisterhållareskildahosregisterolika urDe
identifier-medbehållsPoE-registretsammanställningförhämtas av

SCB,förutomnärvarande,förRegisterhállarna äruppgifter.bara
ochfastighetsdataCentralnämnden förlänsskattemyndighetema,

FoB-framtid närGöteborg. IisjömanskontorRiksskatteverkets en
registeruppgifterpågrundaskanheltenligtinformationen ovan

folkbokföringsmyndigheterna.ochriksförsäkringsverkettillkommer
harFoB-tillfällevarjevidregistrendelarellerregisterDe somav

iförvarasFoB-registrettilluppgifteröverföringföranvänts av
formerbetryggandeivarandra ochfrånåtskilda avskick,oförändrat

SCB.
bearbetningartillkommandefårförfarandetangivna avMed det

kräverforskningochspecialundersökningarförFoB-materialet som
olikadesambearbetningarskeuppgifteridentifierbara avnyagenom

FoB-registret.sammanställningförhar använtsregister avsom
registerdeendastdåbehöver somSambearbetningarna avse

relevantaforskningellerundersökningenskildvarjede förinnehåller
börbearbetningefterutlämnasuppgifterAlla somuppgifterna. som

kräverSambearbetningarnaavidentifierade.nämnts varaovan
datainspektionen.tillståndenskilt falli varjegivetvis av

medför högreförfarandetangivnadetförutserKommissionen att
sammanhålletbearbetningar äntillkommande ettförkostnader om

dockbörkostnadernahögrefortlöpande. DeFoB-register bevaras
dämpaförfarandet är ägnattill attmed hänsyn oronattaccepteras

vill betonaKommissionenintegritetsintrång.förminska riskernaoch .varje FoB,informerad inför ävenhållsallmänhetenbetydelsen attav
FoB-frågeblankett,pålämnasbehöveruppgifter inte omenom

Informationenanvändning.ochkaraktärinsamling,informationens
lättförstålig. Avochfylligangivitvadenligtbör varagruppen

fram-särskild lag,sammanhang ärbetydelse i detta att ovansomen



SOU 199341 Reaktioner folk- och. 73mot . ..

hållits, fortsättningsvisäven bör stiftas för varje folk och bostads-
räkning hur den genomförs.oavsett

Expertgruppen nämnde åtgärdäven för dämpaatt ochatten oron
förstärka integritetsskyddet skulle straffsanktionera s.k. bakvattvara
vägsidentifiering, där någons identitet kan röjas härledning frångenom
i och för sig avidentifierade uppgifter.

I utformningen lagen FoB 90 behandlades nâgra deav angivnaom av
integritetsskyddande åtgärderna.

l 198889 121 framhöll föredraganden fråganprop. informationatt om
är central betydelse för förebyggaav hos allmänheten.att Med-oro
borgarna måste hållas informerade FoB-informationens insamling,om
karaktär och användning. Inte minst viktigt detär informera deatt om
sekretess- och säkerhetsbestämmelser gäller och hur de tillämpassom

de rättighetersamt den enskilde harom enligt datalagen.som En
bestämmelse information till de uppgiftsskyldiga i berördaom avseenden
har också tagits in i lagens 5

Enligt uttalande i 198889 121 föredraganden dåprop. inte bereddvar
ställning till fråganatt ta FoB-register i identifierbarett formom måste

behållas. Frågan borde övervägas ytterligare.
Finansutskottet anförde i betänkandet 198889FiU24 det samladeatt

FoB-registret inte bör avidentifieras bör kunna finnas tillgängligtutan för
framtida forskningsändamål. Registret bör arkiveras hos Riksarkivet.
Enligt hemställan från utskottet riksdagen denna inställning regering-gav

till känna.en
I överensstämmelse med detta föreslogs i l98990l ochprop.

beslutade riksdagen i lagen FoB 90 skulleatt in bestämmelseom tas en
FoB-registret skallatt bevarasom och förvaras hos Riksarkivet. Sá har

också skett i lagens 24 a
I detta sammanhang kan även nämnas i lagen 1992889att denom

officiella statistiken trädde i kraft den l januari 1993 ochsom även torde
tillämplig på FoBarna har sedermeravara intagits bestämmelser som

förbjuder s.k. bakvägsidentifiering eller olovlig identifiering enligt lagens
formulering och stadgar straff i form böter eller fängelse i högstav ett
år för den uppsåtligen bryter förbudet.som mot

Kommissionen kan konstatera den för integritetsintrångatt och deoro
uppfattningar FoBzar onödigaäratt kommit till i den allmännasom synes
debatten och i vägran lämna uppgifter inte haratt dämpats i FoB 90
jämfört med vad iakttagits i tidigare FoBzar,som kan detsnarare vara
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information-strävandenagäller attDetökning. genomtrotsfråga om en
förförståelsenökaochintegritetsskyddctochsekretess-visasinsatser

FoB.
integritetförförgrundensakligadenbedöma orongällerdetNär att

grund-detintrång ärsådantskyddetfaktiska enoch det motsintrång
sig pådefinitiongivennågonfinnsintedet varesvårighetläggande att

Frågornaintegritet.i dennaintrångellerintegritetpersonligbegreppet
Förfå bestämtsammanhang ett enolika atti svar.behandlats utanhar

detillhänvisas överkanoch slutsatsbedömningsammanfattande
101993SOUbetänkandetiredovisathardatalagsutredningenväganden

följande.bl.a.anförsDärdatalag.En ny

varit idatalagenårtjugodeundervarit snartdebatt somDen som
till slutsatsenberättigar attgjortsreformförsökoch dekraft som

låterintegriteten intepersonligai denintrångotillbörligtbegreppet
in-motståendevägningberoendedefiniera. Det är avsig enav

sigfredaabsolut rätt motenskilde attdenEndast ges entressen. om
undanta-sfär, ellersin privataidvs.integriteten,i omintrångvarje

Någotmöjlig.definitionskulleexakt avgränsagår varaenattgen
absoluthaenskilde skulledenuppfattningenförstöd enattallmänt
intrångdärFalleninte.föreliggersinuppgiftertillrätt personom

beroendeväxlarotillbörligtintesåledesochtillåtetskall vara
väljs.utgångspunktervilka som

övervägandenhittillsvarande ansett attsinahar iUtredningen
ochandratillåtas,måsteintegritetenpersonligaintrång i den om

finnaskanoenighetdenochdetpåkallarintressen attviktigare som
vilka dessa över-omfattning närmaströrintegritetsskyddetsom

besvarasintei sinfråga kanDennakan turgripande intressen vara.
demängdenochexempelvistillockså arten avhänsyn tasattutan

vilkaiochbehandlasskallenskildeden sammanvuppgifter somom
förekomma.tänktadehang är att

otillbörligbordeställningstagandentidigareutredningensEnligt
densåpreciseras,kunna attytterligaredatalagenihetsrekvisitet

omfattning,intrångetsmellanmåste görasavvägningnödvändiga som
åpersonregistreringen,behovetellerändamåletochsidan,å avena

i lagtexten.uttrycktill klararesidan, kommerandra
årdesida underinspektionensfrånredovisatsharpraxisDen som

hållpunktersäkranågraförunderlagintekraftivaritdatalagen ger
önskvärda vägningenför denhur gränsernagällerdetnär att ange

kasuistiskenbartgångermångaFallenutformade. ärbör avvara
fallet.enskildadetgårinte utöverräckvidddvs. har somnatur, en
träffatöverklagandenefterregeringenfall därdegällerMotsvarande

avgörandet.slutgiltigadet
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De utländska bestämmelserna på området huvudöversynes taget
inte arbeta med begrepp motsvarande otillbörligt intrång. I stället

de materiella bestämmelsernaanges genom gränserna förvar
integritetsinträng går, låt intrång i den enskildesatt personligavara
integritet kan förekommaytterst uttryckligt stöd i lag ellergenom
motsvarande.

Sammantaget således den hittillsvarande nationella och internatioger
nella utvecklingen närmast stöd för de förgränser integritetsskyd-att
det bör framgå datalag inte börsom utgå från såav obe-en ett
stämbart och svårfångat begrepp otillbörligt intrång I ställetsom
bör lagen direkt den Vägning mellan motståendemera intressenange

bör ske integritetsinträngnär i strid medsom den enskildes mening
skall tillåtet ADB-området.vara

FoB 85-kommissionen ansåg framgår återgivet uttalandesom av ovan
riskerna för otillbörligaatt integritetsinträng småär detnär gäller statistik
det slag FoB Utan allmäntav vedertagnasom representerar. uppfattningar

vad skall med personlig integritetom ochsom otillbörligaavses intrång
i denna måste det frågai FoB eller motsvarande dock alltid bli frågaom

avvägning mellan det allmännasom ochen medborgarnas ellermer
mindre sammanfallande eller motstridande intressen.

Kommissionen har i sina iakttagelser från insamlingen och bearbet-
ningen uppgifter i FoB 90 inte funnit någotav sakligt motsägersom sett
uppfattningen riskerna för otillbörligaatt integritetsinträng småär detnär
gäller FoBen.

10.3 Automatisk databehandling personuppgifterav
enligt Europarådet, EG och förslag till ny
datalag

I debatten omkring FoB 90 har tidigare kap. 5 redovisats ifråga-som
FoB 90 förenligsatts med reglerna iom Europarådets konventionvar om .skyddet för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifterav

och rådets rekommendation skydd för personuppgifter i vetenskapligom
forskning och statistik. Hänvisningar har också gjorts till det pågående
arbetet med motsvarande regelverkett inom EG.
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ifrågasättan-dettatillbakavisattidigare,redovisatsocksåhar,SCB som
kommissioneneuropeiskadenocksåharsammanhanget attnoteratsde. I

svenskafrånklagomålavvisatbesluttvåirättigheternamänskligaför de
90och FoB85i FoBmedverkaskyldighetenmedborgare attattom

konvention.Europarådetsstridaskulle mot
översynuppdrag göraihafthar att avDatalagsutredningen en

hardatalag199310 EnSOUbetänkandet1973289. l nydatalagen
olikaochförslagoch ut-övervägandensinaredovisatutredningen

hardatalagenföreslagnauredningenDenför dessa.gångspunkter nyaav
rekommenda-ochöverenskommelserinternationellatill debl anpassats.a.

harUtredningendataskyddsornrådet.godtagitSverigetioner som
direktivtillförslagframlagtEG-kommissionen omockså studerat ett av

hänvisningMedpersonuppgifter.behandlingvidenskildaförskydd av
regler förhuvudsakiefterutredningen strävathar att sammatill detta

VissaEG.gälla inomkommakande attintegritetsskyddet somsom
befogade.dockharfrån dessaavvikelser ansetts vara

bl.a.utredningenharförslagochövervägandentill sinabakgrundSom
Europarådetsireglerdeoch kommenteratförredogjort gessom

databehandlingautomatiskvidenskildaförskyddet avkonvention om
personuppgifterskydd förrekommendationrådetsochpersonuppgifter om

förslagEG-kommissionensistatistikforskning ochvetenskaplig samti
bostadsräkningarochfolk-gällerdetintressesärskilt närdirektiv. Avtill

behandlinganförtdettaanslutning tilliutredningen avvad omär
statistik.ochforskningförområdetpersonuppgifter inom

kraft deniträddekonvention,EuroparådetstillträttSverige har som
rekommendation. Enrådetsantagitreservationochoktober 1985,l utan

Genombindande.intekonventionfrånskillnadtillrekommendation är en
medlemsland ireservationerrekommendation ettutan ansesatt anta en

sinså behövs,ochdenföljasigåtagit att, anpassaprincip ha omatt
regler.till desslagstiftningnationella

förslagEEG-kommissionensochredogörelserdatalagsutredningensFrån
följande.refererasochåterges

konventionEuroparådetsl0.3.1

konvention tillår 1980ministerkommittéEuroparådets antog en
personuppgifter,databehandlingautomatiskenskilda vidförskydd av
regardwith Auto-IndividualsofProtection tofor theConvention

dataskyddskonventionen.den s.k.Personal Data,ofProcessingmatic
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Vid konventionen har fogats förklarande denrapporten expert-av
inom Europarådet har utarbetat konventionstexten.grupp som

Konventionens syfte säkerställaär respekten föratt grundläggande
fri- och rättigheter, särskilt den enskildes tillrätt personlig integritet
i samband med automatisk databehandling personuppgifter. Enligtav

förklarandeexpertgruppens utgångspunktenär vissarapport att av
den enskildes rättigheter kan behövas skyddas i förhållande till den
princip fritt flöde information, oberoendeom gränser,av av som
finns inskriven i internationella överenskommelser mänskligaom
rättigheter.

Konventionens tillämpningsområde enligtär huvudregeln auto-
matiserade personregister och automatisk databehandling av perso-
nuppgifter i allmän och enskild verksamhet artikel 3. Varje
konventionsstat kan dock vissagöra allmänna inskränkningar eller
utvidgningar i tillämpningsområdet för konventionen i dess helhet.
Därutöver finns viss möjlighet till undantag från några enskilda
bestämmelser artikel 9. Reservationer bestämmelserna i övrigtmot
får inte göras artikel 25. Däremot det ingentingär hindrar attsom
registrerade tillerkänns omfattande skyddpersoner ett änmer som
föreskrivs i konventionen artikel 11.

Konventionen har fem kapitel. Den centrala delen kapitelär
artiklarna 4-11 innehåller de grundläggande principerna försom
dataskydd. Varje konventionspart skall vidta de åtgärder behövssom
för dess nationella lagstiftningatt skall innehålla dessa grundläggande
principer. Atgärdema skall vidtagna vid den tidpunkt dåsenastvara
konventionen träder i kraft för artikel 4. Dessaparten grund-
läggande principer skall registreradegarantera i alla länderpersoner
där konventionen gäller visst minimiskydd iett samband med
automatisk databehandling personuppgifter. Detta skall detgöraav
möjligt för konventionsparterna ömsesidigt avstå frånatt begränsaatt
dataflödet över gränserna.

Kapitel innehåller krav på beskaffenheten de personuppgifterav
undergår automatisk databehandling artikelsom 5. Dessa krav

innebär bl.a. uppgifterna skall inhämtasatt och behandlas ett
korrekt ochsätt relevanta med hänsyn till ändamålet.vara Vissa

uppgifter får intetyper undergå automatisk databehandling,av ominte den nationella lagen ändamålsenligt skydd artikelett 6. Detger
gäller uppgifter politiska åsikter, religiös ellerom ras, tro annan
övertygelse, hälsa, sexualliv brott. Lämpliga säkerhetsåtgärdersamt
skall vidtas för skydda personuppgifteratt oavsiktlig ellergentemot
otillåten förstörelse artikel 7. Vissa ytterligare skyddsåtgärderm.m.
för registrerade föreskrivs artikel 8. Vidare föreskrivspersoner
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haskallpersonregisterregistrerade i ettalla ärbl.a. att som
uppgifterfelaktigamöjlighetochregistreti atttill insynmöjlighet

rättade.
påkravenfrågaikonventionen görasenligtfårundantag omVissa

avvikelsersådanaFörartikel 9.0.d.beskaffenhetuppgifternas
dedels ärlagstiftning,nationelli attstödde hardelsdockkrävs att

säkerhetskyddaförsamhälledemokratiskt statensattinödvändiga ett
fri-andraregistrerade ellerdenskydda personersförellere.d. att

i vissaocksåfårrättelseochtill insynrättigheter. Rättenoch m.m.
ellerstatistikändamålförpersonregisterfrågainskränkas ifall om

ocksåskalllagennationellaforskningsändamål. Denvetenskapliga
artikel 10.rättsmedelochsanktionerlämpligainnehålla

rekommendationEuroparådets.210.3

föranvändspersonuppgifterförskyddRekommendationen somom
R83 10Recommendation No. antogsstatistik, avochforskning

år 1983.Europarådet

inledningi dessuttalandenenligtrekommendationen ärmedSyftet
enskildesför denskyddetbehovforskningenssåvältillgodose somatt

integritet.
användningentillämplig personupp-Rekommendationen är av

densåväl inomstatistik,ochforskningvetenskapliggifter för
oberoendeochsektornenskildaden ominom avallmänna som

Medlemsstaternamanuellt.ellerADBmed hjälpförsuppgifterna av
bolagföreningar,rekommendationentillämpamöjlighethar att

bestårindirektellerdirektsammanslutningar avandraoch som
individer.

personligadenförrespektenskallrekommendationenEnligt
använderforskningsprojektvarjeiintegriteten somgaranteras

utförasundersökningarnaskallmöjligtofta detSå ärpersonuppgifter.
uppgifter.med anonyma

informerasskallsjälvsiguppgifterlämnarVarje omsomperson
denellerdenmål ochdess namnetprojektets personnatur,om

dengenomförs. Omforskningenräkningför personorganisation vars
lämnaskyldiginteinhämtas ärskall attuppgiftervilkenfrån

hanväljafrihetharhan attinformerasskall hanuppgifter, omattom
avtal.ellerlagföljakanmedverkaSkyldighetenvill samarbeta. att av

medverkansinavbryta atthelst utanockså närHan har rätt att som
forskningen,syftet medgrundpåinte,skäl. Omnågot avange
uppgifternaavslöjas innankanprojektetsinformation natur m.m.om

insamlingen ärdetefterinformeras attskallsamlas in personen
hanOmmedverkan.sinavbrytaellerfortsättafriochfärdig attvara
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då vill avbryta sin medverkan skall han ha fårätt uppgifternaatt
strukna registret. Särskilda säkerhetsâtgärder skall vidtas iur
samband med insamling uppgifter från inte harav personer som
möjlighet till sina intressen elleratt ta inte harvara egna som
möjlighet fritt lämna sitt samtycke.att

Personuppgifter erhållits för forskning får inte användas försom
något ändamål forskning.än I synnerhet får de inteannat användas
för beslutsfattande direkt påverkar i fråga, såvida detsom personen
inte ligger inom för forskningen eller sker med den berördaramen

uttryckliga samtycke.personens
Personuppgifter med den enskildes samtycke samlats in försom ett

särskilt forskningsprojekt får inte den enskildes samtyckeutan
användas i samband med något forskningsprojekt till sinannat som

eller syfte på väsentligtnatur skiljer sig frånsättett det första
projektet. I de fall det skulle ohanterligt inhämta sådantattvara
samtycke på grund tidsåtgången eller grund det antalav storaav

berörs kan emellertid de insamlade personuppgifternapersoner som
få användas, under förutsättning det sker i överensstämmelse medatt
andra skyddsbestämmelser uppställs i inhemsk lag.som

Både allmänna och privata skall ha för forsk-rätt attorgan egen
ning använda personuppgifter de innehar för administrativasom
ändamål. Om personuppgifter i samband med sådan forskning förs
in i befintliga register hos det administrativa ellerorganet om
beñntlia register ändras, får dessa register inte tillgängligagöras för
administrativ personal sysslar med individuella fall, såvitt detsom
inte sker med den enskildes samtycke.

Personuppgifter får lämnas allmänna eller privata förut av organ
forskningsändamål det sker med den enskildes samtycke ellerom om
det sker i enlighet med andra i inhemsk lag angivna skyddsbe-
stämmelser.

