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1. INFOTORG WEBB - FEM INFORMATIONSOMRÅDEN 

Fem informationsområden 

InfoTorg innehåller fem informationsområden:  
 

 Företag 

 Person  

 Fordon  

 Fastighet  

 Juridik 
 

 

Källor 

Källa Information 
Skatteverket  Folkbokföringsinformation 

- Navet (endast för myndigheter) Familjerelationer  

- SPAR (Statens personadressregister) Skatteregistrering (via SCB)  –  enskild näringsidkare. 
Fastighetstaxering 

Bolagsverket (BV) Företagande   

Statistiska Centralbyrån (SCB) Enskild näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, 
kommanditbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska 
föreningar m.m. 

Lantmäteriet Lagfaren ägare, fastighetstaxering m.m. 

Transportstyrelsen  Fordonsinnehav m.m. 

Domstolsväsendet Domar m.m. 

Bisnode Historik, telefonnummer, betalningsanmärkningar, 
kreditupplysningar, bilfakta m.m. 
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2. PERSONINFORMATION 

 
Folkbokförda personer   

- ca 9,3 milj personer     
- folkbokförd  där man har sin dygnsvila  dvs fastighetens adress + ev lägenhetsnummer     
- personer med sekretessmarkerade personuppgifter inkl kvarskrivning 

           
Ej folkbokförda personer  

- samordningsnummer - arbetar/studerar tillfälligt i landet, äger fastighet m fl  
- immunitetsnummer - ambassadpersonal m fl (infördes 2010)     

 
Avlidna personer  – uppgifter sparas i tre år  
 
Utvandrade / obefintliga personer – uppgifter sparas i tre år 
 

 Folkbokföringsinformation    

 Historik, tidigare namn och adresser 3 år tillbaka  

 Telefonnummer 

 Relationer 

 Uppdrag i företag  

 Fastighetstaxering – antal taxerade fastigheter 

 Fordonsinnehav  - tillstånd krävs för åtkomst  

 Inkomsttaxering*    

 Betalningsanmärkningar*  

 Kreditupplysningar*  

 Näringsförbud 

 Konkurs   

 Personrapport - samlad personinformation 
 
*  Legitimt skäl krävs och omfrågadkopia utgår. 
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Person sökmöjligheter 

Enkel sökning - personnummer respektive namn 

 

Personnummersökning 
Ange fullständigt personnummer med 10 eller 12 siffror. Personnumret består av födelsetid ååmmdd 
(6 eller 8 siffror) + födelsenummer (tre siffror) + kontrollsiffra (uträknad). Den näst sista siffran anger 
personens kön, udda för män och jämn för kvinnor. 
 
Namnsökning 
Ange personens för- och efternamn i valfri ordning. Alla namn är sökbara. För att hitta en person med 
ett vanligt namn, är det en fördel att flera uppgifter anges t.ex. födelseår, gatuadress, postort. OBS! 
Det är postorten som ska anges, inte kommunen. 
 
Detaljerad sökning 
Namn 
Ange de önskade namnuppgifterna samt ev. 
uppgifter om födelsetid, adress, postnummer, 
ort, län och/eller kommun. Du kan begränsa 
sökningen genom att ange kvinna, man 
och/eller endast personer under 18 år. 
 
Adress 
Endast adressökning ger träff på folkbokförda 
personer på den angivna adressen.  
 
Telefonnummer 
Endast telefonnummer ger träff på persons 
abonnentuppgifter inklusive personnummer. 
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När den detaljerade sökningen på adress används, får du en träfflista med personer (över 18 år), 
folkbokförda på adressen. Myndigheter har behörighet att se även personer under 18 år. Träfflistan 
kan valfritt sorteras om, t.ex. på adress för att se eventuella samboende, skapa PDF eller skrivas ut. 
Sedan 2011 kompletteras adresser i flerfamiljshus med lägenhetsnummer. 
 

 

Folkbokföringsuppgifter 

Man kan i InfoTorg se information om persons folkbokföring och relationer på olika sätt.  
 

 
 
Grundinformation innehåller uppgifter om en persons folkbokföring inklusive telefonnummer. Du kan 
också via karta se var adressen är belägen. 
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Utökad Folkbokföring 

Innehåller utöver grunduppgifter, en persons civilstånd, medborgarskap, relationer m.m. Uppgift om 
Relation visas enbart för kommun, landsting, myndighet, bank och försäkringsbolag.  
 
Uppgifter i bilden ger dig svar på följande frågor: Har personen några barn? Vilka är personens mor 
och far? Vilket medborgarskap har personen? Vilket civilstånd har personen? När gifte sig personen, 
om han/hon är gift?  
 

