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Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om behandling 
av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse  

beslutade den DAG MÅNAD 2022. 

Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 7 § förordningen (2018:219) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Omfattning och tillämpning 

Omfattning 

1 §  Dessa föreskrifter reglerar vad som krävs för att en personuppgiftsansvarig inom den 
enskilda sektorn som inte omfattas av föreskrifter om arkiv ska få behandla personuppgifter 
för arkivändamål av allmänt intresse.  

Allmänna råd.  Med föreskrifter om arkiv menas i denna författning såväl 
arkivlagen (1990:782) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen som 
andra föreskrifter vilka likt arkivlagen syftar till att arkiv ska bevaras, hållas 
ordnade och vårdas, så att de tillgodoser möjligheten att ta del av vissa handlingar, 
behovet av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov.  

Den enskilda sektorn innefattar den enskilda arkivsektorn till vilken de olika 
enskilda arkivinstitutionerna, det vill säga förenings-, folkrörelse- och 
näringslivsarkiven samt arkivsektorns branschorganisationer hör. Utöver dessa 
omfattas även alla de enskilda arkivbildarna i form av föreningar, företag, 
enskilda personer m.m. 

Tillämpningsområde 

2 §  Dessa föreskrifter ska tillämpas vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse som utförs inom ramen för en arkivverksamhet av allmänt intresse vilken inte 
följer av lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med 
stöd av lag eller annan författning. 
 
3 §  Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till förordningen (2018:219) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Om inte annat följer av 
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning eller 
annan kompletterande lag eller förordning rörande behandling av personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse ska denna författning gälla.    
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Behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

4 § Personuppgiftsansvariga som bedriver en arkivverksamhet av allmänt intresse får 
behandla personuppgifter inom ramen för denna arkivverksamhet i enlighet med artikel 6.1 e i 
EU:s dataskyddsförordning. 

Behandling av känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

5 §  Med känsliga personuppgifter menas i denna författning sådana uppgifter som avses i 
artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. 
 
6 §  Personuppgiftsansvariga som bedriver en arkivverksamhet av allmänt intresse får 
behandla känsliga personuppgifter för arkivändamål inom ramen för denna verksamhet i 
enlighet med de förutsättningar som anges i artikel 9.2. j i EU:s dataskyddsförordning.  

Behandling av personuppgifter om lagöverträdelser för arkivändamål av allmänt intresse 

7 §  Med personuppgifter om lagöverträdelser menas i dessa föreskrifter sådana uppgifter 
som avses i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning. 
 
8 §  Personuppgiftsansvariga som bedriver en arkivverksamhet av allmänt intresse får 
behandla personuppgifter om lagöverträdelser för arkivändamål inom ramen för denna 
verksamhet. 

Arkivverksamhet av allmänt intresse  

9 §   Med arkivverksamhet av allmänt intresse menas en verksamhet som förvärvar, bevarar, 
bedömer, organiserar, beskriver, kommunicerar, främjar, sprider och ger tillgång till uppgifter 
av bestående värde för allmänintresset. 

Allmänna råd.  Med handlingar och information av bestående värde för 
allmänintresset avses här arkivmaterial av betydelse för rättssäkerhet, hälsa, liv 
och miljö, privat och offentlig förvaltning, näringsliv, forskning och 
kunskapsutveckling samt kulturarvet i övrigt, i ett betydligt längre tidsperspektiv 
än det sammanhang de ursprungligen är tillkomna i. 

Skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

Omfattning 

10 § Behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse med stöd av denna 
författning ska omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 89 i EU:s 
dataskyddsförordning.  

Allmänna råd.  Lämpliga skyddsåtgärder kan till exempel vara 
åtkomstbegränsningar, krav på särskilda tekniska säkerhetsåtgärder 
eller någon annan åtgärd som bedöms lämplig och proportionerlig för att begränsa 
spridningen av personuppgifter. Personuppgiftsansavriga behöver även ha kontroll 
över personuppgiftsbehandling som utförs av externa uppdragstagare, bland annat 
genom att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med uppdragstagare och liknande.  



 

3 

Dokumentation  

11 § De skyddsåtgärder som vidtas och de bedömningar som ligger till grund för valet av 
åtgärder ska dokumenteras.  
 
 
________ 

Denna författning träder i kraft den DAG MÅNAD 2022. 

KARIN ÅSTRÖM IKO 

Martin Pålsson 

 


