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Förord 

Sverige har sedan 1600-talet haft någon form av folkräkning. Från 
början var det sockenprästerna som ansvarade för att registrera 
födda, vigda och döda i de lokala kyrkböckerna. Vid mitten av 1700-
talet inrättades Tabellverket för att, baserat på prästernas lokala 
bokföringar, sammanställa nationella befolkningsräkningar. Den 
sista formulärbaserade folk- och bostadsräkningen genomfördes 
1990 (FoB 90) och sedan dess baseras folkräkningarna helt och hållet 
på Statistiska centralbyråns administrativa register. Den senaste 
folkräkningen i Sverige, eller census som det numera kallas i EU-
sammanhang, avser 2021. Behovet av periodiska folkräkningar har 
minskat när det numera går att följa utvecklingen av den registrerade 
(de jure) befolkningen närmast i realtid.  

Syftena med de historiska folkräkningarna har varierat men de har 
oftast handlat om att få kunskap om befolkningen som grund för 
samhällsplanering av till exempel skolor, sjukvård och bostäder. I 
regeringens budget för 2023 introducerades folkräkning som ett 
medel för att få bättre kontroll över statens utgifter. Fram till 2026 
har regeringen avsatt drygt 500 miljoner kronor för att förbättra 
folkbokföringen genom en storskalig nationell folkräkning. Tanken 
är att folkräkningen ska minska välfärdsbrott som bidrags- och 
skattefusk. Folkbokföringslagen skärptes också 2022 för att minska 
möjligheterna till missbruk av välfärdssystemen.  

Ett aktuellt problem med den svenska folkbokföringen är att 
befolkningen de jure skiljer sig från befolkningen de facto. Det vill 
säga att det finns människor som uppehåller sig i Sverige utan att 
(med laglig grund) vara folkbokförda här. Enligt Eurostats 
rekommendationer ska Sverige redovisa de facto-befolkningen, 
vilket inte är möjligt med den typ av registerbaserade folkräkningar 
som Sverige nu tillämpar.  



Förord  2023:2 

 

I den här rapporten till ESO beskriver demograferna Gunnar 
Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk hur folkräkningarna 
utvecklats i Sverige under 300 år.  

Författarna menar att det är önskvärt att arbetet med att stärka 
kvaliteten på folkbokföringen fortsätter, men att en folkräkning 
med uppsökande verksamhet, till exempel i form av dörrknackning, 
inte är effektivt för att bekämpa välfärdsbrott.  

Frågan om en ny slags folkräkning är högst aktuell, men också 
kontroversiell eftersom personliga integritetsaspekter måste 
beaktas. Jag hoppas att den här rapporten kan bidra till en initierad 
diskussion om folkräkning som metod för fler ändamål än insamling 
av demografiska data. Arbetet med rapporten har följts av en 
referensgrupp bestående av personer med god insikt i frågorna. 
Gruppen har letts av Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse. 
Som alltid i ESO-sammanhang svarar författarna själva för innehåll, 
slutsatser och förslag i rapporten. 
 
Stockholm i mars 2023 
 
 
Karolina Ekholm 
Ordförande i ESO 
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Sammanfattning 

En folkräkning omfattar den samlade processen av att samla in, 
sammanställa, utvärdera, analysera och publicera demografiska, 
ekonomiska och sociala data över samtliga personer som befinner sig 
i ett land vid en viss tidpunkt. Syftet med svenska folkräkningar har 
varit att framställa statistik över storleken på och sammansättningen 
av Sveriges befolkning, för att på så vis utgöra grund för samhälls-
planering och forskning. Under senare år har konceptet folkräkning 
även dykt upp i den politiska debatten och trots att folkräkningsdata 
faktiskt producerades så sent som under 2021 har riksdag och 
regering under samma tid beslutat att en storskalig nationell folk-
räkning ska förberedas i Sverige. 

I den här rapporten ger vi en samlad översikt om folkräkningar i 
Sverige, hur de genomförts historiskt, vilka utmaningar som funnits 
och finns med att organisera folkräkningar, samt vad syftet med och 
innehållet i olika folkräkningar har varit. Vår överblick tar dels ett 
historiskt perspektiv genom att beskriva hur situationen för folk-
räkningar i Sverige har förändrats över tid, dels ett internationellt 
perspektiv genom att ge en bild av i vilken utsträckning och med 
vilka metoder folkräkningar genomförts i andra delar av Europa och 
övriga världen och på vilket sätt situationen i Sverige skiljer sig från 
den i andra länder. Rapporten ger därtill en fördjupad bild av de 
utmaningar och möjligheter som hänger samman med Sveriges 
befintliga system av registerbaserade folkräkningar. Det senare om-
fattar en analys av omfattningen av och olika problem relaterade till 
den så kallade övertäckningen och undertäckningen i svensk 
registerbaserad befolkningsstatistik. Avslutningsvis diskuterar vi 
behovet av och möjligheten att genomföra nya folkräkningar i 
Sverige.  
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Folkräkningar i Sverige 

Sverige var redan tidigt ett föregångsland med att etablera ett 
effektivt system för insamling av högkvalitativa och nationellt hel-
täckande befolkningsdata. Ett förfarande med regelmässiga sam-
manställningar av folkräkningsdata etablerades i och med grund-
andet av Tabellverket 1749. Under de första århundradena sköttes 
insamlingen av folkräkningsdata genom sammanställningar av 
befintliga data från den svenska statskyrkans folkbokföring. 

Under 1900-talet kom folkräkningsdata även att insamlas via 
frågeformulär riktade till Sveriges befolkning, organiserat av 
Statistiska centralbyrån. Den sista enkätbaserade folkräkningen 
genomfördes 1990. Metoden var då befattad med flera kvalitets-
problem, bland annat på grund av sviktande svarsfrekvenser och 
bristande samarbetsvilja hos befolkningen. Under dess sista år kunde 
inte folkräkningen användas för att validera annan befolknings-
statistik, i stället användes data från befolkningsregistren för att 
validera om Folk- och bostadsräkningen (FoB 90) varit någorlunda 
tillförlitlig.  

I efterdyningarna av FoB 90 har utvecklingen gått mot att samla 
in erforderliga folkräkningsdata från befintliga och nyetablerade 
administrativa register. Utvecklingen mot registerbaserade folkräk-
ningar initierades i de nordiska länderna och har också gått längst i 
de länderna. Detta bygger på en lång tradition av effektiv folkbok-
föring och ett system med personnummer som gör det möjligt att 
länka data från olika administrativa register. Under senare årtionden 
har omfattningen av och kvaliteten på olika registeruppgifter 
breddats och fördjupats på ett sätt så att i stort sett samtliga upp-
gifter som normalt ingår i en folkräkning kan insamlas via register. I 
Norge och Sverige blev detta slutgiltigt möjligt genom etableringen 
av nationella lägenhetsregister som gör att folkbokförda invånare 
kan kopplas till varandra i unika lägenheter. Detta möjliggör bland 
annat sammanställningar av data om hushåll och hushållstrukturer. 
Den senaste folkräkningen i Sverige avser 2021 i form av en 
registerbaserad sammanställning av befolkningsstatistik för EU:s 
Censusprogram, i syfte att skapa internationellt jämförbara folk-
räkningsdata. 
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Dagens system 

Det heltäckande registerbaserade systemet gör att insamlingen av 
data över befolkningens sammansättning, geografiska fördelning 
och storlek är betydligt mer tillförlitlig i Sverige än i nästan alla andra 
länder. Utöver dess högre kvalitet möjliggör det registerbaserade 
systemet att folkräkningsdata kan insamlas till lägre kostnad än med 
tidigare metoder. Då data uppdateras dagligen för att spegla Sveriges 
folkbokföring, innebär det även att folkräkningsdata är tillgängliga 
som kontinuerligt uppdaterad information. Trots det så finns flera 
problem att beakta även i en svensk och nordisk kontext. Det största 
problemet är att befolkningsregistren trots sin höga kvalitet alltid 
har en viss grad av övertäckning och undertäckning av den registre-
rade (de jure) befolkningen i förhållande till den befolkning som de 
facto befinner sig i landet eller på en viss adress. Skatteverket har till-
sammans med Statistiska centralbyrån utvecklat statistiska modeller 
för att uppskatta storleken på dessa felkällor. För år 2019 upp-
skattades det totala folkbokföringsfelet till omkring 2,1 procent av 
Sveriges befolkning. För individbaserad befolkningsstatistik på 
regional nivå och för folkbokföringen i allmänhet utgörs den största 
felkällan av att personer är folkbokförda på en annan adress än där 
de faktiskt bor.  

En annan utmaning för det nuvarande systemet som baseras på 
den folkbokförda befolkningen uppträder i samband med samman-
ställningar av data för EU:s statistikmyndighet, med syftet att kunna 
göra statistiska jämförelser mellan regioner och länder inom 
unionen. Till skillnad från Sveriges system där befolkningsstatisti-
ken uteslutande bygger på den juridiskt folkbokförda befolkningen 
bygger EU:s definition på att samtliga personer som de facto kan 
anses bo i ett land under en period av minst tolv månader ska räknas 
som en del av landets befolkning. En fortsatt anpassning av befolk-
ningsstatistiken till EU:s riktlinjer kan därför komma att leda till att 
SCB måste göra kompletterande skattningar av storleken på den de 
facto befolkning av personer som kan anses ha varit bosatta i landet 
under en period av minst tolv månader men som inte är eller ska vara 
juridiskt folkbokförda här.  
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Avslutande kommentarer 

Vår slutsats – vilken bygger på hur befolkningsstatistik utvecklats 
och numera produceras i Sverige och internationellt – är att metoden 
med folkräkningar vid ett enstaka mättillfälle i mångt och mycket 
spelat ut sin roll. Det analytiska värdet av tvärsnittsdata från en 
registerbaserad folkräkning vid ett enskilt mättillfälle har minskat 
när samma typ av data i stället kan organiseras longitudinellt för att 
studera processer och befolkningsdata som utvecklas dynamiskt 
över tid. Det är framför allt möjligheten att studera vad som händer 
med grupper av individer över tid som erbjuder utökade möjligheter 
för fördjupad analys och forskning, och som utmärker nordiska 
registerdata i internationella sammanhang. Samtidigt ger det hel-
täckande systemet av kontinuerligt uppdaterade folkbokföringsupp-
gifter en mer kvalitetssäkrad befolkningsstatistik än vad enkät-
baserade folkräkningar skulle kunna uppbåda. Att återgå till tidigare 
enkätbaserade folk- och bostadsräkningar skulle leda till informa-
tionsinhämtning med sämre kvalitet till avsevärt högre pris. Möjlig-
heterna att med en sådan metod upptäcka fel och folkbokföringsfusk 
måste också anses vara mycket begränsade. En folkräkning inne-
fattande fysisk dörrknackning vore ännu mer kostnadskrävande och 
ineffektiv med avseende på kvaliteten på den information som 
eventuellt skulle kunna samlas in. Det mest realistiska upplägget för 
att erhålla en fortsatt förbättrad befolkningsstatistik ter sig i dags-
läget vara att Skatteverket och andra svenska myndigheter får 
fortsatt utökade befogenheter att utveckla sitt kvalitetsarbete med 
folkbokföringen, inklusive bättre möjligheter att samordna sitt 
arbete. Svenska myndigheter har redan fått utökade befogenheter av 
det slaget, nu senast efter beslut antagna i Sveriges riksdag 2022. 
Effekterna av dessa förändringar bör utvärderas, och även omfatta 
eventuella oavsiktliga negativa konsekvenser.
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Summary 

A census is the overall process of collecting, compiling, evaluating, 
analyzing and publishing demographic, economic and social data on 
all persons in a country at a given time. The purpose of Swedish 
censuses has been to produce statistics on the size and composition 
of the Swedish population, thus providing a basis for planning and 
research. In recent years, the concept of a census has also emerged 
in the political debate, and although census data were actually 
produced as late as 2021, the Swedish parliament and government 
decided during the same time that a large-scale national census 
should be prepared in Sweden. 

In this report, we provide a comprehensive overview of censuses 
in Sweden, how they have been conducted historically, the 
challenges that have existed and still exist in organizing censuses, 
and the purpose and contents of different censuses. Our overview 
takes a historical perspective by describing how the situation of 
censuses in Sweden has changed over time, and an international 
perspective by providing a picture of the extent to which censuses 
have been carried out in other parts of Europe and the rest of the 
world and the ways in which the situation in Sweden differs from 
that in other countries. The report also provides an in-depth view of 
the challenges and opportunities associated with Sweden’s existing 
system of register-based censuses. The latter includes an analysis of 
the extent of and various problems related to the so-called over- and 
under-coverages in Swedish register-based population statistics. 
Finally, we discuss the need for and the possibility of conducting 
new censuses in Sweden. 
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Censuses in Sweden 

Sweden was a pioneer in establishing an efficient system for 
collecting high-quality and nationally comprehensive population 
data. A procedure of regular compilations of census data was 
established with the founding of the Tabulation Office in 1749. In 
the first centuries, the collection of census data was managed by 
compiling existing data from the parish registers of the Swedish 
State Church. 

During the second half of the 20th century, census data were also 
collected via questionnaires addressed to the Swedish population, 
organized by Statistics Sweden (the national government authority 
responsible for official statistics). The last questionnaire-based 
census was conducted in 1990. At that time, the method was beset 
by several problems affecting the quality of data, including with 
response rates and a lack of cooperation from the population. In its 
final years, the census could not be used to validate other population 
statistics, instead data from population registers were used to 
validate whether the Population and Housing Census (FoB 90) was 
reasonably reliable. 

In the aftermath of FoB 90, progress has been made towards 
collecting the required census data from existing and newly 
established administrative registers. The move towards register-
based censuses was initiated in the Nordic countries and has also 
gone furthest in these countries. This development builds on a long 
tradition of efficient population registration and a system of 
personal identity numbers that allow data to be linked from different 
administrative registers. In recent decades, the scope and quality of 
various register data have broadened and deepened in such a way that 
virtually all data normally included in a census can be collected 
through registers. In Norway and Sweden, this was finally made 
possible by the establishment of national apartment registers, which 
make it possible to link registered residents to each other in unique 
apartments. This enables, among other things, the compilation of 
data on households and household structures. The latest census in 
Sweden was scheduled for 2021 in the form of a register-based 
compilation of population statistics for the EU Census programme, 
with the aim of creating internationally comparable census data. 
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Today’s system 

The comprehensive register-based system means that the collection 
of data on the composition, geographical distribution and size of the 
population is much more reliable in Sweden than in almost any other 
country. In addition to its higher quality, the register-based system 
allows census data to be collected at a lower cost than with previous 
methods. As the data are updated daily to reflect Sweden's 
population register, it also means that population data are available 
as continuously updated information. Nevertheless, there are several 
problems to consider also in a Swedish and Nordic context. The 
main problem is that population registers, despite their high quality, 
always have a certain degree of over- and under-coverage of the 
registered (de jure) population in relation to the population that de 
facto can be considered as living in the country or at a given address. 
The Swedish Tax Agency has developed statistical models with 
Statistics Sweden to estimate the size of these sources of error. For 
2019, the total population registration error was estimated to be 
around 2.1 per cent of the Swedish population. For individual-based 
population statistics at the regional level and for population 
registration in general, the largest source of error is that people are 
sometimes registered at a different address than where they actually 
live. 

Another challenge for the current system based on the registered 
population arises in the context of compiling data for Eurostat, the 
EU statistical authority, with the aim of making statistical 
comparisons between regions and countries within the union. 
Unlike Sweden’s system, where population statistics are based 
exclusively on the legally registered population, the EU definition is 
based on counting as part of the country’s population all persons 
who can de facto be considered as living in a country for a period of 
at least twelve months. Further adaptation of demographic statistics 
to the EU guidelines may therefore require Statistics Sweden to 
make additional estimates of the size of the de facto population of 
persons who can be considered to have resided in the country for a 
period of at least twelve months but who are not or should not be 
legally registered in the country. 
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Final comments 

Our conclusion – based on how population statistics have evolved 
and are now produced in Sweden and internationally – is that the 
method of stand-alone cross-sectional censuses has largely outlived 
its usefulness. The analytical value of data from a census at a single 
point of measurement has diminished when the same type of data 
can instead be organized longitudinally to study processes and 
population compositions that evolve dynamically over time. It is 
above all the possibility of studying what happens to groups of 
individuals over time that offers extended possibilities for in-depth 
analysis and research, and that distinguishes Nordic register data in 
international contexts. At the same time, the comprehensive system 
of continuously updated population data provides more quality-
assured population statistics than what questionnaire-based 
censuses could provide. Returning to the previous questionnaire-
based population and housing censuses would lead to information 
collection of poorer quality at a considerably higher cost. The 
possibilities of detecting errors and census fraud with such a method 
must also be considered very limited. A census involving physical 
door-to-door searches would be even more costly and inefficient in 
terms of the quality of the information that could be collected. The 
most realistic approach to obtaining a continued improvement in 
population statistics appears at present to be that the Swedish Tax 
Agency and other Swedish authorities continue to be given increased 
powers to develop their work on quality assurance with the 
population register, including better possibilities to coordinate. 
Swedish authorities have already been given extended powers of this 
kind, most recently following decisions adopted in the Swedish 
Parliament in 2022. The effects of these changes should be evaluated, 
including any unintended negative consequences.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har under flera århundranden varit ett föregångsland när det 
gäller insamling av demografiska befolkningsdata och utveckling av 
metoder för sådan datainsamling. Föregångaren till dagens 
Statistiska centralbyrå, Tabellverket, producerade redan från 1749 
högkvalitativ befolkningsstatistik som täckte hela befolkningen av 
dåtidens Sverige. Befolkningsstatistiken byggde på insamling av 
befolkningsdata från den folk- och kyrkobokföring som sköttes av 
prästerskapet i den svenska statskyrkans alla församlingar. På detta 
sätt har Sverige under flera århundranden haft ett system av i stort 
sett heltäckande befolkningsstatistik och fört register över befolk-
ningen. Svenska kyrkan var ansvarig för statens system av folk-
bokföring ända fram till i början av 1990-talet, därefter har ansvaret 
legat hos Skatteverket.  