 
 
 

Familjebild 

Familjebilden visar en samlad informationsbild om personens familj såsom maka/make/partner, barn 
inklusive vårdnadshavare, fader samt moder. 
 

 



 

Sida 9 av 24 
 

Relationsbild 

Relationsbilden ger en komplett information om relationer utifrån den sökta personen. Man får 
information om ålder, kön, folkbokföringsadress samt datum för nedanstående: 
 

 Barn och särkullbarn 

 Föräldrar till den sökta personen 

 Hel- och halvsyskon till den sökta personen 
 

 

Hushållsbild 

Hushållsbilden ger information om vem som är folkbokförd på exakt samma adress som den framsökta 
personen. OBS! Detta gäller i de fall som det är möjligt att få fram denna information. De kan saknas 
t.ex. lägenhetsnummer på en persons folkbokföringsadress och då är det inte möjligt att fastställa 
Hushållsbilden. 
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Telefonnummer 

I InfoTorg Person kopplas telefonnummer till personnummer och inte via namn (som i Eniro och Hitta). 
Det finns över 3,5 miljoner fasta och 5,6 miljoner mobila abonnemang. 
 

 
 
Hela eller delar av telefonnumret är sökbart. Ange telefonnummer enligt följande exempel, 012-
3456789 eller 123456789. Det går även att söka på telefonnummer utan att ange riktnummer. 

Särskild postadress 

En Person kan inte vara folkbokförd på en Box-adress. Särskild postadress är när en person har anmält 
till Skatteverket om att få sin post till annan adress än folkbokföringsadressen under minst 6 månader.  
 

 
Det är viktigt att all post skickas till denna särskilda postadress. Här kommer några exempel då särskild 
postadress används: 
 

 Postgång saknas till folkbokföringsadressen. 

 Äldre person, där barn eller utsedd förmyndare/förvaltare, tar hand om posten. 

 Poste Restante, där person tillfälligt befinner sig på annan ort utan fast adress. 
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På församlingen skriven 

Om det är känt att personen vistas i Sverige utan fast adress kan personen, enligt Skatteverket, 
folkbokföras ”På församlingen skriven”. 
 

 
 

Sekretesskyddad personuppgift 

Uppgifterna i folkbokföringen är som huvudregel offentliga. I vissa fall kan det dock skada om en 
persons uppgifter lämnas ut. Det kan t.ex. gälla personer som är hotade eller förföljda. Skatteverket 
kan då i folkbokföringen för dessa personer, registrera markering för särskild sekretessprövning s.k. 
sekretessmarkering. ”Skyddade personuppgifter” är ett samlingsnamn för följande: 
 

 Sekretessmarkering (mest förekommande) 

 Kvarskrivning 

 Fingerade personuppgifter 

 
 

Kvarskrivning fungerar som ett adresskydd när en person har flyttat. Den gamla adressen tas bort i 
folkbokföringen och personen registreras ”På församlingen skriven” i den gamla folkbokföringsorten. 
Den nya adressen registreras ej. Observera att Skattekontorets adress kan i detta fall anges som en 
särskild postadress. Detta innebär att all post skickas till Skattekontoret, som har den faktiska 
bostadsadressen manuellt förvarad,  och som kan vidarebefordra post till personen. 
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Historik 

Med länken Historik visar du uppgifter om en persons tidigare adresser och namn de senaste 3 åren. 

 
I bilden nedan framgår den aktuella/senaste folkbokföringsadress som finns registrerad i SPAR-
registret, följt av eventuellt tidigare folkbokföringsadresser och namn. I bilden framgår även Navets 
historiska folkbokföringsuppgifter med fastighetsbeteckning, ibland mer än tre år tillbaka – dock ej 
gatuadresser. En persons tidigare namn och adresser är sökbara. I en träfflista framgår detta med 
rubrikerna Historisk adress, Historiskt namn eller Historisk uppgift. 
 

 
 
Observera de två datumen som visas:  
 
Folkbokföringsdatum Är det faktiska datumet då personen flyttade till ny adress och eventuellt ny 

kommun.  
 
Fram till  Är datumet då ändringsuppgift inkom till SPAR-registret. Datumen kan alltså 

skilja p.g.a. Skatteverkets handläggning. 
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Avliden 

Att person är avliden framgår med röd text Personen är avliden samt avlidendatum. Uppgifter om 
avlidna sparas och är tillgängliga i registret under 3 år. 
 
Eventuell personnummerlänk till den avlidnes make/maka/partner är tillgänglig under ca 1 år.               
Observera att den efterlevandes länk till den avlidnes personnummer däremot försvinner direkt.  

 

 

Utvandrad/obefintlig 

Att person är utvandrad eller obefintlig framgår med röd text se nedan.  
 