Forskares tillgång till allmänna befolkningsregister skall under-
lättas, så de kan få underlag för urvalsundersökningar.att Om annat
inte beslutas inhemska myndigheter i enskilda fall, bör sådanaav
uppgifter få innehålla adress, födelsedatum, kön och yrke. Inamn,
förarbetena till denna bestämmelse anförs bl.a. forskningen i ökadatt
utsträckning är beroende uppgifter finnsredan hos olikaav som
statliga institutioner och bestämmelsen tillkommit för inteatt att
forskningen ensidigt skall beroende institutionersdessavara av
skönsmässiga bedömning i fråga utlämnande uppgifter. Iom av ,anslutning härtill ocksågörs hänvisning till den lagstiftning om
tillgång till allmänna handlingar laws of freedom of information

finns i många länder. Det understryks desom personuppgifteratt
dennämns minimi-informationär under alla förhållandensom som

måste tillgängliggöras och det undantag kan föreskrivetatt som vara
i inhemsk lag kan sikte sådana uppgifterta grupper t.ex.av som
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denvikt försärskilddetyrkesuppgifter, ärochadress- avom
lämnasinteuppgifter ut.dessaenskilde att

få dessaochsjälvsiguppgifterdelenskildes rätt somDen taatt av
ochinsamladeuppgifternafall äri debegränsasfår lovrättade att

resultatetochforskningsändamâlellerstatistik- avförendastbevaras
individenidentifierarsvårighetinteforskningeneller utanstatistiken

skyddetsäkerställaåtgärder förtillfredsställande attvidtagitsoch den
undersökningen, ävenstadiumvarjevidprivatlivenskildesdenför av

användning. Be-framtidaförbevarasuppgifterbeträffande som
grundenskildefall dendeinte iemellertid avgällerstämmelsen

intressesärskilthasigvisakanbeskaffenhet ett somforskningens
skyddas.förtjänar att

ipublicerasfår inteforsningföranvändsPersonuppgifter som
ochsamtyckesittlämnatberördadeintesåvidaform,identifierbar

inhemsk lag.iskyddsbestämmelsersärskildamedenlighetsker idet
möjligt,långt detså ärdetskallforskningsprojektvarjel anges,

bevaraseller näravidentifierasförstöras,skallpersonuppgifterom
villkorvilkaunderfalleti detochavslutat somprojektet är senare

delta isamtyckeberördes ettden attNärskall bevaras.uppgifterna
möjlighetenomfattaocksåsamtycketskallbehövs,forskningsprojekt

det inteavslutande. Omprojektetsefterbevarasuppgifternaattav
fåruppgifterna,bevaraförsamtyckeinfordra attmöjligtvarit att

medenlighetilagringen görsvillkoretunder detbevaras attdessa
i lag.fastställtsskyddsbestämmelser som

förspersonuppgifterförstörafattasbeslut avsomInnan attom
användningenframtidamöjligaskall denmyndigheter, avoffentliga

arkivmyndighetema.samråd medundersökas idatasådan

direktivtillförslagEG-kommissionens10.3.3

förslagMinisterrådettill1990juliöverlämnade i ettEG-kommissionen
skyddangåendeSYN 287Directive,CouncilforProposaldirektivtill a

ibehandladesFörslagetpersonuppgifter.behandlingvidenskildaför av
i det.ändringarvissabegärdeEG-parlamentet,och iMinisterrådet som
rådettilloktober 1992ikommissionenhardettabeaktandeMed av

videnskildaskydd fördirektivtillförslagmodifieratöverlämnat omett
uppgifter.sådanaflödefrittochpersonuppgifterbehandling avomav

enskildasEGinom ansett attförslagettill ärBakgrunden att man
frittvidmåsteintegritetsskydd avsettetttill garanterasgrundläggande rätt

medlemsstaterna.mellanpersonuppgifterflöde av
ifastlagtsharprinciperpå dedirektiv byggertillFörslaget som

databe-automatiskvidenskildaförskyddtillkonventionEuroparådets
preciserats.ochutvecklatsharpersonuppgifter. Dessahandling av
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Direktivet med grundläggande riktlinjer för lagstiftningavses ge en ram
i medlemsstaterna. Dessa får avsevärd frihet i den närmareen ut-
formningen de principerna och i valet metoder ochav gemensamma av
förfaranden för uppnå effektiv tillämpning dem.att en av

Det föreslagna direktivet omfattar sju kapitel. l kapitel har i åtta
sektioner samlats alla de allmänna reglerna för lagenlig behandlingen av
personuppgifter. Där principer för utformning och genomförandeanges

behandlingen personuppgifter sektionerna och III; artiklarnaav av
5-9, skyldigheter registeransvarigför underrätta registreradatt om
behandling personuppgifter och rättigheter för registrerad insynav att

i fråga registrerade uppgifter IV, ochV VI;l0-16, skyldigm.m. om
heter i fråga säkerhet i behandlingen uppgifter VII; 17 ochom av
anmälningar o.d. till tillsynsmyndigheter Vlllg 18.21.

Övriga kapitel behandlar syften o.d. med direktivet och definitioner av
olika begrepp kapitel artiklarna l-4, registerads rättsliga möjligen
heter hävda sina rättigheter III; 22-25,att överföring uppgifter tillav
icke-medlemsstater IV; 26-27, och nationella tillämp-gemensamma
ningsföreskrifter och handlingsregler V 28-29, tillsynsmyndigheter i
medlemsstaterna och rådgivande hos EG-kommissionenett medorgan

från dessa myndigheterrepresentanter VI; 30-32, för kommissionenrätt
utfärda regler i tekniskaatt avseenden, rådgivande kommitté hosen

kommissionen och direktivets ikraftträdande VII; 33-37.
Med behandling personuppgift varje åtgärd vidtas medav avses som

sådan uppgift med eller automatiska medel. l detta innefattasutan
insamling, olika slag bearbetning, lagring och förstörandeav av
uppgifter. art. 2

Direktivet gäller behandling personuppgifter helt eller delvis medav
automatiska medel och på sätt uppgifterna ingår i ellerannat om avses
ingå i register. Någon skillnadett inte mellangörs den allmänna och den
enskilda sektorn. Det gäller inte behandling utförs enskild försom av en

privat och personligt bruk. art. 3rent
Medlemsstaterna skall sin lagstiftning tillse personuppgiftergenom att

a behandlas ärligt och lagligt fairly and lawfully;
b insamlas för bestämda, uttryckliga och lagliga ändamål och

används på förenligtsätt är med dessaett ändamål;som
c lämpliga,är relevanta och inte överflödiga i förhållande till de

ändamål för vilka de behandlas;
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måsteåtgärderallaaktuella;nödvändigt,där det äroch,riktigad är
ofulständi-ellerfelaktigauppgifter äruppnåförvidtas somattatt

ellerutplåiasinsamlatsdevilkaändamål förtill demed hänsynga
rättas;

deidentitieramöjligtdetinte attgörformibevarase somen
avseddaför denödvändigtid äränlängreunderregistrerade som

styddsåt-lämpligavidtadärutöverfårmedlemsstaternaändamålen;
statistiskahistoriska,förlagraspersonuppgifterförgärder som

6ändamål. art.vetenskapligaeller

skalluppgiferinsamlingenmedändamålet avkravetfrågaI attom
måstesyftetavseddadetanförtskommentar attiharbestämt envara

dlerallmänmöjligt. En vagprecist sättsåpådefinieras somett
behandlingenmedändamålet upp-beskrivning avellerdefinition av

seciñce-kravetintetillgodoseraffärsändamålförgifterna t.ex.
sanlas in.uppgifternainnanÄndamålet specificerasmåste vidarering.

skefår endastpersonuppgifterBehandling omav

samtyckt;registrerade hardena
gällande eliertill avsettmed hänsynnödvändig ettbehandlingen ärb

registrerade;till denavtalsförhållande
enligtskyldighetfullgöranödvändig förbehandlingen attär enc

EG-lag;ellernationell lag
vitalaregistreradesdenskyddanödvändig förbehandlingen attärd

intressen;
allmäntåtgärdgenomföraförnödvändigbehandlingen avär att ene

denankommermyndighetsutövningingår iellerintresse som
överläm-haruppgifternavilkentillellerregisteransvarige annan

nats;
intresseallmänttillgodosenödvändig för ettbehandlingen är attf

tillellerregisteransvarigehos denintressenlagliga annaneller
för sådanaundantag närmedöverlämnats,haruppgifternavilken

7art.intressen.registreradesdenintressen övertas av

känsligabetecknaskanuppgiftervissa slag somBehandling somavav
uppgiftinklusiveuppgiftergällerförbjudas. omDetskall om ras
etskeller över-filosofiskreligiösuppfattning,politisk tro,hudfärg,

saknas,övertygelseellersådanförhållandetinklusive trotygelse att
ellertill vissanknytningmedverksamhet trouppgifterävensom om
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övertygelse, facklig tillhörighet, hälsotillstånd tidigare, nuvarande och
framtida, liksom tecken missbruk droger eller alkohol ochav
sexualliv. art. 8 lp

Undantag från förbudet behandling känsliga uppgifter skall fåmot av
medges i första hand med den registrerades skriftliga samtycke.
Organisationer med politisk, filosofisk, religiös eller facklig inriktningen
skall också få behandla känsliga uppgifter i sin verksamhet de endastom

medlemmarrör eller andra frivilligt har tagit kontakt med dem.som
Behandling skall också medges det uppenbarligen inte innebärnär något
intrång i den registrerades integritet. Det kan gälla uppgifterLex. av
politisk politiker eller förteckningar tillfrågasövernatur om personer som
i opinionsundersökningar striktmed sekretesskydd. art. 8 2

Undantag från förbudet behandling känsliga uppgifter skallmot av
vidare med hänsyn till väsentligt allmänt intresse kunna medges i lag eller
beslut tillsynsmyndighet. Där skall då vilka uppgifter fårav anges som
behandlas, får ha tillgång till dem, skallvem som vem som vara
registeransvarig lämpliga säkerhetsåtgärder. 8art. 3samt

Uppgifter brott och straff skall fåendast innehas rättsvårdandeom av
myndigheter och direkt berörda sådanaär uppgifter.personer som av
art. 8 4

Medlemsstaterna skall vidare bestämma under vilka förhållanden
nationella identitetsnummer eller andra allmänt tillämpliga identifikationer
får användas. art. 8 5

Varje enskild skall ha på begäran upplysningrätt förekomstenatt om
behandling personuppgifter, dess ändamål, berörda slagav av av

uppgifter, andra eller slag sådana till vilka uppgifter överlämnasorgan av
och och adress den registeransvarige eller förekommandenamn

för denne. art. 10representant

Den registeransvarige skall underrätta den från vilken uppgifter samlas
in åtminstoneom

a åndarnålen med behandlingen insamlade uppgifter;av
b skyldighet eller frivillighet lämna uppgifter;att
c följderna inte lämna uppgifter;attav
d vilka eller vilka slag sådana får tillgång tillorgan av som upp-

gifterna;
e rätten del och uppgifter;rättaatt ta av egna
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förekommandeellerregisteransvarigepå denadressochf namn
1lldenne. art.förrepresentant p.

ellerhindraskulledettaunderrättas närintebehöverregistreradeDen
ochövervakandemyndighetsmedverkan iellerutförandeutesluta enav

ordning.allmänupprätthållandetellerverksamhetkontrollerande av
2art. 11

registreradedenunderrätta attskall vidareregisteransvarige omDen
med dettasyftetdenna är,tilllämnasdenneuppgifter vemannan,om

12 1art.m.m.
tidigareregistreradedengällaskall b1.a.dettafrånUndantag om

överläm-tillkan lämnasellerlämnasuppgifternaupplysts annan,attom
säkerhet,nationellskälsådantskerelleri lagföreskrivetnadet är somav

skallVidareartikel 14.nedansärskilt seförsvar omangessomm.m.
den ärinte behövauppgifteröverlämnandeunderrättelse ges omavom

striderelleransträngningaroproportionerligt motomöjlig, innebär stora
ellerregisteransvarigedenhosintressenlagligaövergripande annan

skall dåochundantagsådantfår medgetillsynsmyndighetberörd. En
12 2-3säkerhetsåtgärder. art.lämpligaföreskriva

varifrån desig,uppgifterfå delskall haregistrerad rättEn att omav
tillockså haskall rättanvändning. Denneallmännaderasochhämtats

utplånande elleruppgifter ellerofullständigafelaktiga ellerrättelse av
stridibehandlatsde haruppgifter motsådanainnehållande omav

underrättasregistrerade även attskall denfallsådanadirektivet. I om
ha överläm-kanuppgifternavilkentillmeddelatsrättelse haretc. annan

och 3-413 1art.nats.
personuppgifterbehandlingupplysningartillEnskilds rätt avom

lagstiftninginskränkasskall kunna13 loch10 1art. genomart. p.
nationellnödvändigt fördet är att tryggamedlemsstaterna närav

vederbörligensäkerhet,allmänbrott,lagföring för ettsäkerhet, försvar,
hosfinansiellt intresseochekonomisktövergripandefastställt en

ochverkställighets-myndighetsGemenskapen,ellermedlemsstat en
andrasenskild ochförlikvärdig rättochtillsynsuppgifter annanenen

friheter.rättigheter och
finansiellt intresse har iochekonomisktövergripandeBeträffande en

ekonomisk- och finans-allatillhänför sigdetkommentar attangetts
kontrollsåsomGemenskapenochmedlemsstaternaåtgärder ipolitiska av

sådant in-skattebetalningar. Ettutrikeshandel ochochvalutatransaktioner
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måste dock påtagligttresse för berättiga till berörd inskränk-attvara
ning.art. 14 l

En registrerads till insynrätt får vidare begränsas detnär gäller
uppgifter endast tillfälligt ställs för framställningsom samman av
statistik, där berörda enskilda rimligen inte kan identifieras.art. 14 3

En registrerad skall ha rätt helstnär rättsligatt grund invändasom
behandling uppgiftermot denne.rör När invändningenav ärsom

berättigad skall den registeransvarige avbryta behandlingen.
Rättslig grund har i kommentar innefatta sådana fall dären angetts

laglig rätt, enligt direktivets kapitelt.ex. II, saknas för viss be-en
handling. art. 15 l-2

En registeransvarig måste tillse registrerad uttryckligenatt erbjuditsen
möjlighet fâ uppgifter utplånadeatt kostnad innan uppgifterutan
överlämnas till eller används på uppdrag förannan marknadsför-annans
ing o.d. post.per

Den registeransvariges skyldighet har i kommentar gällaen angetts
såväl kommersiell marknadsföring påverkan i hänvändelser frånsom
välgörenhetsorganisationer och politiska partier. art. 15 3

Varje registrerad enskild skall ha rått rättslig prövningatt genom
tillrättalagd varje överträdelse de rättigheter direktivet.av som ges genom
art. 22

Enligt EG-kommissionens förslag skall de lagar och andra regleringar
i medlemsstaterna krävs enligt direktivet träda i kraftsom den l juli
1994. För behandlingen uppgifter påbörjats före den julil 1994av som
skall lagar bli tillämpliga videtc. särskilt angivna tidpunkter, dock inte
efter den 30 juni 1997.

10.3.4 Förslaget till datalagny

Datalagsutredningen har i sitt i betänkandet SOU 1993 10 En datalagny
framlagda förslag till datalag nämnts eftersträvat få isom ovan att
huvudsak regler för integritetsskydd desamma kan kommasom som att
gälla inom EG. Förslaget stämmer dock inte till alla delar överens med
förslaget till EG-direktiv.

Avvikelser har gjorts i fråga utlämnande och bevarandeom av
personuppgifter för den svenska offentlighetsprincipenatt skall kunna
lämnas orörd. Lagen skall vidare endast reglera automatisk databehand-
ling personuppgifter och inte manuell behandlingav sådana, ävenav som
innefattas i förslaget till EG-direktiv. Avvikelser förekommer också när
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datas-tillunderrättelserochenskildetill deninformationergällerdet
byråkratiskochbetungandemindreskapasyfteikyddsmyndigheten att en

innebär.EG-direktivetföreslagnadetdenordning än som
personuppgifterbehandlingförbetydelsehar avdelar närmastdel som

iövervägandenoch stortförslagdatalagsutredningensinnebäri F0Bar
följande.

hjälpmedpersonuppgifterbehandling avregleraskallLagen av
uppgiftvarjepersonuppgiftMed somdatabehandling.automatisk avses

elleridentifieradtillhänförligandra årmedtillsammanseller enensam
åtgärdvarjebehandlingMed somenskildidentifierbar avsesperson.

Hitdatabehandling.automatiskpersonuppgiftermedvidtas genom
behandling.sådanefterföljandeföruppgifterinsamlinghänförs även av

medavskaffas och ersättstillståndoch enlicensermedOrdningen
anmälnings-begränsadmedkombinerastillsyn,intensifierad ensom

persondataansvariga.delförskyldighet en
förutsättningardemöjligtregleringutförligså avI lagen somges en

nuvarandepersonuppgifter. Detdatabehandlingautomatiskgäller avsom
haravskaffas. Detintegritetpersonligintrång iotillbörligtbegreppet

reglerinförsställetinnehåll. Ipreciseratnågorlundakunnataldrig ettges
föreslagnainformationsbehandlingen. Deniolikaför de momenten

anknytningennödvändigadenbl.a.bestämmelserinnehållerdatalagen om
personuppgifter,behandlingförförutsättningarnaändamål,till avett

från densamtyckeförformenbehandlas,fårpersonuppgiftervilka som
gallring.ochsäkerhetenskilde,

övrigtoch iinsamlasnärvarandeförfår liksomPersonuppgifter
Ändamålen skall13 §§ochändamål. 9bestämdaförendastbehandlas

Möjligheternagäller.vadprecision änmeddock större nusomanges
förändamålförinsamlatspersonuppgifter ettanvändabegränsas somatt

ändamål.andra
ändamålvisstförendastinsamlasfåruppgifterFöreskriften att

prsonuppgifterlämnaskyldighetermyndigheternas utinte attinskränker
9 §tryckfrihetsförordningen.enligt

möjligt.såÄndamålet snävtochdefinierassåledesskall somanges
närings-forskning,Ãndamålsbestämningar samhällsplanering,typenav

tillräckliga.intetillsynoch ärverksamhet
detförutsättningunderskeendast attändamål får nyabyteEtt av

Vilkabestämda.ursprungligenmed detförenligtändamålet an-är
ändamålvisst ärförinomfallervändningsområden ett enramensom

forskning.gällerdetbetydelsesärskild närtolkningsfråga. Frågan är av
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Där kan viss förändring forskningens inriktning förenlig meden av anses
det ursprungligen bestämda ändamålet. vilkenI mån så fallet blir bl.a.är
beroende vilken precisering ändamålet har gjorts och kunnatav av som

godtagbar.anses
När behandling personuppgifter inleds kan det många gångeren av

svårt förutse för vilka ändamål uppgifterna framtideniatt kanvara
behöva behandlas. Problemet blir särskilt påtagligt vid longitudinella
observationsstudier. Det viktigtär persondataansvarig innanatt en en
behandling inleds överväger vilka olika ändamålnoga som personupp-
gifterna kan komma behandlas för. l de fall det möjligt inhämtaatt är att
deltagarnas samtycke finns dock alltid möjligheten inleda heltatt en ny
behandling med ändamål.ett nytt

sexFör laglig behandling personuppgifter anför utredningenen av
alternativa grunder. De i lagen i lika många punkter. ll § De äranges

den enskilde har samtyckt till behandlingen,om
behandlingen behövs för fullgöra avtal med den enskildeom att ett

eller för på den enskildes begäran vidta förberedandeatt åtgärder
inför avtal,ett

behandlingen behövs för fullgöra åligganden följerom att som av
lag eller författning,annan

4. behandlingen behövs för skydda intressenom att ärsom av
väsentlig betydelse för den enskilde,

5. behandlingen behövs för utföra uppgift i det allmännasom att en
intresse eller i myndighetsutövning den persondataansvarigeav
eller någon till vilken uppgifterna lämnas ellerut,

6. behandlingen behövs för tillgodose allmänt intresseatt ellerom ett
intresse hos den persondataansvarige ellerett någon till vilken

uppgifterna lämnas under förutsättning detta intresse fårut, att
väga den enskildesän intresse uppgifternatyngreanses attav om

honom inte behandlas.

