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FAK TA

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats
inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande
skyddslagar.

Personuppgiftsansvarig
Den som ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller
tillsammans med andra bestämmer ändamålen – det vill säga syftena – med och
medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsombud
Den som behandlar personuppgifter kan utse ett personuppgiftsombud som ska se
till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Ombudet
ska föra en förteckning över vilka behandlingar som utförs och hjälpa registrerade
att få felaktiga uppgifter korrigerade. Mer än 6 100 verksamheter har anmält
ombud (januari 2009).

Personregistrering i Sverige
Denna faktabroschyr är nr 16 i serien Datainspektionen informerar.
Reviderad i februari 2009. Det kan finnas en senare version av den här broschyren
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Personuppgiftslagen (PuL) ställer krav på den som behandlar personuppgifter och ger dig som är registrerad vissa rättigheter. Bland annat har
du rätt att få veta om en myndighet, ett företag eller en organisation har
register eller databaser med uppgifter om dig och vad som i så fall finns
registrerat. Felaktiga uppgifter ska på din begäran rättas till eller raderas.
Om du vill utnyttja din rätt, måste du själv begära att få ta del av uppgifterna. Lämpligen skriver du till dem som du tror behandlar uppgifter om
dig. Den här skriften innehåller en förteckning över de största och vanligaste personregistren och persondatabaserna som är i drift i februari
2009.
Undantagen som infördes i personuppgiftslagen 2007 gäller inte de
databaser, register och ärendehanteringssystem som nämns i den här
skriften. Här gäller alla regler i personuppgiftslagen.

FAK TA

Personuppgift
Med personuppgift menar man all slags information som direkt eller indirekt
kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det är inte bara namn, adress,
personnummer och bilder som är personuppgifter. Även uppgifter som indirekt
kan kopplas till en person räknas som personuppgifter, till exempel anställningsnummer, kundnummer, bilnummer eller andra kodnummer. Krypterade uppgifter
är också personuppgifter så länge någon kan göra uppgifterna läsbara och därmed
identifiera individer. Även bild- och ljuduppgifter som kan kopplas till fysiska
personer är personuppgifter.

Behandling
Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter,
exempelvis insamling, registrering och bevarande.

Den registrerade
Den registrerade är den som personuppgifterna handlar om.
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Var finns jag registrerad?
Hela ditt liv samlas uppgifter om dig. Du föds, döps, går på dagis, besöker
vårdcentral och tandläkare, går i skolor, tar körkort, tar studielån, börjar
jobba, betalar skatt, gifter dig, handlar på kredit, tar försäkringar, får
barn, går med i facket och föreningar, prenumererar på tidningar, pensioneras...
Tidigare användes begreppet personregister, men det har blivit vanligt
att myndigheter och företag som för flera register samlar alla uppgifter i
en databas, där varje användare kan hämta de uppgifter hon har behörighet att se. En fördel med detta är att basuppgifter som namn och
adress bara registreras på ett ställe, vilket förenklar ändringar. I personuppgiftslagen används inte begreppen personregister eller databas, där
talar man om behandling av personuppgifter. Det är ett brett begrepp
som omfattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling,
registrering, lagring, bearbetning, spridning eller samkörning.
2007 ändrades personuppgiftslagen så att de flesta reglerna inte gäller för
ostrukturerad behandling av personuppgifter, till exempel löpande text.
Men de databaser, register och ärendehanteringssystem som nämns i den
här skriften är strukturerade, det vill säga de är gjorda så att man enkelt
ska kunna söka fram och ställa samman personuppgifter. Här gäller
alltså fortfarande alla regler i personuppgiftslagen, till exempel rätten till
rättelse och registerutdrag.
En vanlig svensk finns idag med i ett hundratal register och databaser. De
flesta uppgifterna är harmlösa. En grundregel är att ett register inte får
innehålla mer information än vad som behövs för registrets ändamål.
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Vad finns registrerat om mig?
är en vanlig fråga som vi på Datainspektionen får. Svaret är att vi inte vet.
Och att vi inte ska veta. Det får inte vara möjligt att från samma ställe
få tag på alla uppgifter som finns registrerade om en person. Ett sådant
storebrorsregister vill ingen ha.
I själva verket fungerar mycket som på kortregistrens tid. Företag,
myndigheter och organisationer för sina register var för sig. Om du vill
veta vilka uppgifter om dig som behandlas, får du alltså vända dig till
dem som du tror har registrerat uppgifter om dig. I den här skriften
finns en förteckning över de största och vanligaste personregistren och
persondatabaserna.
Du kan i allmänhet inte få dina uppgifter strukna ur ett register. Men
uppgifter som inte längre behövs för registrets ändamål ska gallras
bort. Till exempel ska du strykas ur ett kundregister när du inte längre
är kund. Uppgifter om förföljda personer kan beläggas med sekretess
(hemligstämplas).
I vissa fall behöver en myndighet hämta uppgifter från något annat
myndighetsregister. Sådan behandling av personuppgifter kan vara
reglerad i lag eller annan förordning.

Hur får jag veta vad som står om mig?
Enligt personuppgiftslagen (26 §) har du rätt att få veta om en myndighet
eller ett företag behandlar uppgifter om dig och vad som i så fall finns
registrerat. Om du skriftligen begär det ska den som är ansvarig för
registret (myndigheten, företaget, organisationen) så snart som möjligt
lämna ett skriftligt registerutdrag. Informationen ska normalt lämnas
inom en månad från det att ansökan gjordes. Ett utdrag per år är kostnadsfritt.
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Du har dessutom rätt att få veta varifrån uppgifterna kommer, vad som är
ändamålet med behandlingen och till vem eller vilka uppgifterna lämnas
ut.
Så här kan du skriva för att begära information:
Till
(Myndighet, företag, organisation)
Härmed begär jag information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).
(Ort och datum)
(Namnteckning)
(Namnförtydligande, personnummer och adress)

Många myndigheter skickar registerutdraget till folkbokföringsadressen.
Det är en säkerhetsåtgärd som ska förhindra att någon obehörig begär ut
dina uppgifter och får dem sända till sig.
Det finns företag som erbjuder sig att mot en avgift begära registerutdrag för din räkning. De agerar som mellanhand och kan inte få ut fler
uppgifter än du själv kan få.