En kompletterande källa för befolkningsstatistik har varit att 
Sverige, liksom andra länder i världen, med jämna mellanrum 
sammanställt befolkningsdata i rikstäckande folkräkningar. Även i 
detta fall har Sverige varit ett föregångsland och ett av de första 
länder att redan under 1700-talet och vidare under 1800- och 1900-
talen organisera heltäckande folkräkningar, med fem- eller tioåriga 
intervall. Syftet med sådana folkräkningar har delvis varit att validera 
den statistik som kontinuerligt insamlats genom kyrkoböckerna, 
och ibland även att inhämta uppgifter som inte funnits tillgängliga i 
församlingarnas bokföring. I andra länder saknas ofta befolknings-
register och folkräkningar kan då utgöra den enda källan för 
produktion av heltäckande befolkningsstatistik. 

En annan utveckling av svensk befolkningsstatistik har varit att 
befintliga befolkningsregister under slutet av 1960-talet kunnat 
digitaliseras. De digitaliserade registren utgör en unik källa för hög-
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klassig befolkningsstatistik. I stort sett är det egentligen enbart de 
nordiska länderna som haft sådana heltäckande system av folk-
bokföring. Samtidigt har de frågeformulärsbaserade folkräkningar, 
till följd av sviktande svarsfrekvenser och bristande samarbetsvilja 
hos befolkningen, förknippats med sådana kvalitetsproblem att de i 
många länder överhuvudtaget inte längre kan genomföras. I Sverige 
genomfördes den sista enkätbaserade folkräkningen 1990. I det fallet 
kunde inte folkräkningen användas för att validera annan befolk-
ningsstatistik, i stället användes data från befolkningsregistren för 
att validera om Folk- och bostadsräkningen (FoB 90) varit någor-
lunda tillförlitlig. Under därpå följande decennier har metodutveck-
lingen i stället inriktats på att utveckla nya register för att på detta 
sätt kunna organisera heltäckande registerbaserade folkräkningar. 
Svarsfrekvenserna i olika typer av enkätundersökningar har sedan 
dess varit i fortsatt fritt fall och alternativet att organisera en fråge-
formulärsbaserad folkräkning kan inte längre bedömas som realist-
isk. Samtidigt åläggs Sverige genom sitt medlemskap i den 
Europeiska unionen att med tioåriga intervall sammanställa inter-
nationellt jämförbara folkräkningsdata. 

Efter att Sveriges folkbokföring digitaliserats och allt fler admini-
strativa register etablerats har den stora merparten av de data som 
insamlades i äldre folkräkningar med stor fördel kunnat inhämtas 
genom befintliga register; den felande länken var tills för en tid sedan 
att man med hjälp av befintliga register inte kunnat producera 
statistik om hushåll och hushållens sammansättning. För att möjlig-
göra sådan statistik omorganiserades därför svensk folkbokföring så 
att varje person numera är folkbokförd i en unik bostadslägenhet, i 
stället för att tidigare enbart ha en adress som kunnat knytas till en 
fastighet. Detta gjorde att Sverige år 2011 kunnat genomföra en 
fullständigt registerbaserad folk- och bostadsräkning, med ett 
förfarande som upprepades år 2021. De andra nordiska länderna kan 
också göra detta medan andra länder i Europa konfronteras med 
betydligt större problem i sin datainsamling. 

Det registerbaserade systemet gör att insamlingen av data över 
befolkningens sammansättning, geografiska fördelning och storlek 
är betydligt mer tillförlitlig i Sverige än i nästan alla andra länder. 
Trots det så finns flera problem att beakta även i en svensk och 
nordisk kontext. Det största problemet är att befolkningsregistren 
trots sin höga kvalitet alltid har en viss grad av övertäckning och 
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undertäckning av den registrerade (de jure) befolkningen i för-
hållande till den befolkning som de facto befinner sig i landet eller är 
registrerade på en viss adress. För individbaserad befolknings-
statistik på regional nivå och för folkbokföringen i allmänhet utgörs 
den största felkällan av att personer ibland är folkbokförda på en 
adress där de faktiskt inte bor.  

Från ett övergripande perspektiv är den nationella övertäck-
ningen den faktor som orsakar störst problem för folkbokföringen. 
Eftersom det i Sverige krävs ett personnummer för att ta del av 
grundläggande samhällstjänster så registreras de flesta invandringar 
till Sverige. Incitamenten för och kännedom om skyldigheten att 
rapportera en utvandring är dock betydligt mindre och det händer 
därför att personer de facto lämnar landet men fortfarande utgör en 
del av Sveriges registrerade de jure befolkning.  

En ytterligare utmaning utgörs av att EU genom Eurostat önskar 
att dess medlemsländer gör en uppskattning av befolkningsstorleken 
som också tar hänsyn till var personer de facto befinner sig, inklusive 
den eventuella undertäckning av befolkning som motsvaras av att en 
del personer de facto befinner sig i landet utan att vara folkbokförda 
här. En sådan definition strider mot logiken i svensk befolknings-
statistik, som under århundraden baserats på Sveriges folkbokförda 
(de jure) befolkning. Som komplement till den statistik som SCB 
levererar till Eurostat görs därför även en grov uppskattning av 
Sveriges totala de facto befolkning. 
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Figur 1.1 Vem ingår i Sveriges befolkning? 

Källa: Egen figur. 

 
I spåren av det senaste årtiondets förhöjda nivåer av invandring till 
Sverige och därtill relaterade förhöjda nivåer av såväl inrikes omflytt-
ningar som utmaningar med övertäckning och undertäckning i 
svensk befolkningsstatistik har det på senare tid i den offentliga 
debatten framförts förslag på nya folkräkningar i Sverige. Under 
2022 ledde detta fram till ett riksdagsbeslut och senare även en 
regeringsförklaring baserad på det så kallade Tidöavtalet, där en 
målsättning om att organisera en storskalig nationell folkräkning 
kom till uttryck. Förslagen fokuserar framförallt på brottsbekämp-
ning och misstankar om omfattande oegentligheter i folkbokför-
ingen. Att en registerbaserad folk- och bostadsräkning genomfördes 
vid utgången av 2021 verkar inte vara känt. Det är i dagsläget oklart 
vilken typ av folkräkningsaktiviteter som faktiskt avses i förslagen 
och hur dessa rent praktiskt skulle kunna genomföras. 

1.2 Syfte och metod för vår rapport om folkräkningar 

Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av hur folkräkningar 
tidigare genomförts i Sverige och de utmaningar som finns och har 
funnits med att organisera folkräkningar, samt vad syftet med och 
innehållet i olika folkräkningar har varit. Vår överblick tar ett 



 2023:2 Inledning 

19 

historiskt perspektiv genom att beskriva hur situationen har för-
ändrats över tid i Sverige och ett internationellt perspektiv genom 
att ge en bild av i vilken utsträckning och med vilka metoder folk-
räkningar genomförts i andra delar av Europa och övriga världen och 
på vilket sätt situationen i Sverige skiljer sig från den i andra länder.  

Rapporten ger därtill en fördjupad bild av de olika utmaningar 
och möjligheter som hänger samman med Sveriges befintliga system 
av registerbaserade folkräkningar. Det senare omfattar en analys av 
omfattningen av och olika problem relaterade till den så kallade över-
täckningen och undertäckningen i svensk registerbaserad befolk-
ningsstatistik.  

Rapporten är organiserad genom en sammanställning av befintlig 
demografisk litteratur samt rapporter från Statistiska centralbyrån 
och internationella aktörer involverade i harmoniseringen av folk-
räkningar i olika länder, framförallt olika organ inom EU och FN. 
Vi har även baserat vår sammanställning på en genomgång av den 
mängd rapporter och utredningar om svensk folkbokföring, befolk-
ningsstatistik och folkräkningar som genomförts av olika svenska 
myndigheter under tiden sedan den senaste Folk- och bostads-
räkningen 1990 (FoB 90). Dessa inbegriper förutom SCB även 
Skatteverket, Riksrevisionen och ett antal svenska offentliga utred-
ningar (SOU) inom angränsande ämnesområden. Därtill bygger 
rapporten på litteraturöversikter och empiriska resultat som 
producerats i befintliga projekt på demografiska avdelningen vid 
Stockholms universitet. Detta gäller framförallt övertäckningen och 
undertäckningen i svensk befolkningsstatistik. Vi har även tillgång 
till heltäckande data från de sju folkräkningar i Sverige som finns 
tillgängliga i digitaliserad form (FoB 60 till och med FoB 90); 
åtkomsten till sådana data sker i vårt fall genom SCB:s system för 
Mikrodataaccess, MONA. Avslutningsvis ger vi en sammanfattande 
diskussion av de utmaningar och möjligheter som i nuläget 
föreligger vad gäller folkräkningar och svensk befolkningsstatistik. 

Rapporten disponeras enligt följande: 

• Kapitel 2. Folkräkningar i ett övergripande internationellt 
perspektiv. 

• Kapitel 3. Folkräkningar i Sverige. 

• Kapitel 4. Olika typer av data och datainsamlingsmöjligheter för 
folkräkningar i Sverige. 
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• Kapitel 5. Kvaliteten i dagens registerbaserade befolkningsdata 
och folkbokföringen. 

• Kapitel 6. Avslutande diskussion. 
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2 Folkräkningar i ett övergripande 
internationellt perspektiv 

En folkräkning omfattar den samlade processen av att samla in, 
sammanställa, utvärdera, analysera och publicera demografiska, 
ekonomiska och sociala data över samtliga personer som befinner sig 
i ett land vid en viss tidpunkt (Andersson och Engelhardt 2002). 
Den omfattar antingen alla personer som juridiskt (de jure) eller 
faktiskt (de facto) är bosatta i väl definierade geografiska områden i 
ett land och som tillsammans kan anses utgöra landets befolkning. 
Folkräkningen måste genomföras på individnivå så att dataupp-
gifterna senare kan sammanställas för olika kombinationer av 
statistiska kategorier. Det krävs att folkräkningen genomförs vid en 
enda unik tidpunkt så att olika individer inte räknas vid flera tillfällen 
och så att de insamlade uppgifterna avser förhållandena i landet vid 
en specifik tidpunkt. 

Folkräkningar genomförs normalt med en bestämd periodicitet. 
I enlighet med FN:s rekommendationer genomför de flesta länder 
folkräkningar med tioåriga intervall. Andra länder, bland annat i 
Ostasien, har vidhållit ett mönster med femåriga intervall mellan 
folkräkningarna. I Europa koordineras procedurerna med folkräk-
ningar av Eurostat på EU-nivå och folkräkningar genomförs här med 
tioåriga intervall. En vanlig metod att genomföra en folkräkning är 
att skicka ut ett frågeformulär som når varje invånare i ett land. Olika 
administrativa register kan ofta användas för att definiera de 
personer till vilka man skickar ut frågeformuläret. Många länder 
saknar dock sådana register varför folkräkningen då kommer att 
omfatta den samlade processen av att både lokalisera och räkna de 
personer som bor i landet. Många utvecklade länder har dock på 
grund av minskad acceptans för folkräkningar och ökade politiska 
och ekonomiska kostnader för frågebaserade folkräkningar kommit 
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att helt avstå från den typen av datainsamlingar. I stället försöker 
man i största möjliga utsträckning att samla in olika typer av data 
genom befintliga administrativa register eller genom olika stick-
provsundersökningar. I Europa har det varit en tydlig trend mot att 
samla in folkräkningsdata från olika typer av administrativa register. 
De nordiska länderna har i detta sammanhang betydligt bättre 
förutsättningar för den typen av datainsamling än vad de flesta andra 
länder har. 

Folkräkningar skapar värdefull information om storleken och 
strukturen på den samlade befolkningen i ett land. De ger infor-
mation om ämnen relaterade till hushåll, bostäder och olika socio-
ekonomiska förhållanden. Informationen kan i bästa fall även 
användas för att validera olika alternativa datakällor, inklusive ofull-
ständiga administrativa register eller stickprovsundersökningar i ett 
visst land. De utgör nämnaren, dvs. antalet personer i olika befolk-
ningsgrupper, när olika statistiska mått ska beräknas. Statistik över 
olika demografiska eller andra händelser såsom antalet födda, avlidna 
eller nya arbetslösa under en viss tidsperiod finns i de flesta länder 
ofta tillgängliga men för att vara tolkningsbara måste dessa uppgifter 
också kunna relateras till en bestämd folkmängd. Folkräkningsdata 
tas i många fall också som utgångspunkt när man gör befolknings-
framskrivningar och är därför viktiga som underlag för prognoser 
om framtida befolkningsförändringar. I många länder utgör folk-
räkningarna underlag för administrativa system såsom fastställande 
av valdistrikt och representationen i parlament och fullmäktigeför-
samlingar på lokal och regional nivå.  

Processer med någon form av folkräkningar finns rapporterade 
redan i förhistorisk tid, bland annat i Kina och Egypten (Andersson 
och Engelhardt 2002). En av de första folkräkningar som finns 
dokumenterad är den som genomfördes av alla barn i Israel cirka 
1 200 år före vår tidräknings början. I Romarriket genomfördes 
också folkräkningar med jämna mellanrum. Under medeltiden 
genomförde såväl kyrka som olika stater ibland folkräkningar i syfte 
att fastställa underlag för beskattningen av sina befolkningar. En 
tidig folkräkning på de brittiska öarna, the Domesday Survey, ut-
fördes år 1066 efter att en ny kung, Vilhelm Erövraren, tagit öarna i 
besittning. Det var annars inte förrän den merkantilistiska eran i 
Europa och bildandet av nya nationalstater under den tidiga 
industrialismen som befolkningsstorlekar började ses som en strate-
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gisk nationell resurs och som makthavare på allvar började prioritera 
genomförandet av riksomfattande nationella folkräkningar. Det nya 
intresset under den tiden för mer detaljerade demografiska data om 
befolkningsstorlekar och befolkningsstrukturer utgör bakgrunden 
till utvecklingen under 1800-talet av nationella system med regel-
bundna folkräkningar och olika system av folkbokföring. Den första 
prototypen för en modern folkräkning anses ofta vara den folk-
räkning som genomfördes i Quebec 1666. Sverige har sammanställt 
detaljerade demografiska data på nationell nivå ända sedan 1749. Den 
första svenska datainsamlingen baserades på existerande försam-
lingsregister vilket gör att förfarandet till viss del liknar det som idag 
används för att producera folkräkningsdata. Den första folkräk-
ningen med tioårsintervall i USA genomfördes 1790 i enlighet med 
landets konstitution där folkräkningar utgör underlag för att säker-
ställa representationen i landets folkvalda församlingar. Standarden 
för folkräkningar utvecklades gradvis under 1800-talet allteftersom 
nya nationalstater i Europa började sammanställa mer systematisk 
information om sina befolkningar. Den första folkräkningen i 
Tyskland genomfördes till exempel 1871, i samband med att 
Tyskland blev en enad nationalstat. FN har spelat en central roll för 
systematiseringen av folkräkningar sedan 1950-talet och framåt när 
nya självständiga länder i tredje världen aktiverade samman-
ställningar av data om sina befolkningar (Goyer och Draaijer 1992; 
United Nations 2020). FN:s ”World Population Census Program” 
ger riktlinjer för att säkerställa att folkräkningar i olika länder 
producerar demografiska data som är jämförbara mellan länderna. 
Programmet erbjuder bland annat riktlinjer för hur man bäst säker-
ställer insamlandet av uppgifter om ett lands de facto eller de jure 
befolkning, och hur man fastställer uppgifter om karakteristika 
såsom invånarnas ålder, språk, etnicitet, familjeställning, barna-
födande, hushållstyp, utbildningsnivå och yrke. Riktlinjerna är till-
räckligt flexibla för att ge utrymme för olika praxis av datainsamling 
i olika länder. Ett exempel är data om invånarnas etnicitet, vilket är 
en uppgift som, med undantag för Storbritannien (Coleman och Salt 
1996), och beroende på definition, inte ingår i datainsamlingen i 
några länder i Västeuropa men som i andra delar av världen ses som 
naturliga att samla in. Olika definitioner av och logik i koncepten 
etnicitet eller nationalitet förekommer i olika länder och i de länder 
man samlar in sådana data förändras definitionerna också över tiden.  
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I EU är det Eurostat som koordinerar och utfärdar riktlinjer för 
folkräkningar i unionens medlemsstater (Eurostat 2019, 2021, 2022; 
UNECE 2020). Alla EU-länder är ålagda att med tioåriga tids-
intervall (2001, 2011, 2021 osv.) samla in jämförbara folkräknings-
data över sina invånare, bostäder och hushåll. Under slutet av 1900-
talet har systemen med frågeformulärsbaserade folkräkningar dock 
ofta mött ett ökat motstånd bland invånare i många västeuropeiska 
länder. Ett exempel är Tyskland där den folkräkning med tioårs-
intervall som var planerad att genomföras 1981 försenades efter 
domstolsingripanden påkallade av opposition mot påtalade inte-
gritetsingrepp och allmänt motstånd mot myndigheters datain-
samling. Den planerade folkräkningen genomfördes 1987 men då 
med ett begränsat frågebatteri och med villkoret att folkräkningen 
inte fick användas för att validera olika lokala befolkningsregister. 
Utvecklingen var delvis likartad i Sverige, och efter motstånd bland 
befolkning och opinionsbildare mot den svenska Folk- och bostads-
räkningen 1990 och därtill relaterade kvalitetsproblem med produce-
rade folkräkningsdata har ingen ytterligare frågeformulärsbaserad 
folkräkning genomförts i vårt land. Samtidigt vidmakthåller Euro-
stat riktlinjer för och ställer krav på folk- och bostadsräkningar i 
unionens medlemsländer. Eftersom viljan att svara på folkräknings-
formulär inte alltid är tillräckligt stor för att producera data av 
tillräckligt hög kvalitet söker många länder alternativa metoder för 
insamling av folkräkningsdata. I folkräkningen 2001 var det fort-
farande ett stort antal länder i Europa som genomförde klassiska 
folkräkningar med frågeformulär som invånarna ålades att fylla i. 
Några länder genomförde renodlade registerbaserade folkräkningar 
medan andra länder genomförde sina folkräkningar genom en 
kombination av registerbaserad och frågeformulärsbaserad datain-
samling. I Tyskland samlar man till exempel in mer detaljerade 
demografiska data genom en årlig Mikrozensus som enbart ett 
slumpmässigt enprocentigt urval av befolkningen åläggs att delta i. 
Under 2011 och 2021 har utvecklingen mot alternativa datainsam-
lingsmetoder accelererat och allt fler länder i EU genomför sina 
folkräkningar i form av datainsamling från olika administrativa 
register. Enkätbaserade folkräkningar blir allt mer ovanliga inom 
EU.  