Personuppgifter får inte lämnas det finns anledningut, antaom att
uppgifterna skall behandlas i strid med datalagen. frågaI om personupp- -
gifter behandlas myndighet tillämpas i stället bestämmelsernasom av en
i sekretesslagen 1980 100.

Behandling personuppgifter för forsknings- eller statistikändarnålav
torde enligt utredningen tillåten grundval behandlingen ärattvara av
nödvändig såväl för utföra uppgift i det allmännas intresseatt 5en som
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enskildesdenänintresse vägerallmänttillgodose tyngreför att somatt
integritetsskydd 6.intresse av

underrättasdenneenskild skallfråninsamlaspersonuppgifterNår en
gäller§ Deförhållanden. 16olikaom

för,behandlasuppgifternaändamålde som
föreligger,uppgiftsskyldighetuppgiftsskyldigheten,förgrunden om

frivilligt,uppgiftslämnandet ärfallieller attannat
uppgifter,lämnaunderlåterhanför honomföljderna attom

skall lämnasuppgifternatill ut,vem
rättelse,ochtill insynrätten samt

persondataansvarige.på denoch adressnamn

behandlingförbehövssamtyckeenskildesden personupp-När aven
skalllämnassamtyckesamtycke. Innanuttryckligtskall detgifter ettvara

ändamålbehandlingensinformation etc.tillgängligfått delhahan omav
enskildedvs. denhandlande,konkludents.k.Passivitet eller att§12

tillräckligt.inteuppgifter,begärda ärlämnamedverkar attgenom
enskildeendast denbehandlasfårpersonuppgifterKänsliga om

särskiltdet finnsellersamtycke,informeradesittskriftligen lämnat om
bedömerDatalagsutredningen§behandlingen. 20föri författningstöd

särskilt på denförfattningar,sådanaåtskilligabehövasdet kommer attatt
be-också tagits indatalagen harföreslagnadenoffentliga sidan. I

samtycke kanenskildesdenpådär kravetfallnågrastämmelser om
följande.i detredovisasefterges. De

etnisktsådanahuvudsakligenuppgifterKänsliga är ras,som avser
övertygelse,filosofiskellerreligiösuppfattning,politiskursprung,

omdömenolika slagssexualliv, brotthälsotillstånd ellersjukdom, samt
20 §upplysningar.värderandeeller

organisato-tekniska ochlämpligavidtaskallpersondataansvarigeDen
behandlaspersonuppgifterskydda motåtgärder förriska somatt

förstörelse ellerotillåtenförlust,ellerförstörelseoavsiktlig annan
17 §insyn.otillåtenellerbehandlingotillåten mot

ändamålförbehövs delängrede integallrasPersonuppgifter skall när
allmänpersonuppgifter utgörgallringVidbehandlas.för vilka de somav

enskildesför denskyddskall dock intressetmyndigheterhandling hos av
uppgifterna,bevaraintressetpersonliga integritet t.ex.vägas attmot av

skallUtgångspunktenforskning.användning inom attför framtida vara
Ävenbetydelse.skall tillmätasintressenbåda slagende sammaav
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personuppgifter inte allmän handlingutgör får bevaras. Utgångs-som
punkten skall emellertid här uppgifterna skall gallrasatt de intenärvara
längre behövs för de ändamål för vilka de behandlas. Endast i ett par
särskilt angivna fall finns det möjlighet bevara uppgifter. Deatt deär om
kan ha historiskt intresse eller intresse föranses framtidavara av
forskning. I båda fallen krävs dessutom intresseavvägning utfalleratt en
till förmån för intresset de bevaras. 19 §attav

l den föreslagna datalagen har tagits några särskilda bestämmelser
behandling känsliga personuppgifter för forsknings-om och statistikän-av

damål. Enligt datalagsutredningen kan bestämmelserna ses som en
särskild registerlag för sådan behandling. De tillgodoseäven denavses
viktiga registerforskningen.

Behandling icke känsliga uppgifter för forsknings- och statistikända-av
mål följer de vanliga reglerna för behandling personuppgifter.av

Genom de särskilda bestämmelserna medges undantag från den ovan
refererade huvudregeln känsliga personuppgifter får behandlasatt endast

den enskilde skriftligen lämnat sitt samtycke eller behandlingenom har
stöd i författning. Känsliga uppgifter får således behandlas för forsknings-
eller statistikändamål denäven enskildes medgivande i följandeutan fall.
30 § De är

det skulle synnerligen kostsamt eller tidsödandeom vara att
inhämta samtycke,

2. den enskildes hälsotillstånd eller forsknings- ellerom statistikända-
målet sådantär begäran samtycke kanatt skada denen antasom
enskilde, eller

kontakt med den enskilde skulle förrycka undersökningensom en
resultat.

En ytterligare förutsättning för behandlingen är särskilda skälatt
föreligger med hänsyn till forsknings- eller statistikprojektets vikt,
behovet personuppgifter, säkerheten vid behandlingen uppgifternaav av
och den tid uppgifterna skall behandlas. Detta inskränker docksom inte
myndigheternas skyldigheter lämna personuppgifter enligtatt tryck-ut
frihetsförordningen.

Vidare ställs krav på information insamlingen och behandlingenatt om
personuppgifter skall lämnas bl.a. i tidning eller påav liknande sättannat

vid tidpunkter detnär inte förrycker de angivna särskilda förutsätt-
ningarna för uppgiftsinsamlingen. 31 §



199341SOU0Ch....folk-Reaktioner9 mot

övervägandenallmännaDatalagsutredningens oml0.3.5
ellerforsknings-förpersonuppgifterbehandling av

statistikändamäl

grundtilllagthardatalagsutredningenövervägandende allmännal som
förpersonuppgifterbehandlingi frågaställningstagandensina avför om

inledningsvis vissautredningenstatistikändamäl berörellerforsknings-
områdetrekommendationEuroparådetsmellanfinnsskillnader som

EG-direktiv.tillförslagetoch
personuppgifterallasikterekommendation somEuroparådets tar

mellaninteskillnad görsNågonstatistik.ellerforskningföranvänds
idäremotskillnad görssådanEnuppgifter.harmlösakänsliga och mera

uppgifterkänsligabehandlingdettaEnligt ärEG-direktiv.tillförslaget av
tillmed hänsyndessutomskallochsamtyckeenskildesmed dentillåten

författning.elleri lagmedgeskunnaintresseallmänt annanväsentligt
statistikellerforskninganvänds föruppgifterkänsligaickeFör som

bl.a.innebärDedirektixtförslaget. attireglernaallmännadegäller
enskilde hardenförutom närtillåten,personuppgifter ärbehandling av

uppgiftutföraförnödvändigbehandlingen är attsamtycke, ensittgett om
persondataan-denmyndighetsutövningiellerintresseallmännasi det av

be-Vidare ärlämnasuppgifternatill vilken ut.någonellersvarige
allmänintressetillgodoseförnödvändig ettdentillåten är atthandling om

vilkentillnågonellerpersondataansvarigedenintresse hoseller ett
intresse över.enskildesdå den taruppgifterna lämnas ut, utom

till EG-förslagetiregleringenföljavaltharDatalagsutretlningen att
behandlingövervägandensärskildaUtredningens avdirektiv. om

känsligaendastsåledesstatistikellerforskningförpersonuppgifter avser
enligt denskalluppgifterkänsligaickebehandlingenuppgifter. För av

allmännadegälladirektivförslaget,enligtliksomdatalagen,föreslagna
personuppgifter.behandlingförreglerna av

allmänhetIsåinteutredningenenligtemellertid stora.blirSkillnaderna
underlagetingå iuppgifterkänsligaeller nägraväl någontorde typer av

denibestämmelsernasärskildablir dedäochforskningsprojektför ett
förockså inomliggerDessatillämpliga.föreslagna lagen ramen

skulleendastforskningenrekommendation. OmEuroparådets avse
hanteringreglernatorde de allmännauppgifterharmlösa personavom

skydd.tillräckligtfulltlagförslagetnuppgifter i ettge
frågornågra ärvidarebehandlar närmareDatalagsutredningen som av

personuppgifterkänsligabehandlinggällerbetydelse detsärskild när av
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för forsknings- eller statistikändamål. De gäller främst kravet på
informerat samtycke och undantag från detta, bl.a. i samband med s.k.
registerforskning. Utredningen hänvisar i detta sammanhang bl.a. till sina
i tidigare betänkanden redovisade uppfattningar och synpunkter som
framförts i ,remissbehandling dessa.av

Informerat samtycke

Datalagsutredningen slår fast utgångspunkten detnär gäller behandlingatt
personuppgifter för forskningsv eller statistikändamål skall deav attvara

enskilda berördaär har lämnat informerat samtycke till be-som ett
handlingen. Det utgångspunktär i Europarådetssamma som ges
rekommendation pá detta område.

Med informerat samtycke förstås den enskilde i förväg fått delatt av
tillgänglig information bl.a. behandlingens ändamål och vilkaom
personuppgifter eller slag personuppgifter det gäller och därefterav
frivilligt lämnar begärda uppgifter eller medger de inhämtas frånatt
någon källa.annan

Utredningen konstaterar principen informerat samtycke,att om som
inbegriper krav på både information och samtycke, också ligger i linje
med vad i förslaget till EG-direktiv. l detta har kravet på in-som anges
formation framhållits i särskild bestämmelser Utredningen har tagit inen

motsvarande bestämmelse i den föreslagna datalagen.en

Undantag från kravet på informerat samtycke

Allmänt

Utredningen diskuterar de undantag från kravet informerat samtycke
medges i Europarâdets rekommendation och anför bl.a. följande.som

Enligt Europarådets rekommendation endast undantag frånettges
kravet informerat samtycke. Det gäller i det fall samtycke har
lämnats för inhämtande uppgifter för visst forskningsändamâlettav
och uppgifterna därefter önskas användas för forskningsändamâlett

påtagligt skiljer sig från det ursprungliga projektets syfte ellersom
.Enligt rekommendationen får den ursprungligennatur. gjorda

registreringen användas också i det fallet utan att nyttsenare
samtycke inhämtas, det skulle sig opraktiskt med hänsyn tillteom
tidsåtgång eller det antalet berörs informeratstora attpersoner som
samtycke inhämtas och skyddsbestämmelse för dessa fallom anges
i lag.
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föreskrifterinnebärlawlaguttrycket attAnvändningen somav
Datain-exempelvisellerförordningiregeringenmeddelas avenav

rekommendatio-uppfyllerocksålagbemyndigande iefterspektionen
gjortskommentardenmeddelade i lag. lpåkrav somatt varanens

sidaEuroparådetsfrånrekommendationen atttillanslutning anges,i
fallför deställasbörföreskriftervillkor eller som nude uppsom

enskildesför denskyddgradlikvärdigsäkerställabörnämnts aven
integritet

tidigaresinafram till ikommitharutredningenvadmedlikhetl
denundvaras inomsamtycke kunnabordeställningstaganden ram

användningvidEuroparådsrekommenationen personupp-avanger
EG-direktivtillFörslagetforskningsändamål.förgifter nyttett
möjlighetenbegränsarföreskriftocksåemellertidinnehåller somen

ändamål skallföljerartikel 6.l.bändamål. ettAv att angesbytaatt
endastlagligtändamål ärbyteochsamlas inuppgifterinnan ettatt av

bestämdautsprungligenmed detförenligtdetutsträckning äri den
förinomfalleranvändingsområden ettVilkaändamålet. ramensom

9 §6.l.bArtikeltolkningsfråga. motsvarasändamålvisst är aven
till datalag.förslageti

förEuroparådsrekommendationeniställsförutsättningarDe uppsom
personuppgifterna skallsituationendenändamål gällerbyte attav

sig frånskiljerpåtagligtforskningsändamålanvändas för ett nytt som
different insubstantiallysyfte ellerursprungliga projektetsdet natur

villrekommendationenbegränsningarobjects. Deits somnature or
regleringuppnåvällikakanåstadkomma somgenom enman
ändamål ärdirektivförslaget. Byte6.l.b iartikel avmotsvarar

medförenligtändamåletdet ärbaratillåtetartikelnenligt den nyaom
därför allmännademening börutredningensEnligtursprungliga.det

§ gällaändamål 9datalag bytetillförslagetbestämmelserna i om av
forskningsområdet.även

forsk-föruppgifternautnyttjaönskar nyttden ettåliggerDet som
uppfyllda,samtyckeför ärvillkorentillningsåndamål omattatt se

uppgifterna.ursprungligadeinhämtandetansvarig förvaritdenne av
degivetvisböraktualiserasundantagsfalletundvikaFör attatt
sintillfrågastillfälletvid förstaredanenskilda berörs omsom

i fråga.kommakan förutsesforskningssyftendeinställning till som
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Registerforskning

frågaI krav informerat samtycke och undantag från detta närom
personuppgifter hämtas befintliga register 0.d. anför datalagsutred-ur
ningen följande.

Vid såväl forskning insamling uppgifter för enbart statistiskasom av
ändamål förekommer det information den enskilde hämtasatt om ur
redan befintliga datasamligar sk. registerforskning. Som många
remissinstanser påpekat framsteghar de skett inte minst inomsom
sjukvård och förebyggande folkhälsoarbete till inte oväsentlig del
baserats uppgifter frän olika datasamlingar och arkiv.typer av
Behovet sådana uppgifter ökar också kraftigt, beroende både påav

frågeställningar t.ex. gällande hälso- och sjukvårdens effektivi-nya
ochtet allt bättre vetenskapliga instrument t.ex. beträffande

epidemiologisk metodik. Kunskapsuppbyggnaden har ägt underrum
lång tid i många länder. Den nordiska och kanske särskilt den
svenska forskningen har haft internationellt framträdande position,en
baserad på lång tradition befolkningsregister och åtföljandeen av
kompetensuppbyggnad. l Sverige underlättas forskningen också av
bestämmelserna handlingsoffentlighet för uppgifter hos myndig-om
heter. Vidare bidrar den utbredda användningen av personnummer
till personuppgiftergöra lätt tillgängliga här.att mera

Några remissinstanser har individuellt informeratansett att
samtycke i princip inte bör krävas vid utnyttjandet uppgifter frånav
befintliga datasamlingar. Utredningen delar inte denna uppfattning

informerat samtycke bör gällautan huvudregelatt ocksåanser som
vid registerforskning. I likhet med Datainspektionen kan utredningen
inte någon principiell skillnad mellan det fall uppgifter samlasse att
in från enskilda och det fall uppgifter hämtas från befintliga datasam-
lingar detnär gäller från integritetsskyddssynpunkt bestämma iatt
vad mån samtycke skall få undvaras. Aven informerat samtyckeom
således bör gälla huvudregel bör vissa undantag kunna göras.som

Aven rekommendationens utgångspunkter, vid sidanom en av av
betona värdet forskning, behandlingatt är personuppgifterattav av

för forskningsn och statistikändamâl enligt huvudregeln förutsätter
informerat samtycke, framgår det kravet sådant samtycke äratt

endast för de fall då den enskilde själv lämnar informationen.avsett
De situationer då uppgifterna såsom vid registerforskning hämtas från

håll inte direktär reglerade i rekommendationensannat bestämmel-
Den möjlighet till undantag rekommendationen uttryckligenser. som

medger vid utlämnande personuppgifter för forskningssyfteav
i och för sigutsäger ingenting efterföljande behandling förom en

ändamål. I enlighet med sina tidigare ställningstagandensamma anser
dock utredningen rimlig tolkning rekommendationensatt en av
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efterföljandedenävendeli denna attbestämmelser varasynes
förpersonuppgifternabehandlingi formanvändningen avnyenav

tolkningsådanomfattas. Enstatistikändamålellerforsknings-
bestämmelsenaktuellatill denförarbetenastöd i menförfaller ha

användningtillåtenrekommendationenföreskrift ii enäven omen
befolkningsregisterpersonuppgiftersamtyckeföregående uravutan

ifrågasatthellerremissinstans harIngenurvalsundersökningar.för
rekommendationenslinje medväl iockså liggertolkning,denna som

Datainspektionen harbehov.forskningensockså beaktasyfte att
invändningnågonharinte emotinspektionenanförtuttryckligen att

tolkningenfrågaigjortutredningenöverväganden avde omsom
rekommendationen.

utlämnandetillföreliggerintesamtycke personupp-månden avI
tillförarbetenaiuttalandenenligtforskningssyfte krävsförgifter

finnsinhemsk lagdet idel docki dennarekommendationen att
förriskenochdatasäkerhettillhänsyndärbestämmelser,intagna

forsk-till viktenhänsynbeaktade jämtefinnsintegritetsintrång av
data.identiñerbaraoch behovetningsprojektet av

regeringenförståsocksåframgått,redantorde,lagMed avsom
Datainspketionenföreskrifterdeochförordningarmeddelade som

kravRekommendationensmeddela.hardelegation rättefter att
förvägifrågadetuppfyllt, ärnämligentordelagform omomvara

myndighets-frånskillnadtillkaraktär,generellmeddelade normer av
fall.enskildabeslut i

bibehållandesamtyckeinformerat ettfrån kravetDet somavsteg
såledesbörinnebäromfattningnuvaranderegisterforskningen iav

före-regleringallmänförinom genomkunna enramenrymmas
tillsynssystem,framtidai attforskningsfrågoma utanskrifter ettav

området.påEuroparådsrekommendationenkonflikt medikomma
knytadatalag börtillförslagetin ibörbestämmelse anDen tassom
känsligainnebäraochrekommendation attEuroparådetsdirekt till

statistikändamâlellerforsknings-förbehandlasfårpersonuppgifter
skäl föreliggersärskildamedgivande,enskildesdenäven omutan

behovetvikt,statistikprojektetsellerforsknings-till avmed hänsyn
och denuppgifternaanvändningenvidsäkerhetenpersonuppgifter, av

skall bevaras.uppgifternatid som
personuppgifterbehandlafåförförutsättningar utandeUtöver att

rekommenda-Europarådetsföljermedgivandeenskildesden avsom
ställnigstagandentidigareutredningensmedenlighetbör, i somtion

innefatta debestämmelsensig bakom,ställtremissinstanserflertalet
nuvarandeDatainspektionenshuvudsak följeribegränsningar avsom
föreligga,måstesituationerföljandenågoninnebärpraxis. Det att av

nämligen att
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ellerdet skulle synnerligen kostsamt tidsödande in-attvara
hämta samtycke,

2. den enskildes hälsotillstånd eller forsknings- eller statistik-
ändamålet sådant begäran samtycke kanär att antasen om
skada den enskilde, eller

kontakt med den enskilde skulle förrycka undersökningensen
resultat.