Om det är fel i registret?
Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran snarast
rätta, blockera (det vill säga spärra) eller utplåna uppgifter som är
felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Om den registrerade har skadats eller kränkts av behandlingen,
ska den ansvarige ersätta skadan.
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Vad kan andra få reda på om mig?
Enligt offentlighetsprincipen får allmänheten ta del av allmänna
offentliga handlingar hos våra myndigheter. Regeln har kommit till
för att ge insyn i myndigheternas verksamhet. Offentlighetsprincipen
medför också att vissa uppgifter om dig, till exempel din taxerade
inkomst, blir tillgängliga för andra.
Alla uppgifter hos myndigheterna är inte tillgängliga för alla. Känsliga
uppgifter kan sekretessbeläggas och då får de inte lämnas ut till allmänheten. Men i de flesta fall kan du få se uppgifter om dig själv.
Offentlighetsprincipen gäller normalt inte uppgifter hos privata företag,
föreningar och stiftelser. Däremot gäller den registrerades rätt enligt
personuppgiftslagen att få se sina egna uppgifter.

Hur slipper jag oönskad direktreklam?
Adresser för direktreklam kommer i de flesta fall från Statens personadressregister, Spar (se sidan 23). Du kan skriva till Spar-nämnden
och begära att uppgifter om dig inte ska lämnas ut för direktreklam.
Då spärras din adress för kommersiell reklam, men inte för samhällsinformation från myndigheter.
Om du vill slippa direktreklam kan du skriva så här:
Till Spar-nämnden, 171 94 Solna.
Jag vill inte att de uppgifter som finns om mig i Spar
lämnas ut för direktreklam.
(Ort och datum)
(Namnteckning)
(Namnförtydligande, personnummer och adress)
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Uppgifter som hämtas från Spar för direktreklamändamål får i allmänhet
bara användas under kort tid. Effekten av en reklamspärr märks alltså
ganska snart.
Men all direktreklam baseras inte på adresser från Spar. Andra myndighetsregister, till exempel bilregistret, är vanliga adresskällor, liksom
kundregister och medlemsregister. Om du vill kan du också slippa
sådana försändelser. Adresskällan ska alltid anges på direktadresserad
reklam och enligt personuppgiftslagen (§ 11) får inte dina personuppgifter
användas för direktreklam om du skriftligen begär att de ska spärras.
Du kan också lägga in en direktreklamspärr i Nix adresserat, tfn 020-55
70 00 och om du vill slippa telefonsamtal från företag som vill sälja sina
produkter eller samla in pengar kan du spärra ditt telefonnummer i
Nix-Telefon, 020-27 70 00. Nix-registren är direktreklambranschens egna
spärregister, mer information på www.swedma.se och www.nix.nu.
Om det fortsätter att komma reklam trots att du har bett att få slippa,
kan du vända dig till Datainspektionen.

FAK TA

Personnummer
I personuppgiftslagen (§ 22) finns regler för att begränsa användningen av personnummer.
 Personnummer får behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke.
Utan samtycke får personnummer behandlas bara när det är klart motiverat med
hänsyn till
 ändamålet med behandlingen (till exempel om den ansvarige behöver personnummer för att uppfylla regler i lag eller förordning, som att lämna kontrolluppgifter till skattemyndigheten),
 vikten av en säker identifiering (till exempel inom sjukvården och vid kreditförsäljning) eller
 något annat beaktansvärt skäl.
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Myndighetsregister
Vissa stora, centrala myndighetsregister är beslutade av regering eller
riksdag. Många av dessa så kallade statsmaktsregister regleras av
särskilda registerlagar och/eller författningar som finns publicerade i
Svensk Författningssamling (SFS). De flesta registerlagarna finns också
i lagboken. I det följande anges SFS-numren för de viktigaste registerlagarna. Lagbok och SFS finns på biblioteket. SFS finns också på
www.riksdagen.se och www.lagrummet.se.
Här följer de största och viktigaste personregistren och persondatabaserna som var i drift hos myndigheter i januari 2009. På tidningen
Riksdag & Departements webbplats www.rod.se finns uppdaterade postoch mejladresser till den offentliga sektorn.

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm
www.arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingen är indelad i 68 arbetsmarknadsområden som i sin
tur är samlade i fyra marknadsområden. Förutom arbetsmarknadsområdena är verksamhetsområdena bransch- och målgrupp samt verksamhetsstöd och service delar av Arbetsförmedlingens organisation.
Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) innehåller uppgifter
om arbetssökande och arbetsgivare. Förutom basuppgifter får Arbetsförmedlingen (med den arbetssökandes samtycke) också registrera
uppgifter om funktionshinder, läkarintyg, sociala och ekonomiska förhållanden samt slutsatser av utredande samtal.
Inom Arbetsförmedlingen finns verksgemensamma system där varje
arbetsplats har tillgång till ett antal centrala databaser med uppgifter
om arbetssökande, arbetsgivare och lediga platser. Arbetsförmedlingens
databaser utbyter viss information med Försäkringskassan, de erkända
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arbetslöshetskassorna samt Migrationsverket. Arbetsförmedlingen har
också databaser för självservice via Internet. Arbetsförmedlingen för
riksomfattande statistik. Systemen regleras i lagen (SFS 2002:546) och
förordningen (SFS 2002:623) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsmiljöverket (AV)
171 84 Solna
www.av.se
Register rörande arbetsskador (Isa) omfattar uppgifter om samtliga
personer som sedan 1979 har anmält en arbetsskada enligt lagen om
arbetsskadeförsäkring. Isa är ett hjälpmedel för förebyggande åtgärder
inom arbetsmiljön och underlag för officiell arbetsskadestatistik, arbetsmiljöverkets tillsynsarbete och forskning kring riskfaktorer. Isa regleras
i förordningen om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets
informationssystem om arbetsskador (SFS 2001:706).

