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Behandling av personuppgifter i Riksbanken 

Behandling av personuppgifter måste ha ett preciserat ändamål och vara tillåten en-
ligt personuppgiftslagen. I denna regel anges vad som gäller i Riksbanken vid be-
handling av personuppgifter som är ordnade i register, databaser, ärende- och do-
kumenthanteringssystem eller som man på annat sätt enkelt kan söka fram eller 
sammanställa.  

Regeln riktar sig till alla medarbetare i Riksbanken som på något sätt behandlar såd-
ana personuppgifter i banken. Vid nya eller förändrade behandlingar av personupp-
gifter som medarbetaren svarar för ska man kontakta den rapporteringsansvariga. 

1 Personuppgifter  

1.1 Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en 
fysisk person som är i livet.  Exempel på sådan information är namn, personnummer 
och uppgifter som tillsammans kan avslöja någons identitet. Även uppgifter som inte 
direkt pekar ut en individ kan vara personuppgifter om det på något sätt är möjligt 
att knyta dem till en specifik individ. Även kodade eller krypterade uppgifter är per-
sonuppgifter så länge någon kan göra dem läsbara och därmed identifiera individer, 
det vill säga så länge kod- eller krypteringsnyckeln finns kvar. Det är inte nödvändigt 
att man själv har tillgång till nyckeln för att uppgifterna ska anses vara personuppgif-
ter. Även om nyckeln förvaras vid exempelvis en annan myndighet är uppgifterna 
personuppgifter i Riksbanken. 

Personuppgiftslagen (1998:294,PuL) reglerar behandlingen av personuppgifter och 
dess syfte är att skydda personer så att deras personliga integritet inte kränks genom 
behandling av dessa uppgifter. I lagen gäller olika regler beroende på om de person-
uppgifter som behandlas är strukturerade eller inte.  Denna regel baseras på lagens 
bestämmelser och gäller bara för behandling av personuppgifter i strukturerat mat-
rial som traditionella dataregister, databaser och dokumenthanteringssystem. 

1.2 Behandling av personuppgifter måste ha ett preciserat ändamål 

Behandling av personuppgifter är ett vitt begrepp som omfattar alla åtgärder med 
personuppgifter som exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning, utläm-
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nande, sammanställning, samkörning eller förstöring av uppgifter, oavsett om åtgär-
derna sker på automatisk väg eller inte. 

All behandling måste vara laglig och ska dessutom utföras på ett korrekt sätt och i 
enlighet med god sed.  

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål och dessa måste bestämmas redan när behandlingen påbörjas. Ändamålen 
får inte vara alltför allmänt hållna. Uppgifter som har samlats in för ett ändamål får 
sedan inte behandlas för något annat ändamål som är oförenligt med det ursprung-
liga. Man kan dock ange flera ändamål samtidigt. 

Man får bara behandla personuppgifter som är adekvata och relevanta i förhållande 
till ändamålet med behandlingen. Man ska alltså inte registrera mer än vad man verk-
ligen behöver.  

1.3 Behandlingen måste vara tillåten 

Behandlingen måste även vara tillåten. Det innebär att den ska ske antingen med 
stöd av ett samtycke eller av annat skäl vara tillåten enligt personuppgiftslagen.  

Riksbanken får utan samtycke behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att 
ett avtal med den registrerade ska kunna fullföljas, till exempel Riksbankens anställ-
ningsavtal med sina medarbetare. Riksbanken får också samla in och registrera per-
sonuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet, till exempel 
för att redovisa medarbetarnas skatter eller registrera i Riksbankens diarium. Riks-
banken får också behandla personuppgifter utan samtycke om banken behöver ut-
föra en arbetsuppgift i samband med sin myndighetsutövning, till exempel insamling 
av statistik enligt riksbankslagen. Ett annat fall av tillåten behandling är om en ar-
betsuppgift är av allmänt intresse.  Eftersom forskning normalt sett är en arbetsupp-
gift av allmänt intresse, är det till exempel tillåtet att behandla personuppgifter för 
forskningsändamål om behandlingen är nödvändig för att kunna utföra forskningen.  

Riksbanken får också behandla personuppgifter om det är nödvändigt och intresset 
av att göra detta är större än den registrerades intresse av att uppgifterna inte be-
handlas. Den här bedömningen ska göras efter en intresseavvägning.  Det är endast 
när behandlingen inte är tillåten enligt personuppgiftslagen som samtycke från den 
registrerade behöver inhämtas. 