Frågan forskningsprojekts vikt får bedömas bakgrundett motom av
det allmänna kravet på syftet med behandlingen skallatt vara
behandling för forskningsändamål, det gäller register-oavsett om
forskning eller uppgifternaverksamhet där inhämtas direkt frånen
den skall registreras.som

Vid bedömning frågan forskningsprojekts vikt måsteetten av om
krävas projektets vetenskapliga inriktning har samhälleligt elleratt ett
allmänt intresse. Genom detta krav kan alltså inte forskning av
perifert slag komma i fråga. ankommer i första handDet på den som

behandla personuppgifter för forsknings- eller statistikända-attavser
mål bedöma projektet har samhälleligt eller allmäntatt ettom
intresse. I detta sammanhang torde viss vägledning kunna stå att
finna i hur projektet finansieras. betydelse ocksåAv projektetär om
har godkänts forskningsetisk kommitté. I tveksamma fall börav en
samråd med företrädare för forskningsråden.äga t.ex.rum

framgåttSom ifrågasätter Datainspektionen inte enligt gällande
praxis vid sin prövning det behov för inrättande ettsom anges av
forskningsregister. framtidal tillsynssystem det emellertidärett
ofrånkomligt Datainspektionen i samband med granskningatt en av

anmälan eller vid inspektion kan komma bedömaatt etten en
forskningsprojekts vikt. innebär förändringDetta alltså i för-en
hållande till vad gäller i dag. Datainspektionen har sökaattsom
motsvarande vägledning vid bedömning forskningsprojketsetten av
vikt den behandla personuppgifter för forsknings-attsom som avser
eller statistikändamål. gäller fråganNär det forskningsprojektsettom
vikt hänvisas i övrigt till följande avsnitt behandlingom av perso-
nuppgifter för forskningsändamál.

de fallI undantag kan från kravet på samtyckegöras grundsom
det skulle synnerligen kostsamt eller tidsödande inhämtaattav vara

ellersamtycke, den enskildes hälsotillstånd eller forsknings- elleratt
statistikändarnålet sådant begäranär samtycke kanatt antasen om
skada den enskilde, bör enligt utredningens mening krävas att
uppgifterna fårinte behandlas förrän information forsknings- ellerom
statistikprojektet lämnats i tidning med spridningsområdeetten som
omfattar dem berörs projektet eller liknande sätt,annatsom av
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personuppgifter skerinsamling utananslag. När avt.ex. genom
förryckaskulleenskildedenmedkontaktfallsamtycke i de en

får ske, denbehandlingfortsattinnanbör,resultatundersökningens
samtyckedeninformationprinciperhålla ienskilde varssomsamma

fallennämndade härockså i allabörinformationenefterfrågas. Av
delta iinte villhananmälaharenskildeden rätt attframgå attatt

personuppgifternaberördabör deanmälansådanGörsprojektet. en
informations- ochförordadefallettredjeför detutplånas. Den

Europarâds-imed vad sägsöverensstrykningsrätten stämmer som
strykningsrättochinformationBestämmelserrekommendationen. om

datalag.förslaget tillin ibörharvadmedi enlighet tassagtssom nu
etiska principerutifrånintedetmeningutredingens ärEnligt

intryckformerunderbedrivsforskningacceptabelt avgersomatt
möjlighetberördadeinformationen atthemlighetsmakeri. Genom ges

tillutnyttja sin rättdärigenomkanochbehandlingenfå vetskap om
fall sinförekommande rättoch idatalag atttillförslaget25 §insyn

statistikprojektet.ellerforsknings-imedverkanvägra

forskningsändamålBestämning av

anförforskningsändamålskall ut-utgöravadfrågaI ansessomom
följande.redningen

ställningstagandentidigarei sinaframförtocksåutredningenSom
huvudbehandling överhuruvidaövergripande frågan tagetdenfâr en

tillhänsynfrämst medkoppling avgörasvetenskaplighar vemen
ikan kommakriterierandrapersondataansvarig, ävenär mensom

såsominstitutioneretableradebedrivs vidverksamhetfråga. Den som
forskningsinstitut hörstatligaochhögskoleenhetemastaligade

hälso-bedrivas inomforskning kandenhit, liksomsjälvfallet som
vidlandstingsektorn,kommunalai densjukvården t.ex.och av

forskningsin-privatainrättningar. Avenoch andraklinikersjukhus,
forsk-kvalificeradedemtillräknasstitutioner bör somansessom

vetenskapligadenbetvivlaanledningsaknasdetningsorgan, attom
frågorfall kantveksammaverksamheten. Iinriktningen omav

projektansva-hos denbakgrundenvetenskapligadenfinansiering och
bedömningbetydelse förforskaren hauppgivneellerrige enarmars

sambandifall,tveksammabör iDatainspektionenhärvidlag. t.ex.
ocksåinspektion,videlleranmälangranskningmed enav en

omrâdet.finnsforskningsorganetablerademed desamråda som
precisera ochviktenpåtalatharremissinstanserNågra attav

ocksåGivetvis skulle detforskningsregister.begreppetavgränsa
gång för allafördelarklaramening haenligt utredningens man enom

forskningändamål.förbehandlingmedvaddefinierakunde avsessom
persondataan-möjligtdettaemellertid inteUtredningen utansomser
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svariga och Datainspektionen får i det enskilda fallet dengöra
avgränsning följer utredningens överväganden. l sittsom av
remissyttrande har Datainspektionen framfört det bör klarasatt ut
huruvida samhällsplanerade verksamheter liknar forsknings-som
verksamhet någon mån bör omfattas särreglerna i datalagav en ny

forskning. Utredningen emellertid inte sådanaom verksam-attanser
heter bör omfattas särreglerna i den datalagen forskningav nya om
och statistikframställning.

Utlämnande personuppgifterav

Med anknytning till frågorna vissa undantag från kravet på informeratom
samtycke diskuterar datalagsutredningen förutsättningar för utlämnande

personuppgifter används för forsknings-av eller statistikändamål.som
Utredningen anför här följande.

Utlämnande personuppgifter regleras generellt i allmän be-av en
stämmelse i förslaget till datalag ll §. Detta följer denattav
föreslagna definitionen begreppet behandling 3 § förslaget tillav
datalag innefattaräven utlämnande. När det gäller utlämnande av
personuppgifter används för forsknings- eller statistikändamålsom

deutgör bestämmelser följer övervägandena i förevarandesom av
avsnitt specialbestämmelser i förhållande till den allmänna be-
stämmelsen. Det innebär personuppgifter får lämnasatt såvidaut,
inte sekretess föreligger, den enskilde samtycker ellerom om
särskilda skäl föreligger med hänsyn bl.a. till forskningsprojektsett
vikt och behovet personuppgifter.av

En forskningsmyndighet skall givetvis också kunna lämna ut perso-
nuppgifter myndigheten skyldigär lämna uppgifterna tillom att ut en
enskild på grund bestämmelserna i tryckfrihetsförordningenav om
allmänna handlingars offentlighet. Bestämmelsen i 30 § tredje stycket
förslaget till datalag sådant utlämnande. När det gälleravser
forskningsverksamhet har Forskningsetiska utredningen uttalat att
sådan verksamhet har påtagliga likheter med ärende under behandling
eller med pågående utredningsarbete. Forskningsetiska utredningen
ansåg därför tryckfrihetsförordningens bestämmelseratt borde kunna
tolkas analogivis så de förelåg överensstämmelse.att

Enligt Datalagsutredningens mening det inteär möjligt att utan
vidare sådangöra analogitolkning. Forskningsverksamhet skiljeren
sig i flera hänseenden från traditionell ärendehandläggning. I många
fall läggs olika delrapporter framt.ex. i forskningsprojekt.typer av
Givetvis delrapporternaär upprättade i tryckfrihetsför-att anse som
ordningens mening och därmedär allmänna handlingar. Dessutom
förefaller det orimligt inte behandlingar i longitudinella forsk-om
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hand-allmännaoch bliupprättadeskulle räknasningsprojekt som
decennier.flerakanskeefteravslutatsharprojektetförränlingar

EG-direktivtillförslagetFörhållande till

hurbedömningsindatalagsutredningen avredovisarAvslutningsvis
samtyckeinformerat samtpåkravet omfrånundantagförslagen om

EG-direktiv.tillförslagettillsigförhålleruppgifterulänmande av
följande.anförUtredningen

frånundantagvissautredningenföreslår attframgåttSom ovan
detdatalagen näri deninskallsamtyckeinformerat tas nyakravet

ellerforsknings-förpersonuppgifterkänsligabehandlinggäller av
Europaråds-deninomliggerUndantagenstatistikändamål. somram

föreliggerdetfall därUndantagenrekommendationen avseranger.
vikt,statistikprojektetsellerforsknings-tillmed hänsynskälsärskilda

användningenvidsäkerhetenpersonuppgifter, avbehovet av
användas.skalluppgifternatidoch denuppgifterna som

undantagsbestämmelserdessahuruppkommer ärfrågaEn som
framgått ärSomEG-direktiv.till enförslagettillsigförhåller

sker i över-denlaglig barapersonuppgifterbehandling omav
behandlingförreglernagrundläggandede avmedensstämmelse

Vadstycket.första5art.kapitelifinnspersonuppgifter som
ibestämmelsernaförinomfår göra,medlemsstaterna ramen

vilkaunderomständigheterdeprecistkapitel II, är angeatt mera
Istycket.andra5ske art.fårpersonuppgifterbehandling av

ske inommåstealltidpreciseringarsådanaframhållskommentaren att
dethindrafårintedeochkapitelibestämmelserna attförramen

EG-området.inominformationflödetfria av
förbjuda be-medlemsstaternaskall8artikelihuvudregelnEnligt

tillåtadockfårMedlemsstaternauppgifter.känsligahandling av
allmännaviktigasamtycke,vidförutombehandling,sådan om

författningelleri lagregleringhärförtalar annanintressen genom en
uppgifterslagvilkaskallreglering somsådan8.3. En avart. ange
ochfår lämnasuppgiftersådana ut somtill vembehandlas,får vem

säkerhetsskydd.lämpligtpersondataansvarig samtfår vara
statistikverk-ochforsknings-utvecklat utgörutredningenSom ovan

olikainomkunskapsutvecklingentillbidragväsentligasamhetema
intresse. Dettaallmäntdärförochsamhället är stortområden i av

Behandlingenremissinstanser.flertaletdetocksåframhålls storaav
därförtordestatistikändamålellerforsknings-personuppgifter förav

artikel 8.3.italasdetintresseviktigt allmäntsådant omsomettvara
artikelnberördaenligt denförutsättningarna varatordeövrigtiAven

möjligtdock intedetoffentlighetsprincipen ärgrunduppfyllda. På av
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nännare till uppgifter får lämnasatt Kravet på lämpligaange ut.vem
skyddsbestämmelser får tillgodosett de allmännaanses genom
bestämmelser säkerhet finns i 17 och 18 förslaget tillom som
datalag.

detI föregående har berörts hur utreningens förslag förhåller sig
till artikel 6.l.b i direktivförslaget bl.a. reglerar bytesom av
ändamål.

Av det sagda framgår utredningens förslag till lagregleradeatt
undantag från kravet informerat samtycke, detnär gäller be-
handling känsliga personuppgifter för forsknings- eler statistikän-av
damål, ligger inom för förslaget till EG-direktiv. Myndig-ramen
heters skyldigheter lämna personuppgifter enligt tryckfrihetsför-att ut
ordningen går dock längre följerän direktivförslaget ochsom av
bestämmelsen i 30 § andra stycket förslaget till datalag. Som tidigare

har därförnämnts särskilt undantag för utlämnandeett enligt
tryckfrihetsförordningen gjorts i 30§ tredje stycket förslaget till
datalag.

10.3.6 Kommissionens sammanfattande bedömning

Kommissionen konstaterar de internationella regelverkenatt tre utgör
sammanställningar principer för sin praktiska tillämpningav som
förutsätter nationell lagstiftning. Principema ställer i flera avseenden krav
på ingående rättslig reglering inriktning, hantering och lagringen av av
personuppgifter. Genom lagstiftning eller utformning allmännaav
föreskrifter i övrigt skall eller kan regleras sådant ändamål medsom
behandlig personuppgifter, skyldighet lämna uppgifter, undantagav att
från krav på informerat samtycke, sambearbetning register utläm-av
nande uppgifter till tredje registerforskningman, undantag frånav krav
på samtycke och utformning säkerhetsåtgärder.av

Principema enligt kommissionens bedömning inte innebära någotsynes
hinder för folk- och bostadsräkningar sig i den hittills tillämpadevare
formen med kombination särskilt inhämtade uppgifter och uppgifteren av
från tillgängliga register eller i helt registerbaserad form. Kravenen
rättslig reglering tillgodoses väsentligen lagen 1989329genom om
FoB 90 och dess tidigare och eventuellt framtida motsvarigheter,
datalagen 1973289, sekretesslagen 1980100 och Datainspektionens
föreskrifter och praxis. Om EG-direktiv och till dettaett anpassaden ny
datalag i Sverige blir tillämpliga enligt föreliggande förslag torde dock
vissa kompletteringar och preciseringar bli nödvändriga bl.a. i fråga om
ändarnålsbestämningar och sambearbetningar register, framför alltav
sådana med känsliga uppgifter för forskningsändamâl.
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85FoBmellanöverensstämmelsenfrågorerinraskanHär att omom
europeiskadenkonvention prövatsEuroparådetsochFoB 90och av

kap. 5tidigareSomrättigheterna.mänskligadeförkommissionen
klagomål från1992junibeslut ii tvåkommissionenavvisadenämnts

skyldigbeslutenkonstaterade iKommissionen attmedborgare.svenska
klagandesi de rättintrångutgjordesigoch föridelta i FoB ettheten att

lagligenemellertidIntrångetfamiljelivet.ochprivat-skydd förtill var
ekonomiskalandetssyfte,legitimtförföretagitshadegrundat och ett

vidareframhöllKommissionen atthälsan.förskyddetvälstånd och
dessasamhälle fördemokratisktinödvändigmåste ettFoBen anses

artikeli dessföreskriverkonventionenändamål sätt som

slutsatserKommissionens10.4

harfrägeblanketterenskildafrånuppgifterInhämtandet genomav
minskandefördyratsochförsvåratsrad FoBarisuccessivt engenomen

lämnapåminnelservarje falli etc.medborgarnabenägenhet hos utanatt
uppgifter.begärda

uppgifterlämnabenägenhetenminskandedengrund för attväsentligEn
En ärintegriteten.personligadenintrång iotillbörliga annanförär oro

onödigFoBzar ärerhållsinformationdenuppfattningar genomatt som
regelmässigt iaktualiserasfrågorDessaerhållas sätt.och kan annat

inteUtvecklingen harvarje FoB.medsambandidebattenallmännaden
integritetsskyddökatföråtgärder samtolikabrytaskunnat genom
behovet FoBar.förförståelseför bättreochdettainformation avom

statistikensförsämrasuppgifterbortfallomfattandeVid avett mera
belysamöjligheterdessavseendei attsärskiltgällerkvalitet. Det

befolkningen.småförochområdensmåförhållanden i avgrupper
varjeibli svårtkanframtidendet i attrisk förinnebärUtvecklingen att

tillfredsställandeFoB-statistikbyggakostnadertill rimligafall aven
frâgeblanketter.särskildainhämtasuppgifterkvalitet som

personuppgifterbehandlingförregelverkeninternationellaDe av -
databe-automatiskvidenskildaskydd förkonvention tillEuroparådets

rörande skyddrekommendationrådetsochpersonuppgifterhandling av
statistik EG-förellerforskningvidanvänds samtpersonuppgiftför som

enskilda vidförskyddangåendedirektivtillförslagkommissionens
betydelse förprinciperallapersonuppgifterbehandling avangerav -

någotemellertid intePrincipema utgörFoBar.bl.a.utformning av
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absolut hinder för genomförande FoBzar hittillsvarande inriktningav av
och omfattning. De kan dock innebära vissa krav vidgad rättsligen
reglering dessa.av

Användning och behov FoB-information förekommer för såvälav
planeringsändamâl olika slag forskning för allmän in-samtsom av
formation och underlag för samhällsdebatt.

Behoven för planeringsändamål och därmed kraven på omfattning och
utformning statistiken och dess underlag varierar mellan olikaav
användare centrala statliga regionala statliga och kommunalaorgan,-

och kommuner olika storlek. I användningen ochorgan stort settav synes
behoven FoB-statistiken för planeringsändamäl ha minskatav genom
tillkomsten andra och aktuellare slag statistik och ävenav av genom
ändrade förutsättningar för planering på grund samhällsutvecklingen.av
De ochstörsta behovenangelägna statistik hittillsvarandemest av en av
inrikting och omfattning föreligga i kommuner.storasynes nu

Behoven FoB-information för forskning kan inte sättav samma
hänföras till bestämda användningar och användare. Statistiken och de till
grund för denna liggande uppgifterna kunskapskällautgör kanen som
utnyttjas för inte förutsägningsbaranärmare ändamål och behov. Allmänt

innebär förändringar statistikensett och dess underlag i såvälav -
begränsande vidgande riktning motsvarande förändringarsom av-
förutsättningarna för olika slag forskning. De kan dock svårligenav
preciseras eller knytas till vissa bestämda användare.

För användning och behov FoB-statistiken för allmän informationav
och underlag för samhällsdebatt gäller motsvarande försom som
forskning.

De främst kommunala behoven statistik för planeringsändamâlav som
endast kan tillgodoses FoBzar gäller huvudsakligen hushållnu ochgenom

boende. Forskningens motsvarande behov har i första hand gällt
yrkesuppgifter för olika slag medicinsk forskning. En utvecklingav mot
ökad användning uppgifteräven hushåll och boende i medicinsk,av om
social och sarnhällsventeskaplig forskning kan dock skönjas.