Utvandrad 
Utvandrade personer är avregistrerade från Skatteverkets folkbokföring. Uppgifterna är tillgängliga i 
registret under 3 år. 
 
Person som utvandrar kan uppge en adress till Skatteverket – utländsk eller svensk. Denna adress visas 
då som särskild adress eller utländsk adress.  Det är dit posten skall skickas. 
 
Obefintlig 
Om Skatteverket saknar information om var en 
person finns benämns person som obefintlig, 
d.v.s. personen har ur Skatteverkets synpunkt 
försvunnit. 
 
Utvandrade och obefintliga personer avregistreras normalt från Skatteverkets folkbokföring efter 3 år. 
För myndigheter finns uppgifterna numera tillgängliga från Skatteverkets Navet via InfoTorg. Det gäller 
uppgifter från ca 1991 (då Skatteverket övertog folkbokföringen från Kyrkan) och framåt 
 
För myndigheter finns därav ett extra sökformulär vid sökning på namn där personnummer är okänt – 
via länken Sök Avlidna/Utvandrade – Mer än 3 år tillbaka. 
 
Person som utvandrar kan uppge en adress till Skatteverket – utländsk eller svensk. Denna adress visas 
då som särskild adress eller utländsk adress. Observera att posten skall skickas till denna adress.  
Om Skatteverket saknar information om var en person finns benämns person som obefintlig, dvs 
personen har ur Skatteverkets synpunkt försvunnit. 
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Samordningsnummer 

Samordningsnummer infördes år 2000 för att  underlätta informationsutbyte mellan myndigheter  och 
andra organisationer. Det är ca 70 000 personer som har samordningsnummer. 

 
Samordningsnummer ges till personer som inte är eller har varit 
folkbokförda i Sverige t.ex. personer som skall betala skatt i 
Sverige såsom utländska fritidshusägare och säsongsarbetare, 
exempelvis bärplockare. 
 
Samordningsumret är i princip konstruerat som ett personnum-
mer. Det som skiljer är att personens födelsedag adderas med 
”60”, t.ex. 741269-2954, där personen är född 741209. 

 

Barn under 18 år 

I tjänsten Person Premium ingår även alla barn under 18 år. Vid namnsökning väljer du fliken Personer 
under 18 år för att visa träffarna. 
 

 
 
Behörighet att se barnets vårdnadshavare gäller endast kommuner, landsting, myndigheter, banker 
och försäkringsbolag. 
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Personens aktuella uppdrag (i företag) 

Med länken Uppdrag i företag visas en persons nuvarande uppdrag i företag samt även där personen 
suttit med i sista styrelsen innan bolaget har gått i konkurs, fusion, likvidation m.m. 

 
Om du håller muspekaren över förkortningen, så får du information om vad förkortningen betyder. 
 
LE    Styrelseledamot 
SU Styrelsesuppleant 
VD Verkställande direktör 
OF Ordförande 
BO Bolagsman 
IN Innehavare 
KD Kommanditdelägare 
KP Komplementär 
LI Likvidator 
REV Revisor 
 

Fordonsinnehav 

Med länken Fordonsinnehav visas uppgifter om en persons fordonsinnehav direkt från Transport-
styrelsen. Du kan välja att visa ev. fordonsinnehav för den sökta personen eller för samtliga fordon i 
hushållet. För vidare information om fordon, klickar du på aktuellt registreringsnummer i träfflistan. 
Åtkomst kräver särskilt tillstånd. 
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Konkurs 

Med länken Konkurs visas information från Bolagsverket om person, enskild näringsidkare och 
dödsbon som försatts i konkurs av tingsrätt. Uppgifter som vilken domstol, vilket målnummer, datum 
konkursförvaltare m.m. visas under 5 år efter avslutad konkurs. Ingen omfrågadkopia går ut. 
 

 
 

Näringsförbud 

Med länken Näringsförbud framgår om personen har fått näringsförbud enligt beslut från domstol, 
tillfälligt förbud eller slutligt. Källa är Bolagsverket.   
 

 
 
Näringsförbud kan dömas ut till de personer som begått grova ekonomiska brott i sin näringsverksam-
het och grovt åsidosatt sina skyldigheter att betala skatter och avgifter. Person med näringsförbud får 
inte bedriva näringsverksamhet. Notera att ingen omfrågadkopia går ut. 
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Fastigheter 

Fastighetstaxering 

Under länken Fastigheter ser du totalt antal fastigheter en person taxerar för, t.ex. villa, fritidshus, 
hyreshus. Dessa uppgifter kommer från Skatteverket via deklarationen en gång per år. 