Utvecklingen mot registerbaserade folkräkningar initierades i de 
nordiska länderna och har också gått längst i de länderna. Detta 
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bygger på en lång tradition av effektiv folkbokföring och ett system 
med personnummer som gör det möjligt att länka data från olika 
administrativa register. Under senare årtionden har omfattningen av 
och kvaliteten på olika registeruppgifter breddats och fördjupats på 
ett sätt så att i stort sett samtliga uppgifter som normalt ingår i en 
folkräkning kan insamlas via register. I Norge och Sverige blev detta 
slutgiltigt möjligt genom etableringen av nationella lägenhetsregister 
som gör att folkbokförda invånare kan kopplas till varandra i unika 
lägenheter. Detta möjliggör bland annat sammanställningen av data 
om hushåll och hushållstrukturer. I Danmark och Finland har sådana 
register funnits under en betydligt längre tid: Danmark genomförde 
sin sista traditionella folkräkning 1970 och har genomfört helt 
registerbaserade folkräkningar sedan 1980, Finland har gjort det-
samma sedan 1990. De första registerbaserade folkräkningarna i 
Norge och Sverige genomfördes i samband med EU:s folkräknings-
program 2011. Statistiska centralbyrån valde då att markera att den 
registerbaserade folkräkningssammanställningen skedde på an-
modan av EU:s internationella samarbeten genom att kalla folk-
räkningen för en ”census”. En ytterligare anledning till namnbytet 
var att man ville särskilja den nya registerbaserade folk- och bostads-
räkningen (Census) från tidigare frågeformulärsbaserade folk- och 
bostadsräkningar (FoB).
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3 Folkräkningar i Sverige 

3.1 Tabellverket, kyrkböcker och de tidiga 
folkräkningarna i Sverige 

Sverige har världens äldsta system för produktion av högkvalitativ 
befolkningsstatistik, något som 1749 fick sitt uttryck i inrättandet 
av en nationell institution för att på ett standardiserat sätt samla in 
nationella befolkningsdata: det svenska Tabellverket (SCB 1999). 
Prästerna i Svenska kyrkan hade redan sedan 1686 varit ansvariga för 
att föra lokala kyrkböcker och husförhörslängder över hela befolk-
ningen i de socknar de var ansvariga för (SCB 1999), men kvaliteten 
på dessa kyrkböcker varierade och de förda registren såg olika ut i 
olika delar av landet. Befolkningsdata sammanställdes därmed inte 
på nationell nivå förrän etableringen av Tabellverket 1749. 
Tabellverket organiserade från och med detta år återkommande 
befolkningsräkningar som var baserade på sammanställningar av data 
som insamlats av prästerskapet i varje socken i Sverige, och som 
summerades på ett enhetligt sätt för att producera tabeller med 
demografiska data över befolkningen efter kön, ålder och civilstånd. 
Under ett givet folkräkningsår använde sig Tabellverket av stan-
dardiserade blanketter där prästerskapet rapporterade in data över 
antalet kvinnor och män i olika åldersgrupper. Detta möjliggjorde 
att det redan på ett tidigt stadium gick att beräkna viktiga demo-
grafiska mått såsom livslängdstabeller och fruktsamhetstal för 
Sverige (SCB 1999). Sverige (med Finland) har därmed några av de 
längsta sammanhängande tidsserier av demografiska data som 
existerar för något land i världen (Hofsten 1986). Prästerna använde 
sig av data i olika kyrkoböcker för att producera statistik över 
födslar, dödsfall och vigslar i sina församlingar, och var personligen 
ansvariga för att summera den informationen och rapportera den 
vidare till Tabellverket under ett folkräkningsår. Till en början 
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gjordes relativt få kvalitetskontroller av insamlade data, men över tid 
så ökade standardiseringen av datainsamlingen och Tabellverket 
genomförde utökade datakontroller och begärde in ny information 
om det upptäcktes några felaktigheter i insamlade data. Under det 
första århundradet av svensk datainsamling genomfördes folkräk-
ningarna i allmänhet vart femte år, då blanketter med förfrågan om 
befolkningsdata skickades ut till landets alla socknar och insamlade 
data sedan sammanställdes centralt av Tabellverket.  

3.2 Statistiska centralbyrån, statskyrkan och 
individbaserade folkräkningar 

År 1859 omvandlades Tabellverket till den nyetablerade Statistiska 
centralbyrån (SCB) och processerna kring produktionen av befolk-
ningsstatistik omordnades. En ny uppgift för dåvarande SCB var att 
samla in data från individbaserade folkräkningar där register över alla 
individer i samhället producerades, med uppgifter om samtliga 
invånares namn och adress (SCB 1969a). Till skillnad från de tidigare 
folkräkningarna då enbart tabulerade formulär samlades in centralt 
började man alltså samla in data på individnivå där SCB samman-
ställde tabulerade listor där varje individ redovisades med namn och 
annan vital information på en rad. Datainsamlingen var dock även 
fortsatt baserad på den lokala församlingsstatistiken vilket utgjorde 
grunden för det material som skickades till SCB från varje socken. I 
storstäderna hade man dock ofta problem med att föra husförhörs-
längder vilket ledde till att man där under 1860 och 1870 behövde 
göra kompletterande datainsamlingar (SCB 1999; SCB 1969b). 

Folkräkningarna i Sverige var fortsatt implementerade på för-
samlingsnivå med aktiv medverkan av statskyrkan och dess präster-
skap. Den första individbaserade folkräkningen genomfördes 1860 
såsom beskrivet ovan, och därefter med tioåriga intervall fram till 
1930. Från 1930 och fram till och med 1990 genomfördes folk-
räkningarna i stället med femåriga intervall (med undantag för år 
1955). Även information om yrke, civilstånd och relation till andra 
personer i hushållet samlades då in, samt information om födelse-
församling och dopnamn (för gifta kvinnor). Folkräkningarna 
baserades även fortsatt på den befolkningsstatistik som kunde 
sammanställas och samlas in via statskyrkans församlingars kyrk-
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böcker, som sedan skickades in för central bearbetning av SCB. Över 
tid utökades den inhämtade informationen i folkräkningarna och 
kom ibland även att omfatta uppgifter om medborgarskap, titlar, 
religion, handikapp och vaccinationer. 1930-års folkräkning var 
ovanligt detaljrik, och man använde sig då även av data från inkomst-
deklarationer och taxeringslängder för att presentera statistik om 
inkomster och förmögenheter (SCB 1936; Axelsson och Wisselgren 
2016). 

I vissa folkräkningar, såsom de som genomfördes 1935/36 och 
1950, kompletterades datainsamlingen med urvalsundersökningar 
med olika urvalskriterier där man samlade in mer detaljerad 
representativ socioekonomisk information om Sveriges befolkning. 
Från 1912 och framåt genomförde SCB även separata bostads-
räkningar med oregelbundna mellanrum. Under första halvan av 
1900-talet erbjöd folkräkningarna ett tillfälle att samordna systemet 
med mantalsskrivningar med produktionen av befolkningsstatistik 
(SCB 1965). Även i alla de individbaserade folkräkningarna från 
1860 och framåt skedde datainsamlingen i huvudsak genom sam-
manställningar av befintliga data i lokala församlingsregister. Sverige 
har inte vid något tillfälle haft några folkräkningar med anställda 
folkräknare som besöker alla invånare för en manuell räkning av 
landets invånare.  

3.3 Svenska personnummer, befolkningsregister och 
folkräkningar med frågeformulär 

Befolkningsstatistiken i Sverige reformerades i grunden 1946, då 
bland annat ett system med individuella personnummer infördes 
(SCB 1969a). Som en konsekvens av detta började man från 1950 att 
basera folkräkningarna på mantalsskrivningsuppgifter som organi-
serades via länsstyrelserna istället för via församlingarnas alla 
kyrkobokföringsregister. Det var dock även framledes Svenska 
kyrkan som skötte de grundläggande procedurerna kring kyrkobok-
föring och folkbokföring. År 1967 etablerade SCB ett nationellt 
Register över totalbefolkningen, RTB. RTB har därefter utgjort 
grunden för produktionen av svensk befolkningsstatistik. I samband 
med etableringen av RTB kunde de nationella befolkningsregistren 
under slutet av 1960-talet också digitaliseras vilket naturligtvis 
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underlättade produktionen av högklassig svensk befolknings-
statistik.  

Från och med 1960 fick SCB en mer direkt och aktiv roll i arbetet 
med folkräkningarna som då även kom att samordnas med de 
relaterade bostadsräkningarna. I samband med detta började man att 
samla in information direkt från allmänheten via olika frågeformulär 
(SCB 1965). I bostadsräkningarna ingick att fastighetsägare ålades 
att rapportera information om sina fastigheter (i en fastighets-
blankett) inklusive dess ingående bostadslägenheter, samt även en 
blankett med information om boende per bostadslägenhet (i en folk- 
och bostadsräkningsblankett), där namn på bostadsföreståndaren 
samt namn och relation på alla övriga boende i bostadslägenheten 
ingick (till exempel: maka, barn, inneboende) (SCB 1965). I 1960-
års folkräkning inhämtades därutöver ytterligare information från 
varje bostadsföreståndare genom en fastighetsblankett med upp-
gifter om till exempel yrke för samtliga boende i bostadslägenheten 
och information om hushållsrelationerna mellan de boende i 
bostaden. Från 1960 och framåt gjordes även en mer omfattande 
undersökning baserat på ett statistiskt urval av befolkningen, där 
man bland annat använde sig av personliga intervjuer för att besvara 
frågor i ett utökat frågeformulär. Liknande procedurer förekommer 
i andra länder, där till exempel Tyskland har ett system med Mikro-
Zensusar och där man i USA har ett mer detaljerat ”long-form” 
folkräkningsformulär som enbart ett urval av befolkning åläggs att 
besvara. FoB 60 och senare års folk- och bostadsräkningar under-
stöddes av omfattande informationsverksamhet i tidningar, radio, tv, 
och andra informationskanaler. Det utfördes även pilotstudier och 
förkontroller, samt intervjustudier efter folkräkningen för att 
bedöma hur allmänheten uppfattat folkräkningen och om den kunde 
anses producera tillförlitliga statistiska uppgifter. 

Från 1970 blev den information som varje bostadsföreståndare 
ålades att sammanställa betydligt mer detaljerad och kom att likna 
ett folkräkningsformulär i länder där alla befolkningsdata måste 
samlas in via sådana formulär. Därtill kunde mycket information, 
såsom uppgifter om civilstånd och andra grundläggande demo-
grafiska karaktäristika, samlas in från numera digitaliserade register-
uppgifter. Från 1970 framstår det som relativt svårt för en bostads-
föreståndare att ensam besvara uppgifter om övriga personer i 
bostaden utan att direkt be dem bistå med information om de 
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uppgifter som efterfrågades. Från och med FoB 70 stiftades vid varje 
folkräkning en ny lag som inför kommande folkräkningar kom att 
uppdateras vart femte år. Lagen specificerade vad som skulle samlas 
in i folkräkningen och föreskrev även att det var obligatoriskt att 
lämna in de efterfrågade uppgifterna. Vite kunde utdömas om 
uppgifterna inte levererades, även om detta i praktiken var relativt 
ovanligt (SCB 1974; SCB 1993). 

Från och med 1975 infördes ett system med en helt individuali-
serad obligatorisk blankett i folk- och bostadsräkningarna där varje 
enskild individ och inte bostadsföreståndaren ålades att fylla i de 
efterfrågade uppgifterna. Detta system kom att användas fram till 
och med den sista frågeformulärsbaserade folk- och bostads-
räkningen i Sverige 1990. I samband med detta kom folkräkningarna 
att likna procedurer i andra länder där individer personligen fyller i 
blanketter med mer eller mindre omfattande frågeformulär. En 
viktig skillnad var dock fortsatt att urvalet för folk- och bostads-
räkningarna i Sverige kunde baseras på folkbokföringsadresser och 
grundläggande demografiska data från SCB:s RTB. Datainsamlingen 
organiserades därutöver genom en postblankett som skickades ut till 
den folkbokförda allmänheten. De som inte svarade fick åter-
kommande påminnelser och till slut hot om vite. Mycket av den 
demografiska information som efterfrågades var förtryckt med hjälp 
av data från befintliga register, men kunde korrigeras. I samband 
med detta behövde respektive fastighetsägare inte längre rapportera 
samtliga boende i en fastighets bostadslägenheter, utan enbart 
namnet på en innehavare för varje lägenhet.  

Under perioden från 1960-talet och fram till 1990 utgjorde 
folkräkningarna ett tillfälle att harmonisera uppgifter om mantals-
skrivningar och se till att olika uppgifter stämde överens mellan data-
hållare som SCB, länsstyrelserna och Svenska kyrkans pastors-
expeditioner (SCB 1969b). I samband med blanketten för folk- och 
bostadsräkningarna ingick även en uppmaning om och instruktion 
för hur man skulle registrera en flyttningsanmälan inom Sverige 
(SCB 1969b). 1985-års folk- och bostadsräkning, men inte 1990-års 
folkräkning, hade som ett delmål att kontrollera kvaliteten i folk-
bokföringen (SCB 1989). I samband med FoB 85 gjordes ändringar 
för 0,28 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Ändringarna 
handlade bland annat om uppdaterad information om emigration 
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från Sverige, inrikes omflyttningar och vilken församling personer 
var skrivna i, i ungefär lika stor omfattning (SCB 1989).  

1985 och 1990 års folk- och bostadsräkningar utfördes via sam-
arbete med Postverket. Postkontoren erbjöd extra blanketter, 
svarskuvert och broschyrer med information om folkräkningen. 
Kommunerna hade också ett stort ansvar, med speciellt utbildad 
personal med ansvar för fastighetsblanketter och med kontroll-
funktioner för inlämnade blanketter och ansvar för betydande delar 
av registreringen av insamlade blanketter (SCB 1989; 1993).  

3.4 Utveckling mot fullständigt registerbaserade 
folkräkningar 

Den sista frågeformulärsbaserade folk- och bostadsräkningen i 
Sverige genomfördes 1990 (SCB 1993). Under 1980-talet hade 
motståndet mot myndigheters datainsamlande ökat markant och 
integritetsfrågor kommit att bli ett allt viktigare argument i den 
politiska debatten. De myndigheter som var ansvariga för folk-
räkningarna oroade sig i allt större utsträckning för sjunkande svars-
frekvenser och därmed relaterade kvalitetsproblem med de in-
samlade datauppgifterna i folkräkningarna. 1985 erhöll cirka 5 pro-
cent av den vuxna befolkningen i Sverige en första påminnelse efter 
att inte ha skickat in den efterfrågade frågeformulärsblanketten 
(SCB 1989). 2,8 procent av befolkningen fick senare en andra mer 
kravlik uppmaning. 0,8 procent av befolkningen svarade inte heller 
på denna blankett och kom att bedömas som ett bortfall i datain-
samlingen. En icke-rapporterad ytterligare andel av bortfalls-
personerna lämnade dock in en blankett vid en senare tidpunkt när 
skarpare krav hade ställts. Det gjordes en begäran om vitesför-
läggande för 860 personer i Sverige (SCB 1989). Vid den sista folk- 
och bostadsräkningen 1990 ökade motsvarande siffror av icke-
svarande individer till 8 procent, 5 procent, respektive 2,5 procent av 
den vuxna befolkningen och ett vitesförläggande gjordes för cirka 
6 000 personer. Inför FoB 90 förekom även kampanjer för att 
obstruera datainsamlingen genom uppmaningar i media och på andra 
håll att fylla i så felaktiga uppgifter som möjligt i folkräknings-
blanketterna.  
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Figur 3.1 Personblankett för folk- och bostadsräkningen 1990 

 
Källa:SCB (1993). 

