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Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
103 33 Stockholm

Remiss avseende Ett nationellt centrum för
kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
(SOU 2017:28)
Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter som rör
myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent och sådana
förhållanden som SCB har kunskap om och erfarenhet av i samband med
framställning av statistik.

5.3 Arbetsmiljöcentrum ska arbeta med statistik
och utveckla datamaterial
I utredningens förslag framgår att Arbetsmiljöcentrum behöver tillgång till
personuppgifter för att kunna genomföra sitt uppdrag. Grunderna för att
uppgifterna ska kunna lämnas ut till Arbetsmiljöcentrum, hur uppgifterna ska
behandlas och i vilken form, t.ex. databaser, och hur dessa uppgifter därefter ska
skyddas behandlas dock inte mer än översiktligt. Detta behöver utvecklas i den
fortsatta beredningen av ärendet.
I förslaget anges att Arbetsmiljöcentrum kommer att behöva tillgång till
registerdata, personuppgifter, från bl.a. SCB. Enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen gäller sekretess hos SCB för uppgift som avser en enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte
genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt
hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.
Det framgår inte klart om Arbetsmiljöcentrums behandling kommer att utgöras
av forskning eller av enskilda regeringsuppdrag, eller både och. Centret ska dock
inte framställa någon statistik, och därmed inte bedriva särskild
statistikverksamhet.
Vid ett utlämnande för forskningsändamål krävs som huvudregel att det rör sig
om ett utlämnande till ett specifikt forskningsprojekt. Det är för närvarande
problematiskt för forskare att skapa register med känsliga personuppgifter som
underlag för framtida forskning. Det kan t.ex. röra sig om longitudinella
forskningsprojekt där många uppgifter om ett stort antal individer samlas in för
att användas i olika forskningsprojekt. Utlämnande av känsliga personuppgifter

Postadress

Besöksadress

Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
701 89 ÖREBRO
www.scb.se
Organisationsnummer: 20 21 00-0837

Karlavägen 100
010-479 40 00
Klostergatan 23
010-479 40 00
E-post: scb@scb.se
Momsregnummer: SE202100083701

Telefon

Fax

010-479 52 61
010-479 70 80

2(2)
från myndigheter kan möjliggöras om en särskild registerförfattning finns för det
aktuella registret. Ett exempel på en sådan särskild reglering är såsom nämns i
utredningsförslaget lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
Frågan vilken reglering som krävs för att ett register med känsliga uppgifter ska
kunna skapas i syfte att ligga till grund för framtida forskning har särskilt
uppmärksammats i ett beslut från Datainspektionen om projektet LifeGene (dnr
766-2011). Uppfattningen att det idag saknas rättsligt stöd för behandling av
personuppgifter för framtida forskning framförs även i SOU 2014:45.
Vid utlämnande för annat än forskning, t.ex. regeringsuppdrag, kan SCB endast
lämna ut uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller
liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde. En prövning vid ett
utlämnade av uppgifter från SCB innefattar i tillägg till det ovan berörda även en
bedömning av vilket sekretesskydd uppgifterna får hos mottagaren, i detta fall
Arbetsmiljöcentrum.

Beslut i detta ärende har avgjorts av vikarierande generaldirektör Helen Stoye,
avdelningschef Petra Otterblad Olausson samt enhetschef John Kling,
föredragande.
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