Överväganden förekomst och utformning FoBar i framtiden börom av
grundas bedömningar och ställningstaganden tillav

angelägenheten i eller mindrestörre omfattning tillgodoseatt deav-
behov FoB-information föreligger,av som
möjligheterna ersättningar för F0Bar tillfredställandeatt genom-
tillgodose behoven,
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behoventillgodoseekonomisktochpraktisktförutsättningarna att-
ellerformmodifieradhittillsvarande ellerFoBzar genomavgenom

för dem.ersättningar
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ll Alternativ till traditionella folk- och

bostadsräkningar

11.1 Tidigare utredningar och utvecklingen därefter

Alternativ till traditionella formFoBar i FoB-statistik heltav som
grundas på uppgifter befintliga register har tidigare behandlats SCBur av

regeringens uppdrag i den s.k. Fobalt-utredningen och kommissio-av
för 1985 års folk och bostadsräkning FoB 85-kommissionen.nen

Fobalt-utredningen föreslog i SCB januari 1983 Nyarapporten
metoder för folk och bostadsräkningar för framtida FoBzar skulleatt
användas eller utbyggda register sysselsättningöver och pendling,nya
hushåll och bostadsbyggnader, yrken och utbildning. Sysselsätt-samt
nings- och pendlingsregistret skulle grundas arbetsgivarnas kontrol-
luppgifter för anställda och det centrala företagsregistret. Hushålls- och
bostadsregister skulle byggas grundval uppgifter in-upp av som
hämtades på frâgeblanketter i begränsad FoB 85.en

För lösning pá längre sikt skulle företas utredning inrättandeen en om
byggnadsr och lägenhetsregister och folkbokföringett lägenheter.av

Yrkesregistret skulle grundas på uppgifter lämnades inkomstan-som
målningarna till sjukförsäkringssystemet. Utbildningsregistret skulle
skapas sambearbetning de individregister används för dengenom av som
löpande utbildningsstatistiken.

Från de olika registren skulle framställas statistik med varierande
frekvens för de olika områdena. femteVart är skulle registeruppgiftema
ställas till sammanhållen databas i princip skullesamman en som svara

de traditionella FoBama.mot
Fobalt-förslaget häftig kritikmötte främst inriktades attsom

datatekniken används för kontrollera medborgarna ochatt sambe-att
arbetningar administrativa register skulle underlätta sådana kontroller.av .Regeringen beslutade inte låta genomföra förslaget.att FoB 85 skulle

liknande utformning FoB 80.en som
Det föreslagna sysselsättnings- och pendlingsregistret och utbildnings

registret har sedermera införts.
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Folk-198843SOUbetänkandetkonstaterade i85-k0mmissi0nenFoB
skulleFoBarregisterbaseradeheltframtidenibostadsräkningaroch att

medbyggnadsregisterochyrkesregistertill etttillgångförutsätta ett
lägenheter.sker påfolkbokföringlägenhetsuppgifter attsamt

utgickdettaför tillkomstenförutsättningarnabedömningarsina avI av
börinteregisteradministrativtuppfattningenfrånkommissionen ettatt

förtalarskälandrade ettUtöverstatistiska skäl. somupprättas av
in.synpunktstatistisk vägasfördelarnadockregister böradministrativt ur

kunde kommaför FoBanvändas attkunnaskulleyrkesregisterEtt som
förutvecklades90FASdatasystemettillgängligt inomfinnas som

skullebehov. Detdesstillgodoseförsjukförsäkringssystemet att egna
95.FoBtid förföreligga ikunna en

lägenhetsregisterupprätthållaochinrättaför ettFörutsättningarna att
tekniska hän-ochpraktiskaigoda85-kommissionenFoBenligtvar

i vilkenbetydelsedetsynpunkterprincipiellaFrånseenden. mera avvar
andratillgodoseförtillkommakundelägenhetsregister attmån ett

ändamål FoB.en
skullelägenhetsuppgiftermedbyggnadsregistertillTillgång ett

undanröjaochändamålför flerauppgifterinsamlingenunderlätta av
bordeuppgifter, vilketsåväl lämnarefördubbelarbete mottagare avsom

statligagälldeDetverksamheterna.olikadeinombesparingartillleda
länsbostadsnämndemaBostadsverket,ochPlanverketverksamheter hos

Kommunernafastighetstaxeringen.förenergiverkoch Statens samt
bygglovsverk-i bl.a.byggnaderochfastigheterinformationanvände om

administrationförvaltning,tekniskfastighetsförvaltning,samhet, av
enskilda sektorndenInomplaneringsverksamhet.bostadsbidrag och

kreditin-försäkringsbolag ochbl.a.byggnadsuppgifter hosanvändes
bostadsmarknaden.påintresseorganisationerrättningar samt

kunna85-kommissionenenligt FoBskullelägenheterFolkbokföring
folkbokföringskom-års1983folkbokföringen.fördirekt intressevara av

detanförtallmäntadress1988 10 Rätt attSOUbetänkandethade imitté
folkbokför-förbättraskullelägenhetfolkbokföringkunde attantas

förtillfolkbokföringskontrollenunderlättatillförlitlighet ochingens gagn
Enligtbidragsförhållanden.ochbeskattningsbl.a.kartläggande av

liggaekonomiska vinstentorde dock denfolkbokföringskommittén största
inhämtasuppgifterområdesamhällsplaneringensinom att somgenom

register.aktuellafrånkunde erhållasFoBgenom
sjukför-uppgifter inomfrånskapasyrkesregister kanFrågan ettom

FoB-statistikframställning ärutnyttjas föroch kansäkringssystemet av
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ännu inte löst. FAS 90-systemet kommer inte genomföras i tidigareatt
föreslagen utformning. l budgetpropositionen 1993 prop. 1992932100
bil. 6 har föredraganden anmält ytterligare utredningar har företagitsatt
med inriktning på lokalt ADB-stöd inom socialförsäkringsområdet.ett
Föredraganden har vidare meddelat sin avsikt inom kort föreslåatt
regeringen till riksdagen lägga fram proposition decentralise-att en om
ring registerhanteringen inom sjukförsäkringen till lokal nivå. Dettaav
kommer bl.a. omfatta strikt lagreglering i fråga vilka uppgifteratt en om

får finnas i registren och avgränsning tillåtna användningsom-som av
råden tydliga för i vilkengränser utsträckning ochsamt under vilka
former information får bearbetas och lämnas ADB-medium.ut

Till grund för FoB 85-kommissionens bedömning förutsättningarnaav
för inrätta lägenhetsregister låg bl.a. Centralnämndenatt ett föratt
fastighetsdata CFD år 1985 hade lagt fram förslag till regeringenett att

byggnadsregister skulleett Ett sådant registerupprättas. höll också att
läggas efter frivilliga överenskommelser med intresserade kommuner.upp

lägenhetsregisterEtt skulle tekniskt möjligt tillskapa grundvalattvara
byggnadsregistret. Det skulle dock kräva insatser för utredning,av stora

utveckling och administration.
CFD har sedermera fått i uppdrag dels vidareutveckla förslaget, delsatt

bedriva viss försöksverksamhet. På grundval denna bearbetning harav
CFD avlänmat 19911 med förslag införanderapporten ettom av
basregister för byggnader. Rapporten har remissbehandlats.

Med anledning det allmänt positiva remissutfallet och intresse frånav
Riksskatteverket kunna utnyttja registret i fastighetstaxeringenatt har
frågan forcerad uppläggning registret tagits CFD harom en av upp.
redovisat förslag med denna inriktning i sin särskildaett införrapport
anslagsframställningen 1992. Förslaget har utformats för att motsvara
kraven från fastighetstaxeringen med inriktning den allmänna
småhustaxeringen 1996, AFT 96.

I budgetpropositionen 1993 prop. 1992932100 bil. 15 har före-
draganden anmält förslaget byggnadsregister och anfört CFDettom att
i samverkan med kommunerna redan under budgetåret 199293 bör kunna
inleda genomförandet register byggnader.över Något byggnadsettav
register bör dock inte i full drift förrän fastighetsdatasystemet hartas
erhållit författningsmässig reglering. arbeteEtt med utarbetaen ny att en
registerlag för fastighetsdatasystemet har inletts inom Justitiedepartemen-

Det kan inte slutföras förräntet. Datalagsutredningen har lämnat sitt
slutbetänkande. Verksamheten vid CFD bör bedrivas med sikte på att
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denliksom1991481folkbokföringslagengällande avserDen nu
Ilägenhet.påoch intefastighetpåfolkbokföringendastlagentidigare

bostads-uppgiftbörflyttningsanmälanidock om28 §lagens attanges
deninnehållaflerfamiljshusilägenhetpostadresseller avser ensom

32 §lanvänder.fastighetsägaren angeslägenhetenförbeteckning som
in-ellerfastighetsägareföreläggafårskattemyndighetvidare enatt

hansenligtvilkabostadslägenhet sompersonernehavare att uppgeav
borfrågalägenheten. Iellerfastigheten somi personbor omkännedom

beteckningdenuppgiftocksåföreläggandetfårflerfamiljshus omi avse
bostadslägenheten.föranvänderfastighetsägarenlägenhetsnummer som

folkbokföringslag19909l153 m.m.propositionen prop.I om ny
tillspecialmotiveringeniendastlägenhetsbeteckningfråganberördes om

lägenhetsnum-flyttandeförskyldighet attanfördes ange28 Där att en
fastighetsägar-förobligatorisktdet inte äreftersomåläggaskanintemer

sådanaatt nummer.angena

vidundersökningarochövervägandenNya11.2

centralbyrånStatistiska

under-ochövervägandenvissaredovisatkommissionenförharSCB
FoB-behovsamhälletsmöjligheternaavseende avsökningar att trygga

kommerintenågon FoB attfalldetförfrämststatistik, attliknande
gällerharhandi förstastatistik avsettsår 1995. Dengenomföras som

arbetad tid.ochutbildningyrken,boende,ochhushåll
möjligheternaboende har prövats atthushåll ochstatistikFör omen

förekommandeuppgifter imed90-registretuppgifter i FoBframskriva
påhar SCBkommissionenfrånframställningEfterregister.löpande

iredovisatsharutredningutfört närmare enuppdragregeringens somen
FoB-framställningförmetoderUtveckling1992-11-25 avavrapport
olikahushållregisterframskrivning samtmedstatistik Provliknande av-

iredovisatsfrågan hariutredningYtterligarekompletteringar.typer av
inplacering iavseende1993-01-15kompletterande rapporter, entre

hjälp register,medinplaceragårintedehushåll att avsompersonerav
hushållsfram-kompletteringurvalsbaseradavseende1993-02-22 aven

förenkäteravseende olika1993-04-27 typerochskrivningen aven
hushåll.registerframskrivningkomplettering avav
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För statistik yrken har diskuterats möjligheternaöver samla inen att
erforderliga uppgifter på eller skapasätt alternativ tillannat att ett
yrkesuppgifterna i iFoB form breda socioekonomiska yrkeskategorier.av

11.2. l Hushållsstatistik från folkbokföring, lägenhetsregister
och postadresser

l den nämnda 1992-11-25 har SCB inledningsvis anförtrapportenovan
form hushållsstatistik kan erhållas från bl.a. det folkbokförin-att en av

grundade registret totalbefolkningenöver RTB och det uppgiftergen
från skatteförvaltningen m.f1. grundade inkomst och förmögenhets-
registret. Statistik bygger på dessa register överskattar emellertidsom
kraftigt enpersonshushållen, och underskattar hushåll med fleraellertre

Enpersonshushållen skattas enligt tillRTB 3,0 miljoner, medanpersoner.
FoB redovisar miljoner.1,5 Statistik från de angivna registren kan därför
inte denersätta hushâllsstatistik erhålls FoB.som genom

Enligt SCBs bedömning det bästa alternativet tillär FoB underlagsom
för hushållsstatistik metod förutsätter införande lägenhets-etten som av
register och folkbokföring lägenhet. Den skulle sikt de bästage
möjligheterna framställa hushâllsstatistik med god aktualitet, relevansatt
och jämförbarhet. sådanEn metod skulle dock inte kunna bli klar att
användas förrän till år 2000. SCB erinrar här det inom Centralnämn-om
den för fastighetsdata aktuella byggnadsregistret skulle kunna utgörasom
grunden för folkbokföring lägenhet.

Ett framställasätt hushållsstatistik skulle enligt SCBannat att attvara
använda varje adressuppgift. För närvarande detta möjligtärpersons
endast för enbostadshus. flerbostadshusFör kvaliteten och detaljerings-är
graden på adressuppgifter otillräcklig.

harSCB haft kontakter med Riksskatteverket och Posten i denna fråga.
Enligt dessa Posten dels ändra adresstandarden, dels göraattsynes avse
adressuppgiften detaljerad. Detta skulle för Postens del höjamera

Ävenprecisionen i postutdelningen. andra såsom energiverk, ambulans-
och räddningstjänst, färdtjänst, taxiföretag m.f1. skulle kunna dra nytta

detaljerad adressuppgift.av en mera
,Enligt Posten kommer det lång tid utveckla adressuppgifternaatt ta att

på Redansätt. emellertid SCB unik postadress föravsett attnu anser en
varje lägenhet tillräckligt underlag för framställautgör hushållsstatis-att
tik. Systemet med detaljerade adresser måste dock heltäckande, såvara
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baraintedetaljerad adress,fårfolkbokföringenialla enatt personer
storstäder.iboende t.ex.personer

uppgifterframskrivningfrånHushållsstatistik11.2.2 omav
boendehushåll och

Registerframskrivning

hjälphushåll meduppgifterframskrivning avUtredningen omavom
framkomlig,metoden ärvisatSCBenligtregister har mentillgängliga att

framskrivaskanintedenmed hurproblemfinnsockså det somgruppatt
skall hanteras.registermedgodtagbart

hushållsstatis-konventionellvaritharutredningenSyftet med att se om
registerframskriv-erhållaskanfrån FoBartik genomtyp somav samma

85från FOBuppgifterdärgjortsharutredningenningar. l ett prov
90-registret.FoBoch kunnat1990 stämmastill år motskrivits fram av
registerfram-med hjälpenbartmöjligtdet intevisar är attProvet avatt

fram-Medkvalitet.godtagbarmedhushållsstatistikerhållaskrivning
befolkningen%86ellermiljoner7skrivningen kan avcapersonerca

registerramen,benämnsdennaUtanförhushåll.iplaceras somgrupp,
inte kanbefolkningen%14ellerfaller miljon1 somavcapersonerca

kompletterandeformNågonhushåll. ansatsplacering igodtagbar avges
dennainplaceringförkrävspåenkät eller sätt grupp,avannatgenom

enkätramen.benämnssom
boddeår 1990miljoner3,7alla caingårregisterramen som

miljoner3,6delen caochlägenhet störremed endastfastigheter aven
enkätra-lägenheter. Ifleratvå ellermedfastigheterboddedem som

medfastigheterpåboddemiljon1caendastingår sompersonermen
lägenheter.två eller flera

enkätundersökningmedKomplettering

enkätra-inomenkät tillkankompletterandeEn personeransats vara en
ellertotalundersökninggenomföras antingenDenna kan somensommen.

omfattaskulle dåtotalundersökningEnurvalsundersökning. caen
registerframskrivningenmedskulle tillsammansDenmiljon1 personer.

användbarhet ikvalitet ochihushållsstatistik settstortkunna somge en
påbl.a. brytaskanAlla resultatfrån FoB.erhållsden nermotsvarar som

nivå.geografiskalägsta
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Om registerframskrivningen kompletteras med urvalsundersökningen
får ambitionsnivån sänkas Precisionenavsevärt. i skattningar och
omfattningen redovisningen försämras. T.ex. kan för kommunerav
endast redovisas mycket enkla endimensionella tabeller. Förändringarna
mellan två tidpunkter måste för kunna påvisas.stora attvara

Registerframskrivningen varierande resultat i olika kommuner närger
det gäller andelen i enkätramen. detI genomfördapersoner provet var
den för hela landet %.nämnts 14 För kommuner med utprägladsom ca
småhusbebyggelse och liten omflyttning den lägre och för kommunervar
med hög andel flerbostadshus och omflyttning den Istor större.var

iakttogs variationer mellan %5 ochprovet 26 %. Detta innebär förca att
kommuner med omflyttningstora och många flerbostadshusstor blir

kvaliteten i resultatet registerframskrivning kompletterandeav en utan
sämre, och därmed behovetansatser sådana större iänansatserav

mindre kommuner.
En komplettering registerframskrivning med urvalsundersökningav en

innebär, berörts, inte kan framställa hushållsstatistikattsom ovan man en
kvalitet och användbarhet den erhållsav en motsvararsom som genom

FoB. Beroende vilka urvalsstorlekar och skattningsmetoderav som
används blir urvalsfelet eller mindre Det begränsar möjlig-stort.mer
heterna belysa förhållandena i elleratt större mindre delar kommunerav
och påvisa små förändringar mellan två tidpunkter.att

En bedömning möjligheten bara skatta antalet hushåll olikaattav av
storlekar i varje kommun visar följande.

Antalet enpersonshushåll har ökat kraftigt mellan FoB 85 och FoB 90,
för övriga hushåll har förändringen inte varit särskiltmen Det ärstor.

därför lätt få fram signifikanta skillnader föratt de minsta hushållen, men
inte för de övriga. Om med registerframskrivning kompletteradman en
med urvalsundersökning vill förändringenmäta frånen totalräknaden
undersökning kan urvalsstorlek 500 i varje kommunen personer
möjligen tillräcklig. Den det däremotär inte den före-vara ävenom
gående undersökningen urvalsbaserad. Redan 500 i varjevar personer
kommun leder till urvalsstorlek 142 000 då skulleen personer som
omfattas enkät.av en

En metod med hjälp uppgifter frånatt urval skattaannan antaletettav
hushåll skulle tillämpa statistisk modell i korthetatt byggervara en som
på antagande vissa statistiskaett samband kan iakttagasatt påom som en
hög regional nivå också gäller för kommuner. Genom utnyttjaatt
uppgifter från urval tillsammans med uppgifter frånett registret över
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kantotalräknade FoBzendenfrånoch mantotalbefolkningen senaste
bakomliggandedenberoendeärestimator. Dennakonstruera aven

felupphov tilldenmodellen ärrelevanthurBeroendemodellen. gerav
detochberäknasvårkanrelevansModellens attskattningarna.i vara

urvalsfelDetskattningarna.felet istorleken somocksådågäller av
betydligtskattningar parametraruppstå bestämskandärutöver avav

hållasoch kanlandetkanske helaregion, nerekommunnivå änhögre
000000-2015kanskeurval personer.ettgenom

frånframhållerurvalskomplettering manavslutande kommentarl omen
slutligttillframkommaför ettarbetemycketkrävs attdetSCB att

Även leder tillframskrivningen attmetod.urvalsbaseradtillförslag om
resultatenförstöramöjlighetergodadet attfinnsminskarpopulationen

ocksåkanManurvalskomplettering.förmetoderdåligaväljaattgenom
tordedärmedochrörligabestårenkätramenmisstänka personeratt av
väljsmetod änVilkenhär.återfinnasproblemfallen sommångaockså av

statisti-framställdadenibegränsningar göraskraftigamycketmåsteså
bedömerSCBinomurvalsstorleken,naturligtvisberorken. Dessa menav

ca000300tillpåurvalsstorlekartotala personer envid cauppattman
föredraurvalsteknikeninte atttordeenkätramen varafjärdedel av

totalundersökningen.enklareframför den
minskamöjligheterolikaundersökt atthar ävenSCBlnom man

bedömaskanavgränsaskulleEtt sätt somenkätramen. att personervara
iakttagnaerfarenhetsmässigtvissagrundvalklassificerade pårätt avvara

år,åldern 65-74ikvinnorfrånskildaochänkorsåsomkännetecken
år.50w79 Ettålderniogifta kvinnoreller65-74 åri åldernogifta män

befintligaienkätramenhushållinplaceraskullesätt att urannat vara
lägenheter.obebodda

begränsadettapå sättmetodbranågonhittatintedock attharMan
enkätramen,tyder på oavsettgenomförts attDeenkätramen. somprov

intedessutom%. Dettill 20 ärmedbegränsagårmetod, bara caatt upp
metoder.dessamedkvalitet försämrasstatistikensmyckethurklarlagt

simuleringmedKomplettering

harregisterframskrivningkompletteraför somEn attansats enannan
kompletteraskulleVid dennasimulering.SCBinom är manprövats

hushåll. Personersyntetiskaskapahushållenuppgifterna attgenomom
FoB-hushållkompletttillkopplaskanoch inte grupperasflyttat ettsom

barn.ellermedbestår utanhushå11sfragmenti personvuxenenavsom
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Pâ inflyttningsfastigheter placeras hushâllsfragmenten i vakanser som
utgörs lägenheter eller lägenheter redan beboddaärtommaav ettsom av
hushåll. Placeringen sker med hjälp lottning där hänsyn också tilltasav
sannolikhetema för de olika vakanser skall besättasatt typerna ettav av
givet hushållsfragment.

