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VAD ÄR SWEDPOP?

Svenska befolkningsdatabaser för forskning - en

nationell forskningsresurs under uppbyggnad

Infrastruktur av nationellt intresse, utsedd och

finansierad av Vetenskapsrådet 2018-2022 samt av ett

konsortium bestående av fem parter

Fem befintliga befolkningsdatabaser samordnas, 

kompletteras och anpassas för akademisk forskning

Longitudinella befolkningsdata på individnivå

Omfattar stora delar av Sveriges befolkning 1700-1950

Nationell täckning och regionala nedslag

Länkning till moderna registerdata



Samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i 

Sverige till en gemensam resurs för det nationella och 

internationella forskarsamhället

Göra det enklare för forskare att få tillgång till och använda 

svenska befolkningsdata för forskning

Harmonisera data så att de kan användas tillsammans och 

jämföras för att studera lokala och regionala skillnader

Komplettera databaserna för att öka det vetenskapliga värdet

Möjliggöra flergenerationsstudier och livsförloppsstudier som 

innefattar många individer och stora regioner 

SYFTET MED SWEDPOP



OCH YTTERST:

Ge forskarsamhället ett kraftfullt verktyg för att :

• Analysera hur människors liv, sociala och ekonomiska 

levnadsvillkor har förändrats i samspel med samhällets 

utveckling från 1700-talet och fram till idag

• Studera samhälls- och befolkningsförändring över tid

• Förstå hur folkhälsan har utvecklats i ett långt 

tidsperspektiv

• Öka kunskapen om samspelet mellan arv och miljö för 

sjukdomsutveckling



Skånes Ekonomisk-Demografiska

Databas, LU

Demografiska databasen UmU

SweCens-databasen RA

Rotemansdatabasen SSA

Gothenburg Population Panel GU



• CEDAR/Demografiska databasen Umeå 

universitet (DDB), koordinator (E. Engberg)

• Centrum för ekonomisk demografi, Lunds

universitet (SEDD) (M. Dribe)

• Institutionen för ekonomi och samhälle, 

Göteborgs universitet (GOPP) (C. Lundh)

• Riksarkivet (SweCens) (M. Berggren)

• Stockholms stadsarkiv (Rotemansdatabasen)

(J. Gidlöf)

PARTER I KONSORTIET 
2018-2022



ATT JÄMFÖRA ÄPPLEN 
OCH PÄRON

Databaserna i SwedPop är byggda av skilda 

aktörer, under olika tider och för olika syften.

•Olika kodning av samma 
uppgifter/variabler

•Olika databasstruktur

• Infrastruktur vs. forskningsprojekt

•Forskning vs. allmänintresse

Var för sig unika resurser vars gemensamma 

forskningspotential reduceras av bristande 

samordning:

•Begränsad geografisk täckning

•Svårt göra jämförande studier

•Svårt att länka mellan databaser



Alla databaser ska kunna användas 

tillsammans:

Ta fram gemensamma koder för 

• yrkesinformation

• dödsorsaker 

• församlingar

Skapa en gemensam databasstruktur

Sträva efter internationell 

standardisering

HARMONISERA



KOMPLETTERA

Kompletterande datainsamling för att öka

de ingående databasernas vetenskapliga

värde och förbättra jämförbarhet:

•Utvidgning av SEDD: Landskrona

•Utvidgning av DDB: Nysätra

•Utvidgning av GOPP: 1943-1967

•Utvidgning av SweCens:1940- och 1950 

års folkräkningar

•Ekonomiska data: DDB och

Rotemansdatabasen

•Dödsorsaker och yrken: 

Rotemansdatabasen

•Sveriges Dödbok



Utveckling av verktyg och
metoder för länkning av
individdata

• Länka folkräkningar till 
varandra

• Länka Sveriges Dödbok till 
samtliga databaser

• Länka samman databaser

• Länka in nya data 

• Probabalistiska
länkningsmetoder (namn)

• Personnummer (1947-)

LÄNKA



Länkade och harmoniserade 

befolkningsdata, med 

dokumentation, tillgängliggörs 

via en webbportal, swedpop.se

Ett uttagsverktyg utvecklas 

där forskare själva kan sätta 

samman dataset och hämta 

data för analys.

TILLGÄNGLIGGÖRA



På swedpop.se: 

Pseudonymiserade data 1700-

1920

För tillgång till senare/mer 

detaljerade data krävs särskild

prövning

Data tillgängliggörs även av

respektive databasägare, till 

exempel Folkräkningen 1940.

VILKEN TYP AV DATA?

http://swedpop.se


Folkräkningar: hela Sverige

DDB: utvalda regioner nord

SEDD: utvalda regioner syd

Rotemansdatabasen: Stockholm

GOPP: Göteborg

Stad, landsbygd och industri

Gles- och tätbefolkade regioner

Sveriges två största städer

GEOGRAFISK TÄCKNING



IDS
(INTERMEDIATE DATA STRUCTURE)



IDS
(INTERMEDIATE DATA STRUCTURE)







SVENSKA BEFOLKNINGSDATA:
VÄRLDSBÄST FÖR

BEFOLKNINGSFORSKNING

• Enhetligt och heltäckande system som
omfattar hela befolkningen

• Kontinuerliga data från 1600-talet till nutid

• Detaljrika och tillförlitliga källor med 
information på individnivå

• Longitudinella register = husförhörslängder

• Individer kan följas över många
generationer

• Individer kan följas i geografin, när de 
flyttar

• Många moderna forskningsregister från
1950 och framåt som kan kopplas till 
befolkningsdata



• Efter 1947 finns personnummer i FR1950, 
Sveriges Dödbok, SEDD och DDB

• Uttag av länkade SwedPopdata kan länkas till 
registerdata hos SCB, Socialstyrelsen, 
Försäkringskassan, m.fl. registerägare

• Kräver tillståndsprövning för utlämning och avtal 
med övriga registerägare 

LÄNKNING TILL NATIONELLA 
REGISTER OCH FOB



Befolkningsförändringars konsekvens på kort och lång sikt:

• en åldrande befolkning

•minskande födelsetal

• hur epidemier påverkar samhället

Förändrade familjemönster och flyttningsmönster

1900-talets samhällsförändringar och välfärdsstatens
framväxt på individ- och familjenivå

Sambandet mellan arv och miljö för utvecklingen av våra
stora folksjukdomar - länkning till biobanker och registerdata

Ojämlikhet i hälsa mellan olika sociala grupper i ett långt
tidsperspektiv. 

EXEMPEL PÅ FORSKNING SOM 
MÖJLIGGÖRS AV SWEDPOP



TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAMHET!

Frågor?




