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Vår utgångspunkt

Sverige med exceptionellt bra befolkningsdata, både historiskt och i 
modern tid

Folkräkningar tidigare en avgörande del av det systemet

Värdefullt med samlad överblick över systemet med produktion av 
befolkningsdata i Sverige
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Under arbetet med rapporten

Folkräkningar även dykt upp som fråga i den politiska debatten

Verklighetsförankring? 
Faktaunderlag
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Folkräkning

Insamling av data som täcker ett helt lands befolkning vid en bestämd 
tidpunkt

Totalbefolkning, tvärsnittsdata

Dörrknackning, postenkäter, registerbaserad datainsamling



-

Motiv för folkräkningar

Data för samhällsplanering och forskning 

Tabellverket 1649: nationsbygge, oro över emigration

1960-talet: ökad ambition i samhällsplaneringen

Idag: jämförbara data för EU-sammanhang (Eurostat)
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Folkräkningar i Sverige: tre faser

Historiskt från och med 1649: sammanställning av befolkningsdata 
från statskyrkans församlingsregister

1960-1990: Folk-och bostadsräkningar (FoB) via postenkäter

2011 och 2021: registerbaserade folkräkningar
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Folkräkningar baseras på folkbokföringen

Historiskt: Statskyrkan (lokala register)

Modern tid: Skatteverket (centrala och digitaliserade register)

Bearbetning av folkräkningsdata: Tabellverket, SCB
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Kvaliteten på folkräkningar avhängig kvaliteten på 
folkbokföringen

Överlag med mycket hög kvalitet: Statskyrka och Skatteverk med stor 
kontroll över befolkningen

Modern tid: svårt att fungera i samhället utan ett personnummer
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Kvalitetsfrågor med folkbokföringen

Viss övertäckning av den nationella befolkningen

Undertäckning ett mindre problem

Problem inom landet: personer som är skrivna på fel adress

de jure och de facto boende i Sverige (12-månadersregel)
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Vem ingår i Sveriges befolkning? 
Samtliga folkräkningar som Sverige genomfört omfattar den juridiska befolkningen, som ska vara folkbokförd enligt lag

RTB – registret över totalbefolkningen, folkbokförda

Övertäckning - folkbokförda men inte 
varaktigt bosatta
Typexempel: personer som av okunskap, 
senfärdighet och glömska inte anmält flytt 
från Sverige 

Undertäckning - varaktigt bosatta men inte 
folkbokförda
Typexempel: eftersläpning av registrerad 
invandring

Undertäckning (de facto) - faktiskt bosatta och som 
enligt lag inte ska folkbokföras.
Typexempel: asylsökande, papperslösa 

de facto – faktiskt bosatta i landet 
Grova uppskattningar över faktisk totalbefolkning görs idag av SCB

Övertäckning (de facto) - faktiskt bosatta utanför 
Sverige men folkbokförda enligt lag 
Typexempel: statsanställda med utlandspostering 

Skrivna på fel address inom landet
Typexempel: Boende inom äldreomsorg, 
studenter, personer med tillfälliga
bostadsförhållanden

Med dagens registerbaserade 
befolkningsstatistik har Sverige en god 
täckningsgrad av Sveriges juridiska befolkning
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Felaktig folkbokföring i Sverige?
Personer med tillfälliga bostadsförhållanden

Studenter

Boende på äldreboenden etc.

Personer som avsiktligt skriver sig på felaktig adress

Skärpt lagstiftning: folkbokföringsbrott
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Registerbaserade folkräkningar: kontinuitet och 
förnyelse
Historiskt: sammanställning av lokala register 

Modern tid: centrala och digitaliserade register

Internationell utveckling mot registerbaserade folkräkningar, med de 
nordiska länderna i framkanten
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Folkräkningar i Sverige

1980 Danmark genomför helt registerbaserade folkräkningar

1990 Finland genomför helt registerbaserade folkräkningar

2011 Sverige och Norge genomför helt
registerbaserade folkräkningar

Individbaserade
folkräkningar 1860-1950
Baserade på
kyrkans lokala
församlingregister

Folk- och bostadsräkningar
(FoB) 1960 – 1990

De senaste folkräkningarna i Sverige 
har varit helt registerbaserade

Census 2011     Census 2021

2010-2011 Lantmäteriets 
lägenhetsregister implementeras, 
vilket möjliggör helt registerbaserade 
folkräkningar i enlighet med EU:s 
censusprogram 

Frågeblanketter till alla 
lägenhetsinnehavare/folkbokförda 
personer över 15 år samt 
fastighetsägare. Dessa behöver 
kompletteras med administrativ 
registerstatistik

1960-tal Digitalisering av
befolkningsregister

1967 Registret över totalbefolkningen

1600-tal: lokala kyrkböcker
och husförhörslängder

Tabellverket 1749 
Nationell sammanställning
av prästers
församlingsregister

1946 Personnummer införs

Från 1950: Datainsamling
utgår ifrån länsstyrelsernas
mantalsskrivning
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Registerbaserade befolkningsdata

Möjliggör analyser med longitudinella data över befolkningen över tid

Folkräkning vid ett enstaka mättillfälle i mångt och mycket spelat ut 
sin roll
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EU-censusar

SCB producerar just nu folkräkningsdata med olika 
tabellsammanställningar avseende situationen 31 december 2021
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Tidöavtalet, riksdagsbeslut, mm

Folkräkning i brottsbekämpande syfte

Skärpt kontroll av / kvalitetssäkrad folkbokföring

Översyn av samordningsnummer
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Integritetsfrågor

Skärpt kontroll av folkbokföringen

Myndighetskoordination och möjligheter till samkörningar av register


