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Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, “death 
certificate” och “marriage certificate” 
	

 
Resolutionsmottagare 
Finansdepartementet 
Skatteverket 
Justitiedepartementet  

 

Problemformulering 
Många utlandssvenskar vittnar om komplikationer vid registrering i utlandet av bland annat 
giftermål, födelse av barn eller dödsfall, eftersom den svenska registreringen inte ses som 
komplett i många länder.  

I Sverige utfärdas inte internationella ”Birth certificate”, ”Marriage certificate” och ”Death 
certificate” som bevis, utan istället får enskilda personer ett dokument med utdrag ur 
folkbokföringen, ett så kallat personbevis. Enligt Skatteverket motsvarar personbeviset 
ovanstående internationella intyg.  

Dock skapar detta dokument förvirring hos många utländska myndigheter när man vill registrera 
antingen sitt giftermål, födseln av ens barn eller om man behöver ett bevis på att en person har 
avlidit i Sverige. Exempelvis saknas det ofta uppgifter som ort, datum och land i det svenska 
registerutdraget. Detta bidrar till onödigt krångel och kostnader för personer som vill registrera 
sitt giftermål, födsel av ens barn eller dödsfall i länder där dessa utökade uppgifter krävs för 
registrering. Kostnaden för att lösa dessa problem kan uppgå till runt 2000 svenska kronor då 
man behöver ta hjälp via notarie för att erhålla en apostille.  

Detta problem är större i länder utanför Europa, då man 2019 införde en EU-förordning, 
”Handlingsförordningen”, som ska förenkla detta genom så kallade tvåspråkiga 
standardformulär. Även om den nya EU-förordningen underlättar för många inom EU, finns det 
fortfarande områden även inom EU där internationella bevis efterfrågas. 

 
 

Lösningsförslag 
Skatteverket uppmanas att se över registrering av födelse, giftermål och dödsfall i Sverige och att 
införa internationella birth certificate, marriage certificate och death certificate där mer 
information delges, eller åtminstone addera den information som krävs i många länder. Detta för 
att undvika kostnader och underlätta för svenskar som vill registrera sitt svenska giftermål, sitt 
barn som fötts i Sverige eller ett dödsfall.  

 


