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Hur länge får man bevara personuppgifter?  
Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska bevaras 
längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med registret/
behandlingen.  

Enligt dataskyddsförordningen får den personuppgiftsansvarige samla in (behandla) 
personuppgifter bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. 
Ändamålen måste bestämmas redan när uppgifterna samlas in och anges uttryckligen. 
Ändamålen ska anges i behandlingsregistret. Det är den personuppgiftsansvarige som 
bestämmer ändamålen med behandlingen. 

När ändamålen förändras 
Personuppgifterna får i viss utsträckning användas även för andra ändamål än de för 
vilka de samlades in så länge de nya ändamålen inte är oförenliga med de 
ursprungliga ändamålen. Senare inträffade faktorer kan alltså medföra att uppgifter 
får bevaras längre tid än vad som varit fallet från början. Vad som är förenligt med de 
ursprungliga ändamålen framgår inte av dataskyddsförordningen utan en bedömning 
måste göras i det enskilda fallet. Vid en sådan bedömning kan man utgå från hur en 
registrerad person typiskt sett skulle se på saken, om det exempelvis var uppenbart 
från början att uppgifterna skulle behandlas för andra ändamål. Kommer man då fram 
till att den registrerade rimligen har att räkna med att de insamlade personuppgifterna 
också får behandlas för det nya ändamålet kan det inte anses oförenligt med de 
ursprungliga ändamålen. Det är också tillåtet att i efterhand behandla uppgifter för 
historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. 

Det är särskilt viktigt att den personuppgiftsansvarige funderar över hur länge 
personuppgifter ska bevaras då känslig information ska behandlas. 

Gallring av personuppgifter 
• Avidentifiera 

Att avidentifiera personuppgifterna innebär att man avlägsnar alla 
identifieringsmöjligheter så att de uppgifter som fortsättningsvis behandlas 
inte längre går att koppla samman med en fysisk person. Krypterade 
personuppgifter är inte avidentifierade så länge någon kan göra uppgifterna 
läsbara och därmed identifiera personen. 

• Förstöra 
Att förstöra personuppgifterna innebär att se till att de inte går att återskapa. 
Det är viktigt att känna till vad som krävs rent tekniskt för att uppgifterna 
verkligen ska förstöras. Säker omformatering av lagringsmediet eller total 
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överskrivning krävs så att personuppgifterna inte kan tolkas i efterhand. Hur 
långtgående tekniska åtgärder som bör vidtas är bland annat beroende av 
informationens känslighet. 

Utskrifter 
All behandling av personuppgifter, även utskrifter på papper måste uppfylla de 
grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Den som behandlar 
personuppgifter måste därför ha rutiner för att se till att de följs.  

Rutin 
Hur er gallringsrutin ser ut är helt beroende av vilket IT-system som används och 
vilket ändamål personuppgiften uppfyller. 

Tänk på att det kan finnas flera olika personuppgiftsbiträden, det är därför viktigt att 
inhämta vilka gallringsrutiner som gäller från dem.  
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