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Personnummer
Personnumret är en enhetlig identitetsbeteckning för 
fysiska personer. Personnumret i sin nuvarande ut-
formning tillkom år 1967 men redan år 1947 infördes 
ett system med födelsetid och tresiffrigt födelse-
nummer.

Varje person som är registrerad i folkbokföringen ska 
ha ett personnummer som identitetsbeteckning. 
Personnummer har tidigare i vissa fall fastställts för 
personer som inte är folkbokförda.

Bestämmelser om personnummer finns i 18 § folk-
bokföringslagen (1991:481).

Den som en gång fått ett personnummer behåller 
samma nummer livet ut, om det inte behöver rättas 
till följd av att nummersättningen varit oriktig. Per-
sonnumret ändras alltså inte till exempel vid flyttning 
från eller till Sverige.

Personnumret består av följande tre delar:
 Födelsetid

	 	 Födelsenummer

	 	 	 Kontrollsiffra

64		08		23		-		323		4

Födelsetiden
Födelsetiden anges med sex siffror. Den inbördes 
ordningen mellan siffrorna är följande:
	 De	två	siffrorna	i	födelseåret

	 	 Siffrorna	för	månaden

	 	 	 Siffrorna	för	dagen

64		08		23

Födelsenummer
Födelsenumret består av tre siffror. Det är något av 
talen 001–999 och är udda för man och jämnt för 
kvinna. Personer födda samma dag ska ha olika 
födelsenummer. Genom en kombination av siffrorna 
för födelsetiden med olika födelsenummer för dem 
som är födda samma dag, får alla personer olika 
identitetsbeteckningar.

Vilken siffra födelsenumret börjar på har ingen 
betydelse. Från och med år 1990 tilldelas födelse-
numren slumpvis ur en serie som är gemensam för 
hela landet. Tidigare användes en särskild nummer-

serie för varje län. De enda uppgifter som kan utläsas 
ur ett personnummer är födelsetid och kön.

Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett 
bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) 
det år en person fyller 100 år.

Kontrollsiffran
Kontrollsiffran, som infördes år 1967, räknas ut 
maskinellt med ledning av födelsetiden (sex siffror) 
och födelsenumret (tre siffror) och läggs till födelse-
numret som en fjärde siffra. Med hjälp av denna siffra 
kontrolleras automatiskt vid databearbetningar att 
inte fel siffror angetts i födelsetid eller födelse-
nummer.

Tilldelning av personnummer
Skatteverket fastställer personnummer för barn i 
samband med registrering i folkbokföringsregistret 
som innebär att barnet folkbokförs. Vidare tilldelar 
Skatteverket personnummer till personer som 
inflyttar till Sverige och som inte tidigare har haft 
personnummer.

Tidigare kunde Skatteverket tilldela personnummer 
för registrering med annat syfte än folkbokföring. 
Sådana fall kunde vara skatteregistrering eller in-
skrivning i försäkringskassa för den som inte ska vara 
folkbokförd. Sedan år 2000 tilldelas ett särskilt identi-
fikationsnummer, s.k. samordningsnummer. Ett sam-
ordningsnummer påminner om personnummer, men 
siffran för födelsedag är ökad med talet 60.

Personnummer och namn för personer som har till-
delats personnummer finns i ett centralt referens-
register – med undantag av uppgifter för personer 
som avlidit före år 1980 och som var folkbokförda.

Personnumrets användning
Personnumret som identitetsbeteckning har fått en 
vidsträckt användning inte bara inom folkbokföringen 
utan också inom andra förvaltningsområden, till 
exempel vid beskattning, som värnpliktsnummer, 
i den allmänna försäkringen, vid registrering i 
bilkörkorts- och passregister samt inom undervis-
ningsområdet.

Även utanför den offentliga sektorn används per-
sonnumret i stor utsträckning, bl.a. i företags redo-
visningsrutiner och försäkringbolags och bankers 
register. Det är därför vanligt att personnummer 
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används som sökbegrepp i ADB-stödda person-
register och som koppling när man sambearbetar 
flera personregister. En form av sambearbetning som 
sker med hjälp av personnummer är aviseringen av 
adressändring från folkbokföringen till andra person-
register i samhället.

Personnummer i ADB-system
Inom Skatteverkets ADB-system för folkbokföring 
lagras personnumret med tolv siffror, där de två in-
ledande siffrorna anger under vilket århundrade en 
person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19 
eller – efter millennieskiftet – 20.

Siffran visas normalt inte på terminalbilder eller 
utskrifter men ingår i aviseringen av folkbokförings-
uppgifter till andra myndigheter via Navet, Skatte-
verkets system för distribution av folkbokföringsupp-
gifter till samhället. Information om Navet finns på 
www.skatteverket.se (Folkbokföring/Navet, avi-

sering av folkbokföringsuppgifter) eller telefon 
0771-567 567. 

Siffran för århundrade har särskild betydelse vid 
lagring och bearbetning av uppgift om personnum-
mer i ADB-stödda personregister.

Exempel: Personnumret 640823-3234 för en person 
som är född den 23 augusti 1964 lagras med:
196408233234.

Myndigheter, organisationer och företag som be-
höver hantera information om personer födda under 
1800-, 1900- och 2000-talen bör följa den standard för 
lagring av personnummer som finns inom folkbok-
föringssystemet om man inte på annat lämpligt sätt 
kan särskilja personnummer med olika århundrande. 
Detta gäller enbart vid lagring i ADB-register och 
behöver alltså inte synas utanför registret.

Beräkning av kontrollsiffra:
Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2. 
Siffran fogas till födelsenumret enligt följande regler. Exemplet avser en man född 
den 23 augusti 1964 med födelsenummer 323.

1. Siffrorna i födelseår, -mån, -dag och 
 -nummer multipliceras växelvis med 2 
 och 1.

2. Lägg samman siffrorna i produkterna.
 OBS ! 12 räknas som 1 + 2.

3. Entalssiffran i siffersumman dras från talet 10.

4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Är resten 10, blir 
 kontrollsiffran 0.

Födelse-
	 -år
	 	 -månad
	 	 	 -dag
	 	 	 	 -nummer

6	 4		 0	 8		 2	 3		 3	 2	 3
2	 1	 2	 1		 2	 1		 2	 1	 2
12		 4		 0		 8	 4		 3		 6		 2		 6

1	+	2	+	4	+	0	+	8	+	4	+	3	+	6	+	2	+	6	=	36

10	–	6	=	4

Kontrollsiffra	=	4
Personnumret	blir	640823-3234