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
www.bolagsverket.se
Bolagsverket har bland annat register över
Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Enskilda firmor
Ekonomiska föreningar
Utländska filialer
Banker
Försäkringsföretag
Personer i Sverige som har näringsförbud
Personers och dödsbons konkurser
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Utgångspunkten för Bolagsverket är att offentliggöra den information
som finns i registren. Personuppgifterna i registren finns till för affärsverksamhet, kreditgivning eller annan verksamhet där företagsanknuten
information utgör underlag för prövning eller beslut.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
851 82 Sundsvall
www.csn.se
CSN behandlar personuppgifter för att hantera bland annat studiestöd
(studiemedel och studiehjälp) och hemutrustningslån för flyktingar.
Studiestödet administreras i Studiestödets informationssystem (Stis)
medan hemutrustningslån administreras i ett eget system för beviljning
och återbetalning av hemutrustningslån. Stis används vid CSN:s huvudkontor i Sundsvall och av lokalkontoren som har åtkomst till uppgifterna
via myndighetens nätverk.
Till Stis inhämtas bland annat uppgifter från
 Försäkringskassan: uppgifter om barn och barnbidragsmottagare,
godkända sjukperioder under period med studiestöd, uppgifter om
aktivitetsstöd, sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning under period med studiestöd.
 Komvux, gymnasieskolor, folkhögskolor, universitet och högskolor:
uppgifter om studerande och deras studier.
 Migrationsverket: uppgifter om utländsk medborgares rätt att vistas
i Sverige.
 Resebyråer: fakturor för studerande som köpt en resa till studier
utomlands.
 Skatteverket: uppgifter om inkomster (för kontroll av inkomstuppgifter som lämnats i ansökningar och för beräkning av årsavgifter
vid återbetalning) samt allmänna personuppgifter.
 Skatteverkets aviseringsregister Navet: allmänna personuppgifter
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Från Stis lämnas bland annat uppgifter till
 A-kassor: uppgifter om beviljat studiestöd.
 Företag som framställer och distribuerar CSN-kortet eller andra
kort som berättigar studerande till vissa förmåner och rabatter.
 Försäkringskassan: uppgifter om att studerande har beviljats
studiestöd.
 Skatteverket: uppgifter om skuld och inbetald ränta på återkrävt
studiestöd.
 Statistiska Centralbyrån: uppgifter om utbetalt studiestöd, skuld
och inbetalda avgifter för framställning av statistik.
 Swedbank AB: uppgifter för utbetalning av studiestöd

Forskningsregister
För adresser, se telefonkatalogen.
Vid universitet och högskolor bedrivs ett stort antal forskningsprojekt
som i många fall kräver att personuppgifter behandlas. Även sjukhus och
undervisningskliniker vid sjukhus har forskningsregister. Några exempel
på forsknings- och statistikregister är:
Allergier
Barnolycksfall
Cancer
Diabetes
Dödlighet för vissa yrkesgrupper
Hörselskador
Levnadsförhållanden
Olycksfall i arbetsmiljö
Rökvanor
Yrkesskador
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Försäkringskassan
Gemensam service, Registerutdrag
831 84 Östersund
www.forsakringskassan.se
Försäkringskassan har hand om en rad olika förmåner, ersättningar och
bidrag, exempelvis sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. För att
kunna administrera socialförsäkringen med tillhörande bidragssystem
behövs personuppgifter för olika specifika ändamål.
De flesta personregister i kärnverksamheten är rikstäckande. De finns
i socialförsäkringsdatabasen. I den ingår även personregister som förs
lokalt. Behörighet för åtkomst till databasen är begränsad på olika sätt.
Behandling av personuppgifterna görs med stöd av bestämmelserna i
lagen (2003:763) och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.
I Försäkringskassans verksamhet finns även register för rent administrativa ändamål. Dessa register förs med stöd av bestämmelserna i
personuppgiftslagen.

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
www.hsv.se
Datorrättat högskoleprov förs på uppdrag av Högskoleverket vid
enheten för pedagogiska mätningar vid Umeå universitet.
Bedömningsverksamhetens ärende- och dokumenthanteringssystem innehåller uppgifter om personer som har ansökt om värdering
av sin utländska utbildning. Systemet är främst avsett för internt bruk.
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Kommuner
Webbadresserna är av typen www.saffle.se.
För post- och mejladresser, se www.skl.se.
Om du vill veta vilka uppgifter om dig kommunen har registrerade ska
du i första hand vända dig till kommunen där du är folkbokförd eller bor.
Men om du har till exempel en sommarstuga i en annan kommun kan
även den kommunen ha uppgifter om dig i sina register.
Exempel på områden där en kommun eller en kommunal nämnd kan
registrera personuppgifter:
Barnomsorg
Bibliotek (låntagare)
Bygglov
Färdtjänst
Försörjningsstöd (socialbidrag)
Hälso- och sjukvård
Kommunens totala befolkning
Miljö (till exempel djurskydd)
Skola
Socialtjänst
Äldreomsorg
Dessutom finns register för debitering av avgifter för el, värme, båtplats,
musikskola, med mera.

