
Regler för hantering av personuppgifter i 
register 
Dessa regler måste vi följa när det gäller hantering av personuppgifter i register. 

För all behandling av uppgifter om personer som sker automatiserat i polisens 
brottsbekämpande verksamhet gäller polisdatalagen. Det spelar ingen roll om uppgifterna 
förs i ett register, en fil eller på annat sätt. Vilka rubriker vi själva sätter på datasamlingarna 
eller som sätts i lag spelar ingen roll. Polisdatalagen gäller ändå. 
 
Med polisens verksamhet menas verksamhet som syftar till att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brottslig verksamhet eller till att utreda eller beivra brott. Lagen ger utrymme för 
behandling av uppgifter i all egentlig brottsbekämpande verksamhet, oavsett om den kan 
knytas till brottsutredning eller inte. Även underrättelseverksamheten omfattas alltså av 
lagen. 
 
För en samling av uppgifter som gäller fler än tio personer gäller att man ska ange för vilket 
ändamål som personuppgifterna behandlas, att det ska framgå om någon vars uppgifter finns 
med inte är misstänkt för brott och att känsliga uppgifter, som till exempel uppgift om 
etnicitet, inte får användas som sökbegrepp. Om man bryter mot detta är registret inte lagligt. 
 
Man får enligt polisdatalagen inte behandla uppgifter om en person bara på grund av 
känsliga uppgifter. Man får alltså inte ha ett register som bara omfattar romer på grund av att 
de är romer. Däremot kan det förekomma ett nödvändigt behov av att i vissa sammanhang ha 
uppgifter som är känsliga. Syftet för registreringen får inte vara att kartlägga till exempel en 
etnisk grupp. 
 
En samling uppgifter som omfattas av polisdatalagen måste gallras enligt reglerna i lagen. 
----------------------------------------------------------------- 
Den samling av uppgifter som DN har skrivit om omfattas av polisdatalagen. Att insamlingen 
av uppgifter skulle ske har beslutats i laga ordning. Det finns beslut från och med 2009 och 
framåt där det står att analysfilen får finnas. Det finns också angett ett övergripande ändamål 
för behandlingen av uppgifterna i filen. Om de krav som ställs i polisdatalagen är uppfyllda 
fullt ut prövas för närvarande av åklagare. Den prövningen sker just nu och vi kan därför inte 
själva uttala oss om det. 
 
För närvarande arbetar vi på många plan med att klarlägga omständigheterna kring filerna. 
Det arbetet sker dels genom att vi arbetar internt, men också genom att vi arbetar med att ta 
hand om allmänhetens frågor. 
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