1.4 Känsliga uppgifter särbehandlas 

Enligt personuppgiftslagen definierade känsliga uppgifter, såsom ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackför-
ening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv får aldrig behandlas 
efter enbart en intresseavvägning. Riksbanken kan dock behöva behandla till exem-
pel uppgifter om medlemskap i fackförening och om hälsa på grund av skyldigheter 
eller rättigheter inom arbetsrätten. En sådan behandling är tillåten eftersom det då är 
fråga om en rättslig skyldighet. Riksbanken har i övrigt inte tillgång till sådana upp-
gifter som enligt lagen definieras som känsliga.  
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1.5 Personnummer får behandlas 

Uppgifter om personnummer får behandlas med den registrerades samtycke eller när 
det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en 
säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Riksbanken får till exempel 
registrera personnummer för att administrera sina medarbetare och för att identifiera 
besökare i bankens lokaler.  

2 Information till den registrerade 

2.1 Vilken information ska lämnas? 

När uppgifter samlas in direkt från den registrerade ska information lämnas i anslut-
ning till insamlingen. Informationen ska bland annat omfatta uppgifter om att det är 
Riksbanken som är personuppgiftsansvarig, ändamålen med behandlingen och övrig 
information som den registrerade behöver känna till. Exempel på det är vilka typer av 
uppgifter som ska behandlas, till vilka andra som uppgifterna kan komma att lämnas 
ut och att den registrerade har rätt till rättelse. När uppgifter samlas in från någon 
annan källa än den registrerade finns samma skyldighet att lämna information om 
insamlingen, oavsett hur denna skett. 

2.2 Undantag från informationsskyldigheten finns 

Det finns dock flera undantag från skyldigheten att lämna information självmant. 
Information behöver inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till. 
Om det finns bestämmelser om registrerandet eller utlämnandet av personuppgifter-
na i någon annan lag eller författning behöver information inte lämnas enligt PuL:s 
bestämmelser. Enligt 6 kap. 9 § riksbankslagen (1988:1385) finns exempelvis en skyl-
dighet att i vissa fall till Riksbanken lämna de uppgifter som Riksbanken anser nöd-
vändiga för att följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna eller för att över-
vaka betalningssystemets stabilitet. Riksbanken har alltså rätt enligt lag att begära in 
personuppgifter som rör kunder till ett finansinstitut.  

Den forskare eller statistiker som hämtar in personuppgifter från något annat håll än 
från den registrerade behöver inte heller automatiskt informera de registrerade om 
sin behandling.  

Ett annat undantag är om det skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats 
att informera om behandlingen av personuppgifterna när de registreras. En viktig 
omständighet är till exempel att det är fråga om så många registrerade att det kan 
vara arbetsamt att informera dem alla eller att det finns begränsade kontaktuppgifter. 
För att kunna avgöra om informationslämnandet skulle innebära en oproportionerligt 
stor arbetsinsats måste man göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta om-
ständigheter. Vilka personuppgifter ska behandlas? Vilket är ändamålet? Vilka sär-
skilda integritetsrisker kan vara förknippade med behandlingen? Hur viktigt kan det 
antas vara för de registrerade att bli informerade? 

Om information har lämnats behöver man inte informera den registrerade för att få 
använda redan insamlade personuppgifter för nya ändamål så länge dessa inte är 
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oförenliga med de ursprungligen bestämda, till exempel för statistiska eller veten-
skapliga ändamål.  

2.3 Information ska lämnas på begäran 

Varje person som är registrerad av Riksbanken har enligt lagen en gång per år rätt att 
efter ansökan få veta: Vilka uppgifter om mig behandlas i Riksbanken? Varifrån har 
uppgifterna hämtats? Vilka är ändamålen med behandlingen? Vilka kategorier av 
mottagare har uppgifterna lämnats ut till?  

3 Publicering på Internet 

Personuppgiftslagens regler för behandling av personuppgifter gäller även när man 
publicerar personuppgifter på Riksbankens webbplats. Publicering är tillåten så länge 
man inte kränker den som uppgiften handlar om. Riksbanken kan till exempel publi-
cera uppgifter om namn, befattning, telefonnummer och e-postadress utan samtycke 
från medarbetarna. För att få publicera bilder på medarbetarna krävs dock i normal-
fallet samtycke. Vad gäller personuppgifter i diariet på Riksbankens webbplats bör 
man begränsa de uppgifter som ingår i diariet så att det inte publiceras till exempel 
personnummer eller uppgifter om adresser på bankens webbplats. 