Kriminalvården (KV) Huvudkontoret
601 80 Norrköping
www.kriminalvarden.se
KV för det centrala kriminalvårdsregistret med uppgifter om
personer som har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom
med föreskrift om samhällstjänst. Uppgifterna gallras senast tio år
Datainspektionen informerar – Personregistrering i Sverige
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efter det att den senaste verkställigheten helt har verkställts. Bestämmelser finns i lagen (SFS 2001:617) och förordningen (SFS 2001:682) om
behandling av personuppgifter inom Kriminalvården.

Kronofogdemyndigheten (KFM)
www.kronofogden.se
KFM behandlar personuppgifter i huvudsak inom områdena verkställighet och indrivning, summarisk process (betalningsföreläggande och
handräckning), skuldsanering samt tillsyn i konkurs. Inom dessa verksamhetsområden finns databaser med uppgifter som används i respektive
verksamhet och som behandlas för ändamål som är författningsreglerade
i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet.
Verkställighets- och indrivningsverksamhetens databas innehåller
personuppgifter i huvudsak om personer som förekommer i mål och
ärenden som gäller indrivnings- eller verkställighetsåtgärder, bland
annat uppgifter om identitet, bosättning och familjeförhållanden, om
firmatecknare och andra företrädare för juridiska personer. Databasen
innehåller även uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden,
egendom som berörs i målen, yrkanden, grunder, beslut, betalning och
redovisning samt uppgifter om näringsförbud, med mera.
Den summariska processens databas innehåller personuppgifter
i huvudsak om de personer som förekommer i mål inom betalnings
föreläggande och handräckningsverksamheten, bland annat uppgifter om
enskildas identitet, bosättning och anställning samt om firmatecknare
och andra företrädare för juridiska personer. Databasen innehåller även
uppgifter om yrkanden, grunder och beslut, med mera.
Skuldsaneringsverksamhetens databas innehåller personuppgifter i
huvudsak om de personer som är berörda av skuldsanering, bland annat
uppgifter om enskildas identitet, bosättning och familjeförhållanden.
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Där finns även uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden, om
yrkanden och grunder, beslut och övriga åtgärder i ärendena.
Databasen för tillsyn i konkurs innehåller huvudsakligen uppgifter
om konkursförvaltares och konkursbons identitet.
Kronofogdemyndigheten lämnar regelmässigt ut vissa uppgifter ur
verkställighets- och indrivningsverksamhetens databas och skuldsaneringsverksamhetens databas till vissa kreditupplysningsföretag och vissa
myndigheter.

Landsting/regioner
För post- och mejladresser, se www.skl.se.
Om du vill veta vilka uppgifter om dig landstinget/regionen har registrerade, kan du vända dig till det landsting eller den region du tillhör. På
Gotland vänder du dig till kommunen. På sjukhusen och vårdcentralerna
– som för det mesta har landstinget som huvudman, men som också kan
drivas av ett företag – registreras personuppgifter för att föra journaler
och annan vårddokumentation, för att följa upp vårdens kvalitet samt för
forskning, med mera.
Rätten att få veta vad som finns registrerat om dig (se sidan 6) gäller
även för patientjournaler. Exempel där ett landsting normalt behandlar
personuppgifter:
Sjukvård (journaler, röntgen, laboratorieanalyser, biobanker, kvalitetsuppföljning, tidbokning, ekonomiadministration, med mera)
Folktandvård
Hälsokontroller (till exempel gynekologi och mammografi)
Befolkningsregister
Diarium
Se även under rubriken Forskningsregister.
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Lantmäteriet
901 82 Gävle
www.lantmateriet.se
Lantmäteriet för Fastighetsregistret som består av en allmän del, en
inskrivningsdel, en adressdel, en byggnadsdel och en del med taxeringsuppgifter. I registret finns uppgifter om lagfaren ägare, adresser till
fastigheter och byggnader, inteckningar och taxeringsvärden. Bestämmelser finns i lagen (SFS 2000:224) och förordningen (SFS 2000:308) om
fastighetsregister.

Länsstyrelserna
För post- och mejladresser, se www.lst.se.
Länsstyrelsen svarar för den statliga förvaltningen i länet om inte
sådana uppgifter sköts av någon annan myndighet. Länsstyrelsen har till
exempel hand om den regionalpolitiska planeringen, kommunikationer
och miljövård. Exempel på register som länsstyrelsen kan ha:
Biodlarregister
Djurskyddsregister
Lönegarantiregister
Restaurangregister
Väktarregister
Älgjaktsregister

Migrationsverket
601 70 Norrköping
www.migrationsverket.se
Centrala utlänningsdatabasen (CUD) innehåller uppgifter om utlänningar som söker tillstånd, har fått tillstånd eller har fått avslag på sin
ansökan om att få vistas i Sverige samt har sökt eller har fått avslag på sin
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ansökan om svenskt medborgarskap. Bestämmelser finns i förordningen
om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen (SFS 2001:720). Cirka 2,5 miljoner personer
är registrerade i CUD, som består av ett antal informationsdelar, bland
andra:
Ärende med uppgifter om inkomna ärenden, beslut och korrespondens.
Mottagning med uppgifter om vilka asylsökande som bor tillsammans,
var de bor, vilken ekonomisk hjälp den asylsökande har fått, med mera.
Dossié. Alla handlingar som rör en person samlas i en dossié. Delsystemet håller reda på var en dossié befinner sig och vem som lånat den.
Förutom Migrationsverkets personal kan även den svenska Polisen och
svensk utlandsmyndighet komma åt delar av informationen i CUD.

Patent- och registreringsverket (PRV)
www.prv.se
PRV:s patentavdelning, Box 5055, 102 42 Stockholm, har ett patentregister. PRV:s design- och varumärksavdelning, Box 530, 826 27
Söderhamn, har register över varumärken, namn, periodiska
skrifter, med mera.