 
I samband med kvalitetsproblemen med och motståndet mot 
FoB 90 och folk- och bostadsräkningarna under 1980-talet 
initierades en debatt om en övergång till helt registerbaserade folk-
räkningar och fördelarna och nackdelarna kring ett sådant förfarande 
(SOU 1988; 1993). I våra grannländer Danmark och Finland var ett 
sådant tillvägagångssätt redan satt i system. En förutsättning för en 
fullständigt registerbaserad folk- och bostadsräkning var dock att 
individer i den mantalsskrivna befolkningen kunde kopplas till 
varandra i unika lägenheter med hushåll. Eftersom folkbokföringen 
enbart skedde via en adress på en unik fastighet var detta inte möjligt. 
Personer bosatta i flerbostadsfastigheter kunde inte kopplas 
samman i unika lägenheter och under perioden 1991-2010 kunde 
därför överhuvudtaget ingen heltäckande statistik om hushåll och 
hushållsstrukturer i Sverige produceras.  

En annan viktig förändring för produktionen av svensk befolk-
ningsstatistik var att Skatteverket från och med 1 juni 1991 tog över 
ansvaret för folkbokföringen i landet från statskyrkan. Det tidigare 
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systemet med årliga mantalsskrivningar ersattes då av Skatteverkets 
nya system för folkbokföring. Övergången av ansvaret från stats-
kyrka till skattemyndighet tedde sig naturlig i ett samhälle som blivit 
ett av de mest sekulariserade i hela världen – och samtidigt hade ett 
högt skattetryck och höga skattefinansierade förmåner som gjorde 
det viktigt för myndigheterna att ha en bra översikt över den folk-
bokförda och taxeringsbara befolkningen i landet. Skatteverket 
uppdaterar i realtid informationen om den folkbokförda befolk-
ningen i ett specifikt folkbokföringsregister. SCB erhåller konti-
nuerligt utdrag från detta register för att parallellt upprätthålla det 
RTB som myndigheten använder för att producera svensk befolk-
ningsstatistik. 

År 1995 beslutade Sveriges riksdag att nästa folk- och bostads-
räkning skulle vara helt och hållet registerbaserad. Detta var emeller-
tid vid den tidpunkten inte görligt eftersom dåvarande register-
baserade uppgifter om ”folk” och ”bostäder” inte kunde kopplas 
samman med varandra med den precision som krävdes för att kunna 
skapa erforderliga folk- och bostadsräkningsdata. För att kunna 
koppla uppgifter om individerna i den folkbokförda befolkningen 
till uppgifter om deras bostäder behövde Lantmäteriets fastighets-
register utvecklas så att ett helt nytt lägenhetsregister kunde inrättas. 
Det kom att dröja till 2007 innan riksdagen beslutade att ålägga 
Lantmäteriet att faktiskt inrätta ett sådant register. Ökade krav om 
att leverera jämförbara folkräkningsdata till EU:s program med en 
Census 2011 bidrog till att behovet av ett lägenhetsregister kom att 
upplevas som mer akut. När detta register väl var inrättat kunde 
Skatteverket ändra sina rutiner så att varje invånare i Sverige ålades 
att specificera sin folkbokföringsadress med ett unikt lägenhets-
nummer. Detta implementerades under 2010–11 och därefter kunde 
Sveriges första helt registerbaserade folk- och bostadsräkning 
genomföras 2011 inom ramen för EU:s Census-program (SCB 
2015a).  

Ramen för Sveriges Census 2011 utgjordes av RTB den 
31 december 2011 och data om bostadslägenheter från det nya 
lägenhetsregistret. Till detta kunde även kopplas statistiska upp-
gifter om Sveriges befolkning från andra administrativa register så-
som SCB:s utbildningsregister, sysselsättningsregister, yrkesregister 
och tätortsregister. På samma gång som den registerbaserade 
ansatsen i Census 2011 kan ses som en modernisering och upp-
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gradering av processerna kring folkräkningar i Sverige kan man se 
det som en återgång till hur folkräkningar historiskt organiserades i 
vårt land. Även under 1700- och 1800-talen sammanställdes folk-
räkningarna genom behandling av data från befintliga befolk-
ningsregister. Under hela Sveriges historia har samtliga folkräk-
ningar baserat sig på uppgifter om den folkbokförda befolkningen i 
landet. 

Figur 3.2 Folkräkningar i Sverige 

Källa: Egen figur. 

 
Den senaste folk- och bostadsräkningen i Sverige avser 2021, med 
insamlade data avseende situationen den 31 december det året, i form 
av ännu en helt registerbaserad och EU-inspirerad Census. Datain-
samlingen för EU:s Census 2021 (Eurostat 2019; 2021) har för de 
flesta gått helt spårlöst förbi och datainsamlingen kan i hög grad ses 
som en intern EU-statistisk aktivitet. Syftet med datainsamlingen 
inom EU är att kunna göra statistiska jämförelser mellan regioner 
och länder inom unionen. I och med att Skatteverket, Lantmäteriet 
och SCB har skapat ett system för kontinuerligt uppdaterad statistik 
om befolkning och hushåll finns det inget egenvärde med att 
fokusera på tvärsnittsdata för ett enskilt år som 2011 eller 2021. För 
de som har behov av att analysera demografiska och andra socio-
ekonomiska data över Sveriges befolkning är det av betydligt större 
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värde att kunna analysera longitudinella data över de befolknings- 
och hushållsprocesser som utvecklas dynamiskt över tiden.  

Systemet med och processerna kring Census 2021 utgör dock 
ingen slutpunkt för diskussionerna om och handhavandet av folk-
räkningar i Sverige. EU:s direktiv för vad folkräkningsdata ska 
baseras på bygger ibland på en annan logik än den som under år-
hundraden tillämpats för att producera svensk befolkningsstatistik. 
En förskjutning från en befolkningsdefinition som är baserad på 
folkbokföring (de jure) mot en definition som även inbegriper nya 
grupper av de facto boende personer i landet men som inte är 
folkbokförda här kan erbjuda en hel del utmaningar för SCB och 
andra myndigheter som upprätthåller den infrastruktur som utgör 
underlaget för att producera befolkningsstatistik. I nästa stycke 
redogör vi för några av de definitioner och alternativa typer av data 
som kan användas för att producera folkräkningsdata.  
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4 Olika typer av data och 
datainsamlingsmöjligheter för 
folkräkningar i Sverige 

Syftet med att genomföra folkräkningar och sammanställa folkräk-
ningsdata har förändrats något över tiden, i Sverige liksom i andra 
länder. Till en början var folkräkningar en del av nationsbyggen i 
samband med etableringen av olika nationalstater i Europa och en 
situation där ett lands befolkningsstorlek sågs som en strategisk 
resurs visavi andra länder. Detta gällde även för 1700-talets Sverige. 
Etableringen av nya system för folkbokföring gjorde det möjligt för 
länderna att organisera mer effektiva system för beskattning, social-
försäkringar, värnplikt och parlamentariska val. 

Ett explicit huvudsyfte för folkräkningar i Sverige och andra 
länder har varit att producera statistik som kan utgöra underlag för 
samhällsplanering och forskning. I direktiven för folk- och bostads-
räkningen 1990 uttrycktes detta på följande sätt (SCB 1993): 

”Folk- och bostadsräkningarna har till syfte att ur olika aspekter 
beskriva samhället vid räkningstillfället och genom jämförelser med 
tidigare räkningar belysa samhällets utveckling i vissa avseenden. 
Statistiken används främst för planerings och utredningsverksamhet på 
regional och kommunal nivå samt för forskning och allmän 
information.” 

Värdet av nya folkräkningar för utredningsverksamhet och forsk-
ning har dock under senare årtionden minskat när longitudinella data 
med folkräkningsliknande information i stället kan produceras på 
mer kontinuerlig basis. Värdet av de data som redan insamlats i 
befintliga folkräkningar är dock fortsatt stort och erbjuder fortsatta 
möjligheter för forskning om olika historiska befolknings- och sam-
hällsprocesser. I Sverige pågår flera projekt med att etablera nya 
forskningsinfrastrukturer genom att digitalisera data från de 
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historiska folkräkningarna, vilket för närvarande har gjorts för 
folkräkningarna från 1880, 1890, 1900, 1910 och (delvis) 1930.  

I sammanhanget kan det vara intressant att ge en bild av vilken 
typ av data som faktiskt samlas in i nuvarande registerbaserade folk- 
och bostadsräkningar via EU:s Census-program. I den senaste 
Census 2021 produceras svenska folkräkningsdata om nedanstående 
variabler. För att understryka Census-programmets internationella 
karaktär specificeras variabelkategorierna på engelska såväl som på 
svenska. 

Tabell 4.1 Variabler i Census 2021  

Topics Census 2021 Variabler Census 2021 

Place of usual residence Plats för stadigvarande bosättning 
Location of place of work Arbetsställets belägenhet 
Locality Ort/plats 
Sex Kön 
Age Ålder 
Legal marital status Civilstånd 
Current activity status Aktuell sysselsättningsstatus 
Occupation Yrke 
Industry Näringsgren 
Status in employment Yrkesställningsstatus 
Educational attainment Utbildningsnivå 
Country/place of birth Födelseland/ort 
Country of citizenship Medborgarskapsland 
Ever resided abroad and year of arrival in 
the country (from 1980) 

Tidigare bosatt utomlands och inflyttningsår 
till landet (från 1980) 

Previous place of usual residence and date 
of arrival in the current place; or Place of 
usual residence one year prior to the census 

Tidigare plats för stadigvarande bosättning 
och inflyttningsdatum på nuvarande plats 
eller plats för stadigvarande bosättning ett år 
före census 

Family status Familjestatus 
Type of family nucleus Familjetyp 
Size of family nucleus Familjestorlek 
Household status Hushållsställning 
Type of private household Hushållstyp 
Size of private household Hushållsstorlek 
Housing arrangements Boendeförhållanden 
Tenure status of household Hushållets upplåtelseform 
Type of living quarters Bostadstyp 
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Topics Census 2021 Variabler Census 2021 
Occupancy status of conventional dwelling Bebodd/obebodd bostad 
Type of ownership Ägarkategori 
Number of occupants Antal boenden  
Useful floor space and/or Number of rooms 
of housing unit 

Boarea/bostadsarea 

Density standard Utrymmesstandard 
Water supply system Vattenledning 
Toilet facilities Toalett 
Bathing facilities Bad/dusch 
Type of heating Uppvärmningssätt 
Dwellings by type of building Bostäder efter hustyp 
Dwellings by period of construction Bostäder efter byggnadsår 
Källa: SCB.  

 
Den svenska datainsamlingen för EU:s Census-program baseras 
uteslutande på data om den folkbokförda befolkningen som kan 
härledas från svenska register. En del av variablerna i ovanstående 
lista kan hämtas direkt från befintliga register, andra kan härledas 
från befintliga registeruppgifter medan en del variabler måste 
imputeras. De senare avser främst uppgifter om olika bostads-
karakteristika såsom data om toalett, bad, vattenledning och upp-
värmning.  

 
Ruta 1 

Kostnaden för folk-och bostadsräkningen 1990 med hjälp av blan-
ketter uppgick till cirka 250 miljoner kronor (i 2021-års penning-
värde motsvarar det ca 413 miljoner kronor). 
Kostnaden för Census 2021 beräknas till 13–14 miljoner kronor. 
 
Källa: SCB (2022c). 

 
Merparten av den information som tidigare samlades in i svenska 
folkräkningar kan idag erhållas från befintliga administrativa 
register, men det finns fortsatt en del undantag. Det finns till 
exempel inga registeruppgifter om arbetstid, pendlingsförhållanden, 
andrahandskontrakt för lägenheter eller faktiska hushållsrelationer 
för personer som bor i samma lägenhet. Även om införandet av ett 
lägenhetsregister gjort det möjligt att med olika algoritmer produ-
cera data om svenska hushåll och deras sammansättning så finns det 



Olika typer av data och datainsamlingsmöjligheter för folkräkningar i Sverige  2023:2 

40 

en del information av den typen som inte fullt ut kan täckas av 
befintliga registeruppgifter. I Sverige är det relativt ovanligt att 
orelaterade individer delar bostad med varandra, men man kan ändå 
inte helt utesluta att individer som i registersammanställningar 
klassificeras som sammanboende par och ett unikt hushåll faktiskt 
inte utgör en sådan familjetyp. Det finns heller inga möjligheter att 
med rimliga algoritmer producera data om samkönade samboende 
par. En annan begränsning är att data baserade på folkbokförings-
uppgifter inte ger någon information om det relativt vanliga feno-
menet med barns växelvisa boende mellan två separerade föräldrar. 

I dagsläget måste mer detaljerade uppgifter om personers 
boende- och familjeförhållanden i stället samlas in via olika enkät-
undersökningar. Stockholms universitets demografiska avdelning 
ansvarar i det sammanhanget för Sveriges deltagande i ett europeiskt 
Generations and Gender Survey-program där jämförbara enkätdata 
om familjekonstellationer och familjerelationer samlas in (Thomson 
m.fl. 2015; Andersson m.fl. 2021a). Sådana enkätundersökningar är 
värdefulla för familjedemografisk forskning och den senaste svenska 
datainsamlingen för en Generations and Gender Survey under 2021 
omfattade även en modul om barns växelvisa boende. På grund av 
drastiskt fallande svarsfrekvenser i olika enkätundersökningar kan 
sådana data dock inte gärna användas som basen för att med hög 
precision sammanställa nationellt heltäckande befolkningsstatistik.  

Däremot finns det i Sverige en omfattande infrastruktur i form 
av olika myndighetsbaserade administrativa register som, med vissa 
begränsningar, möjliggör forskning på och analys av betydligt fler 
faktorer och variabler än de som normalt ingår i en folkräkning. 
Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, 
Arbetsförmedlingen, Pliktverket, lärosäten, vårdgivare, regioner och 
kommuner och andra aktörer ansvarar i sin verksamhet för 
datainsamling till en rad olika administrativa register. Statistiska 
centralbyrån och Socialstyrelsen sammanställer data från ett flertal 
av dessa registersamlingar för att möjliggöra forskning baserad på 
longitudinella individdata och produktion av statistik. SCB:s RTB 
innehåller longitudinella uppdateringar av individuppgifter från 
folkbokföringen. SCB sammanställer även datasamlingar med årliga 
uppdateringar av individbaserade sjukförsäkrings- och arbets-
marknadsvariabler (LISA) och variabler av intresse för migrations- 
och integrationsstudier (STATIV). Data från RTB och de två 
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datasamlingarna LISA och STATIV används i ett flertal forsk-
ningsprojekt och erbjuder forskningsmöjligheter som vida över-
stiger de som ges av en folkräkning.  

Ett annat syfte med folkräkningar har historiskt varit att de 
kunnat användas som underlag för att kontrollera kvaliteten på 
existerande folkbokföring. Fram till och med FoB 85 hade folkräk-
ningarna därför som en deluppgift att kontrollera folkbokföringen. 
Folkbokföringsmyndigheterna hade till exempel rätt att ta del av 
personuppgifter och bostadsuppgifter för kontroll av namn, person-
nummer, kyrkobokföringsort och -fastighet samt utdelnings- och 
ortsadress. Underlag för sådana kontroller var framförallt de post-
returer som erhölls vid utdelningen av personblanketter och de 
flyttningsuppgifter som framgick av inlämnade blanketter. 

Som framgår av vår redogörelse för folkräkningar i Sverige från 
och med 1749 fram till 2021 har samtliga folkräkningar i vårt land 
baserat sig på den folkbokförda befolkningen och i de flesta fall har 
de även organiserats direkt av ansvariga myndigheter genom sam-
manställningar av befintliga registeruppgifter. I historisk tid skedde 
detta genom ett heltäckande och väloljat maskineri i form av kyrkans 
församlingsregister, i modern tid genom ett digitaliserat och 
likaledes heltäckande nationellt folkbokföringssystem. 

Under en period under 1900-talet insamlades folkräkningsdata 
även genom blanketter som samtliga registrerade invånare i Sverige 
ålades att fylla i. Ett nationellt postverk var viktigt för att organisera 
postgången för de blanketterna och för att kunna lokalisera korrekta 
adresser för samtliga boende i landet. Om en liknande aktivitet 
skulle organiseras i dagens läge skulle befolkningen sannolikt i stället 
kontaktas via elektroniska medel, såsom Kivra och med identifiering 
genom bank-id. En sådan ansats skulle fortfarande baseras på den 
folkbokförda befolkningen (man måste vara folkbokförd och ha ett 
personnummer för att kunna få ett bank-id) men med mindre 
möjligheter att kontrollera var de boende fysiskt befinner sig. 

