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Ärendebeskrivning 
Forskningsdatautredningen (2016:04) har haft i uppdrag att utreda bl.a de rättsliga förutsättningarna 
för personuppgiftsbehandling i Kungliga bibliotekets och övriga forskningsbiblioteks verksamhet med 
anledning av EU:s dataskyddsförordning (dir. 2017:29 och 2017:87). Promemorian 
”Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet” innehåller författningsförslag som 
avser att komplettera dataskyddslagen.   Forskningsbiblioteken behandlar personuppgifter på en rad 
områden. Promemorian har avgränsat sitt uppdrag till att behandla de områden som berör 
forskningsbibliotekens specifika uppdrag, här i meningen ”att tillgängliggöra kunskap i syfte att stödja 
forskning och utbildning inom en högskolas verksamhetsområde”. Konkret handlar det t ex om 
personuppgifter om låntagare och biblioteksanvändning, personuppgiftsbehandling inom områden som 
digitalisering, fjärrlån, publikationsdatabaser, text- och datautvinning. Behandlingen av personuppgifter 
som inte är specifikt knutna till forskningsbibliotekens uppgifter omfattas inte av utredningen.   
Universitetets bedömning är att tryggar lagstöd för forskningsbibliotekens kärnuppgift. Det lagstöd som 
föreslås för specifika delar av Kungliga bibliotekets verksamhet, av central betydelse för svensk 
forskning, är också viktigt. Därutöver finns ett fåtal frågetecken i förslaget som lyfts i universitetets 
yttrande. 
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Remissvar till promemorian 
Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens 
verksamhet (U2018/02662/F) 

Synpunkter  
Umeå universitets bedömning är att promemorians förslag till förordning om 
personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet som stipulerar att ett 
forskningsbibliotek utför uppgifter av allmänt intresse i kombination med förslaget till förordning 
samt om ändring i högskoleförordningen tryggar lagstöd för forskningsbibliotekens kärnuppgift att 
tillgängliggöra kunskap i syfte att stödja forskning och utbildning inom en högskolas 
verksamhetsområde. 

Promemorian behandlar också specifika delar av Kungliga bibliotekets verksamhet. Dessa är av central 
betydelse för svensk forskning och det lagstöd som föreslås därför viktigt. 

Det finns ett fåtal frågetecken i promemorian.  

Promemorian behandlar uttryckligen inte specialbiblioteken eller enskilda forskningsinstituts 
bibliotek, även om sådan verksamhet kan rymmas innanför en tolkning av begreppet 
forskningsbibliotek (sid 46). Det är otydligt vilka konsekvenser det får. Dessa bibliotek är viktiga för 
svensk forskning, inte minst tillgång till specialbibliotek inom myndigheter. 

I samband med 4.4 ”Personuppgifter om låntagare och biblioteksanvändning” finns ett stycke på sidan 
52: Uppgifterna får enligt de grundläggande principerna inte behandlas under längre tid än som 
behövs för ändamålet, och kan därför raderas eller anonymiseras när de inte längre behövs för 
bibliotekens verksamhet, dvs. när det lånade materialet är tillbakalämnat. Det är här en 
tolkningsfråga när materialet är tillbakalämnat. För biblioteken är det viktigt att kunna behålla 
kopplingen till låntagaren till dess materialet är satt i cirkulation igen för att bedöma eventuella skador 
som låntagaren skulle kunna vara ersättningsskyldig för. 
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Detta remissvar har fastställts av prorektor Katrine Riklund efter föredragning av universitetsjurist 
Chatarina Larson. Ärendet har beretts av ledningen för Universitetsbiblioteket och universitetsjurist 
Petra Kanon. 
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