Pliktverket
Karolinen, 651 80 Karlstad
www.pliktverket.se
Pliktverket för ett personalredovisningssystem med uppgifter om
cirka 2,9 miljoner totalförsvarspliktiga mellan 17 och 70 år. Där registreras undersöknings- och testresultat från mönstring och antagningsprövning samt uppgifter om tjänstgöring och krigsplacering eller annat
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åtagande inom totalförsvaret. Bestämmelser finns i lagen om behandling
av personuppgifter om totalförsvarspliktiga (SFS 1998:938).

Premiepensionsmyndigheten (PPM)
Box 1605, 111 86 Stockholm
www.ppm.nu
PPM administrerar premiepensionen som är en del av det allmänna
ålderspensionssystemet. Premiepensionsregistret innehåller uppgifter
om fondval och tillgodohavande för de personer som omfattas av premiepensionssystemet. Bestämmelserna finns i lagen (SFS 2003:763) och
förordningen (SFS 2003:766) om behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration. Se även Försäkringskassan.

Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm
www.polisen.se
Belastningsregistret innehåller domar, strafförelägganden, förelägganden av ordningsbot, åtalsunderlåtelser och besöksförbud. Bestämmelser om registret finns i lagen om (SFS 1998:620) och förordningen
(SFS 1999:1134) om belastningsregister.
Misstankeregistret innehåller uppgifter om den som är skäligen misstänkt för brott. Bestämmelser om registret finns i lagen (SFS 1998:621)
och förordningen (SFS 1999: 1135) om misstankeregister.
DNA-register och register i kriminalunderrättelseverksamhet.
Bestämmelser finns i polisdatalagen (SFS 1998:622).
RPS för också:
Allmänt spaningsregister
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Centrala brottspaningsregistret
Finanspolisens analys- och spaningsregister
Fingeravtrycks- och signalementsregister
Register över efterlysta personer
Register över saknade personer
Speciella vapenregistret
Vissa uppgifter i RPS register lämnas inte ut på grund av sekretess.

Skatteverket
171 94 Solna
www.skatteverket.se
Beskattning. Skatteverket behandlar uppgifter om samtliga personer
som är folkbokförda i Sverige och övriga personer som är skattskyldiga i
Sverige. Uppgifter från ansökningar och deklarationer, kontrolluppgifter,
fastighetsägaruppgifter, fastighetstaxering och uppgifter om avgiftsskyldighet till trossamfund används då deklarationer förtrycks och
granskas, då skatt, avgifter och pensionsgrundande inkomst bestäms,
när skattsedlar skrivs ut, vid kontroll och revision och vid fastighetstaxering. Vissa uppgifter lämnas ut till andra myndigheter, kreditupplysningsföretag, med flera. Bestämmelser finns i lagen (SFS 2001:181) och
förordningen (SFS 2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet.
Folkbokföring. Uppgifter registreras om samtliga personer som är eller
har varit folkbokförda i Sverige eller som har tilldelats samordningsnummer: Personnummer eller samordningsnummer, namn, adress,
medborgarskap, civilstånd, födelseort, folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och folkbokföringsort. Även uppgifter om make/maka/
partner, barn, föräldrar och vårdnadshavare registreras. Uppgifterna
hämtas från födelseanmälan, flyttningsanmälan, invandringsanmälan,
dödsbevis med mera. Bestämmelser finns i lagen (SFS 2001:182) och
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förordningen (SFS 2001:589) om behandling av personuppgifter inom
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
Genom Navet, Skatteverkets system för distribution av folkbokföringsuppgifter till samhället, uppdateras register hos kommuner, landsting
och statliga myndigheter.
Tillsammans med kronofogdemyndigheterna ansvarar Skatteverket för
behandling av uppgifter för betalningsföreläggande och handräckning,
utsökning och indrivning, skuldsanering samt tillsyn i konkurser. Se
även Kronofogdemyndigheter.

Skolverket
106 20 Stockholm
www.skolverket.se
Skolverket ansvarar för två stora statistikregister som sköts av Statistiska
centralbyrån:
Elevregistret innehåller uppgifter om:
 elever som har gått ut grundskolan; cirka 100 000 personer varje år
 sökande till gymnasieskolan; cirka 100 000 personer varje år
 elever i gymnasieskolan; cirka 300 000 personer varje år
 elever som har gått ut gymnasieskolan; cirka 75 000 personer
varje år
 elever i kommunal vuxenutbildning; cirka 200 000 personer varje år
 elever i svenskundervisning för invandrare; cirka 65 000 personer
(2006/2007)
Registret över pedagogisk personal innehåller uppgifter om lärare
och annan pedagogisk personal i alla skol- och utbildningsformer; cirka
165 000 personer varje år.
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Socialstyrelsen (SoS)
106 30 Stockholm
www.sos.se
Cancerregistret omfattar personer som har fått en konstaterad tumörsjukdom från och med 1958. Bestämmelser finns i förordningen (SFS
2001:709).
Medicinskt födelseregister omfattar samtliga förlossningar och
födda barn från och med 1973. Uppgifterna inhämtas från mödrahälsovården och förlossningsvården. Bestämmelser finns i förordningen (SFS
2001:708).
Patientregistret omfattar personer som har varit inskrivna på sjukhus.
Registret innehåller uppgifter från och med 1964 från kroppssjukvården,
från och med 1973 från den psykiatriska vården, samt från och med 1997
från vissa läkarbesök i öppenvården. Bestämmelser finns i förordningen
(SFS 2001:707).
Dessa så kallade hälsodataregister används för forskning och statistik
samt för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och
sjukvård.
Hälso- och sjukvårdspersonalregistret (Hosp) omfattar all sjukvårdspersonal som har svensk legitimation och används för att följa upp sjukvårdspersonalens behörighet.