En utmaning i sammanhanget är att EU genom Eurostat i ökad 
utsträckning efterfrågar befolkningsstatistik som även omfattar 
uppgifter om personer som kan anses vara bosatta i ett givet land 
även om de inte är folkbokförda i det aktuella landet. Ny ramlag-
stiftning inom EU kan komma att göra en sådan definition av ett 
lands befolkning mer explicit än vad den tidigare varit. Ett delsyfte 
med en harmonisering av befolkningsbegreppet enligt sådana rikt-
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linjer är att befolkningsstorlekarna ligger till grund för medlems-
länders representation i olika EU-organ. Eurostats rekommenderade 
definition av en bosatt befolkning omfattar samtliga personer som 
kan anses vara faktiskt boende i ett land under en period som varat 
längre än tolv månader. En sådan definition kommer även att 
omfatta asylsökande personer och andra personer utan uppehålls-
tillstånd om de befunnit sig i landet under tolv månader eller mer 
eller kan antas vara där under de kommande tolv månaderna. En 
sådan definition av befolkningen strider naturligtvis mot den sekel-
långa praxis av datainsamling och befolkningsstatistik så som den 
organiserats i Sverige och de andra nordiska länderna. För att SCB 
ska kunna producera statistik av den typ som EU efterfrågar krävs 
att uppgifter om den folkbokförda befolkningen kan justeras för den 
undertäckning av befolkningen som utgörs av att en del de facto 
boende personer i Sverige inte tillhör landets folkbokförda befolk-
ning. En del av dessa personer täcks av Migrationsverkets admi-
nistrativa system (SOU 2021), som möjligen skulle kunna sam-
ordnas med andra registerhållare för att producera kompletterande 
statistik om delar av den icke folkbokförda befolkningen i Sverige. 
Även den så kallade övertäckningen i den folkbokförda befolk-
ningen behöver i detta fall kunna hanteras. 

Vid organiseringen av folkräkningsdata i Sverige och andra länder 
finns det med andra ord en del motsättningar mellan befolknings-
statistik som baserar sig på den juridiskt bosatta (de jure) befolk-
ningen och den befolkning som de facto bor i ett visst land. I Sveriges 
fall har all befolkningsstatistik och alla folkräkningar baserat sig på 
den juridiskt folkbokförda befolkningen. Detta har utgjort en styrka 
eftersom folkbokföringen här är mer heltäckande och effektiv än i 
de flesta andra länder. Svensk befolkningsstatistik har hållit och 
fortsätter att hålla en kvalitet som endast motsvaras av den som 
produceras i de övriga nordiska länderna. Även om man skulle vilja 
utvidga definitionen av Sveriges befolkning till att också omfatta 
icke folkbokförda personer så kommer all kvalitetssäkrad data-
insamling och befolkningsstatistik även fortsättningsvis att i 
grunden behöva bygga på uppgifter om den folkbokförda befolk-
ningen.  

Kvaliteten på folkbokföringen är därför av central betydelse för 
att upprätthålla högklassig statistikproduktion om befolkningen och 
för att kunna genomföra fortsatta folkräkningsliknande aktiviteter i 
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Sverige. I nästa kapitel diskuterar vi därför olika kvalitetsproblem 
som kan finnas i befintliga system med folkbokföringen och den 
befolkningsstatistik som baserar sig på uppgifter om den folk-
bokförda befolkningen. Svenska myndigheter och forskare har 
under senare årtionden till exempel uppmärksammat att det kan 
finnas en del kvalitetsproblem behäftade med en viss övertäckning 
av den folkbokförda befolkningen som uppstår om en del personer 
lämnar landet men inte registrerar sina emigrationer från Sverige. 
Under senare år har diskussioner om kvaliteten av folkbokföringen 
intensifierats och lagstiftningen kring individers folkbokföring har i 
samband med detta skärpts. Sedan 2018 är det ett lagbrott att med-
vetet vara felaktigt folkbokförd och Skatteverket har fått utökade 
befogenheter att utföra kontroller av personers folkbokföringsupp-
gifter (Sveriges riksdag 2022). 





 

45 

5 Kvaliteten i dagens 
registerbaserade befolkningsdata 
och folkbokföringen 

5.1 Vilka personer ingår i en registerbaserad 
folkräkning? 

Dagens registerbaserade folk- och bostadsräkningar utgår från data 
om alla individer i den folkbokförda befolkningen, så som den 
sammanställs i SCB:s RTB, vilka kopplas till uppgifter om deras 
bostäder enligt vad som framgår av Lantmäteriets lägenhetsregister. 
I RTB listas samtliga folkbokförda individer som levt och lever i 
Sverige, givet att lagar, förordningar och andra regler gällande folk-
bokföring efterlevts (SCB 2022a). Enligt svensk folkbokföringslag 
ska de som under sin normala livsföring anses som bosatta i Sverige 
folkbokföras i landet och tilldelas ett unikt personnummer. Personer 
ska räknas som bosatta om de kan antas komma att ha sin regel-
mässiga dygnsvila i landet under minst ett år. För att folkbokföras 
krävs även att man ska ha uppehållsrätt (gäller för EU/EES med-
borgare) eller uppehållstillstånd (gäller för medborgare utanför 
EU/EES) eller vara undantagen kravet om uppehållsrätt (gäller för 
nordiska medborgare som kan flytta fritt inom Norden). Vidare ska 
personer folkbokföras på den fastighet och lägenhet där man anses 
vara bosatt och, förutsatt att man har flera boenden, kan sägas ha sin 
egentliga hemvist (Skatteverket 2022). Undantag från de generella 
principerna för folkbokföring omfattar perioder som är att betrakta 
som undantag från ens normala livsföring, bland andra statsanställda 
med positioneringar utomlands, samt vid intagning på vårdin-
rättningar och kriminalvårdsanstalter då man istället ska vara folk-
bokförd i sin senaste boendekommun eller bostadslägenhet. Den 
dag man inte längre bör räknas som bosatt i Sverige ska man av-
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skrivas från folkbokföringen. På liknande sätt gäller att man ska 
rapportera adressändring vid flytt till en annan bostad (Skatteverket 
2022).  

Personer utanför den folkbokförda befolkningen och som där-
med saknar personnummer men som ändå befinner sig i landet kan 
efter begäran tilldelas ett samordningsnummer (tidigare: tilldelat 
personnummer) av Skatteverket. Detta kan ske om det finns behov 
av en personbeteckning för att till exempel utbyta information 
mellan myndigheter eller möjliggöra beskattning (Skatteverket 
2022; SOU 2021). Migrationsverket har därtill ett eget system för 
personbeteckningar genom dossiernummer för personer som till 
exempel söker uppehållstillstånd i landet.  

5.2 Övergripande om kvaliteten i den 
registerbaserade befolkningsstatistiken 

RTB uppdateras löpande för att spegla folkbokföringen och utgör i 
sin tur en kopia av Skatteverkets folkbokföringsregister. Kvalitets-
kraven på svenska folkbokföringsregister är genomgående höga 
(Riksrevisionen 2017:5) och tillförlitligheten bedöms överlag vara 
mycket god (SCB 2022a; 2022b; Skatteverket 2021a). Tillförlitlig-
heten bygger i mångt och mycket på att de flesta folkbokföringsupp-
gifter rapporteras av människor i sin yrkesroll. Detta görs till 
exempel av barnmorskor, vigselförrättare, domstolar och läkare som 
rapporterar om födslar, giftermål, skilsmässor och dödsfall. Upp-
gifterna kan i de flesta fall rapporteras skyndsamt och med små 
mätfel (SCB 2022b). När privatpersoner själva ska underrätta 
myndigheter, exempelvis vid flyttning, antas felen vara mer om-
fattande och ändringarna ske med större eftersläpning. Då folkbok-
föringsuppgifter ofta används i samhället sker dock en utbredd 
kontroll av olika uppgifters aktualitet och riktighet (SCB 2022a). 
Myndigheter som Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, 
Migrationsverket, CSN, Vägverket och Pliktverket kan i före-
kommande fall rapportera misstänkta felaktigheter till Skatteverket 
som har möjlighet att starta en utredning för att granska och åtgärda 
dessa.  

De största utmaningarna med den registerbaserade befolknings-
statistiken utgörs av olika täckningsfel som kopplas till felaktigt 
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folkbokförda individer (SCB 2022b). På nationell nivå finns folk-
bokförda personer som inte borde vara folkbokförda i landet (över-
täckning) eller personer som borde vara folkbokförda här men som 
inte är det (undertäckning). Den största felkällan till folkbok-
föringsfel utgörs dock av bosatta personer i Sverige som är folkbok-
förda på fel adress, vilket kan få konsekvenser för den register-
baserade hushållsstatistiken och befolkningsstatistiken på lokal och 
regional nivå. Täckningsfelen i registret över totalbefolkningen 
bedöms av SCB dock inte påverka tillförlitligheten i befolknings-
statistiken i någon avsevärd utsträckning, framförallt inte på 
nationell nivå (SCB 2022a; 2022b). 

Efter att förekomsten av olika täckningsfel i folkbokföringen 
kommit att uppmärksammas har Skatteverket i samarbete med SCB 
utvecklat ett antal statistiska modeller för att skatta storleken på 
övertäckning och undertäckning av den folkbokförda befolkningen 
i Sverige samt förekomsten av folkbokföring på felaktiga adresser i 
landet (SCB 2018; 2022a; Skatteverket 2021a). Tanken med 
metoden är att den ska kunna fungera som ett systematiskt uppfölj-
ningsverktyg av folkbokföringens kvalitet (Skatteverket 2018). Med 
hjälp av metoden uppskattades det totala folkbokföringsfelet under 
2019 till att omfatta 214 000 personer eller 2,1 procent av Sveriges 
befolkning (Skatteverket 2021a). Vanligast uppskattat före-
kommande fel var förekomsten av felaktig adress inom landet, cirka 
124 000 personer. Övertäckningen uppskattades till 73 000 personer 
och undertäckningen till 17 000 personer (SCB 2022a).  

Tabell 5.1 Uppskattning av folkbokföringsfelen år 2019  

 Korrekt 
folkbokföring 

Felaktig adress 
inom landet 

Övertäckning Undertäckning Summa 

Procent 97,93 1,20 0,71 0,16 100,00 
Antal 10 113 589 124 000 73 000 17 000 10 327 589 

Källa: Skatteverket i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). 
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5.3 Övertäckning i folkbokbokföringen och dess 
konsekvenser 

Övertäckning i folkbokföringen orsakas och består av personer som 
är folkbokförda i Sverige utan att faktiskt vara bosatta i landet. 
Sådana fel uppstår när dödsfall eller utvandringar från Sverige inte 
rapporteras till svenska myndigheter, eller registreras först efter en 
lång tids fördröjning. I sådana fall ser det i befolkningsregistren ut 
som att en person fortsatt lever i landet, trots att denne är död eller 
utvandrad. Den huvudsakliga delen av sådan övertäckning orsakas av 
ej rapporterade utvandringar från Sverige. Problemet är störst för 
befolkningsgrupper med högre rörlighet än andra och därmed 
framförallt för utrikesfödda personer, eftersom de utvandrar i högre 
utsträckning är personer som är födda i Sverige. 

Om övertäckningen är tillräckligt stor, leder den till felaktiga 
uppskattningar av storleken på och sammansättningen av befolk-
ningen i Sverige vilket kan få en rad analytiska konsekvenser. Till 
exempel kan det se ut som att en större andel av de utlandsfödda står 
utanför arbetsmarknaden eller är trångbodda. Det kan även verka 
som att utlandsfödda har lägre dödlighet än vad som egentligen är 
fallet. Övertäckningen kan även påverka kvaliteten på befolknings-
prognoser när deras beräkningar baseras på felaktiga uppgifter om 
andelen utvandringar och andra demografiska utfall. Förekomsten 
av övertäckning i RTB inverkar även på andra statistiska under-
sökningar när registret används som urvalsram för olika studier.  

I en studie från Stockholms universitet visas hur övertäckningen 
leder till att utrikesföddas fruktsamhet och dödlighet underskattas 
framförallt i åldrarna 20–40 år, dvs. i de åldrar där migration är 
vanligast förekommande. Studien betonar därför vikten av att justera 
för övertäckning i grupper där emigrationen kan förväntas vara stor 
(Monti m. fl. 2020).  

I studien ses ett tydligt samband mellan frekvensen av registrerad 
emigration och övertäckning för olika befolkningsgrupper, vilket 
visar att övertäckning framförallt uppstår i grupper med högre 
rörlighet, exempelvis bland internationella studenter och arbets-
kraftsinvandrare. Överensstämmelsen mellan graden av övertäck-
ning och registrerad emigration antyder att övertäckningen främst 
uppstår som ett resultat av okunskap, senfärdighet och glömska 
(Monti m. fl. 2020; SCB 2022a; Skatteverket 2018). Incitamenten för 
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att registrera en emigration är betydligt mindre än för att registrera 
en immigration till Sverige och i en del fall övergår något som var 
planerat att bara vara en tillfällig utflytt från landet till att bli en mer 
varaktig emigration. I samband med en inflyttning till Sverige kan 
det också uppstå situationer där risk för övertäckning föreligger. Till 
exempel så kan en felaktig folkbokföring ske om en person stannar 
kortare tid än ett år i Sverige (och därmed inte borde ha varit 
folkbokförd här) eller har dubbel bosättning med egentlig hemvist 
utanför Sverige (Skatteverket 2006). 

Andelen personer med uppskattad övertäckning skiljer sig mellan 
grupper födda i olika länder, vilket i hög grad återspeglar deras olika 
grad av internationell rörlighet. SCB beräknade att övertäckningen 
bland de folkbokförda som var födda i Sverige uppgick till 0,2 pro-
cent under 2019, bland de folkbokförda födda i Norden utom 
Sverige skattades den till 1,3 procent och bland de folkbokförda 
födda utanför Norden till 2,8 procent (SCB 2022b). 

För de nordiska länderna, som alla har liknande system med väl 
utbyggda administrativa register, finns ett system där aviseringar 
skickas mellan länderna när en person flyttar till ett land och lämnar 
ett annat. En komplikation i sammanhanget utgörs dock av att 
Norge har en tidsgräns på sex månader för att man ska anses vara 
varaktigt bosatt i det landet. Teoretiskt sett bör det nordiska sam-
arbetet innebära att alla flyttningar mellan våra grannländer täcks av 
berörda länders register, och att vi därför bör se en lägre grad av 
övertäckning bland personer som flyttar från Sverige till övriga 
nordiska länder. Studien från Stockholms universitet visar något 
oväntat att andelen skattad övertäckning skiljer sig åt även inom 
gruppen av folkbokförda i Sverige som är födda i övriga Norden. 
Bland födda i Finland finns en liknande procentuell övertäckning 
som hos den svenskfödda befolkningen, under 1 procent, medan den 
för gruppen födda i Norge och Island är upp emot 10 procent och 
hela 16 procent för de som är födda i Danmark (Monti m. fl. 2020). 
Skatteverket har också påpekat fenomenet med ett stort antal danska 
invånare i Öresundsregionen som av skatteskäl verkar vara sken-
bosatta i Sverige (Skatteverket 2006).  

Den skattade övertäckningen i folkbokföringen har ökat något 
under 2000-talet. Ökningen noteras främst för grupper med stor 
invandring till Sverige, som därmed även har en förhöjd nivå av åter- 
eller vidareflyttning från Sverige, men också i samband med ökade 
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möjligheter till geografisk rörlighet mellan länder i gränsregioner, 
som efter öppnandet av Öresundsbron år 2000.  

Övertäckningen är ett välkänt fenomen inom forskningen och 
bland större myndigheter, men det är först på senare tid som mer 
omfattande försök har gjorts för att uppskatta och korrigera olika 
övertäckningsfel. Skatteverket, som är den myndighet som ansvarar 
för folkbokföringen, genomförde större bosättningskontroller av 
folkbokföringen 1995 och 2005, samt kartläggningar av folkbok-
föringsfelen under 2006, 2013 och 2018. I följden av de utökade 
bosättningskontrollerna syns en faktisk nedgång i nivån av skattad 
övertäckning, och en motsvarande andel registrerad emigration, 
vilket tyder på att det arbetet har haft en faktisk effekt (Monti m. fl. 
2020).  

Bland de metoder som används av Skatteverket för att skatta 
övertäckningen finns analyser av de underrättelser, så kallade 
impulser, gällande felaktig folkbokföring som inkommer till 
Skatteverket från privatpersoner och andra myndigheter. Under 
perioden 2010-12 inkom till exempel cirka 250 000 impulser om 
felaktiga folkbokföringsadresser till Skatteverket, varav cirka hälften 
medförde faktiska ändringar av folkbokföringen. Under samma 
period inkom drygt 90 000 impulser som avsåg utvandring, varav 
cirka 80 procent ledde till att personer avregistrerades från folkbok-
föringen som utvandrade (Skatteverket 2018). Försök att uppskatta 
övertäckningen har även gjorts med hjälp av analyser över maskinellt 
nolltaxerade och röstkortsreturer (Skatteverket 2006). 

