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Problemformulering 

I dagens digitala samhälle behöver alla svenska medborgare ha tillgång till svenska 

samhälls- och företagstjänster oavsett om de bor i landet eller inte. Myndigheter och många 

företag som banker, försäkringsföretag, kreditupplysningsföretag, telefon- och 

internetoperatörer har Statens personadressregister, SPAR, som informations- och 

adresskälla. SPAR uppdateras varje dag med nya uppgifter från folkbokföringen. 

 

När någon gallras ut ur SPAR, efter tre år som utskriven, kan inte myndigheter eller företag 

verifiera dennes personuppgifter och vederbörande nekas därför myndigheternas och 

företagens tjänster och kommunikation.1 

 

Från Svenskar i Världens perspektiv är problemet att SPAR grundar sig på folkbokföringens 

register samtidigt som det styr tillgången till tjänster som även personer som inte är folkbok-

förda i Sverige har behov av, exempelvis BankID. 

 

För den som saknar ett svenskt bankkonto och inte heller finns med i SPAR kan problem 

uppstå om personen i fråga vill ansöka om en BankID. Detta gäller i huvudsak personer som 

har bott utomlands under en längre tid. 

 

Från och med hösten 2021 ska SPAR kunna hantera samordningsnummer, något som 

tidigare inte fungerat.2 Frågan kvarstår dock hur detta kommer lösas för de svenska 

medborgare som idag har samordningsnummer och är bosatta utomlands. 

 

 

 
1 SPAR, 2021. ”Jag har utvandrat – finns jag i SPAR?”. Statenspersonadressregister.se. 

[https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/dina-personuppgifter/#struken] 
2 SPAR, 2021. ”Samordningsnummer och ny adresstruktur i SPAR”. Statenspersonadressregister.se. 

[https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/aktuellt/?eventId=1553] 
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Lösningsförslag 

Svenskar i Världen ser positivt på förslagen som utredningen ”Om folkbokföring, 

samordningsnummer och identitetsnummer” lyfter gällande gallringsfristen i SPAR.3 

Utredningen utgår från Svenskar i Världens tidigare förslag om att förlänga tiden i SPAR till 

10 år, likt röstlängden. Dock menar utredningen att 10 år är för lång tid och föreslår i stället 

5 år kombinerat med anmälan om förlängning. Genom möjlighet till anmälan om att kvarstå 

i SPAR kan svenskar bosatta utomlands fortsättningsvis vara aktiva i SPAR. Detta leder till 

att de, trots bosättning utomlands, kan använda sig av de samhälls- och företagstjänster som 

är kopplade till SPAR. Precis som utredningen lyfter, är det viktigt att personer som redan 

har blivit utgallrade på ett enkelt sätt återigen ska kunna aktiveras.  

 

Om utredningens förslag inte skulle få gehör, har Svenskar i Världen ytterligare förslag på 

lösningar: 

 

Svenskar i Världen har förståelse för att det finns ett behov av att ha ett folkbokförings-

register som är uppdaterat utifrån vilka som bor i Sverige. Därför skulle en annan lösning 

kunna vara att separera folkbokföringen från den del av SPAR som utgör en informations- 

och adresskälla för myndigheter och företag. 

  

Om utlandssvenskars aktuella personuppgifter skulle kunna styrkas via ett register som är 

skilt från folkbokföringen borde de kunna ta del av samhälls- och företagstjänster trots att de 

inte bor permanent i Sverige. Svenskar i Världen föreslår därför att personer som har ett 

giltigt pass eller polisens ID-kort inte gallras ut ur SPAR så länge de kan verifiera sig och 

den registrerade utlandsadressen vid varje passförnyelse. 

 

Lösningen måste fungera även för personer med samordningsnummer. Detta för att 

säkerställa att även svenska ungdomar födda utomlands ska kunna få tillgång till svensk e-

legitimation för att kunna nyttja motsvarande samhälls- och företagstjänster. Möjligheten att 

kunna ansluta sig till SPAR utan koppling till folkbokföringen måste kunna göras från 

utlandet. Här kan man titta på verifieringsslösningar via en ambassad eller konsulat. 

 

 
3 Finansdepartementet, 2021. ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 

2021:57)”. Regeringen.se. [https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2021/06/sou-202157/] 