Genom kombinera placering efter sarmolikhet med lottning undviksatt
systematiska fel kan uppstå de sannolika alternativen alltidmestsom om
väljs och således kan bli överrepresenterade. ställetI införs slumpmässiga
fel, dessa utjämnas i i statistiken läns- och riksnivå. Påstort settmen
kommunnivå blir troligen de slumpmässiga felen betydande.

Kombinering metoderav

Från SCB framhålls vidare de angivna metoderna också kan kom-att
bineras på olika Vissa kommuner,sätt. med utpräglat småhus-t.ex.
boende, kan ha så få i enkätramen det mycket enkeltärattpersoner att
komplettera registerframskrivningen med totalundersökning. I andraen
kommuner kan registerframskrivningen kompletteras med urvalsundersök-
ning eller simulering.

Framskrivning med frånuppgifter Posten

Som alternativ till de angivna metoderna för bilda hushåll föratt
enkätramen, dvs. den inte kan placeras med hjälpgrupp av personer som

register, har inom SCB undersökt möjligheterna användaav man att
Postens s.k. fastighetsböcker.

Fastighetsböckema används brevbärama hjälp vid sortering ochav som
utdelning försDe så länge manuelltännu och innehåller,post.av per
adress och våningsplan, namnuppgifter för de delaspostpersoner utvars
i brevlåda. På detta har Posten informationsätt vilkaen om personer som
delar lägenhet, dvs. enligt SCBs definition bildar bostadshushâll.

Ett litet med bilda hushåll grundval uppgifter i fastighetsattprov av
böckerna har genomförts på postkontor. Det har visat dennaett metodatt

framkomligär och skulle kunna användas för hela enkätramen. Det
återstår dock hel del praktiska problem lösa innan kanatt sägaen attman
metoden godtagbartär alternativ. Olika felaktigheter i resultatetett som
måste hanteras på olika kan också förutses.sätt

Kommissionen har inhämtat yttrande från Datainspektionen DI om
förfarandet. I yttrande 1993-03-29 har DI bl.a. framhållit detatt
förhållandet bör inplaceringövervägas i hushåll medattnoga av personer
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uppfattasmänniskor kanmångafrån Posten enuppgifter somhjälp avav
iintrångförfarandetuppleverde ettmedföraochfråga somkänslig att

kritikytterligareförgrogrund motskapai sinkanprivatliv. Dettasitt tur
underskattas.inteuppfattningenligt DlzsbörochFoBar

under-vill DlanvändaskunnabedömsändåtillvägagångssättetOm
förfarandet.förföremålblikantill deminformationviktenstryka somav

adresserskyddades.k. ettförskapasgarantierockså gesattmåstedettaI
skydd.tillfredsställande

boendeochlägenheterUppgifter om
möjligheternahuvudsakligentillbegränsatsutredning har att avseSCBs

till dettahänvisningmedharFrån SCBhushållen.framskrivaatt
ochhushållindivider,FoBiundersökningsobjektenframhållits enatt

lösningsamladEnolikaihopvävda sätt. vorestatistikeni ärbostäder
föredra.därför att

hushållensochbostadslägenheternastatistikförförutsättning omEn om
olikaochlägenhetsregisteraktuellt attfinnsdetboende är ettatt

bebor dem.hushålldemedihopkopplaskanlägenheter som
SCBDärför måstelöpande.inteförslägenhetsregistercentraltNågot

sådant. Enfram skapaboendetstatistik ettsamband med tasi att om
FoB 90frånlägenhetsregistretuppdateradå kunnametod skulle attvara
rivningochnybyggnationdvs.lägenhetsbeståndet,iförändringarmed

bostadsrstatistikenför överUnderlagetombyggnation.möjligensamt
sammanhangetiproblemdetta. Ettföranvändbarbordebyggandet vara

medi ochförsämraskommerstatistikför denna attunderlagetdockär att
nybyggnation,uppgifterlämnakommunernakravetpå att omatt

Eventuelltbort.kommereventuelltrivningar tasoch attombyggnation
lägenhetsbeståndetiförändringarlokalkännedomkommunernasmåste om

kvalitet.bli braskalllägenhetsregistretförutnyttjasställeti avatt
uppgifterfinnslägenheterhushåll tillkopplinggäller omdetNär av

frågaförändringar imeduppdaterasmåsteFoB 90. Dessa omidetta
efterhar flyttathushålldebaraDet ärkontraktsinnehavare. som

blir fångasvårighetEnkompletteras. attbehöver1990november som
Eventuelltfastighet.inomflyttathushållinformation ett enattomupp

möjligheternaadressuppgifter förbättraexaktautnyttjandekan ett av
uppgång.hushåll iså mångaoftast inte bordeteftersom samma

flyttarhushållinformationiminska bristenFör somgruppenomatt
inflyttningamaochmed iföljaregistervägenförsöka ut-borde attman
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så hushållen flyttaräven iatt registret. Den information då kansom
utnyttjas datum förär och inflyttning. Om två hushåll flyttarut-resp. ut
och flyttar in på adress inom viss tidsrymd bör kunnasamma en man

detanta är lägenhetatt berörs. Om flera hushåll flyttarsamma som
samtidigt kan antagande bara göras lägenheterna adressensamma om

lika.är
För övriga flyttande hushåll måste frågan i vilken lägenhet de borom

lösas på Frånsätt. SCBs synpunkt skulleannat det bästa enbartattvara
uppgifter och lägenhet för nytillkomna boendeom sedannamn

november 1990. Uppgifterna måste lämnas fastighetsägarna ungefärav
sätt i FoBarna. De nytillkomna boendesamma skall jämförassom

med populationen flyttande.av

Registerframskrivning kompletterad med urvalsundersökningar och
möjligheter till totalundersökningar enligt särskilda beställningar

På initiativ kommissionen har inom SCBav även undersöktman
förutsättnigama för och resultaten centralt företagen registerfram-av en
skrivning kompletterad med eller mindre omfattande enkätundersök-mer
ningar avseende både hushåll och lägenheter i flerbostadshus. Kommuner
och landsting skulle ha möjlighet efter avgörande ochatt eget egen
bekostnad beställa kompletteringar med utvidgade urvalsundersökningar
eller totalundersökningar.

Från SCB har redovisats några tänkbara modeller för hur sådana
undersökningar kan utformas. De skiljer sig i fråga omfattning ochom
utformning uppgiftsinsamling. Skillnaderna kommer i sinav tilltur
uttryck i de resultat kan uppnås det gällernär vilken statistiksom som
kan framställas och kvaliteten i denna i kostnaderna. De centralasamt
kostnaderna har för de olika modellerna uppskattats till mellan 30 ochca

50 miljoner kronor. I dessa belopp ingårca modell 12 miljoneroavsett ca
kronor för utvecklingsarbete.

En grundläggande utgångspunkt för de olika modellama är SCBatt
genomför undersökning kring hushållen och deras boendeen Riks-en
FoB. Statistik skall endast redovisas för hela landet totalt och för varje
län totalt. SCB kan på detta försörjasätt samhället med information om
hushållsutvecklingen under femårsperiod efter traditionell FoB.en en

Riks-FoBzen skapar också förutsättningar för rationella regionala
tilläggsundersökningar. Den kan med stordriftsfördelar efter beställning
kompletteras med regionala enkäter i urvals- eller totalundersökningar
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ochinnehållstatistikensfrågaiönskarbeställarenvadberoende omav
precision.

lagregle-undersökningarnaFoB-liknandedefrånvidareutgårSCB att
enkäternaföreligga oavsettkommeruppgiftsskyldighet omattoch attras

totalundersökningar.ellerurvals-avser
registerfram-denpåbaserasboendeoch derashushållenStatistik om

omfattakunnaberäknasochföregåendebeskrivits i detharskrivning som
beskrivagårinte attDenmiljoner som7 personergrupp avpersoner.ca
medbelysesenkätpopulationen,s.k. endenregister,hjälpmed av

urvalsenkät.landsomfattande
till alla ägareenkel enkätbaseras avlägenheternaStatistik enom

kommermed dettabyggslägenhetsregisterDetflerbostadshus. uppsom
hushållen. Detförskattningarförbättra gerföranvändasockså attatt

lägenheterhushåll ochmellankopplingen somkvalitet idock inte samma
redovisa-deEntraditionell FoB.ifastighetsblankettenmed averhålls en

fastighets-sådanmedenkätinnefattaocksåförutsättsmodellernade enen
lägenhetsförteckning.medblankett

tabellerförutbestämdavissasådant sättutformas attEnkäturvalet ett
densedanförändringarsignifikantaskalltabellernaIframställas.kan

storlek berorUrvaletssäkerställas.kunnatraditionella FoBensenaste
vilkadels påbelysas,skall kunnaförändringarhurdels stora som

redovisas.skall kunnavariabelkombinationer som
till-urvalsstorlek ärvissgenerellt sägaheltintegår attDet enatt

därförmåsteochfaktorerovanståendeberorStorlekenräcklig.
föreligger.förutsättningarallametodstatistisk närmedberäknas

hushållantaletvill skattaexempel. OmföljandeanförsFrån SCB man
500urvalsstorlekmedkanområdeförstorlekar cai olika ett enman

Påenpersonshushâllen.förförändringarverkligaupptäckabaraenheter
24landet. Förhelaförtabellframställasdetta kangrundval enav

ellerenheter00012urval påsättlänstabeller behövs ett casamma
kunnaskallförändringarverkligasmåpå hurberoende sommera

redovisas.
efterlägenheterantalredovisarfrån FoBtabellgrundläggandeEn

skall kunnakorstabelleringsådanOmhushållsstorlek.ochlägenhetstyp en
påurvalurvalsenkät kommerkompletterande etthjälputföras med enav

redovisadesäkerställakunnaförbehövas attOOO enheter2 attattca
behövslänstabeller24verkliga sådana. Förlandeti helaförändringar är

enheter.000urval 48således ett ca
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Grundtanken i de olika modellerna användarna,är främst dåatt
kommuner och landsting, skall möjlighet komplettera SCBsattges
Riks-FoB med regionala enkäter i form urvals- eller totalundersök-av
ningar. Vid regional urvalsundersökning enkätgörs hos urvalen etten

hushåll. Urvalsstorleken bestäms pä sätt för Riks-av samma som
FoBzen dvs. 500 enheter önskar enklare redovisning ochca om man en

2 000 vissa korstabelleringar önskas. Lägenhetsregistretca har redanom
byggts i samband med Riks-FoBen enkel enkät tillupp genom en

flerbostadshus.ägarna av
SCB står, förutom för uppbyggnaden lägenhetsregistret, förav

utformning hanteringsrutiner, central information, tryck ochav ut-
sändning blanketter, central bearbetning och tabulering.av

Den regionala beställaren får själv stå för lokal information, insamling
hushállsblankett, avregistrering, påminnelsearbete, granskning,av

komplettering och kodning.
Vid regional totalundersökning enkät hosgörs alla hushållen en som

inte har kunnat täckas registerframskrivningen. I övrigt fördelasav
uppgifter mellan SCB och den regionala beställaren sättsamma som
vid urvalsundersökning. Beroende vilken statistik och vilkenen av
kvalitet på denna efterfrågas kan lägenhetsregistret byggassom upp
grundval sådan fastighetsblankett används i traditionell FoBav en som en
i stället för enkel enkät till flerbostadshus.ägarnaen av

1l.2.3 Yrkesstatistik från olika underlag

Från SCB har framhållits uppgifter yrke har varitatt centralom en
variabel i FoB-enkätema. Något alternativ till insamling dessagenom
enkäter finns egentligen inte. De tidigare diskuterade möjligheterna att
samla in uppgifter från sjukförsäkringssystemet verkar för närvarande inte
längre aktuella.vara

Andra sätt för insamling uppgifterav

Underlag för lönestatistik

iI tidigare utredningar alternativ till FoB har diskuterats materialav om
från lönestatistiken skulle kunna utnyttjas för uppgifter yrken.att ge om
Det problemet visade sig dåstora inte hade enhetligattvara man en
yrkesnomenklatur. Till detta kommer för Svenska Arbetsgivareför-attnu
eningens område samlas endast in statistikuppgifter för urvalnumera ett
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pågårDettotalundersökningar.gjordesTidigareanställda.deav
Diskussionernalönestatistik.förbättradochförändraddiskussioner om en

yrkesnomenklatureninternationellatill denhand ledaförstakan i att
dröja.dockkandettaBeslutanvändas.kommaISCO-88 kan att om

påtillskottresursfråga. Ettdelvislönestatistiken ärOmfattningen enav
delföryrkesuppgifterskulle kunna storårmiljoner kronor5-10 engeper

På denvidare.utredasemellertidmåsteFråganprivatanställda.deav
kansånågot närregisteruppgifterredanfinnsoffentliga sidan som

ISCO-88.tillöversättas

F0B 90Uppdatering av

kunnayrkesstatistik skulleframställningtillmöjlighettänkbar varaEn av
modellmotsvarandeenligt90i FoByrkesuppgiftemauppdatera enatt

meddåskullehushållsuppgifter. Man uti frågaövervägs omsom
kanyrke. Detbyteindikationervisartillenkäter avomsompersoner

nyinträdenäringsgren,ellerarbetsgivarebyteettt.ex. avvara
detta kanUppgifterutbildning.förändringellerarbetsmarknaden omav

Medutbildningsregistret.ochsysselsättningsregistrethämtas enur resp.
yrkeförändringarna iviktigaemellertid demodell kommersådan som

Framskriv-missas.företagenrörlighet inomintern attkan ske genom
förKostnadenfem år.tidlängre änknappastdessutomningen kan avse

beroendedelblir tillochuppskattasvåruppdatering storavsedd är atten
skesamordning kangradhögi hurochenkäterantalet även enavav

emellertid kunnatordehushållsuppgifter. Deti frågamed enkäter om
för avsiktharSCBmiljoner kronor.tiotalnågrasigkomma röraatt om

uppgifterstatistik ochanvändaremeddiskussion omatt ta avupp en
uppdatering.avseddförintressetyrken för utrönaatt en

utökasenkäternaskulle kunna attmodellen görasförbättringEn omav
enkäterinnebäraskulleDettavissa åldersgrupper.totalräkningar förgälla

20-30kostnadtillårmiljonhalvtill omkring avenpersoner peren
alternativdettanärvarande inteförutrederår. SCBmiljoner kronor per

1995.före årblir aktuellteftersom det knappast

yrkesuppgiftertillAlternativ

för vissayrkesuppgifternaSCButreds inom ärEtt uppslag omsom
formnågonavseendeuppgifterkunnaanvändningar skulle ersättas avav

medskulle kunna skapaskategorierSådanakategorier.socioekonomiska
regionala sysselsätt-årligadenförnäringsgrenaruppgifterhjälp omav
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ÅRSYSningsstatistiken i kombination med uppgifter utbildning iom
registret befolkningens utbildning.över Eventuellt skulle andraäven
registeruppgifter kunna komma i fråga, löneuppgifter. Från SCB hart.ex.
framhållits sådan uppgift socioekonomisk kategori inte bliratt en om en
yrkesuppgift. Detta har också påpekats del användare bl.a.av en som
understrukit yrkesuppgifter information går uppgifteratt utöverger som

näringsgren och utbildning.om
Enligt SCB det således tveksamtär det möjligtär ersättaattom

yrkesuppgifter med socioekonomiska uppgifter den beskrivna typen.av
Inom SCB har ändå för avsikt i kontakt med användare, utvecklaatt,man

vidare eftersom kostnaden för detta relativt liten.ansatsen är Kostnaden
för eventuell löpande produktion torde knappast överskrida 200 000en
kronor år.per

11.2.4 Statistikinnehåll och kostnader

De i det föregående redovisade olika alternativa modellerna för fram-
ställning statistik hushåll och boendeöver olika mycket statistik.av ger
Kvaliteten i statistiken kommer också olika. l urvalsundersök-att vara en
ning påverkas alltid resultatet slumpfel. Om den i traditionellt.ex.av en
FoB företagna kopplingen mellan de enskilda hushållen genom en
fastighetsblankett med enkelersätts enkät till fastighetsägare kommeren

kvaliteten i uppgifter lägenheternast.ex. utnyttjande försämras.attom
Sammanfattningsvis de olika alternativen statistik enligt följande.ger

Alternativ Statistik

Registerframskrivning med Statistik hushåll, lägenheteröveren-
käter till l miljon enskilda boende i kvalitet och användperso- som

och alla till flerbostads-ägare barhet i denner stort sett motsvarar
hus erhålls från FoB.som

2a. Registerframskrivning med Hushållsstatistik med enkel redo-en-
käter till urvaL hushåll i hela visning hushåll efterett antal boen-av
landet och till alla flerägare de för hela landet och län. Rudiav
bostadshus Riks-FoB. lägenhetsstatistik.mentär-



l993z4lSOU0ch....folk-traditionellaAlternativ tillll8

redovisningmedHushållsstatistiktillmed enkät2b. Riks-FoB ett
lägenhetstypefterhushålllandet.helahushåll iurval typstörre av

hela landetförhushållsstorlekoch
iLägenhetsstatistikoch län. som

alt. 2 a.

tilläggmed2ai alt.Sammakompletteran-medRiks-FOB3a. som
förstatistikmotsvarande ävenenkäterregionalakommunalade av

regionerkommuner.berördaurval hushåll.,till ett

tilläggmed2bi alt.SammatillenkätRiks-FoB med3b. ett som
förstatistikmotsvarande ävenlandethelahushåll iurvalstörre av

regionerkommuner.berärdaregiona-kompletterandeoch med
tilllakommunala enkäter störreett

urval hushåll.

tillägg3b medi alt.SammakompletterandemedRiks-FoB4. som
regionerkommunerberördaitill förenkäterregionalakommunala

boendehushållensstatistik överhushåll.alla berörda
deni motsvararsettstort somsom

från FoB.erhålls

bättre4i alt.SammakompletterandeRiks-FoB med5. men avsom
kvalitet.tillenkäterregionalakommunala

fastig-hushållalla berörda samt
traditionell FOBhetsblankett isom

flerbostadshus.till alla ägare av
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Kostnaderna för de olika alternativen har SCB preliminärtav upp-
skattats till följande i miljoner kronor.