I samarbete med Skatteverket har SCB även utvecklat olika 
metoder för att skatta storleken på övertäckningen och dess olika 
konsekvenser (SCB 2015b; 2018). Metoderna utgår från så kallade 
”registerspårningar”, med grundantagandet att en person som 
faktiskt är bosatt i Sverige även gör avtryck i något eller några av 
landets administrativa register. Vid en registerspårning tar man först 
fram en population med misstänkt övertäckning. Till den gruppen 
hör personer med saknad aktivitet i RTB, Inkomst- och taxerings-
registret och det Longitudinella registret för integrationsstudier 
(STATIV). RTB innehåller uppgifter om födslar, dödsfall, in- och 
utvandringar, inrikes flyttningar, medborgarskapsändringar och 
civilståndsändringar. Från Inkomst- och taxeringsregistret tolkas 
aktivitet genom att en person får lön, inkomst av näringsverksamhet, 
studiemedel, ekonomiskt bistånd, introduktionsersättning, eller 
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åtminstone är medlem i en familj med förvärvsinkomst, inklusive 
arbetsrelaterade ersättningar såsom sjukpenning och föräldra-
penning. Från STATIV tolkas aktivitet genom sysselsättningsstatus, 
inskrivning vid arbetsförmedlingen eller deltagande i studier, 
inklusive svenska för invandrare. Undantagna från registerspår-
ningen är personer med sekretess och personer som invandrat som 
pensionär eller med tillräckliga medel för att försörja sig själv, 
eftersom dessa normalt sett gör färre avtryck i registren. Även 
personer med statusen ”Utan känd hemvist” exkluderas, då dessa 
redan föregåtts av noggrann utredning av Skatteverket.  

I statistiska beräkningar kan olika registerbaserade indikatorer 
användas för att på individnivå uppskatta sannolikheten för över-
täckning eller korrekt folkbokföring. Olika indikatorer förväntas ha 
olika träffsäkerhet och kan viktas därefter. Efter en summering av 
olika indikatorer kan en individ klassificeras som antingen till-
hörande övertäckningen eller den korrekt registrerade folkbok-
föringspopulationen (SCB 2018; Skatteverket 2021a). Resultatet av 
SCB:s modellbaserade analyser indikerar att övertäckningen i RTB 
år 2020 uppgick till cirka 74 000 personer, eller 0,7 procent av 
Sveriges befolkning (SCB 2022b). I studier vid Stockholms 
universitet har utfallen av olika typer av registerspårningar jämförts 
vidare (Monti m. fl. 2020). Resultaten visar att övertäckningen ökat 
över tiden oavsett vilket mått som används, men att det finns ett 
behov av att även inkludera andra aspekter än enbart ekonomiska 
faktorer för att övertäckningen inte ska överskattas, framförallt för 
grupper med kortare vistelsetid i Sverige. I ett annat projekt fortgår 
arbetet med att vidareutveckla metoderna för att uppskatta över-
täckningen med större statistisk precision och för att göra modeller-
na tillämpbara för andra forskare och myndigheter (Stockholms 
universitet 2022).  

5.4 Undertäckning i folkbokföringen 

Undertäckning i folkbokföringen utgörs av personer som borde vara 
folkbokförda i landet då de ska anses vara bosatta i Sverige med 
tillstånd att vara så, men som inte är det och därmed inte ingår i 
folkbokföringsregistret. I Sverige leder rapporteringen av födslar till 
mycket få problem av det slaget och underteckningen av 0-åringar 
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skattas till cirka 0,1 procent (SCB 2022b). Även för de som 
invandrar till Sverige är incitamenten att folkbokföra sig här och 
tilldelas ett personnummer mycket stora, då ett personnummer är 
en förutsättning för ett normalt leverne och nödvändigt i all kontakt 
med myndigheter, banker och andra företag. Situationen i Sverige 
skiljer sig i detta avseende från den i många andra länder. I 
Storbritannien uppskattas till exempel att cirka 6 procent av 
befolkningen skulle bli undertäckta om man skulle göra en register-
baserad folkräkning (Skinner m. fl. 2013).  

Undertäckningen i Sverige består därför främst av personer som 
invandrat till landet men ännu inte hunnit folkbokföra sig här. De 
som flyttar till Sverige blir noterade som invandrade vid tiden för när 
deras folkbokföring registreras. Beroende på handläggningstiden 
hos Skatteverket kan därför personer komma att få ett senare 
invandringdatum än vad som faktiskt varit fallet. SCB publicerar 
månatligen befolkningsstatistik för Sverige vilken under året 
revideras bland annat med uppdaterade data om nya inflyttade 
personer till Sverige (SCB 2022b). Efter den sista januari efter-
följande år görs inga revideringar av befolkningsstatistiken. Personer 
som flyttat till Sverige, framförallt mot slutet av året, kan därför 
riskera att inte komma med i statistiken förrän efterföljande år, om 
tiden från faktisk invandring till registrering blivit lång. Vid 2019 års 
slut var det cirka 3 700 inflyttade personer som skulle ha ingått i 
2019 års statistik men som inte kom att göra det på grund av sent 
inkomna aviseringar, vilket motsvarar 3 procent av alla inflyttningar 
det året. Sedan dess har Skatteverket utökat kontrollen av invand-
ringsärenden och därmed fått ännu längre handläggningstider vilket 
gjort att antalet sena aviseringar ökat ytterligare (SCB 2022a; 
2022b). Detta medför ökade problem med att producera en korrekt 
befolkningssiffra per den 31 december varje år. För SCB finns det på 
så vis en motsättning mellan snabb produktion av aktuell befolk-
ningsstatistik och hänsyn till de kvalitetsaspekter som hänger 
samman med den undertäckning av befolkningen som orsakas av 
sena invandringsaviseringar. 

För att skatta storleken på den totala undertäckningen använder 
SCB en modell där olika grupper med misstänkt undertäckning 
summeras. Den första gruppen utgörs av ovan beskrivna individer 
med sena invandringsaviseringar till Skatteverket. Sena aviseringar 
inkluderar även sent inkomna rapporter om födslar, även om detta 
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fenomen är mer ovanligt (Skatteverket 2021a). En andra grupp med 
misstänkt undertäckning utgörs av individer med ett samord-
ningsnummer och med en disponibel inkomst över ett prisbasbelopp 
enligt uppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret. Med ett 
samordningsnummer och en disponibel inkomst över ett prisbas-
belopp under flera år antas en person kunna leva och bo i Sverige 
trots att han eller hon av någon anledning inte folkbokfört sig här. 
En tredje grupp utgörs av avregistrerade personer som först 
meddelat att de flyttat från Sverige men sedan flyttat tillbaka igen 
inom loppet av ett år. En fjärde grupp utgörs av utländska studenter 
som inte är folkbokförda i landet men varit inskrivna vid högskola 
eller universitet under tre terminer eller mer.  

Genom en summering av antalet individer i varje grupp kan 
undertäckningen av folkbokföringen uppskattas. År 2019 upp-
skattades undertäckningen uppgå till cirka 17 000 personer (SCB 
2022a). Detta utgör i sig troligen en överskattning, då inte samtliga 
personer i grupperna med möjlig undertäckning kan förväntas upp-
fylla alla kriterier för att vara folkbokförda i Sverige. 

Ett helt annat förhållande är att det även finns människor som de 
facto bor i Sverige men som varken ska vara eller är folkbokförda i 
landet. Flera av dessa befinner sig lagligt i Sverige. Så är fallet till 
exempel för de som väntar på uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, 
men som enligt nuvarande folkbokföringslag inte ska folkbokföras. 
Det finns även personer som befinner sig i landet men som saknar 
tillstånd för att juridiskt uppehålla sig i landet. Ingen av dessa 
grupper ska i enlighet med dagens lagstiftning vara folkbokförda, 
och är därför inte medräknade i SCB:s skattningar av undertäck-
ningen i folkbokföringen. Däremot kan en fortsatt anpassning av 
befolkningsstatistiken till de riktlinjer som EU och Eurostat 
använder sig av i sina Censusprogram komma att leda till att SCB 
måste göra ytterligare skattningar av storleken på den de facto 
befolkning av personer som kan anses ha varit bosatta i landet under 
en period av minst tolv månader men som inte är juridiskt folk-
bokförda här. Information om stora delar av den befolkningen, till 
exempel asylsökande personer som befunnit sig i Sverige under 
minst tolv månader i väntan på uppehållstillstånd, bör kunna in-
hämtas från Migrationsverkets administrativa system.  
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5.5 Folkbokföring på fel adress i Sverige 

När det gäller brister i folkbokföringen utgörs den största felkällan 
dock av att en del personer i landet kan antas vara folkbokförda på 
en annan adress än där de faktiskt bor. Sedan 2011 ska all folk-
bokföring göras på en unik bostadslägenhet, vilket innebär att man 
ska ange sin bostadsadress med betydligt större precision än vad som 
tidigare var fallet; tidigare var man enbart folkbokförd på en viss 
fastighet. Det lägenhetsregister som introducerades i förberedel-
serna för EU:s Census 2011 innebar att nya och mer precisa 
uppgifter om folkbokföringsadresser behövde rapporteras för sam-
tliga invånare i Sverige. I folkräkningssammanhang gör systemet 
med lägenhetsadresser att det numera löpande kan produceras 
registerbaserad hushållstatistik baserad på uppgifter om vilka 
personer som är folkbokförda i varje unik lägenhet i landet. Efter-
som lägenhetsregistret är relativt nytt har man behövt utvärdera hur 
väl folkbokföringen på unika lägenheter fungerar i praktiken. SCB 
bedömer att kopplingarna mellan individer och lägenheter i de flesta 
fall fungerar väl (SCB 2022a). Brister i samband med uppbyggnads-
skedet minskar även i takt med att lägenhetsnummer numera efter-
frågas av Skatteverket vid varje registrering av bosättningsuppgifter 
(SCB 2022a). För produktionen av hushållstatistik kan man 
därutöver imputera kopplingar mellan individer som är folkbokförda 
på en fastighet men där uppgift om lägenhetsnummer saknas baserat 
på uppgifter om annars obebodda lägenheter i samma fastighet. För 
andra individer kan kopplingar göras baserat på äktenskap och före-
komsten av gemensamma barn för personer som är folkbokförda på 
samma fastighet men där man inte känner till deras unika lägenhets-
adress. 

Om människor är folkbokförda på fel adress påverkas statistiken 
över antalet hushåll, hushållstorlekar, hushållstyper och olika 
personers hushållsställning. Statistiska centralbyrån bedömer att det 
idag råder en viss underskattning av antalet hushåll som består av en 
eller två personer eftersom en del personer saknar uppgift om lägen-
hetsnummer och därmed inte kan kopplas till ett eget hushåll, 
samtidigt som det råder en viss överskattning av hushåll med fler än 
fem medlemmar (SCB 2022a).  

Förutom att folkbokföringen numera kräver uppgifter om unika 
lägenhetsnummer är det naturligtvis av vikt att personer också 
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folkbokför sig i den bostad där de faktiskt bor. Skatteverket (2006) 
anger i en kartläggning att felaktiga folkbokföringsadresser i hög 
grad orsakas av studenter som kvarstår som skrivna i sin tidigare 
hemkommun, bland personer med andra- eller tredjehandsboende 
på c/o-adresser och bland personer som även har en särskild 
postadress angiven i folkbokföringsregistret. Den senare gruppen 
utgörs i hög grad av personer som är 65 år eller äldre; c/o-adresser är 
vanligast förekommande i landets storstadsregioner. I storstädernas 
överhettade bostadsmarknader är det i praktiken inte alltid helt lätt 
att ordna en varaktig boendeadress där man också kan och ska vara 
folkbokförd. En annan grupp som ofta är folkbokförd på fel adress 
utgörs av personer med så kallat särskilt boende, på äldreboenden 
och andra institutioner, som är fortsatt skrivna på sin tidigare 
hemadress (Andersson m.fl. 2021b). 

Skatteverket har en del rutiner för att rätta felaktiga folkbok-
föringsuppgifter. I vissa fall kan felaktigheter härledas internt på 
myndigheten från signaler om felaktig folkbokföring i samband med 
vigslar eller barns födelse. I andra fall kan felaktigheter härledas från 
personer som har särskilda postadresser, är skrivna på fastigheter 
taxerade som fritidsfastigheter eller via inkomna meddelanden från 
privatpersoner eller andra myndigheter, framförallt 
Försäkringskassan. Underrättelser från myndigheter leder i hög grad 
till ändrad folkbokföring (Skatteverket 2006).  

SCB och Skatteverket har även utarbetat modellantaganden för 
att skatta antalet personer i Sverige som kan anses vara skrivna på fel 
adress. Modellupplägget liknar det som används för att skatta 
undertäckningen, där grupper av individer med misstänkt felaktig 
folkbokföringsadress summeras. De grupper som ingår är studenter 
och arbetande personer som bedöms ha orimliga pendlingsavstånd 
mellan bostad och studieplats respektive arbete, personer med 
anmärkningsvärt liten boendeyta och personer som är folkbokförda 
i stora hushåll utan inbördes familjerelationer. Till dessa summeras 
personer som efter indikationer till Skatteverket om fel adress har 
fått sin folkbokföringsadress ändrad av Skatteverket (SCB 2018). 
Modellens skattning för antalet personer med felaktig folkbok-
föringsadress för 2016 är cirka 100 000 individer, men med en stor 
osäkerhet i skattningen (Skatteverket 2020; SCB 2022b).  
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5.6 Kvalitetssäkring av folkbokföringen 

Under senare år har det av myndigheter, institutioner och politiker 
uppmärksammats att folkbokföringen trots sin överlag höga kvalitet 
kan vara förknippad med en del brister (omfattningen av dessa 
brister har beskrivits i föregående stycken). Det har bland annat 
artikulerats en oro över att medvetna fel av personers folkbokföring 
kan vara relaterade till olika former av brott, inklusive skattebrott, 
bedrägerier och penningtvätt (Skatteverket 2018; 2021b). Folkbok-
föringen har därför även kommit att uppmärksammas som ett 
verktyg i brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. I sam-
band med detta har Skatteverket och andra myndigheter fått ökade 
befogenheter att utföra kontroller och stärka kvaliteten i folkbok-
föringen. Detta understryks av att ny lagstiftning infördes 2018 med 
mer explicita skyldigheter att folkbokföra sig på den adress där man 
kan anses vara faktiskt boende och möjlighet för domstolar att 
utdöma straff för folkbokföringsbrott. 

Riksrevisionen (2017) riktade i en rapport kritik mot 
Skatteverkets dåvarande arbete med att säkra folkbokföringens 
kvalitet. Riksrevisionen pekade på bristfällig riskhantering och 
kontrollverksamhet, bland annat kopplade till bristande it-verktyg, 
svårutredda adressfrågor och bristande kontroll av invandring av 
medborgare från EU/ESS-länder. Revisionsmyndigheten påtalade 
även att gällande lagstiftning förhindrar de registersamkörningar 
mellan myndigheter som kan vara till hjälp med att förbättra 
kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket redovisar därefter ökade 
ansträngningar för att förbättra kontrollerna inom folkbokföringen 
(Skatteverket 2021a). Nya rutiner för riskhantering och under-
rättelser om felaktig folkbokföring har införts och myndighetens 
folkbokföringsavdelning och skattebrottsenhet har fått utökade 
möjligheter till samverkan; folkbokföringsavdelningen och skatte-
enheterna på Skatteverket var tidigare förhindrade att utbyta 
information med varandra. Skatteverket har även lanserat informa-
tionskampanjer om Sveriges folkbokföringslagstiftning, bland annat 
till de som söker studiemedel. Enligt Skatteverkets årsredovisning 
(2021a) har det i samband med dessa kampanjer noterats en ökad 
frekvens av flyttanmälningar.  

Skatteverket (2021b) konstaterar i ett regeringsuppdrag att 
felaktiga adress-, identitets- och relationsregistreringar är nöd-
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vändiga för vissa brottsupplägg och bekräftar att folkbokförings-
uppgifter ibland används som verktyg i organiserad brottslighet. 
Skatteverket föreslog därför att biometriska markörer ska kunna 
knytas till identiteten i folkbokföringsregistret, att sekretessen bör 
minska mellan myndigheter för att kunna ta del av varandras 
information, samt att straff bör införas för medhjälp till folk-
bokföringsbrott.  

I en statlig utredning av folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer från 2021 föreslogs ytterligare åtgärder för att 
stärka kontrollen i arbetet med folkbokföring och identitets-
beteckningar för ej folkbokförda individer (SOU 2021:57). Flera av 
förslagen för att stärka Skatteverkets möjligheter att kontrollera 
folkbokföringen antogs av riksdagen i juni 2022, inklusive utökade 
möjligheter för Skatteverket att göra kontrollbesök av boenden, ett 
avskaffande av möjligheten att vara folkbokförd utan känd hemvist 
och införandet av stärkt identitetskontroll i samband med inflytt-
ning till Sverige. Åtgärder för att strama upp systemet med sam-
ordningsnummer för ej folkbokförda personer hänsköts till 
ytterligare utredning (Sveriges riksdag 2022). 