Spar-nämnden
Statens Person- och adressregisternämnd
171 94 Solna
Spar-nämnden är personuppgiftsansvarig myndighet för Statens
personadressregister (Spar) som är reglerat i lag (SFS 1998:527) och
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förordning (SFS 1998:1234). Myndigheter och företag får använda Spar för
att:
 aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter,
 ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning
för direktreklam, opinionsbildning, samhällsinformation eller
liknande.
Spar innehåller uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas om
alla som är folkbokförda i Sverige: namn, adress, personnummer, make
eller vårdnadshavare, svenskt medborgarskap, folkbokföringsort, födelsehemort, uppgifter om avregistrering från folkbokföringen samt administrativa uppgifter (till exempel reklamspärrar).
Spar innehåller även uppgifter om personer med samordningsnummer,
vars identitet är fastställd. Spar innehåller också vissa andra uppgifter
som hämtas från Skatteverket: inkomst, förmögenhet och fastighetsinnehav.
Infodata AB (se sidan 32) har fått nämndens uppdrag att sköta drift och
marknadsföring av Spar. Se också www.infodata.se.

Statens pensionsverk (SPV)
851 90 Sundsvall
www.spv.se
SPV har hand om den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring. På uppdrag administrerar SPV även tjänstepensioneringen åt statliga bolag.
Matrikelregistret innehåller uppgifter om personer som är eller har
varit statligt anställda och används för beräkning av statliga tjänstepensioner och pensionsskulder.
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Förmånsregistret omfattar pensionärer vars tjänstepension administreras av SPV och används för att samordna och betala ut tjänstepension.
Kåpanregistret omfattar personer som är eller har varit statligt
anställda och används för beräkning av kompletterande ålderspension.

Statistiska centralbyrån (SCB)
Box 24300, 104 51 Stockholm
www.scb.se
Uppgifterna hos SCB bygger för det mesta på data som hämtas från andra
myndigheter. Ansvaret för den officiella statistiken är decentraliserat
och har lagts ut på ett 20-tal myndigheter, till exempel Socialstyrelsen
och Skolverket. Statistikregister som innehåller känsliga uppgifter är
reglerade i lagen (SFS 2001:99) och förordningen (SFS 2001:100) om den
officiella statistiken.
Några av registren hos SCB:
Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Hyror i bostadslägenheter
Hushållens ekonomi (HEK)
Hushållens utgifter (HUT)
Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
Levnadsförhållandena i samhället (ULF)
Löner och sysselsättning för anställda i Sverige
Partisympatiundersökningar (PSU)
Register över totalbefolkningen (RTB)
Utbildningsregistret (UREG)
Valdeltaganderegistret
Yrkesregistret
Allmänna företagsregistret (Basun) med basuppgifter om juridiska
och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. SCB får lämna ut
kopior av registret till servicebyråer.
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Svenska kyrkan
www.svenskakyrkan.se
Svenska kyrkan har i en central databas register med uppgifter om
personer som är medlemmar i Svenska kyrkan och vissa uppgifter om
anhöriga till dem som är medlemmar.
Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala, för ett centralt tillhörighetsregister
över kyrkotillhöriga med uppgifter om dop, konfirmation och kyrkotillhörighet.
Församlingarna har församlingsregister, som dels innehåller uppgifter
om församlingens kyrkotillhöriga, dop och konfirmation, dels uppgifter
om personer som deltar i församlingens verksamheter.
I församlingarna förs ministerialböcker med uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.
Registren och ministerialböckerna regleras i kyrkoordningen, Svenska
kyrkans egna stadgar som är beslutade av Kyrkomötet, och i Svenska
kyrkans bestämmelser (SvKB 2003:13) beslutade av Kyrkostyrelsen.
Svenska kyrkan för i organisationsregistret, enligt 14 § lagen
(1998:1591) om Svenska kyrkan, uppgifter om förtroendevalda. I organisationsregistret finns även uppgifter om vissa anställda och andra förtroendevalda i Svenska kyrkan som inte omfattas av ovan nämnda lag.
Svenska kyrkan för även register över personer som är röstberättigade
och valbara vid kyrkoval (kyrkoordningen kap. 38).
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Tullverket
Box 12854, 112 98 Stockholm
www.tullverket.se
Tullverket för en tullbrottsdatabas som regleras av lagen (2005:787)
om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet
samt förordningen (2005:791). Vilka myndigheter som får ha direktåtkomst till tullbrottsdatabasen regleras i förordningen.

Verket för högskoleservice (VHS)
Box 24070, 104 05 Stockholm
www.vhs.se
VHS för ett register över sökande till högskoleutbildning med
samordnad antagning genom VHS. Registret omfattar anmälan samt
meriter för sökande till viss termin samt meritregister över sökande de
senaste fem åren.
Gymnasiebetyg samlas i en Nationell betygsdatabas. Över 90 procent
av slutbetygen för en årskull gymnasieelever registreras i databasen.
Uppgifterna används i antagningsarbetet av universitet och högskolor
samt VHS.