Verksamhet Budgetâr

199394 199495 199596 199697 Summa

Utveckling förberedelseroch
centralt för varje alternativ 4,0 4,0 4,0 12,0-
Produktion
Alt. 1

centralt 7,5 47,0 5.5 60,0- -lokalt 20,0 20,0- - - -
Alt. 2a

centralt 1,1 16,0 1,4 18,5- -lokalt- - - - - -
Alt. 2b

centralt 1,6 18,4 1,6 21,6- -lokalt- - - - - -
Alt. 3a

centralt 2,0 16,7 2,2 20,9- - 8,6lokalt 8,6- - -
Alt. 3b

centralt 2,0 19,5 2,2 23,7- - 34,3lokalt 34.3- - - -
Alt. 4

centralt 5,2 18,2 4,2 27,6- - 75,5 76.5lokalt - - -
Alt. 5

centralt 6.8 21,1 7,2 35,1- - 102,0 102,0lokalt- - . -
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alternati-femför dekostnadersamtligauppskattasSammanfattningsvis
kronor.i miljonerföljandetillven

Alternativ
2b2al

12,012,012,0utvecklingCentral m.m. 21,618,560,0produktionCentral
20,0produktionLokal -- 33,630,592,0Summa

Alternativ

543b3a

12,012,012,012,0utvecklingCentral m.m. 27,6 35,123,720,9produktionCentral 102,034,38,6 76,5produktionLokal
149,1116,170,041,5Summa

angivnal beställeri landetalla kommunerförutsättningunderMaximalt belopp att
enkätundersökningar.kompletterande

regionalakommunalaallavidarebyggerkostnadernauppskattade attDe
olika metoder,siganvänderbeställarnametod. Omanvänderbeställare avsamma grundnågotökakostnadencentraladentotalundersökning, kommer attellerurval

behövs.dåsamordningökadeden somav vissaregionkommun. Ienhetertill 2 000beräknadurvalsstorlekenalt. 3bl är per
storlek. Dettaenkätpopulationensgrundaktuellablimindre urvalkansådana av

kostnad.lokalaregionenskommunensminskar då den
i 4 och 5totalundersökningar alt.beställeri länregionerkommunerför fåOm ett

klaraurvalsundersökning där förkompletterande attgenomföraSCB avmåste en intetilläggsundersökningar ärsådanaKostnaden förlänsnivå.redovisningen
produktionskostnaden.i centralainräknade den

genomförshushällsräkningskall informerasallmänhetenOm att enom
tryckning ochförmiljoner kronor3,8kostnad påtillkommer en

broschyrer.miljoner4distribution av
alternativangivnaenligtstatistikFoB-liknandeproduktionEn ovanav

tillfrämst knutnaDessaintressen. ärforskningensdock intetillgodoser
hushållyrke,individensuppgifterdäruppföljningar,longitudinella om

tillställninganledningintehar härKommissionencentrala. taattärm.m.
information.sådansamla inuppstå förkostnader kanvilka attsom
något defram enligtskallyrkesstatistiknågon formOm tas ovanavav

produktionskostnadervidarealternativen tillkommerskisserade som
till följandeuppskattatsharöverslagsmässigtmycket
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Alt. Uppgifter från1 underlag för lönestatistik 5-10 miljoner
kronorår

Alt. 2 Uppdatering FoB 90 med enkät Något tiotal miljonerav
kronor alternativt 20-30 miljoner kronorår

Alt. 3 Gruppering i socioekonomiska kategorier 200 000 kronor

Som jämförelse med de angivna kostnadsuppskattningama har SCB
erinrat kostnaderna för FoB 90 med alla ingående variablerattom
uppgått till sammanlagt 250 miljoner kronor, fördelade med 150 miljoner
centralt och 100 miljoner lokalt.

11.2.5 Kommissionens sammanfattning och bedömningar

Kommissionen konstaterar förutsättningarna för genomföra heltatt att
registerbaserade FoBzar inte är nämnvärt större FoB 85-än närnu
kommissionen bedömde detta. Några för ändamålet användbara register
har inte tillkommit och kan inte förutses komma till stånd inom överskåd-
lig tid. utvecklingen byggnadsregister inom fastighetsdatasystemetettav
kan dock möjligheter föröppna tillkomsten lägenhetsregisterettav som
är väsentlig förutsättning för framställning registerbaserad FoB-en av
statistik. Diskuterade förändringar i lönestatistiken kan vidare eventuellt

underlag för yrkesregister.ettge
Utredningar från SCB visar emellertid tillgängliga registeratt ger

relativt goda möjligheter åtminstone för femårsperiod skriva framatt en
uppgifter från traditionell FoB till del kan läggas till grundstoren som
för statistik hushåll och boendeöver liknande den erhålls frånen som
FoBar. Frarnskrivningen bygger uppgifter befintliga registerur som
kompletteras med uppgifter särskilt hämtas in jämfört medsom genom

FoB begränsade enkätundersökningar och liknande.en
Till grund för utredningarna inom harSCB i första hand legat en

strävan skapa statistik främst hushåll,att över boende,ävenen men som
så långt möjligt FoB-statistiken i dessa avseenden detmotsvarar närsom
gäller kvalitet och andvändbarhet. förutsätterDet uppgifter inteatt som
kan skrivas fram med hjälp register inhämtas enkätundersökav genom
ningar avseende alla missas i registren förändringarpersoner samtsom
i disposition och bestånd lägenheter. Som alternativ till hämtaettav att
in uppgifter enkäter till enskilda har från SCB pekatsgenom personer
möjligheten erhålla motsvarande uppgifter frånatt adressuppgifter hos



199341SOU0ch....folk-traditionellaAlternativ till122

mindreoch drauppgiftsinsamligenunderlättaskulleDetPosten.
för denna.kostnader

påde byggsinnebärundersökningarna, att merBegränsningar somav
iförsämringarinnebärurvalomfattandemindreeller personer,av

rättvisande belysamöjligheterdessbl.a. attgällerdetstatistiken när
småochkommunerdelarområdengeografiskasmåiförhållanden av

betingadeurvalenföreteelser. Deolikautvecklingeniförändringar avav
nationellregional ochstatistikförmindreblirosäkerhetemaochfelen

mva.
kompletteramöjligheterna attprövathar ävenSCBInom man

statistiskaenligtskattningarmed ettregisterfrarnskrivningen par
utredning.vidarekrävermodellernaUtvecklingenberäkningsmodeller. av

tillämpningresultatenmånvilkenioch avosäkertändå av enDet är om
andra fel.ochsystematiskamindreellermedbehäftasskulledem mer

ochtillämpamöjligtdetframhållits är atthar attFrån SCB även
påregisterfrarnskrivningenkompletterametodernaolikadekombinera att

olikaförmöjligheterdå attDetskilda kommuner.iolika sätt ger
behovochförutsättningarderasallteftermetod avväljakommuner

medintressebetydandedettafinnerKommissionenstatistik. vara av
iakttagitredovisats,9.2avsnitttidigare omvad den,tillhänsyn som

FoB-statistik. Avbehovochanvändningskiftandeolika kommuners av
erbjudakandettamöjligheterockså desammanhanget äribetydelse som

kostnadervarierade,dockgenomgående somdebegränsa stora, menatt
innebära.uppskattasharmetodernade olika

kommissio-yrken konstaterarstatistikuppgifter ochgällerdetNär om
sjukför-inomregisterlokalautvecklingenförutseddaden avatt nunen

skapadessagrundvalpâmöjligheter enområde inte attsäkringens avger
FoBar.erhållsstatistikdenförersättning genomsom nu

frånmöjlighetervissafinnas attdet kanharSCBFrån antytts att
erhållakunnadiskuteras,lönestatistik,utbyggdförunderlaget nusomen

dockkräverkostnad. Fråganrimligrelativttilluppgifteranvändbara en
utredning.vidare

uppdaterasiktfem årspåmöjligheterockså attharSCBInom settman
registeruppgiftertillgängligahjälpmed90från FoByrkesuppgiftema av

utvaldatill vissaenkäterinhämtasuppgifter avgrupperoch genomsom
medföradärmedomfattande ochblidockförutsättsEnkäternapersoner.

kostnader.betydande
inom SCB,övervägsyrkesuppgifter,regelrättatillalternativEtt som

ochsysselsättningregistren överuppgifterhjälpmedkan att uravvara
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utbildning skapa form socio-ekonomiska yrkeskategorier. Det ären av
dock tveksamt uppgifter sådana i olika förekommandeom om an-
vändningar kan sådan ersättning förutgöra yrkesuppgifteren som
motiverar de i och för sig måttliga kostnaderna för fram dem.att ta

Kommissionen de kostnaderna för uppdateringatt storaanser en av
yrkesuppgifter hjälpmed bl.a. enkätundersökningar får ettav ses som

vägande skäl sådn lösning. En sådan skulle inte heller enligttungt mot en
SCB rimligen kunna längre period fem år.änavse en

Som kommissionen tidigare avsnitt 9.3 konstaterat uppgifter ochär
statistik yrken i första hand intresse för olika slag forskning.om av av

I frågan hur de olika metoderna för registerframskrivningar ochom
kompletteringar dessa förhåller sig till integritetsskyddet finnerav
kommissionen de jämfört med traditionella FoBar ochatt annan
statistikframställning inte inför några principeillt förfaranden ellernya

i dessa skulle innebära ökade risker för otillbörliga intrångmoment som
i den personliga integriteten för berörda De personregisterpersoner. som
upprättas sambearbetningar register och inhämtandegenom av av
uppgifter enkäter, alternativt från Posten, kräver tillstånd frångenom
Datainspektionen. Om de skall likställas med FoB-registren s.k.som
statsmaktsregister, vilka bl.a. inte kräver tillstånd från Datainspektionen,
måste de regleras i beslut riksdagen eller regeringen. Det börav
lämpligen ske i någon form motsvarighet till FoB-lag, vidav en som
behov kan kompletteras med föreskrifter från Datainspektionen till skydd
för den personliga integriteten. Föreskrifter i lag erfordras också fören

förekommande enkätundersökningar skall kunnaatt genomföras med
uppgiftsskyldighet för uppgiftslämnarna. De uppgiftsskyldiga skall
givetvis också information undersökningarna på motsvarande sättges om

vid FoB.som en
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12 Kommissionens förslag

Kommissionen föreslår FoBar hittills traditionellatt inriktning ochav
omfattning inte genomförs oftare än tionde år. Närmast aktuellvart blir
då FoB omkring år 2000. Syftet med FoBama skallen tillgodoseattvara
klart uttalade behov statistik och uppgifter inte kan erhållasav som

sätt.annat
Till grund för sitt förslag lägger kommissionen konstaterande detett att

under överskådlig framtid föreligger beaktansvärda behov sådanaav
uppgifter och sådan statistik erhålls FoBar. Till detta kansom genom
läggas internationella rekommendationeratt och åtaganden också ställer
vissa krav på genomförande och redovisning FoBar. Behoven ochav
kraven är emellertid skiftande omfattning och inriktning för olikaav
användningar.

Möjligheter helt deersätta uppgifteratt inhämtas frågeblan-som nu
keter med uppgifter från befintliga register finns inte för närvarande. På
sikt kan tillkomsten lägenhetsregister och folkbokföringettav
lägenheter möjligheter från register erhålla FoB-uppgifterattge om
hushåll och boende. Bärande motiv för för andra ändamål införaatt
lägenhetsregister och folkboköring på lägenheter har inte redovisats för
kommissionen.

Om det under de förutsatta tioåriga perioderna mellan traditionellanu
FoBzar föreligger behov aktualisering statistik och uppgifter detav av av
slag erhålls FoBar bedömer kommissionen,som pågenom grundval av
redovisade utredningar från SCB, det finns möjligheteratt medatt
begränsade insatser framställa tillfredsställande statistik liknar FoB-som
statistiken. Det gäller huvudsakligen statistik hushåll och boende.om
Uppgifter från traditionell FoB kan under i varje fallen fem år efter
denna skrivas fram med uppgifter från tillgängliga register och komplette-

med uppgifter hämtas inras särskiltsom eller mindregenom mer
begränsade enkätundersökningar. Den statistik erhålls detta sättsom
kan tillgodose väsentliga behov FoB-statistik för planeringsåndamål,av
åtminstone på nationell och regional nivå. Beroende hur omfattandeav
de kompletterande enkätundersökningarna kangörs statistiken i kvalitet
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dengäller förvadsigmindre närmaelleranvändbarhet somoch mer
FoB-statistiken.egentliga

landstingochkommunerbetydelsefulltdet attKommissionen somser
boende fårochhushåll ettstatistiken överanvändarefrämsta avsom

tillanpassningutformning ochdennasinflytande överavgörande
beställabetalningmöjlighetdärför habör att motbehov. Deföreliggande

områden.sinainomtilläggsundersökningarsärskilda
statistikaktualiserad övermånvilkenoch iförAvgörande enom

ochbehovdemåsteframställasskallboende avhushåll och vara
Detsärskilt uttryck.tillkommerochförutseskandenefterfrågan som

benägenhetderaslandsting attochkommuner samtfrånsärskiltdågäller
erforderligabearbetningochinsamlingbeställabetalning avmot

bl.a.förhållanden bördessaklarläggandeförUnderlaguppgifter. av
ochbetänkandekommissionensremissyttranden överfrånerhållaskunna

SCB.inommarknadsbedömningarfrån
aktualise-tillgång tillfåbehovockså finnassida kan attFrån avstatens

i tideravseendenberördai storautvecklingenbelyserstatistik avrad som
kanaktualisering ävenBehovsamhället.iförändringarsnabbaoch av

utnyttjas ikan kommastatistik attsådanifrågaliggaföre somom
till kommunerna.statsbidragfördelningensyfte istrukturutjämnande av

skall kunnastatistikenaktualiseradedenförförutsättningEn att
centralt.upprätthållaskandettaförberedskapvissframställas är att en

tillfordrasmetodutvecklingförframförtshar resurserFrån SCB att m.m.
underkronormiljoner12kostnad tresammanlagduppskattad caaven

budgetår.
förfarandenerforderligavidarebörframställasskallstatistikenOm

uppgiftsskyldig-uppgiftsinsamling,register,samarbetningarfrågai avom
registerlag.särskildregleras iallmänheteninformation tillhet, enm.m.

yrkenstatistikgrundaddärpåochuppgiftersådanagällerdet omNär
forskningolika slaganvänds iochFoBarerhålls avgenomsom num.m.

erhållakostnaderrimligatillmöjligheternakommissionen attfinner att
bedömerKommissionensmå.ärsättmotsvarigheterellerdem annat

uppgifter försådanabehovkändavissasamtidigtemellertid avatt nu
intefrån FoBaruppgifternatillgodosesforskningsändamäl ävenkan om

tioårsperiod.underaktualiseraskan en
genomförda FoBar ärregelbundetfrånuppgifterochStatistik av

demöjligheterdeforskningslagför olikabetydelsesärskild genomav
förhållanden underindividersolikaochsamhällsutvecklingenföljaattger

uppgifter bättretillgängligaoftareochfleraGivetvislång tid. ger
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förutsättningar för forskningen färre ochän sällan tillgängliga. Detmera
kan dock här framhållas i bl.a. cancerforskningen har uppgifter frånatt
FoBar med tio års mellanrum hittills tillräckliga för avseddaansetts vara
ändamål.

Kommissionens förslag innebär sammanfattningsvis

FoB traditionell inriktning ochatt omfattning inte genomförsen av
före år 2000,

aktualisering statistiken hushållatt över och boende från FoB 90en av
under tiden fram till år 2000 företas i mån konstaterad efterav
frågan,
framställningen den aktualiseradeatt statistiken i förekommandeav
fall regleras i särskild registerlag.en
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande ledamoten Bo Edvardssonav

Det har kommissionens hearings företrädaremed förav speciellt små
och medelstora kommuner med tydlighet framgått mytbildningatt
bedrivits myndigheter, främst SCB, kring betydelsenav FoBar. Ettav
antal statistikpaket oberoende FoBar finns tillgå, varför FoBenav att
endast informationskällautgör bland andra.en

Forskningen har framstátt den viktigaste användaren FoB-datasom av
för kunskapsproduktion, främst inom det medicinska fältet, t.ex.
beträffande yrkesrelaterade sjukdomar, missbildningarcancer, m.m.Även den samhällsvetenskapliga forskningen i vissaär frågor beroende

FoB-data, för studium lågsarinolikhetsfenomen.av t.ex. Det står heltav
klart viss forskning inte kanatt genomföras FoB-data.utan

Vad gäller andra användningar FoB-data har nödvändighetenav av
FoB-data inte framgått lika tydligt för forskningen.som

Betänkandet frågannämner uppgiftsskyldighet s. 123 och 126om s.
för Äveneventuella enkäter och framtida FoBar. inte helttextenom ger
klart budskap på denna punkt står det klart muntlig redovisningav att
SCB och kommissionens majoritet tänker sig datainsamling med
sanktionsmöjlighet vid uteblivet dvs. vitesföreläggande ellersvar,
liknande. SCB har hänvisat till rådande internationell praxis vad gäller
sanktioner, någon empirisk utredning frågan harmen SCB inteav

Fråganpresenterat behovet vitesförelägganden har inteom av utretts av
kommissionen, denna skulletrots uppmärksammaatt integritetsfrågor.
Jag har önskat utredning etikfrågan för den händelse förslag medav
tvång skulle bli aktuellt. Såväl empirisk etnisk utredning saknassom
således.

Forskningen enligtär internationell och svensk praxis och etikrekom-
mendationer beroende frivilligt avgivna data detnär gällerav enkäter in-
tervjuer. T.ex. föreskriver de svenska forskningsrådens forskningsetiska
regler frivillighet med emfas.stor
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denangelägenhetsgrad mellanskillnad inågonuppfattasvårtJag har att
forskning använtdenmycketochFoB-data somforskning använt avsom

möjligtmening intemindärför enligtDetdata. äravgivnaandra frivilligt
praxisforskningsetiskinternationellochsvenskfrånmotivera avstegatt

blirsyfteviktigasteFOBarsDessaframtiden.igäller FoBarvadoch etik
forskningen.meningenligt min att serva

tillgodoseendeinformationsbehovensochplanerings-samhälleligaDe
någotsänkasprecisionen kanFoBzar menmedeller fallaståverkar inte

harotydligt ochframförtsharbehovdessaförEvidensenFoB-data.utan
hearingskommissionens attvidstarktså upp-framtonatknappast

svenskadetverksamheter imängdEnföreskrivas.börgiftsskyldighet
med lägreintervjustudierellerenkät-övrigt påförsigförlitarsamhället

FoBar.precision än
jagbedömersanktionermeduppgiftsskyldighettill varaAlternativet

skallFoB-datavadbeträffandeinformationsinsatserutveckladedels starkt
genomförandemedsambandiCancerforskning, avanvändas till, t.ex.

till medborgarna.resultatåterföringtydligaredelsochFoBzar av
detintespekulerahands övertillnaturligtvisligger nära attDet om
harsammanhangi dettatvångförespråkandetoch starkaoreflekterade av
vissimedborgarna göradisciplineringoch attmaktutövningmed av
härmigtycker ävenlyda. Jagskall lärasMänniskorutsträckning. att

och övermedborgarnakontrollentotala överdenskönjakunna myter om
kontrollpsykotiskavanligauppvisat deharkring FOBDebattenframtiden.

samhället.svenskai dettendenserna
intejagklargörayttrandemed dettajag attSammanfattningsvis vill

medsambandisanktionermeduppgiftsskyldighetställer mig bakom
FoBar.
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Särskilt yttrande sakkunnige Cecilia Etzlerav

Jag vill i detta yttrande lyfta fram antal frågor har betydelseett storsom
för kommunerna.

