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Problemformulering 

Sättet man i Sverige registrerar födelse, dödsfall, och giftermål anses av många länder inte 

vara komplett, vilket blir en utmaning för utlandssvenskarna. 

 

I Sverige utfärdas inte de internationellt vedertagna ”Birth certificate”, ”Marriage 

certificate” och ”Death certificate”, utan istället får man ett utdrag ur folkbokföringen från 

Skatteverket – ett så kallat personbevis.  

 

Hos vissa utländska myndigheter anses dock inte personbeviset innehålla all information 

som efterfrågas i det landet för att motsvarande registrering ska kunna genomföras. De 

uppgifter som efterfrågas är ort, datum och land för händelserna i fråga, något som saknas i 

det svenska personbeviset.  

 

Det finns även utländska myndigheter som inte alls godkänner det svenska personbeviset 

som en likvärdig motsvarighet till ett ”Marriage certificate”. Ett sådant exempel är 

Storbritannien. Svenskar som gifter sig i Storbritannien – antingen med en annan svensk 

eller en britt – får ett ”Marriage certificate” för att kunna bevisa giftermålet för myndigheter, 

både i Storbritannien och Sverige. Om en svensk boendes i Storbritannien gifter sig i 

Sverige med en brittisk medborgare, så registreras giftermålet digitalt via Skatteverket. 

Utdraget från Skatteverket uppfyller inte kraven på ”Marriage certificate” och accepteras då 

inte av brittiska myndigheter. Den svensk som bor i Storbritannien och gifter sig i Sverige 

med en brittisk medborgare, anses därmed inte som gift enligt brittiska myndigheter, vilket 

är något som skapar stora komplikationer exempelvis då ett barn till det gifta paret skall 

födas. 

 

Problem uppstår primärt i länder utanför Europa, eftersom det 2019 infördes en EU-

förordning, ”Handlingsförordningen”, med avsikt att förenkla informationsutbytet, detta 
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genom tvåspråkiga standardformulär. Även om den nya EU-förordningen underlättar, finns 

det fortfarande områden även inom EU där internationella bevis efterfrågas. 

 

Lösningsförslag 

Till Skatteverket: 

Svenskar i Världen är positiva till att Skatteverket har förbättrat informationen på sin 

webbsida gällande registrering av dessa livshändelser i Sverige och i utlandet. Däremot är 

det önskvärt att kunna komplettera det svenska personbeviset med internationellt vedertagna 

”Birth certificate”, ”Marriage certificate” och ”Death certificate” för att underlätta vid 

kontakten med utländska myndigheter. 

 

Till Skatteverket och Finansdepartementet: 

Svenskar i Världen uppmanar Skatteverket och Finansdepartementet att se över möjligheten 

till en ny förordning i detta ärende då den EU-förordning som infördes 2019 inte är 

tillräckligt bred. Den har gjort det enklare för länder inom EU att utbyta dokument mellan 

varandra men världen är större än Europa. Det är av stor vikt att informationsutbytet 

fungerar även med länder utanför EU, speciellt när det gäller viktiga intyg som “Birth 

certificate”, ”Marriage certificate” och ”Death certificate”. 

 

 

 

 

 

 


