
Skyddade personuppgifter



Program

• Uppgifter i folkbokföringen

• Skyddade personuppgifter

- Skyddad folkbokföring

- Sekretessmarkering

- Fingerade personuppgifter

• Förmedling av post

• Myndigheters ansvar

• Id-kort

• Mer information och kontaktuppgifter



Folkbokföring



Uppgifter i folkbokföringen

• Födelse 

• Invandring 

• Personnummer

• Namn

• Familjemedlemmar

• Medborgarskap

• Adress

• Utvandring 

• Dödsfall



Viktiga begrepp

• På kommunen skriven

• Utan känd hemvist

• Försvunnen



På kommunen skriven

• Den som saknar bostad men 
vistas på 
– äldreboende i en annan 

kommun

– vårdinrättning

– kriminalvårdsanstalt

– hemlös

• Den som 
– är utsänd statsanställd

– har en rörlig bostad (husvagn 
eller husbåt) blir skriven på 
kommunen

• Den som har skyddad folkbokföring



Utan känd hemvist

När en persons hemvist är okänd, 
dvs att personen saknar 

• bostad

• postadress

• anknytning



Försvunnen

• Den som oavbrutet under två år 
saknat känd hemvist 
avregistreras från 
folkbokföringen som försvunnen



Skyddade personuppgifter



Online-fråga

Myndigheter

Folkbokföringsregistret

Navet
(aviseringssystem) 

Skyddade 
personuppgifter

Privata företag 
med fler

Spar

Online-fråga



Skyddade personuppgifter 

• Skyddad folkbokföring

• Sekretessmarkering 

• Fingerade personuppgifter 

Ca 25 797 personer ⃰

⃰ Statistik från 1 januari 2022



Skyddad folkbokföring

• Ger ett starkare skydd än sekretessmarkering

• Den skyddade måste flytta till ny hemlig adress 

• Den verkliga adressen förvaras manuellt

• Posten går till ett Skattekontor

• Folkbokförd på den gamla kommunen eller en 
annan kommun

• Tillsvidare som huvudregel men undantag finns

• Aviseras till andra myndigheter via Navet

• Ca 5 290 personer har skyddad folkbokföring ⃰

⃰ Statistik från 1 januari 2022



Skyddad folkbokföring för barn

• Skrivs under av båda vårdnadshavarna
• En vårdnadshavare kan göra en ansökan för barn 

under 18 år, om syftet med ansökan är att skydda 
mot den andra vårdnadshavaren 

• Ansökan kan göras av socialnämnden 30§ 3st FOL
• Socialnämnden får ansöka om skyddad 

folkbokföring för ett barn om barnet vårdas med stöd 
av ett lagakraftvunnet beslut enligt 2 § lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

• Den andre vårdnadshavaren kommuniceras innan 
beslut om skyddad folkbokföring fattas 



Sekretessmarkering

• Särskilda förutsättningar för att få 
sekretessmarkering är att personen kan antas bli 
utsatt för brott, förföljelse eller andra allvarliga 
trakasserier på annat sätt

• Tillfällig sekretessmarkering 

• Sekretessmarkering utgör en varningssignal 

• Uppgifter lämnas inte ut utan sekretessprövning

• Aviseras till andra myndigheter via Navet

• Cirka 20 507personer har sekretessmarkering ⃰ 

⃰ Statistik från 1 januari 2022



Sekretessmarkering för barn

• Normalt ska ansökan skrivas under av båda 
vårdnadshavarna

• En ansökan kan godtas trots att en eller båda 
vårdnadshavares underskrift saknas

• Även ansökan från annan kan godtas 

• Beslut om omhändertagande och andra beslut som 
är relevanta för ärendet

• Den andre vårdnadshavaren kommuniceras innan 
beslut om sekretessmarkering fattas 



Ansökan om skyddade personuppgifter

Ska innehålla 

• personnummer, namn, adress, telefonnummer

• namn och telefonnummer till kontaktpersoner

• anledningen till varför personuppgifterna ska 
skyddas

• anmälan om flyttning till ny hemlig adress

Bifoga dokument som har betydelse för ärendet, ex.

• intyg eller utredning från socialnämnden

• intyg eller utredning från polisen

• kopior av domar, polisanmälningar

• beslut om kontaktförbud



Ny prövning

• Görs innan det tidigare beslutet om 
sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring går 
ut

• Om hotet kvarstår ansöker den skyddade om en 
förnyelse av sekretessmarkering eller skyddad 
folkbokföring



Borttag av skyddade personuppgifter

Sekretessmarkering/skyddad folkbokföring kan tas bort om 
personen själv begär det eller när Skatteverket bedömer att 
det eller om det finns särskilda skäl för det.

Skäl till återkallelse kan t.ex. vara att

• det är uppenbart att hotet har upphört eller minskat

• den skyddade inte anmält korrekt folkbokföringsadress/ 
post kommer i retur

• den enskildes förmåga och övriga förutsättningar medför 
att skyddet inte kan antas tillgodose behovet av skydd. 



Fingerade personuppgifter 

• Ny identitet 

• Ingen koppling mellan gamla och nya identiteten 

• Ansökan görs till Polismyndigheten, Nationella 
Operativa Avdelningen - NOA (tidigare 
Rikskriminalpolisen)

• Beslut fattas av NOA



Uppdatering av register

Dagligen:

• Statliga myndigheter

Veckovis:

• Kommunernas olika 
förvaltningar

• Landstingens regioner



Sammanfattning

• Skyddad folkbokföring är ett starkare skydd, 
fungerar som adresskydd

• Sekretessmarkering, fungerar som en 
varningssignal

• Fingerade personuppgifter, nya identitetsuppgifter, 
t.ex. namn och personnummer, ansöks hos 
Polismyndigheten, Nationella Operativa Avdelningen 



Postförmedling



Skicka brev vid sekretessmarkering 

Brevet läggs i ett 
slutet kuvert med 
namn och 
personnummer samt 
avsändarinformation

Det slutna kuvertet läggs 
sedan i ett ytterkuvert 
som skickas till 

Förmedlingsuppdrag
Box 2820 
403 20 Göteborg

Skatteverket 
förmedlar brevet. 
Om brevet inte kan 
förmedlas skickas 
det tillbaka till 
avsändaren



Skicka brev vid skyddad folkbokföring

De med skyddad 
folkbokföring har en 
särskild postadress 
som går till 
Skatteverket

Skatteverket 
förvarar den faktiska 
adressen manuellt, 
och vidarebefordrar 
posten.

Box 4413

102 69 
Stockholm



Myndigheters ansvar



Myndigheters ansvar

• Ingen generell policy

• Varje myndighet är 
ansvarig för sina egna 
personregister och 
bestämmer själva vad 
som visas



Att tänka på

• Skatteverkets vägledning ”Hantering av 
sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig 
förvaltning”

• Skolverkets stödmaterial ”Unga med skyddade 
personuppgifter”

• Skatteverket.se/privat/folkbokföring, Skyddade 
personuppgifter 

• Rättslig vägledning; Folkbokföring>Skyddade 
personuppgifter 



Övrigt



ID-kort

• boka tid med en skyddshandläggare
• personligen besöka kontor som handlägger 

skyddade personuppgifter
• styrka sin identitet
• betala ansökningsavgiften och visa kvitto



Filmer om skyddade personuppgifter

www.skatteverket.se/skyddadepersonuppgifter



skatteverket.se, skyddade personuppgifter



Riksslinga
010-573 55 00 

anna.sehn@skatteverket.se

01skyddade@skatteverket.se

Kontaktuppgifter



Tack för i dag!
Vi finns på skatteverket.se