Transportstyrelsen, Trafikregistret
701 88 Örebro
www.transportstyrelsen.se
Transportstyrelsen för vägtrafikregistret enligt lagen (SFS 2001:558)
och förordningen (SFS 2001:650) om vägtrafikregister. Registret omfattar
5,8 miljoner körkortsinnehavare och 9,6 miljoner fordon.
Många uppgifter i vägtrafikregistret registreras efter en automatiserad
behandling av skriftliga eller elektroniska anmälningar som kommer
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in till Transportstyrelsen från bland andra fordonsägare, bilhandlare,
bilprovningen, försäkringsbolag, bilskrotar och generalagenter. Den
enskilde kan begära omprövning av ett automatiserat beslut om registrering av uppgifter i vägtrafikregistret.
Exempel på uppgifter:
 Fordon – fordonsägare, fordons beskaffenhet och ursprung, besiktningsuppgifter, fordonsskatt samt försäkringsuppgifter.
 Körkort – körkortsinnehavare, behörigheter, förarprov samt
körkortstillverkning.
 Yrkestrafik – innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik, tillstånd
till biluthyrning, taxiförarlegitimation, yrkesförarkompetens.
 Felparkeringsavgift – fordon och fordonsägare.
 Trängselskatt – passage av betalningsstation (ej offentlig uppgift,
lämnas ej ut), debiteringar.
Vägtrafikregistret uppdateras dagligen med folkbokföringsuppgifter som
namn och adress från folkbokföringsregistret. Bilfirmor, försäkringsbolag, inkassoföretag, länsstyrelserna med flera kan ha direktåtkomst till
registret. Direktåtkomst av personuppgifter endast är tillåten för vissa
syften.

Register inom den privata sektorn
Apoteket AB
131 88 Stockholm
www.apoteket.se
Enligt lagen (SFS 1996:1156) om receptregister får information om
receptexpeditioner sparas hos Apoteket AB under högst tre månader.
För personer som samtyckt sparas information om kostnader för inköp
inom läkemedelsförmånen i 15 månader. Recept och dosrecept kan också
sparas elektroniskt på Apoteket AB för personer som samtyckt till detta.
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Uppgifter om läkemedel som hämtas ut på recept sparas dessutom i
Läkemedelsförteckningen i 15 månader enligt lagen (SFS 2005:258) om
läkemedelsförteckning.

Banker
För adress, se telefonkatalogen.
Banker registrerar uppgifter om kunder och deras bankaffärer. Varje
bank är enligt personuppgiftslagen ansvarig för sina register. Bankerna
har också en omfattande uppdragsverksamhet, till exempel förvaltning
av värdepapper i notariatsverksamhet. Därför har bankerna ofta
uppdragsregister.

Euroclear Sweden AB
Box 7822, 103 97 Stockholm
www.euroclear.eu
Värdepapperscentralen, VPC, ingår numera i Euroclearkoncenen under
namnet Euroclear Sweden. Organisationen för register över de flesta
aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska
finansiella marknaderna. Man bokför också transaktioner i Riksbankens RIX-system. Av sekretesskäl besvarar man inte frågor från
kontohavare utan hänvisar till det kontoförande institutet (banken eller
fondkommissionären som kontot är anslutet till).

Företagshälsovården
Uppgifter registreras om arbetstagare som får företagshälsovård på sin
arbetsplats. Regler finns i patientdatalagen (SFS 2008:355).
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Försäkringsbolag
För adress, se telefonkatalogen.
Försäkringsbolagens register omfattar i första hand uppgifter om företagets kunder, men även andra, till exempel förmånstagare eller andra
ersättningsberättigade, låntagare och borgensmän finns registrerade.

Kontokortsföretag
För adress, se telefonkatalogen.
Kontokortsföretagen har register över sina kontokortskunder. Där noteras
lämnade krediter och gjorda betalningar, det vill säga de uppgifter som
framgår av månadsavierna.

Radiotjänst i Kiruna AB
981 80 Kiruna
www.radiotjanst.se
Radiotjänst administrerar tv-avgiften och gör tv-avgiftskontroller.
Registret hos Radiotjänst innehåller uppgifter om personer och företag
som har tv-mottagare samt personer som betalar tv-avgift för någon
annan. I registret finns uppgifter om 3,4 miljoner tv-avgiftsbetalare.
Uppgifterna används för fakturering av tv-avgiften. Uppgifterna bearbetas också för att ta fram underlag för avgiftskontroller.
Radiotjänst har även personregistret Förfrågan – avisering. Det är i
själva verket en serie register av samma slag, som vart och ett får sparas
i högst tre månader. Uppgifter om personer som flyttat under en viss
period hämtas från Statens personadressregister (Spar) och samkörs med
Radiotjänsts register över tv-avgiftsbetalare. De som inte är registrerade
som tv-avgiftsbetalare och som inte har en maka/make som är registrerade som tv-avgiftsbetalare får en fråga om tv-innehav. Bestämmel-
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serna finns i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst
(SFS 1989:41).

Trafikförsäkringsföreningen
Box 24035, 104 50 Stockholm
www.tff.se
De försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring är enligt lag skyldiga
att vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen. Föreningen reglerar
vissa typer av trafikskador och driver in vissa fordringar med anknytning
till motorfordonsförsäkring. I föreningens register finns uppgifter om
personer som är föremål för skadereglering och/eller indrivning.

Telia Sonera Sverige AB
123 86 Farsta
www.telia.se
Telia Sonera för register över kunder som abonnerar på elektroniska
kommunikationstjänster. Enligt gällande lag lämnas information till
katalog- och nummerupplysningsföretag.

Direktreklamregister
Många företag använder sina kundregister för marknadsföring av egna
produkter och tjänster. Vissa medlemsregister används för direktreklam
som ett led i föreningens verksamhet. Enligt Datainspektionens praxis
krävs i allmänhet samtycke för att få registrera uppgifter om privatpersoner för egen eller andras marknadsföring. Däremot får man föra så
kallat närings- och branschregister där näringsidkare/yrkesutövare ingår,
dock endast med namn, adress och titel eller befattning vid företag och
myndigheter.
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Den som inte vill ha direktadresserad reklam kan slippa det. Se under
rubriken Hur slipper jag oönskad direktreklam? på sidan 8.
Följande myndigheter och företag kan vara av intresse när det gäller
direktreklam:

Eniro Sverige Online AB
169 87 Stockholm
www.eniro.com
Eniro för register som ligger till grund för telekatalogen i dess olika
former och Din Del. Uppgifter ur registren säljs för katalogutgivning och
direktreklam.