 
Om du har legitimt skäl (ofta ekonomisk riskbedömning) och vill visa de taxerade enheterna, klickar du 
på länken Visa taxerade enheter. En kopia kommer att skickas till den omfrågade. Exempel på legitimt 
skäl är kreditavtal, borgensåtaganden och vid hyresavtal. 
 
Att däremot söka direkt i informationsområdet Fastigheter (Lantmäteriet), kräver inte legitimt skäl och 
omfrågadkopia kommer inte heller att skickas. Hur du gör kan du se på nästa bild. 
 
Sök fastighet 

För att få fram alla uppgifter om fastigheten på en folkbokförings-adress via Persontjänsten, klickar du 
på länken Sök Fastighet. Du kommer då automatiskt till aktuell fastighet i Fastighetstjänsten.  
 

 
 
Välj rapport längst ner med den information som du önskar och klicka på länken  för 
fastighetsbeteckningen. 
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Lagfaren ägare 

I Fastighetsinformation – Lagfaren ägare, visas aktuella ägaruppgifter från Lantmäteriets fastighets-
register utifrån vald fastighetsbeteckning. I Bilden framgår alla ägare med personnr/org.nr., namn och 
adress samt andel i fastigheten. 
 

 
 
OBS! Fastighetsregistrets taxeringsuppgifter innefattas ej av KUL (Kreditupplysningslagen). Varken 
legitimt skäl eller omfrågadkopia föreligger. 
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3. RAPPORTER M.M. 

Besökta sidor 

Den information som du har sökt fram, ser du nederst på skärmen under rubriken Besökta sidor. Du 
kan klicka på länkarna för att ta fram informationen igen. Ingen extra debitering sker. Länkarna på 
Besökta sidor finns kvar så länge du är inloggad. OBS! Besökta sidor fungerar för Företag och Person. 
 
Förutom att klicka på länkarna för att återanvända information, kan också välja att få önskad infor-
mation samlad i en rapport. Markera den/de sidor du vill ha med i rapporten och klicka på Skapa PDF 
eller Skriv ut. Inte heller här sker någon extra debitering. 
 

 
 

Ta rapport Person 

Du kan välja att ta en personrapport med valfri information om personen. Ange personnummer och 
välj därefter i listan vilken mall du önskar använda alternativt Välj eget innehåll. Du anger då vilka delar 
du vill ha med i rapporten. Klicka på Ta rapport. Du gör på samma sätt med Företagsrapport. 
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När du fått upp rapporten på skärmen, kan du eventuellt komplettera med information eller direkt 
välja Skapa PDF eller Skriv ut. Överst på rapporten finner du datum och klockslag. 
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Skapa rapportmall 

Här kan du skapa dina egna rapportmallar som du sedan använder för att snabbt ta en person- eller 
företagsrapport.  
 

1. Klicka på Personer. 
2. Välj därefter Personrapporter. 

 
 

3. Klicka på Skapa ny rapportmall 

 
 

4. Välj därefter Personmall och markera de delar du önskar ska ingå i rapporten. Du gör på 
motsvarande sätt om du vill göra en Företagsmall. 

 
Namnge och klicka på Spara. 
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Exportera 

Från din träfflista, t.ex. personer som är folkbokförda på en specifik adress, kan varje persons 
grundinformation exporteras till Excel eller en textfil . Självklart kan du skapa en PDF av informationen 
eller skriva ut direkt. 
 

1. Klicka på Exportera 
 

 
 

2. Välj typ av export, eventuella tillval samt eventuellt om du vill exkludera personer. Klicka 
därefter på knappen Exportera. Spara filen på lämplig plats. 
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Uppdatera register Person (även Företag och Fordon) 

1. Välj Person och därefter Uppdatera register. 

 
 
2. Klicka på Välj fil och sök därefter fram den fil som du vill uppdatera. 

 
 

3. Den aktuella filen kontrolleras så att det är korrekta nummer. Eventuella felaktiga nummer 
alternativt dubbletter kan sparas i separata filen. Dessa rensas bort innan filen uppdateras.  
 
Klicka på knappen Gå vidare. 
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4. Därefter kan du klicka på knappen Hämta uppdaterad fil. OBS! Du finner tidigare hämtade filer 
i listan. 

 

 
 

4. FRÅGOR 

 
Kontakta kundtjänst eller oss utbildare: 
Kundservice information.se@bisnode.com 08 – 555 681 01 

 

Carina Bergström carina.bergstrom@bisnode.com           076 - 898 51 20 

Cecilia Wikander cecilia.wikander@bisnode.com 070 - 130 13 30 

Christian Zittenbaum christian.zittenbaum@bisnode.com 070 - 838 40 93  