FoB 90-kommissionen har haft i uppdrag följa det löpande arbetetatt
med FoB 90 olika aspekter utreda förutsättningarna församt att heltur
registerbaserade tolk och bostadsräkningar och övergång till tioårigaen
intervall mellan räkningarna efter FoB 90.

Kommissionen konstaterar detatt under överskådlig framtid föreligger
beaktansvärda behov sådana uppgifter och sådan statistik erhållsav som

FoBar.genom
Av de kontakter tagits med olika användare inom försom ramen

kommissionens arbete framgår det finns behov i samhälletatt ett stort av
FoB-liknande underlag. Hur kommuninvånama bor, hur hushållenstora

hushållensär socioekonomiska struktursamt basinformationär typen av
används i många sammanhang. Uppgifterna betydelseärsom förstorav

kunnaatt

planera kommunala och regionala serviceåtgärder, samhällsbyggande
m.m.,
tillämpa och utveckla de resursfördelningsmodeller används bådesom
pá central, regional och lokal nivå. statsmakterna behöver t.ex.
tillgång till detaljerad information varje kommun för kunnaattom
beräkna det s.k. strukturkostnadsindex är de viktigastesom en av
faktorerna i det generella statsbidragssystemet. På kommunalnya
nivå används också olika fördelningsmodeller förtyper göraav att
avvägningar mellan såväl verksamhetsområden kommundelar,som
göra uppföljningar och utvärderingar, både på lokal, regional och
nationell nivå.

Det pågår förändringar radstora områden i samhället. Boendetsen
finansiering och bostadsbyggandet förändras och sannolikt därmed också
hushållens boendemönster. Den ökade arbetslösheten förändrar i många
fall hushållens ekonomi och utsatthet dramatiskt Densätt. osäkraett .situationen i flera länder utanför Sveriges gränser gör flyktingtrycketatt
snabbt kan komma öka. Detta någraär exempelatt på den ökade
osäkerheten utvecklingen i samhället, vilket kräver bättre besluts-om
underlag.



199341SOUyttrandenSärskilda132

frambehöverendastFoB-statistiken varttasförslagKommissionens att
iförändringarnadebeaktamöjligheterna storainnebärtionde år attatt

information. Mångainaktuellgrundpåförsvårasplaneringsprocessen av
femte årmed F0Barordningnuvarande vartupplever somkommuner

räkningarna.mellantidsavståndlångagrundbristfällig av
borde hakommissionenovanstående,bakgrund attJag mot avanser,

alternativ tillolikautvecklingenvad gällerambitioner enhaft högre av
registerbaserademindreellertillförslagFleratraditionell FoB. mer

omfattandeutredning. Ettkommissionensialternativ presenteras
alternativen ifördockåterstårmetodområdet attinomutvecklingsarbete
ingående sättsvårtocksåDetanvändas. är ettattska kunnapraktiken

kvalitet.innehållsåvälgällervadalternativenolikadebedöma somkunna
hellerdärmed inteochställningintekommissionenGenom taratt

blirår 1995statistikFoB-liknandetilltillgånghabehovetvärderar attav
ochmellanoklaralternativenolika statdeikostnadsfördelningen

övervägandeheltdenförslagkommissionenstolkat attharJagkommun.
eventuelltremissinstansernaalternativför detkostnadernadelen somav

därmed,markerarKommissionenkommunerna.påska läggasförordar
kostnadsfördelningi denförändringtillviljeyttringjag, enenanser

successivgällt.tidigare Enmed vadjämförtoch kommunmellan somstat
folk-underhar skettkommunernakostnadernaövervältring senareav

65förstod kommunerna90 procentFoBbostadsräkningar. Ioch av
påkostnadernaövervältringfortsattkostnaderna. Jag att avenmenar

från folk- ochinformationenbakgrundorimlig attkommunerna är mot av
samhället.imångaförintressebostadsräkningar är av

statistikuteblivenanvändareolikaförkonsekvensanalys omEn av en
meningminEnligtsaknas.år 1995boende förochstrukturhushållens

arbete.kommissionensförinomgjortsanalyssådanborde ramenen
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Särskilt yttrande sakkunnige Denny Vågeröav

Som sakkunnig i FoB 90-kommissionen, med speciellt bevakaattansvar
forskningens intresse, finner jag kommissionens betänkandeatt är
otillfredsställande på flera centrala punkter.

Betänkandet präglas framför allt rädsla för framtida folkräk-av atten
ningar skall väcka missnöje bland de skall lämna uppgifter. Tonensom
i betänkandet därförär i hög grad defensiv. De farhågor för integri-
tetskränkningar framförts i den allmänna debatten, har kommissionensom
dock inte funnit saklig grund för i sin granskning hur folkräkningenav
genomförts eller hittills använts.

Detta har emellertid inte varit tillräckligt för kommissionen skulleatt
förorda FoB, eller alternativtatt FoB-liknande statistiken att grundaden
på befintliga register, produceras år 1995. Kommissionen säger FoB-att
liknande statistik kan produceras 1995 i mån efterfrågan, harav men
själv inget på något sådant behov finns. Den redovisningsvar om som
gjorts till kommissionen visar ändå tydligt på sådant behov, bl.a. nya
användningar aggregerad FoB-statistik för fördela ekonomiskaav att

inom sjukvården.resurser
Frågan hur forskningens intressen påverkasom avstår frånattav man

folkräkningen 1995 behandlas inte på bra Argumentationensätt. gårett
i hög grad på detsäga troligenut tillräckligtatt äratt med tioåriga
folkräkningar för forskningens syften. Detta har karaktärenmer av
förhoppning än insikt hur folkräkningsdata används iav om t.ex.
samhällsvetenskaplig, folkhälsovetenskaplig eller miljövetenskaplig
forskning.

Folkräkningsdata används forskare på mängd olika sätt. Statistikav en
baraär sätt, troligen inteett det viktigaste. Alltmer viktigt harmen blivit
kunna följa individer longitudinellt,att dvs. från folkräkningstillfället och

framåt, till folkräkningnästa eller förbi denna. Mellan folkräkningama
påför individuella uppgifter inträffademan hjärtsjukdomar,t.ex. ellerom
val utbildning. Det görs regel i syfte kartläggaav orsakssamband.attsom
Exempel på longitudinella register, avidentifierade innan forskarna får del

uppgifterna, Cancermiljöregistret,ärav registret hjärtinfarktöver i fem
mellansvenska län, utredningens social snedrekrytering till högreom
utbildning register över utbildningsval. Samtliga dessa register, och en
mängd andra, använder individuppgifter från folkräkningar som
utgångspunkt. Samtliga folkräkningar från 1960 ingår i eller fleraen
longitudinella undersökningar denna typ.av
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denfolkräkning,års1995säkerhetmed säga orr.därför attkanMan
longitudinellaföranvändasskulle kommagenomföras, attskulle

frågorvetenskapligakartläggasyfteiindivider inomuppföljningar attav
Longitudinellmiljövetenskap.ellersamhällsvetenskapmedicin,t.ex.

nordiskamed detillsammansSverige,därområdendeforskning är ett av
bekräftasinternationellt. Detkonkurrensfördelhargrannländerna, störst

svenskaanvändavillforskareutländskastadiga strömden somav
starkt viktenbetonade attForskningspropositionen avregistermaterial.

Sverige.idatabasernalongitudinellastärka de
sådantillbidramöjlighethaftskulle att90-kommissionen enFoB

svenskafram denflyttadeförslag,positivaförstärkning somegnagenom
möjligtvarit ävenhadedatabasområdet. Detpositionerforskningens

95.genomföra FoBintevaltskälpolitiskaochekonomiska attman avom
betänk-90-kommissionensFoBNettoresultatetavstått.dockharMan av

negativt.bli Detdärförriskerarvidkommande attforskningensförande
avkastningenforskningsmässigaöka denmöjligheterfinns attstorat.ex.

någraKommissionen nämnerfolkräkningar.genomfördatidigareav
förbigårsammanfattningeniMenavsnitt 9.3. manmöjlighetersådana

helt.detta
påinbeloppdel detrimligtdet sparverkar manmig somFör att aven

förädla tidigareförjustanvändsfolkräkning attårsfrån 1995avståatt
förtillgängligheochanvändbarhetderasdvs. ökafolkräkningar,

forskningsändamål
. forskningsdatabaser,generellainrättandetskekanDet avgenom

forn kanavidentifieradvilka ifolkräkningar,tidigareflerabaserade
specialiseradeockså skekan attDetforskare.utnyttjas mergenomav

Inrättandetinrättas. ettforskningsområdenspeciellaför avdatabaser,
givenfolkräkning ärårs1990påbaserascancer-miljöregister ensom

åtgärd.sådan
mycketnärvarandeför är stora.förändringar ägersocialaDe rumsom

ochvårdinommarknader,avregleradeocharbetslöshet t.ex.Växande
meddettasynpunkt ärsamhällsvetenskapligexempel. Uräldreomsorg är

genomföramotiveratvälovanligt attdär detperiod ärandra ord en
levnadsomständigheter.förändrademänniskorsstudierlongitudinella av

intekan ersättastatistikliknandeFoBproduktion eneventuellEn av
någotmotiveratdärfördetfinner attjagforskning och avsådan

forskning lennaförmedelfårSFR,förslagsvisforskningsråden, extra av
typ.
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Kommissionens direktiv

En statistikkommission för 1990 års folk- och
bostadsräkning
Elli 198957

Beslut vid regeringssarnrnanträde 1989-11-30

Chefen för civildepartementet, statsrådet Johansson, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår parlamentariskt kommissionatt tillkallas fören sammansatt
följa arbetet med tolkatt och bostadsräkningen år 1990 FoB 90.

Kommissionen skall också utreda förutsättningarna för i framtidenatt
genomföra helt registerbaserade folk- och bostadsräkningar och frågan

övergång till tioåriga intervall mellan räkningarnaom en efter FoB 90.

Bakgrund

Arbetet med FoB 90 regleras i lagen l989329, ändrad 1989908 om en
folk och bostadsräkning år 1990 och förordningeni 1989330 folk-om
och bostadsräkningen år 1990.

FoB 90 skall genomföras följande Medsätt. utgångspunkt i lagen
fastställer statistiska centralbyrån SCB efter samråd med datainspektio-

innehållet i de och fastighetsblartketternen skallperson- användas.som
Dessa sänds under hösten 1990 till allmänheten för besvarande.ut De
ifyllda blanketterna sänds sedan in till de kommunala granskningsorganen

granskar, kompletterar, kodar och registrerarsom uppgifterna. Registre-
,ring skall enligt planerna ske direkt vid lokala dataterrninaler med

direktöverföring till SCBs stordator. Vid SCB däreftergörs de sambe-
arbetningar med andra register FoB-lagen medger. Sedan följer densom
maskinella bearbetningen resulterar i tabeller, diagramsom m.m.
Produktionen FoB-data beräknas kunna slutföras under årav 1993.
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bostadsräkningochfolk-förmedel89911988propositionenI enom
på sättdetstatsrådetföredragnadet attsade samma7s.1990,år m.m.

kommissionparlamentariskt sammansatttillsättasbörFoB 85vid ensom
uppmärksammauppgiftsärskildmed90, attmed FoBarbetetföljaför att

kommissionenbordeInledningsvisintegritetsfrâgoma.ochsekretess-
avidentiñerasskallFoB-registretfråganstatsrådet övervägaenligt om

kommissionenstatsrådetföredragandedet attansågVidareeller bevaras.
tillövergåframtideniförförutsättningarnautreda attuppdragfå ibör att

fråganliksombostadsräkningarochfolk- omregisterbaseradehelt
90.efter FoBräkningarnamellanintervalltioåriga

det intefinansutskottetanfördel988l89zFiU24 attbetänkandesittl
parlamentarisktillsätterregeringenerinranågot enatthar motatt

hellerhade inteUtskottet90.med FoBarbetetföljakommission för att
förut-utredauppdragfår ikommissionen atterinranågot attmotatt

räk-mellantioårsintervalltillövergåframtideniförsättningarna att
skallinteallmänhetenborde strävan attutskottetEnligtningarna. varaen

uttaladeUtskottettionde år.änuppgiftslämnare vartmerengageras som
börvariablervilkafri prövabörkommissionen somattockså varaatt

undersökningar.framtidaingå i
lösasutskottetenligtbordeFoB-registretavidentiñeringFrågan avom

ochregistret bevarasdärvidförordadeUtskottet attmöjligt.så snart som
arkivering.förriksarkivettilllämnas över

regeringenmeningsinriksdagenbl.a.hemställde gavUtskottet att som
ochfolk-framtidamellanintervallanförtutskottetvadkännatill om

FoB-registret.arkiveringochbostadsräkningar av
258.rskr.hemställanutskottetsföljdeRiksdagen

1989901iregeringenbeslut harriksdagensanledning prop.Med av
skallFoB-registretFoB-lageniinbestämmelse attföreslagit tas omatt en

behöverlängreinteSCBförvaring, närförriksarkivettillöverlämnas
statistiken.anslagsfinansieradedenframställningförregistret av

28.198990FiU6, rskr.förslagetantagitharRiksdagen
medfölja arbetettillkallas förkommission bör attparlamentariskEn nu
ochfolk-framtidaperiodicitetenochuppläggningenutreda90 ochFoB av

bostadsräkningar.
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Tidigare behandling

Frågan hur folk- och bostadsräkningar skall genomförasom har
Årdebatterats och sedan mitten 1970-talet.utretts 1979 regering-gav

SCB i uppdrag utreda alternativa metoder fören att FoB utanen
insamling Åruppgifter från allmänheten via blankett. 1983 framladeav
SCB i Nya metoder för folkv och bostadsräkningarrapport FOBALTen

förslag hur räkningarnaett skulle kunna helt registerbaserade.om vara
Förslaget för omfattande kritik ochutsattes ledde till FoB 85 komatt att
genomföras på i konventionelltett Ett sysselsättningsstort sett sätt. och

utbildningsregister inrättades dock.ett
Statistikkommissionen för 1985 års folk och bostadsräkning konstatera-

de i delbetänkandet SOU 198843 FolkA och bostadsräkningar i fram
tiden övergång till helt registerbaseradatt FoB-information skulleen
minska kostnaderna för räkningarna åtminstone längre sikt.-
Kommissionen konstaterade även helt registerbaserade räkningaratt
skulle ställa krav folkbokföringen sker bostadslägenhetatt i stället
för på fastighet yrkesregister ochsamt ett lägenhets-nytt ett nytt
register.

Uppdraget

Kommissionens huvuduppgift bör enligt min mening följa detattvara
löpande arbetet med FoB 90 för bevaka de formella ochatt praktiska
aspekterna betydelse för den personliga integriteten. Därvid harav
kommissionen att

bevaka uppgiftslämnandet så långtatt möjligt underlättas,- som
följa blanketter och information till allmänhetenatt klargör hur-
sekretess- och integritetsfrågoma regleras och hanteras,
följa arbetet vid de lokala granskningsorganen och därvid särskilt-

del rutinerna i sambandta med det insamlade materialetav att
överförs till SCB,
följa sambearbetningen hos SCB personuppgifter i olika- av
register,

del de tekniska och lokalmässigata anordningarna vid bådeav SCB-
och de lokala granskningsorganen och bevaka det praktiskaatt
säkerhetsarbetet tillfredsställandeär samt

yttranden begäran datainspektionen eller SCBavge i frågor- av
FoBrör 90.som
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heltförförusättningarnautredaskall dessutomKommissionen
fråganbostadsräkningarochframtida folk- samt enregisterbaserade om

90.efter FoBtioårsintervalltillövergång
sambandiinformationsbehovetbedömasärskiltskallKommissionen

ochfolk-registerbascradeheltgenomförandeeventuelltmed avett
framtiden.bostadsräkningar i

inrättamöjligheternabedömning att nyaJag även att avenanser
registerbase-heltförförutsättningde utgör attregister bör göras, enom

ivariablernaHärvid bör ävengenomföras.kunnaskallräkningarrade
ingadockUtgångspunkten bör atträkningar nyaframtida prövas. vara

statistikanvändningförenbart samttillskapasregister böradministrativa
kostnader.ökademedförinteregistrenatt

ochfolk-registerbaseradehelttillövergångförFörutsättningarna en
gradockså i högkostnadsfråga. Det ärinte barabostadsräkningar är en

isärskilt intressekvalitet. Avochintegritetsekretess,fråga rörsomen
statistikregelkom-bedrivsdet arbetedärförsammanhangdetta är avsom

förslagutarbetauppgifttillharutredning198703. Denna attmitten C
uppgiftsläm-underlättasyftar tillstatistikreglerförenklade atttill som
statistikpro-statligadeochuppgiftslämnarnasoch klargöranandet

skyldigheter.ochrättigheterducenternas
börbostadsräkningarochfolk-mellantidsintervallerFrågan om

informationsalternativatilltillgångochbehovkostnader,avvägas mot
bostadsräk-ochfolk-mellanintervalltioårigatillövergångkällor. En

ochfolk-rekommendationi FNstillgodoser vad sägsningarna omsom
BCE-regionen.ibostadsräkningarna

ochframtida folk-förkostnadernabörUtgångspunkten attvara
sekretess,kravensamtidigtminskaskallbostadsräkningar som

upprätthålls.kvalitetintegritet och

bedrivasskallHur arbetet

ochmed SCBsamarbeteisitt arbete näraskall bedrivaKommissionen
kommissionenskalldet,myndigheter begärOm dessadatainspektionen.

behandlaskall ochKommissionen90.frågor FoBråd i rör ta uppsomge
informationoch haraktualiserar rättmyndigheterdessafrågor attsom

från dessa.m.m.
statistikregelutredningensamråda medskall dessutomKommissionen

registerupp-användningochuppgiftslämnandefrågorkring rör avsom
gifter.
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Kommittén bör i sitt utredningsarbete så långt möjligt använda sigsom
det material tagits fram i tidigare utredningar, statistikav t.ex.som av

kommissionen för 1985 års folkv och bostadsräkning. I övrigt får
kommissionen de kontakter den finner nödvändiga. dettaIta som
sammanhang vill jag också erinra de generella riktlinjer gällerom som
för kommittéarbetet och syftar till begränsa de offentligaattsom
utgifterna Dir 19845.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för civildepartementet

tillkalla parlamentariskt kommissionatt omfattadsammansatten av-
komrnittéförordningen 1976119 med högst lO ledamöter med-
uppdrag följa arbetet med 90FoB och utreda vissa frågoratt om
framtida folk och bostadsräkningar,

ledamöterna ordförandeatt utse att samten av vara
besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträdeexperter,om annat
kommissionen.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
belasta trettonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Civildepartementet
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