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Så stärker vi den personliga integriteten
(SOU 2017:52)
Vetenskapsrådet har granskat kommitténs förslag utifrån sitt uppdrag att
ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.
Sammanfattning

Vetenskapsrådet tillstyrker kommitténs förslag att regeringen bör ge
myndigheten i uppdrag att fördela anslag till tvärvetenskaplig forskning
om på vilket sätt människan påverkas av förändringar i den privata
sfären och av den accelererande digitala hanteringen av personuppgifter,
men framhåller att förslaget till finansiering behöver ses över för att få
bästa möjliga effekt.
I övrigt lämnar Vetenskapsrådet inga synpunkter.
Vetenskapsrådets yttrande
Avsnitt 15.1 Forskning om personlig integritet

VETENSKAPSRADET
SWEDISH RESEARCH COUNCIL
Postadress/Postal address
Box 1035
SE-101 38 Stockholm
Sweden
Besöksadress/Visiting address
Västra Järnvägsgatan 3
Tel: +46-(0)8-546 44 000
Fax: +46-(0)8-546 44 180

Vetenskapsrådet har en ledande roll att utveckla svensk forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets
utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare
till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten
för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.
Det uppdrag som kommittén föreslår ligger i linje med det uppdrag
Vetenskapsrådet har och kan uppfyllas inom ramen för myndighetens
befmtliga verksamhet. Hos Vetenskapsrådet finns en väl fungerande
organisation för forskningsfinansiering som bland annat innebär att ca
800 aktiva forskare varje år bedömer och prioriterar ansökningar efter
vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens inom samtliga
vetenskapsområden.
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Vetenskapsrådet
Vidare anser Vetenskapsrådet, i likhet med kommittén, att det finns en
risk om regeringen alltför detaljerat styr forskningens inriktning och att
uppdraget som lämnas till Vetenskapsrådet därför bör vara utformat så
att det inte begränsar konkurrensen om att få utföra forskningen.
Slutligen bedömer Vetenskapsrådet att den föreslagna finansieringen
behöver ses över för att få bästa möjliga effekt. Vetenskapsrådet har lång
erfarenhet av att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.
Vetenskapsrådet bedömer att en mer långsiktig satsning på åtta år (i
praktiken två utlysningar) om 15 miljoner kronor per år skulle skapa
förutsättningar för att uppnå högsta kvalitet för den föreslagna
forskningen.

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro
av rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund och juristen
Annika Palm, föredragande.
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