
 

Instruktion hämtning registerutdrag 

försäkringskassan 
Intyg från försäkringskassan kan du antingen ladda ner från försäkringskassan hemsida med 

hjälp av ditt BankID eller begära att få det hemskickat med post, och då krävs inget BankID. 

Instruktion nedladdning med BankID 

• Gå in via länken ”Hämta registerutdrag försäkringskassan” på vår inloggningssida 

• Klicka på LADDA NER INTYG 

• Under LOGGA IN SOM PRIVATPERSON väljer du vilket BankID du har, ska använda 

• Klicka på valt BankID 

• Fyll i ditt personnummer, tryck på LOGGA IN och följ instruktionerna för inloggning 

• Under LADDA NER INTYG väljer du datum för en tvåårsperiod tillbaka från det datum 

som är dag för hämtande av intyg. Exempel: Om datum är 15 maj 2020 när du 

hämtar intyget då anger du i rutan FRÅN OCH MED: 2018-05-15 och i rutan TILL OCH 

MED 2020-05-15 

• Klicka på LADDA NER INTYG (pdf) nu laddas en pdf-fil upp på din dator 

• Spara ner pdf-filen på lämpligt ställe på din dator 

• Mejla Smålandsgårdar pdf-filen på adress: info@smalandsgardar.nu 

 

Du som inte har någon form av BankID får i stället begära ett intyg via post på följande sätt: 

Instruktion begäran intyg via post 

• Gå in via länken ”Hämta registerutdrag försäkringskassan” på vår inloggningssida 

• På sidan LADDA NER INTYG scrollar du ner till nästan slutet av sidan där du hittar 

texten Om du inte kan ladda ner intyget 

• Klicka på meningen OM DU INTE KAN LADDA NER INTYGET 

• Klicka på BESTÄLL INTYG MED POST 

• Under DINA UPPGIFTER fyller du i ditt personnummer samt period för intyget. Under 

period för intyget väljer du datum för en tvåårsperiod tillbaka från det datum som är 

dag för hämtande av intyg. Exempel: Om datum är 15 maj 2020 när du hämtar 

intyget då anger du i rutan FRÅN OCH MED: 2018-05-15 och i rutan TILL OCH MED 

2020-05-15 

• Klicka på GRANSKA DIN BESTÄLLNING och kolla så att allt är rätt. Stämmer perioden 

går du vidare genom att 

• Klicka på BESTÄLL INTYG 

Detta intyg kommer på posten hem till din folkbokföringsadress. När du får intyget ska det 

genast skickas vidare till Smålandsgårdar i Växjö alternativt Borås. 