Utöver de redan tidigare genomförda och under 2022 godkända 
förslagen om stärkt kontroll av folkbokföringen hade riksdagen 
under 2021 bifallit en motion om att genomföra en nationell 
folkräkning i Sverige. Motivet bakom förslaget beskrevs vara 
problem med grov organiserad brottslighet, utnyttjande av välfärd, 
bidragsfusk samt personer som vistas i Sverige utan uppehållstill-
stånd. Genom en folkräkning ville de partier som stödde motionen 
få ökad kontroll över vilka personer som befinner sig i landet och var 
de bor. Uppgifterna är tänkta att användas för brottsbekämpning 
samt att förhindra framväxten av vad som beskrivs som ”parallell-
samhällen” (Sveriges riksdag 2021). Efter riksdagsvalet 2022 kom de 
partier som stött den aktuella riksdagsmotionen att utgöra underlag 
för Sveriges nya regering. I det avtal, det så kallade Tidöavtalet, som 
förhandlats fram inför regeringsbildningen ingick även ett explicit 
förslag om att förbereda en storskalig nationell folkräkning i Sverige. 
I avtalet ingår förslag om återkallande av samordningsnummer som 
inte bekräftas av sina innehavare, att Skatteverket ska få skärpta 
befogenheter att på eget initiativ ändra folkbokföringsadresser och 
att myndigheter ska åläggas att anmäla misstänkt folkbokförings-
fusk.
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6 Avslutande diskussion 

I vår rapport har vi gett en överblick av hur folkräkningar har 
organiserats i Sverige från och med 1749 och fram till 2021 och hur 
underlagen och systemen för att producera folkräkningsdata 
successivt har utvecklats över tiden. Alla folkräkningsaktiviteter i 
Sverige har varit baserade på den folkbokförda befolkningen och 
kvaliteten på folkräkningsstatistiken är därför helt avhängig 
kvaliteten på folkbokföringen. Syftet med folkräkningar har varit att 
framställa statistik över storleken på och sammansättningen av 
Sveriges befolkning, för att på så vis utgöra grund för samhälls-
planering och forskning. Den senaste folkräkningen i Sverige avser 
2021 i form av en registerbaserad sammanställning av befolknings-
statistik för EU:s Censusprogram. 
 
Ruta 2: 

Ett huvudsyfte för 
folkräkningar i Sverige har 
varit att producera statistik 
som underlag för samhälls-
planering och forskning 
 

En folkräkning med folkräknare 
(knacka dörr) har aldrig 
genomförts i Sverige 
 

 
Under senare år har konceptet folkräkning även dykt upp i den 
politiska debatten och trots att folkräkningsdata faktiskt produ-
cerades så sent som under 2021 har riksdag och regering under 
samma tid beslutat att en storskalig nationell folkräkning ska för-
beredas i Sverige. I riksdagsmotionen om folkräkning och under-
laget för regeringsbildningen 2022 nämns spörsmål relaterade till 
brottsbekämpning, folkbokföringsbrott och uppstramningar av 
systemet med samordningsnummer. Förslagen har egentligen inte så 
mycket att göra med vad som ingår inom ramen för en folkräkning 
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eller hur folkräkningar har organiserats i Sverige. I verkligheten kan 
en folkräkning knappast användas som ett medel för brottsbekämp-
ning, däremot kan en kvalitetssäkrad folkbokföring vara behjälplig 
både med att stärka kvaliteten på svensk befolkningsstatistik samt i 
förekommande fall vara behjälplig i vissa typer av brottsbekämpning. 
En systematisering av handhavandet av samordningsnummer och 
Migrationsverkets system av registerbaserade personuppgifter skulle 
kunna vara till gagn för möjligheten att producera statistik om delar 
av den icke-folkbokförda befolkningen i Sverige och även underlätta 
den EU-anpassning av svenska folkräkningsdata som inbegriper att 
skattningar behöver göras av den icke-folkbokförda befolkningen i 
landet. I vårt avslutande stycke sammanfattar vi en del av de spörs-
mål som behandlats i vår rapport och kommenterar olika utveck-
lingsmöjligheter av systemet för produktion av svenska folkräk-
ningsdata. 

Som nämnts i rapporten avser den senaste folkräkningen i Sverige 
situationen den 31 december 2021, i formen av en helt och hållet 
registerbaserad folk- och bostadsräkning inom ramen för EU:s 
Census 2021-program. Att denna folkräkning överhuvudtaget 
genomförs har för de allra flesta passerat spårlöst förbi. Utveck-
lingen mot nuvarande modell med en helt och hållet registerbaserad 
folkräkning baserar sig på ett system med heltäckande folkbokföring 
som varit i bruk under flera århundraden och att data från olika 
administrativa system numera kan länkas samman med varandra. I 
mångt och mycket utgör den nuvarande modellen med register-
baserade folkräkningar en förlängning av de folkräkningsaktiviteter 
som etablerades i samband med Tabellverkets tillblivelse 1749 och 
som byggde på insamling av data från statskyrkans allomfattande 
system med församlingsregister. Samtidigt har själva idén med 
sammanställningen av folkräkningsdata en gång vart tionde eller 
femte år i stor utsträckning spelat ut sin roll. Det analytiska värdet 
av tvärsnittsdata från en registerbaserad folkräkning vid ett enskilt 
mättillfälle har minskat när samma typ av data i stället kan 
organiseras longitudinellt för att studera processer och samband 
som utvecklas dynamiskt över tiden. Svenska registerdata utgör idag 
en unik resurs för en mer kontinuerlig framställning av befolk-
ningsstatistik och för forskning som bygger på statistiska analyser 
av olika individbaserade processer. Det är framförallt möjligheten att 
studera vad som händer med grupper av individer över tid som 
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erbjuder utökade möjligheter för fördjupad analys och forskning, 
och som utmärker nordiska registerdata i internationella samman-
hang. 

Den största utmaningen för det nuvarande systemet med 
sammanställningar av folkräkningsdata för EU:s statistikmyndighet 
utgörs i dagsläget av att den senare ger uttryck för en annan syn på 
vad som ska anses ingå i ett lands bosatta befolkning än vad som är 
och har varit brukligt i Sverige. Till skillnad från Sveriges system där 
befolkningsstatistiken uteslutande bygger på den juridiskt folkbok-
förda befolkningen bygger EU:s definition alltmer på att samtliga 
personer som de facto kan anses bo i ett land under en period av 
minst tolv månader ska räknas som en del av landets befolkning. 
Motsättningen mellan svensk och EU-baserad praxis sätter mot-
sättningen mellan en befolkningsstatistik som bygger på den 
juridiskt folkbokförda (de jure) befolkningen och den faktiskt (de 
facto) boende befolkningen i ett land i blixtbelysning. Motsättningen 
återspeglas även i uppfattningen om att någon form av folkräknings-
aktiviteter skulle kunna ge kompletterande information om 
personer som de facto befinner sig i landet utan att vara folkbokförda 
här. Hur en sådan datainsamling skulle kunna organiseras i en svensk 
kontext är dock oklart eftersom all svensk datainsamling åtminstone 
i någon grad måste basera sig på befintliga registeruppgifter för att 
upprätthålla någon grad av grundläggande kvalitet. I en del andra 
länder, bland annat USA, som saknar ett system med heltäckande 
folkbokföring genomförs folkräkningar som baserar sig på den de 
facto boende befolkningen. I dessa fall görs inga kopplingar mellan 
en persons legala och faktiska boendesituation vid folkräknings-
tillfället, bland annat eftersom detta skulle inverka menligt på 
svarsfrekvenser och den insamlade statistikens kvalitet. I en svensk 
kontext skulle data om icke-folkbokförda personer som befunnit sig 
i Sverige under tolv månader eller avser att vara det möjligen till viss 
del kunna baseras på data om personer med samordningsnummer 
eller som omfattas av Migrationsverkets administrativa register-
system. För att en sådan datainsamling ska kunna ske behöver såväl 
lagändringar som omläggningar av olika myndighetsbaserade 
administrativa system komma till stånd. 

På senare tid har andra motiv för folkräkningar lyfts fram än de 
som tidigare utgjort huvudmotivet för att med jämna mellanrum 
samla in och organisera data om ett lands befolkning. Trots att 



Avslutande diskussion  2023:2 

62 

svensk befolkningsstatistik överlag har en mycket hög kvalitet har 
fokus alltmer kommit att hamna på upplevda brister i folkbok-
föringen. Det anses finnas en diskrepans mellan var många av landets 
invånare är folkbokförda i relation till var de faktiskt är bosatta och 
en del kvalitetsproblem som hänger samman med att en del personer 
som inte längre bor i landet fortsatt är folkbokförda här. Denna typ 
av spörsmål hänger ändå samman med logiken bakom folkräkningar 
i Sverige, vilken historiskt och fram till nutid alltid utgått från den 
folkbokförda befolkningen. Samtliga folkräkningar i Sverige, från 
och med den som genomfördes av det svenska Tabellverket 1749, 
vidare med de frågeformulärsbaserade folk- och bostadsräkningarna 
under 1900-talet och fram till den registerbaserade folk- och 
bostadsräkningen inom ramen av EU:s Census-program har baserats 
på den existerade folkbokföringen och de personer som varit 
kyrkobokförda, mantalsskrivna eller folkbokförda i landet. Vid den 
senaste traditionella folkräkningen 1990 var det dock snarare folk-
bokföringens registeruppgifter som kom att användas för att 
validera kvaliteten på den genomförda folkräkningen än det motsatta 
förhållandet. Problem med fallande svarsfrekvenser gör att all 
individbaserad datainsamling numera brottas med betydande 
kvalitetsproblem. 

Det är i dagsläget oklart hur eventuella alternativa typer av folk-
räkningar skulle kunna organiseras. En aktivitet där man sänder ut 
ett stort antal manuella folkräknare för att knacka dörr i landets alla 
bostadsområden är en typ av folkräkning som aldrig någonsin 
genomförts i Sverige. Att på ett sådant sätt fysiskt försöka länka alla 
personer i landet med deras uppgifter i folkbokföringen skulle vara 
ett enormt kostnadskrävande projekt men knappast vara behjälpligt 
med att stärka kvaliteten i folkbokföringen eller leda till produk-
tionen av mer tillförlitlig befolkningsstatistik. Ett återupplivande av 
den typ av enkätbaserade folkräkning som senast genomfördes med 
den svenska Folk- och bostadsräkningen 1990 är kanske inte heller 
ett alternativ som erbjuder optimal utdelning för den investering 
detta skulle kräva. I bästa fall skulle en enkätbaserad folkräkning 
kunna användas för att utvärdera kvaliteten av uppbyggnaden av 
Sveriges relativt nya lägenhetsregister. Den skulle även kunna 
användas för att samla in tvärsnittsdata om uppgifter som inte finns 
i befintliga register, såsom om barns växelvisa boende. Å andra sidan, 
i ett samhälle med ett delvis avreglerat postverk och med myndig-
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hetskommunikation som i stor utsträckning sker via elektroniska 
medel skulle möjligheterna att rent fysiskt lokalisera var olika 
personer är bosatta vara betydligt mindre än vad de var när det sist 
begav sig 1990. Det är därför osäkert hur effektiva eventuella 
registerutvärderingar skulle kunna bli. Möjligheterna att med en 
sådan metod upptäcka folkbokföringsfusk måste också anses vara 
mycket begränsade. Personer som inte är folkbokförda i landet kan 
inte heller nås via den typen av kanal. Däremot erbjuder ett upplägg 
med en eventuell elektronisk datainsamling naturligtvis en kostnads-
besparing i jämförelse med ett traditionellt system baserat på 
insamling av postenkäter. 

Det mest realistiska upplägget för att erhålla både en fortsatt 
förbättrad befolkningsstatistik och att komma till rätta med even-
tuella oegentligheter i folkbokföringen ter sig i dagsläget vara att 
Skatteverket och andra svenska myndigheter får fortsatt utökade 
befogenheter att utveckla sitt kvalitetsarbete med folkbokföringen, 
inklusive utökade kontroller av hur landets invånare är folkbok-
förda. Svenska myndigheter har redan fått utökade befogenheter av 
det slaget, inklusive bättre möjligheter att samordna sitt arbete med 
kvalitetsutvecklingen av folkbokföringen, nu senast efter beslut 
antagna i Sveriges riksdag 2022. Effekterna av dessa förändringar bör 
utvärderas, och även omfatta eventuella oavsiktliga negativa 
konsekvenser.  

Efter de senaste skärpningarna av lagstiftningen kring folkbok-
föringsbrott konstaterades till exempel att de flesta personer som 
lagförts för folkbokföringsbrott varit personer som inte haft möjlig-
het att ordna en fast bostad; endast en liten del av de personer som 
lagförts fanns ha haft några ekonomiska motiv bakom sin felaktiga 
folkbokföring (Hem & hyra 2022). En del av den nya lagstiftningens 
oönskade utfall har nu korrigerats, till exempel så behövs uppsåt för 
att väcka åtal. Fortsatt gäller att det stora flertalet av personer som 
kan anses vara icke korrekt folkbokförda är så för att de antingen 
saknar en stabil boendesituation eller att deras boende inte finns 
registrerad som en bostadslägenhet hos lantmäteriet. Till grupper 
med delvis problematisk folkbokföring hör studenter, personer som 
bor på äldreboenden och personer som tillfälligt hyr en bostad i 
andra eller tredje hand. Om uppgifter från folkbokföringen ska 
användas som ett medel i olika typer av brottsbekämpning skulle det 
antagligen vara mer effektivt om det arbetet byggde på riktade 
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insatser vid misstanke om brott, i kombination med utökade 
möjligheter för olika myndigheter att utbyta information med 
varandra och att göra samkörningar av sina registeruppgifter.  

När det gäller innehållet av den befolkningsstatistik som i dags-
läget produceras i Sverige finns det trots den överlag mycket höga 
kvaliteten naturligtvis också en del tillkortakommanden som skulle 
kunna åtgärdas av förbättrad datainsamling. I många fall kan 
kvalitetsförbättringar av insamlad information göras genom fort-
satta förbättringar av existerande system av administrativa register-
data. Ett exempel är att data som tidigare samlats in via SCB:s 
arbetskraftsundersökningar i stor utsträckning kommer att ersättas 
av datainsamling via månadsvisa uppdateringar av Skatteverkets 
taxeringsregister. SCB:s och Skatteverkets modellbaserade analyser 
av folkbokföringen erbjuder också fortsatta möjligheter att vidare-
utveckla kvaliteten på svensk befolkningsstatistik. 

Avslutningsvis konstaterar vi att svenska myndigheter under 
senare år fått utökade befogenheter att stärka kontrollen av svensk 
folkbokföring, vilket i slutändan även kan leda till en förbättrad 
kvalitet på svensk befolkningsstatistik. I den politiska debatten har 
det förts fram förslag på att ge svenska myndigheter ytterligare 
befogenheter att kvalitetssäkra folkbokföringen. Detta kan säker-
ligen leda till ytterligare förbättringar av kvaliteten på de folk-
räkningsliknande systemen. I sammanhanget bör kanske även olika 
integritetsaspekter beaktas bättre. Under senare tid har det skett ett 
skifte i politiska allianser så att de partier som tidigare var mest 
benägna att låta integritetsaspekter förhindra myndigheters kontroll 
av den folkbokförda befolkningen nu är de som är minst benägna att 
göra det. Även om det finns många goda argument för att säkra 
kontrollen av svensk folkbokföring så kan det även finnas anled-
ningar att förhindra framväxten av ett alltför allomfattande över-
vakningssamhälle. För beslutsfattare gäller även fortsättningsvis att 
finna en god balans mellan myndigheters och invånares behov. 

6.1 Slutsats 

Med ett heltäckande system av kontinuerligt uppdaterade folkbok-
föringsuppgifter har metoden med folkräkningar vid ett enstaka 
mättillfälle i mångt och mycket spelat ut sin roll. Samtidigt åläggs 
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Sverige att med tioåriga intervall fortsatt samla in harmoniserade 
data till Eurostat, vilket kostnadseffektivt och med hög kvalitet kan 
göras genom sammanställningar av data från befintliga administra-
tiva register. Det finns i dagsläget inga andra realistiska metoder för 
att genomföra folkräkningar i Sverige. Att återgå till tidigare enkät-
baserade folk- och bostadsräkningar skulle leda till informations-
inhämtning med sämre kvalitet till avsevärt högre pris. Att gå runt 
och knacka dörr vore ännu mer kostnadskrävande och ineffektivt 
med avseende på kvaliteten på den information som eventuellt skulle 
kunna samlas in. Däremot är det önskvärt att fortsätta arbetet med 
att stärka kvaliteten på och utveckla systemet med en effektiv 
folkbokföring.





 

67 

Referenser 

Andersson, G., & Engelhardt, H. (2002). Stichwort “Zensus”. In: 
Endruweit, G., and Trommsdorff, G., Eds, Wörterbuch der 
Soziologie: 714–715. UTB Bd 2232. Stuttgart: Lucius & Lucius. 

Andersson, G., Dahlberg, J. & Neyer, G. (2021a). A Swedish 
Generations and Gender Survey 2021: Familjer och vardagsliv i 
Sverige och Europa. Stockholm Research Reports in 
Demography 2021:07. 

Andersson, G., Drefahl, S., Mussino, E., Modig, K. & Meyer, A. 
(2021b). Dödlighet och sjuklighet i covid-19 i Sverige under 
mars 2020 – februari 2021. Underlagsrapport för 
Coronakommissionen i Sverige. Regeringskansliet. 

Axelsson, P. & Wisselgren, M. (2016) Sweden in 1930 and the 1930 
Census, The History of the Family 21:1, 61–86. 

Coleman, D., and Salt, J. (1996): Ethnicity in the 1991 Census. 
London: HMSO. 

