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Personsök i Sverige 

Linda Larsson Kakuli 

Researcher, Sveriges Television 

Offentlighetsprincipen 

• Principen om medborgarnas rätt till insyn i 
myndigheternas arbete 

• Offentlighetsprincipens kärna: rätten att ta del 
av allmän handling 

• Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar 
– även utländska medborgare 

Sekretess 

• Offentlighetsprincipen är inte oinskränkt 

• Sekretess innebär undantag från principen 

• Bestämmelserna finns i Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) 
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Allmän handling 

Offentlig handling 
Sekretess- 

skyddad handling 
”Blandad” handling 

Var ska jag börja? 

Personnummer 

• Unikt nummer för varje person som är 
folkbokförd i Sverige 

• Nyckeln till alla uppgifter om en person 
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Personnumrets uppbyggnad 

• Mitt personnummer: 740630-xxxx 

• De uppgifter som man kan läsa ut av ett 
personnummer är födelsetid och kön  

• Första 6 siffrorna anger födelsetid: år, månad 
och dag 

• De följande tre siffrorna är födelsenumret. 
Den tredje siffran är jämn för kvinnor och 
udda för män 

• Sista siffran är en kontrollsiffra 

 

Hur får jag fram ett personnummer? 

• Du behöver veta: 

 - Namn, ju ovanligare desto bättre 

 - Vanligt namn? Då måste du ha födelsedatum 
och/eller bostadsort 

 

Skatteverket 

www.skatteverket.se 
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Skatteverket 

Folkbokföring Beskattning 

Personer Företag 

Offentliga uppgifter 

• Personnummer 

• Adress 

• Boendehistorik (tillbaka till 1991) 

• Civilstånd (ogift, gift eller skild) 

• Barn (samt barnets andra förälder) 

• Föräldrar 

• Syskon (via föräldrarna) 

• Medborgarskap 

Sekretessbelagda uppgifter 

• Spärrmarkering 
• Kvarskrivning 
• Fingerade personuppgifter 
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Skatteverket 

Folkbokföring Beskattning 

Personer Företag 

Offentliga uppgifter 

• Alla beslut är offentliga, t ex beslut om den 
årliga taxeringen och omprövningsbeslut. 

• I princip allt annat omfattas av sekretess. 
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Vad betyder begreppen? 

• Inkomst av tjänst = inkomster från anställning 

• Inkomst av näringsverksamhet = inkomster 
som enskild företagare (f-skatt) 

• Taxerad förvärvsinkomst = sammanlagda 
inkomsten 

• Under- eller överskott av kapital = nettot av 
räntor, försäljning av aktier eller fastigheter 
m.m. 

 

 

Källor på nätet 

• www.birthday.se 

• www.ratsit.se 

• www.infotorg.se (betaltjänst) 

 

Kronofogdemyndigheten 

www.kronofogden.se 
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Offentliga uppgifter 

• Aktuell skuld 

• Äldre skulder 

• Typ av skuld (allmänna och enskilda mål) 

• Fordringsägare 

• Belopp per skuld 

• Utmätning 

Ändring i kreditupplysningslagen 

• Sedan den 1 januari 2011 är det förbjudet att 
tillhandahålla kreditupplysningar på 
privatpersoner via nätet. 

• För kreditupplysning på privatperson krävs 
legitimt behov och en omfrågekopia skickas. 

Domstolarna 

www.domstol.se 
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Domstolarna, brottmål 

• Tingsrätt (48 st) 

• Hovrätt (6 st) 

• Högsta Domstolen 

Domar 

• Hos domstolarna finns uppgifter om domar sökbara 
på personnummer 2 år tillbaka i tiden. Uppgifterna 
finns bara lokalt på varje domstol. 
 

Handlingar i akten: 
• Dom 
• Kriminalregisterutdrag 
• Personutredning 
• § 7-intyg, rättspsykiatriskt utlåtande 

Bolagsverket 

www.bolagsverket.se 
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Uppgifter om personer i företag: 

• Företagets namn och organisationsnummer 

• Organisationsnummer = unikt nummer för 
varje juridisk person (som ett personnummer 
fast för företag) 

• Juridisk form, t ex aktiebolag, enskild firma 

• Typ av uppdrag, t ex ordförande, ledamot, VD 

Uppgifter om företag 

• Verksamhet 

• Styrelse (aktuell och historisk) 

• Ingår i koncern 

• Bokslut och nyckeltal 

• Årsredovisningar 

• Ägare 

 

 

Källor på nätet: 

• www.ratsit.se 

• www.allabolag.se 

• www.infotorg.se 
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Tack! 

linda.kakuli@gmail.com 