Infodata AB
Box 34101, 100 26 Stockholm
www.infodata.se
InfoData sköter driften av Statens personadressregister (Spar), som är
en betydande adresskälla för direktreklam till hushåll och uppdatering
av kundregister. Infodata förmedlar, på uppdrag av Spar-nämnden/Skatteverket, urval av adresser på etiketter, direkt tryckta på trycksaker eller
på ADB-medium (tillfälliga kampanjregister). Se vidare under rubriken
Spar-nämnden på sidan 23.

PAR AB
117 90 Stockholm
www.par.se
PAR AB, som ägs av Bisnode, för intresseregistret Postiad, där 1,1
miljoner personer är registrerade, samt näringslivsregistret Parad, med
1 000 000 företag och arbetsställen samt cirka 1,1 miljoner beslutsfattare.
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Transportstyrelsen, Trafikregistret
701 88 Örebro
www.transportstyrelsen.se
Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur
vägtrafikregistrets fordonsdel. Personuppgifter får inte säljas om de
kan antas utgöra ett hot mot den registrerades personliga integritet.
Den enskilde kan motsätta sig en försäljning av sina personuppgifter
för direktreklamändamål. Försäljningen regleras i förordningen med
instruktion för Vägverket (SFS 2008:1380) Se också sidan 27.

Inkasso
Cirka 200 företag har Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet, se www.datainspektionen.se/inkassotillstand. Inkassoföretagens register omfattar personer som har lämnat in inkassouppdrag
samt gäldenärer (de som har skulder). Uppgifterna tas bort ur registren
kort tid efter det att respektive inkassoärende har avslutats. Några andra
personer får inte finnas i inkassoföretagens register.
Reglerna i personuppgiftslagen gäller för inkassoföretagens register.
Men dessutom ska företagen enligt inkassolagen (SFS 1974:182) iaktta
god inkassosed. Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, har givit
ut en allmän orientering som riktar sig till allmänheten: Värt att veta om
inkasso. Skriften är gratis och kan beställas från datainspektionen@datainspektionen.se eller hämtas på www.datainspektionen.se.

Kreditupplysning
Cirka 15 företag har Datainspektionens tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se www.datainspektionen.se/kreditupplysningstillstand. Vissa har register över hela befolkningen över 15 år (cirka 7
miljoner personer) och över företag. De största är:
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AAA Soliditet AB, Box 1529, 172 29 Sundbyberg,
www.soliditet.se
Business Check i Sverige AB, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg,
www.businesscheck.se
CreditSafe i Sverige AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg,
www.creditsafe.se
Dun & Bradstreet Sverige AB, Box 1529, 172 29 Sundbyberg,
www.dbsverige.se
Intrum Justitia Sverige AB, 105 24 Stockholm,
www.intrum.se
Syna AB (tidigare Svensk Upplysningstjänst AB), Box 244, 201 22 Malmö,
www.syna.se
Upplysningscentralen UC AB, 117 88 Stockholm,
www.uc.se
I registren finns identitetsuppgifter från Statens personadressregister
(Spar), uppgifter om inkomst, förmögenhet och fastighetsuppgifter som
dels hämtas från Skatteverket, dels från Lantmäteriverket. Dessutom
finns uppgifter om betalningsanmärkningar. Dun & Bradstreet och
UC får också registrera uppgifter om missbrukade bankkonton, kreditengagemang hos banker och finansbolag samt missbruk av kontokort.
Personuppgiftslagens regler gäller för kreditupplysningsföretagens dataregister. Men för att ytterligare skydda de registrerade finns dessutom
kreditupplysningslagen, KuL (SFS 1973:1173). Även juridiska personer, till
exempel bolag och ekonomiska föreningar omfattas av reglerna i kreditupplysningslagen. Datainspektionen har givit ut en allmän orientering
som riktar sig till allmänheten: Värt att veta om kreditupplysningar.
Skriften är gratis och kan beställas från datainspektionen@datainspektionen.se eller hämtas på www.datainspektionen.se.
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Generella register
Förutom de personregister som är speciella för en viss verksamhet finns
ett antal register och databaser av mer generell natur. Även dessa register
ska inrättas och föras utan att enskildas personliga integritet kränks.
Registren får endast innehålla uppgifter som behövs för respektive registerändamål.
Några exempel är:
Abonnentregister
Faktureringsregister
Hyresregister
Kundregister
Leverantörsregister
Löne- och personalregister
Medlemsregister
Register av det här slaget innehåller i allmänhet inga känsliga uppgifter,
men de kan vara mycket stora. Vissa kundregister innehåller uppgifter
om mer än en miljon människor.
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Om du behöver mer information
På Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se kan du
läsa mer om integritetsfrågor och ladda ner eller beställa informationsmaterial. Där kan du också beställa en prenumeration på Datainspektionens tidskrift Magazin DIrekt och vårt nyhetsbrev.
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Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att behandlingen av personuppgifter i samhället inte ska medföra otillbörliga
intrång i enskilda människors personliga integritet. Ansvarsområdet omfattar framförallt personuppgiftslagen, inkassolagen
och kreditupplysningslagen. Datainspektionen gör inspektioner
och hanterar klagomål från enskilda medborgare samt tar fram
vägledningar och ger synpunkter på utredningar och lagförslag.
Datainspektionen har också en omfattande informationsverksamhet, vi utbildar, svarar på frågor och ger stöd till personuppgiftsombud.

Datainspektionen informerar
Datainspektionen informerar är en skriftserie som vänder sig till
dig som är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsombud
samt till dig som vill veta mer om integritetsfrågor. Broschyrerna
beställer du på vår webbplats www.datainspektionen.se.

Kontakta Datainspektionen
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se
Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
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