4 IT-säkerhet  

Personuppgiftslagen kräver att den personuppgiftsansvarige, Riksbanken, med hjälp 
av tekniska och organisatoriska åtgärder skyddar de personuppgifter som behandlas. 
Till tekniska åtgärder räknas sådant som brandväggar, krypteringsfunktioner och 
anti-virus, medan organisatoriska åtgärder handlar om säkerhetsarbetets organisat-
ion och rutiner samt policyer. Utgångspunkten är att det bara är medarbetare som 
har behov av personuppgifterna som ska ha tillgång till dem.  

All information som hanteras i Riksbankens IT-miljö och lokaler omfattas av det 
grundskydd som finns i form av exempelvis inloggning och inpasseringskontroll. För 
elektronisk information finns dessutom restriktioner när det gäller behörigheter, be-
arbetning, lagring, kommunikation och destruktion av information. Det är exempelvis 
viktigt när man behandlar personuppgifter att det finns ett system för behörighets-
kontroll, behandlingshistorik (logg) och rutiner för säkerhetskopiering. Som alltid 
gäller också Reglerna för hantering av Riksbankens information som man kan finna 
på Banconätet under Regelverk, Interna regler. 

5 Sekretess 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar i vilka fall sekretess gäller i en 
myndighets verksamhet och när uppgifter får lämnas ut från en myndighet. I Riks-
banken beror det på i vilken verksamhet som personuppgifterna finns. Det flesta 
uppgifter om medarbetare i banken, utom uppgifter om hälsa, är offentliga, medan 
till exempel personuppgifter inom statistik- och forskningsverksamheten i Riksban-
ken i regel omfattas av sekretess. 
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6 Gallring och bevaring 

Personuppgifter ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det ska därför finnas tydliga 
rutiner för uppdatering och gallring av personuppgifter. Det är lämpligt att man re-
dan i samband med att behandlingen påbörjas tar ställning till hur länge uppgifterna 
i normalfallet ska bevaras och när de ska tas bort.  

Uppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamå-
len med behandlingen. Ändamålet är alltså utgångspunkten för bedömningen av när 
uppgifter ska bevaras eller gallras. Man ska inte spara uppgifter bara för att de kan 
vara bra att ha.  

Det finns dock undantag från dessa krav. Ibland behöver uppgifter bevaras under en 
längre tid, till exempel på grund av bestämmelser i lag. Riksbanken har till exempel 
enligt arkivlagen ett krav på sig att arkivera och bevara allmänna handlingar och det 
finns också en regel om arkivbildning i Riksbanken. Enligt denna får allmänna hand-
lingar inom Riksbankens verksamhet gallras endast efter samråd med arkivfunktionen 
samt enligt gällande rutinbeskrivningar eller gallringsbeslut. Bokföringslagen och 
arbetsrättslig lagstiftning kan också innebära att personuppgifterna behöver bevaras 
en längre tid. Personuppgifter får dessutom bevaras för statistiska och vetenskapliga 
ändamål under den tid som uppgifterna behövs för ändamålen. 

7 Personuppgiftsombud 

I personuppgiftslagen definieras personuppgiftsombud som den fysiska person som 
självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt 
och i enlighet med god sed. I Riksbanken har Åsa Sydén, jurist på direktionssekretari-
atet, utsetts till personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet ska hjälpa till med att 
skapa ordning och reda. Ombudet ska bland annat föra en förteckning över de be-
handlingar av personuppgifter som verksamheter utan ombud måste anmäla till Da-
tainspektionen. Till sin hjälp har hon rapporteringsansvariga på varje avdelning. En 
gemensam förteckning för Riksbanken, som är uppdelad avdelningsvis, upprättades 
för länge sedan och uppdateras såväl löpande som regelmässigt varje år.  

8 Anmälan till den rapporteringsansvariga på avdelningen 

Den rapporteringsansvariga på varje avdelning har till uppgift att följa avdelningens 
IT-utveckling och anmäla till personuppgiftsombudet när nya IT-register eller andra 
behandlingar av personuppgifter tillkommer eller försvinner och om ändamålen för 
behandlingen ändras. För att underlätta deras arbete är det upp till varje medarbe-
tare att ta den kontakt som behövs med den rapporteringsansvariga på sin avdelning 
vid förändringar av de IT-register och andra behandlingar av personuppgifter som 
han eller hon ansvarar för. Information om vem som är den aktuella rapporteringsan-
svariga på respektive avdelning kan lämnas av personuppgiftsombudet Åsa Sydén. 