Eurostat (2019). EU Legislation on the 2021 Population and 
Housing Censuses. Explanatory Notes.  

Eurostat (2021). The 2021 Population and Housing Censuses in 
the EU. Compact Guides. doi:10.2785/256504. 

Eurostat (2022). European commission, Eurostat, Population and 
Demography, Population and Housing Censuses. 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-
demography/population-housing-censuses, hämtat maj 2022.  

Goyer, D., and Draaijer, G. (1992). The Handbook of National 
Population Censuses. New York: Greenwood Press. 

Hem & Hyra (2022). https://www.hemhyra.se/nyheter/hem-
hyras-berattelse-om-mariam-ledde-till-lagandring-i-dag/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-housing-censuses
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-housing-censuses
https://www.hemhyra.se/nyheter/hem-hyras-berattelse-om-mariam-ledde-till-lagandring-i-dag/
https://www.hemhyra.se/nyheter/hem-hyras-berattelse-om-mariam-ledde-till-lagandring-i-dag/


Referenser  2023:2 

68 

Hofsten, E. (1986). Svensk befolkningshistoria. Några grunddrag i 
utvecklingen från 1750. Rabén & Sjögren. 

Monti, A., Drefahl, S., Mussino, E., & Härkönen, J. (2020). Over-
Coverage in Population Registers Leads to Bias in Demographic 
Estimates. Population Studies 74(3): 451–469. 

Riksrevisionen (2017). Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i 
uppförsbacke. RIR 2017:3 

SCB (1936). Folkräkningen den 31 december 1930. VII, 
Folkmängden efter yrke, inkomst och förmögenhet: 2 avd. 

SCB (1965). Folk- och bostadsräkningen den 1 november 1960. 
Redogörelse för folk- och bostadsräkningens uppläggning och 
utförande. 

SCB (1969a). Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 
1720–1967. 2 uppl. 

SCB (1969b). Folk- och bostadsräkningen den 1 november 1965. 
IX, Urvalsbearbetning: inkomst, yrke mm. Redogörelse för 
folk- och bostadsräkningens uppläggning och utförande. 

SCB (1974). Folk- och bostadsräkningen 1970. Del 12, 
Redogörelse för folk- och bostadsräkningens uppläggning och 
utförande. 

SCB (1989). Folk- och bostadsräkningen 1985. Del 9, Uppläggning 
och genomförande.  

SCB (1993). Folk- och bostadsräkningen 1990. Del 7, Uppläggning 
och genomförande. 

SCB (1999). Befolkningsutvecklingen under 250 år - Historisk 
statistik för Sverige. Stockholm: Statistiska Centralbyrån. 

SCB (2015a). Hushålls-och bostadsräkning (Census) 2011. 
SCBDOK 3.2. 

SCB (2015b). Övertäckning i Registret över totalbefolkningen – en 
registerstudie. Befolkning och välfärd: Bakgrundsfakta 2015:1. 

SCB (2018). Folkbokföringsfelet. En metodrapport om skattning 
av övertäckning, undertäckning och folkbokförda på fel adress.  

SCB (2022a). Det statistiska registrets framställning och kvalitet. 
Registret över totalbefolkningen (RTB). Promemoria med 
produktkod BE0102. 



 2023:2 Referenser 

69 

SCB (2022b). Kvalitetsdeklaration. Befolkningsstatistik. 
Promemoria med produktkod BE0101. 

SCB (2022c). Frågor och svar om Folk- och Bostadsräkningar, 
Census med mera. Från Statistiska centralbyråns hemsida, 
hämtat juni 2022 från https://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-
och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-
census/produktrelaterat/Fordjupad-information/fragor-och-
svar-om-folk--och-bostadsrakningar-census-med-mera/ 

Skatteverket (2006). Kartläggning av folkbokföringsfelet.  

Skatteverket (2018). Kvalitetsuppföljning i folkbokföringsregistret. 
Dnr 200 398792-18/113. 

Skatteverket (2020). Skatteverkets modell för uppskattning av 
folkbokföringsfelet: modellspecifikation i årsredovisningen 
2019. Promemoria.  

Skatteverket (2021a). Kapitel åtta – Folkbokföring. Ur: 
Årsredovisning för Skatteverket 2021, s. 68–80. 

Skatteverket (2021b). Redovisning av regeringsuppdrag att inrätta 
ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad 
till organiserad brottslighet.  

Skatteverket (2022). Krav för folkbokföring. Från Skatteverkets 
hemsida, hämtat juni 2022 från 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.6
/330376.html#h-Personer-som-anses-bosatta-i-Sverige.  

Skinner, C., Hollis, J., & Murphy, M. (2013). Beyond 2011: 
Independent Review of Methodology. London School of 
Economics. 

SOU (1988). Folk- och bostadsräkningar i framtiden. 
Delbetänkande av FoB-kommissionen. SOU 1988:43. 

SOU (1993). Folk- och bostadsräkning år 1990 och i framtiden. 
Betänkande av FoB 90-kommisionen. SOU 1993:41.  

SOU (2021). Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer. Betänkande om folkbokföring och 
samordningsnummer. SOU 2021:57.  

Stockholms universitet (2022). Over-Coverage in Population 
Registers: Measurements, Determinants and Consequences. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-census/produktrelaterat/Fordjupad-information/fragor-och-svar-om-folk--och-bostadsrakningar-census-med-mera/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-census/produktrelaterat/Fordjupad-information/fragor-och-svar-om-folk--och-bostadsrakningar-census-med-mera/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-census/produktrelaterat/Fordjupad-information/fragor-och-svar-om-folk--och-bostadsrakningar-census-med-mera/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-census/produktrelaterat/Fordjupad-information/fragor-och-svar-om-folk--och-bostadsrakningar-census-med-mera/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-storlek-och-forandringar/registerbaserad-folk--och-bostadsrakning-census/produktrelaterat/Fordjupad-information/fragor-och-svar-om-folk--och-bostadsrakningar-census-med-mera/
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.6/330376.html%23h-Personer-som-anses-bosatta-i-Sverige
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.6/330376.html%23h-Personer-som-anses-bosatta-i-Sverige


Referenser  2023:2 

70 

Från projekthemsida: 
https://www.su.se/english/research/research-projects/over-
coverage-in-population-registers-measurements-determinants-
and-consequences. 

Sveriges riksdag (2021). Genomförande av en nationell 
folkräkning. Motion 2021/22:2180 av Helena Storckenfeldt 
m.fl. (M). 

Sveriges riksdag (2022). Skatteutskottets betänkande 
2021/22:SkU28. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/arende/betankande/starkt-kontroll-och-kvalitet-i-
folkbokforingen_H901SkU28. 

Thomson, E., Andersson, G., Carlsson Dahlberg, J. & Tollebrant, 
J. (2015). A Swedish Generations and Gender Survey: 
Questionnaires in English translation. Stockholm Research 
Reports in Demography 2015:16.  

UNECE (2020). UNECE Conference of European Statisticians. 
Recommendations for the 2020 Censuses of Population and 
Housing.  

United Nations (2020). Data and Methods for the Production of 
National Population Estimates: An Overview and Analysis of 
Available Metadata. 

https://www.su.se/english/research/research-projects/over-coverage-in-population-registers-measurements-determinants-and-consequences
https://www.su.se/english/research/research-projects/over-coverage-in-population-registers-measurements-determinants-and-consequences
https://www.su.se/english/research/research-projects/over-coverage-in-population-registers-measurements-determinants-and-consequences
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-kontroll-och-kvalitet-i-folkbokforingen_H901SkU28
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-kontroll-och-kvalitet-i-folkbokforingen_H901SkU28
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-kontroll-och-kvalitet-i-folkbokforingen_H901SkU28


 

Förteckning över tidigare rapporter till 
ESO 

2023 

- Stability in the Balance – a Report on the Roles of Fiscal and 
Monetary Policy to the Expert Group on Public Economics. 

2022 

- Bakåtblick på vägen fram – en ESO-rapport om etablerings-
processen på svensk arbetsmarknad. 

- Tryggare kan ingen vara? En ESO-rapport om socialförsäkringar 
och välfärdssystem. 

- Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen 
mellan finans- och penningpolitik. 

2021 

- I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga 
reflektioner. 

- En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och 
lärdomar av arvsskatt. 

- Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas 
kommunikation. 

- Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för 
politik. 

- Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal 
avtalssamverkan. 

- Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsom-
ställning och strukturomvandling. 



Förteckning över tidigare rapporter till ESO  2023:2 

- Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om utrikes födda 
kvinnors etablering på arbetsmarknaden. 

2020 

- Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar. 
- Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade 

position i arbetslivet. 
- Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för 

kommunal effektivitet. 
- Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets roll för säkra 

elleveranser. 
- Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans 

digitalisering. 
- Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska 

målformuleringar. 
- Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en 

genomgripande skattereform. 

2019 

- Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet. 
- Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena 

alkohol, tobak och spel. 
- Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad 

inkomstbeskattning. 
- Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens inverkan på 

svensk skattelagstiftning. 
- Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för 

utsläppsminskningar i vägtrafiken. 
- Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problem-

orienterade arbete. 
- Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges militära 

materielförsörjning. 
- Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett 

jämförande perspektiv. 



 2023:2 Förteckning över tidigare rapporter till ESO 

2018 

- Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska 
offentlighetsprincipen. 

- Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på nyanlända. 
- Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund 

och arbetsmarknadsetablering. 
- Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar. 
- Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser. 
- Operation digitalisering – en ESO rapport om hälso- och 

sjukvården. 
- Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton. 

2017 

- Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig 
verksamhet. 

- Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och 
bostadsbyggandet. 

- Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och 
bakgrund. 

- Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och 
bostadsbeskattning. 

- Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på 
arbetsmarknaden. 

- Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda 
pensioner. 

- Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbets-
marknadspolitik för nyanlända i fem länder. 

- Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från 
nya ESO:s 10-årsjubileum. 

2016 

- Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostads-
segregation och arbetsmarknad. 

- Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i 
sjukförsäkringssystemet. 



Förteckning över tidigare rapporter till ESO  2023:2 

- När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas 
etableringsmönster. 

- Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om struktur-
omvandlingen i svenskt näringsliv. 

- Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i 
tiden. 

- Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal 
effektivitet. 

- När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”. 

2015 

- En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden. 
- Maktutövningar under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga 

kommuner. 
- En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på 

arbetsmarknaden. 
- Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och 

verkan. 
- Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och 

jämställdhet. 

2014 

- Goda år på ålders höst? En ESO-rapport om konkurrens i 
äldreomsorgen. 

- 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax 
Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups. 

- Företagandets förutsättningar – En ESO-rapport om den svenska 
ägarbeskattningen. 

- Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering. 
- Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat 

regi. 
- Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den 

offentliga sektorns finansiella hållbarhet. 
- Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på 

produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor. 
- Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport 

om placering av ungdomar med sociala problem. 
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2013 

- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande 
och kommunala markanvisningar. 

- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption 
på svenska. 

- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt 
näringsliv 1990–2009. 

- Transportinfrastrukturens framtida organisering och 
finansiering. 

- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av 
infrastruktur. 

- Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det 
svenska landsbygdsprogrammet. 

- The pension system in Sweden. 
- Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet 

och prestationer. 
- Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska 

mineralinkomster. 
- Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om 

miljöpolitiska ambitioner. 

2012 

- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och 
tjänstemän byter sida. 

- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. 
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre 

skolan. 
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 

rules. 
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på 

tunnelbanan. 
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i 

arbetslöshetsförsäkringen. 
- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk 

högskoleutbildning. 
- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans 

samverkan och nyttiggörande. 
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2011 

- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en 
globaliserad värld. 

- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter 
från 20 år av försvarsreformer. 

- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt. 
- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar 

och arbetsutbudet. 
- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbets-

marknadsintegration. 
- Kollektivtrafik utan styrning. 
- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i 

Norden. 
- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett 

internationellt forskningsperspektiv. 
- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor. 

2010 

- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida 
kompetensförsörjning. 

- Beskattning av privat pensionssparande. 
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning och 

effektivitet. 
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges. 
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik. 
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägen-

het. 
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i 

hälso- och sjukvården. 
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i 

välfärdssystemen. 
- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska 

professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. 

2009 

- Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga? 
- Regelverk och praxis i offentlig upphandling. 
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- Invandringen och de offentliga finanserna. 
- Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-

fonderna. 
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet 

och resursfördelning. 
- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga 

reform ideologier. 

2003 

- Skolmisslyckande – hur gick det sen? 
- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.  
- Precooking in the European Union – the World of Expert 

Groups. 
- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsut-

krävande av generaldirektörer. 
- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om ut-

vecklingen 1995–2001. 
- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet. 

2002 

- ”Huru skall statsverket granskas?” – Riksdagen som arena för 
genomlysning och kontroll. 

- What Price Enlargement? Implications of an expanded EU. 
- Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder. 
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett 

brännbart ämne. 
- Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid 

avregleringar. 
- Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och 

budgetdisciplin.  
- The School´s Need for Resources – A Report on the Importance 

of Small Classes. 
- Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan. 
- Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostads-

finansieringen 1985–1993. 
- Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsför-

delning och finansiering i framtiden. 
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2001 

- Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i 
de regionala tillväxtavtalen. 

- I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer. 
- Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys. 
- Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling. 
- Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna. 
- Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas 

betydelse för de kommunala skolorna. 
- Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning. 

2000 

- Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala 
miljötillsynen. 

- Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s 
strukturpolitik. 

- Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och 
effektivitet i svensk utbildning. 

- En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från 
skola till arbete. 

- Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till 
högskolan 

- Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell 
benchmarking av Sverige. 

- Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrotts-
gymnasierna. 

- Studiebidraget i det långa loppet. 
- 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demo-

grafiska utmaningar. 

1999 

- Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om 2000-talets 
demografiska utmaningar. 

- Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor. 
- En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-upp-

satser. 
- Hederlighetens pris – en ESO-rapport om korruption. 
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- Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om 
fördelningspolitik och offentliga tjänster. 

- Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande. 
- Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig om-

vandling och avveckling. 
- Att reda sig själv – en ESO-rapport om rederier och 

subventioner. 
- Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet. 
- Att ta sig ton – en ESO-rapport om svensk musikexport  

1974–1999. 
- Med backspegeln som kompass – en ESO-rapport om 

stabiliseringspolitiken som läroprocess. 
- Med backspegeln som kompass – ett ESO-seminarium om 

stabiliseringspolitik som läroprocess. 

1998 

- Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag. 
- Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som 

helst? 
- Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-

seminarium. 
- Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet. 
- Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter. 
- Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden. 
- Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys. 

1997 

- Fisk och Fusk – Mål, medel och makt i fiskeripolitiken. 
- Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget?  
- Lönar sig arbete? 
- Egenföretagande och manna från himlen. 
- Jordbruksstödet – efter Sveriges EU-inträde. 

1996 

- Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier. 



Förteckning över tidigare rapporter till ESO  2023:2 

- Novemberrevolutionen – om rationalitet och makt i beslutet att 
avreglera kreditmarknaden 1985. 

- Kan myndigheter utvärdera sig själva? 
- Nästa steg i telepolitiken. 
- Reglering som spel – Universiteten som förebild för offentliga 

sektorn? 
- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? – En 

principdiskussion. 

1995 

- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i 
ett integrerat Europa. 

- Generationsräkenskaper.  
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske. 
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges 

Television AB. 
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av verk-

samheten inom skolan, vården och omsorgen. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemans-

rätten, fjällen och skotertrafik i naturen. 
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen? 
- Försvarets kostnader och produktivitet. 

1994 

- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och åter-
tagning. 

- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simulerings-
modell. 

- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra 
länder. 

- Fördelningseffekter av offentliga tjänster. 
- En Social Försäkring. 
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och 

segregation. 
- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie. 
- Bensinskatteförändringens effekter. 
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- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de? 
- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar inom 

konkurshanteringen m.m. 
- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning. 
- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980–1992. 
- Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitets-

justerande produktivitetsmått. 
- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården  

1960–1992. 
- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet. 
- Att rädda liv Kostnader och effekter. 

1993 

- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet. 
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three 

Essays. 
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjuk-

vården och trafiken. 
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen? 
- Presstödets effekter en utvärdering. 

1992 

- Statsskulden och budgetprocessen.  
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier. 
- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i 

kommunal regi. 
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan 

konflikter. 
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i 

internationell belysning. 
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter? 
- Vad vill vi med socialförsäkringarna? 
- Fattigdomsfällor. 
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skatte-

politiken. 
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom? 
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten. 
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1991 

- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag? 
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barn-

omsorgen. 
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 

effekterna? 
- Skogspolitik för ett nytt sekel. 
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 

tillämpningar på offentlig sektor. 
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 
- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  
- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 
- Skola? Förskola? Barnskola? 
- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  
- Hur ska vi få råd att bli gamla?  
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser. 
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 

jämförelse mellan Norge och Sverige. 
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 
- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner. 
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie 

av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 
- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och 

effektivitetsmätning. 
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1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 
- Alternativ i jordbrukspolitiken. 
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-

teknik. 
- Subventioner i kritisk belysning. 
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 
- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970–1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser. 
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgifts-

finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den 

offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980. 
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-

bidragen i bidragssystemet.  
- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
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- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972–1982. 

1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970–1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.  
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod 
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
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- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov 
och tänkbara utformningar.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-
landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd 

till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
Perspektiv på besparingspolitiken. 
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