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BEFPAK – Folkmängd 

Innehåll 
BEFPAK - Folkmängd innehåller uppgifter om befolkningens 

storlek och sammansättning samt hushållsstatistik. 

 

Spridningsvariabler är: 

- kön  

- ålder  

- civilstånd 

- medborgarskapsland 

- födelseland 

- utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda 

föräldrar 

- hushållstyp 

- hushållställning 

- hushållsstorlek 

 

Regional fördelning 
Statistiken framställs för kommuner, distrikt och delområden 

inom kommuner. Enstaka tabeller redovisas på tätorter enligt 

SCB:s officiella tätortsindelning. Se respektive tabellexempel. 

 

Tidsplan 
BEFPAK-Folkmängd redovisas tre gånger om året, vid hel- 

och halvårsskiftet samt tredje kvartalet. 

 

Källmaterial 
Uppgifterna i BEFPAK hämtas från SCB:s register över 

totalbefolkningen, RTB. RTB är en anpassad kopia av 

innehållet i folkbokföringens register. 

RTB uppdateras dagligen med ändringsmeddelanden från 

Skatteverkets folkbokföringsregister över födslar, dödsfall, 

flyttningar, civilståndsändringar och medborgarskapsbyten. 

Uppgifterna avser den folkbokförda befolkningen. BEFPAK-

Folkmängd bygger således på folkbokföringsmaterial och dess 

begrepp och definitioner. 

Aktualitet 

Den befolkning som redovisas vid helårsskiftet är den 

folkbokförda befolkningen den 31 december enligt den 

regionala indelningen 1 januari året efter. Vid halvårsskiftet 

och tredje kvartalet redovisas den folkbokförda befolkningen 

den 30 juni respektive den 30 september enligt den regionala 

indelningen 1 januari samma år. 

Registret uppdateras under januari med information om födslar, 

dödsfall, flyttningar och civilståndsändringar som inträffat före 

årsskiftet. Ur RTB framställs den sista januari ett 

statistikregister. 

För redovisning vid halvårsskiftet och tredje kvartalet 

uppdateras statistikregistret med information som inkommer 

till sista juli respektive sista oktober. 
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Kvalitet och jämförbarhet 

Folkmängd 

I folkmängdsstatistiken redovisas invånarna där de är 

folkbokförda. En del personer bor på annan plats än där de är 

folkbokförda. Orsaken till detta varierar: 

- en del har inte anmält flyttning (i tid) 

- en del har anmält felaktig adress 

- i folkbokföringen finns undantagsregler som medger att 

man får vara folkbokförd på annan fastighet än där man 

bor. 

En BEFPAK-tabell kan således sakna uppgifter om personer 

beroende på att inflyttning inte rapporterats då statistik 

framställs. En BEFPAK-tabell kan också innehålla uppgifter 

om för många personer beroende på att utflyttning inte 

rapporterats då statistikregistret framställs. 

Rapporteringen av födslar och dödsfall är i regel så snabb att 

dessa händelser endast medför försumbara fel i statistiken.  

För mer information om folkbokföringens regler med mera, se 

Befolkningsstatistikens Beskrivning av Statistiken under 

kapitel 1.1.1 Objekt och population, http://www.scb.se/be0101.  

Civilstånd-Sammanboende 

Civilståndsuppdelningen i folkmängdstabellerna utgår från hur 

man är registrerad inom folkbokföringen. Sambor redovisas 

därför i BEFPAK:s folkmängdstabeller under sitt officiella 

civilstånd (ogift, skild, änka/änkling). Redovisningen sker 

efter civilstånd oberoende av om man är sammanboende eller 

inte. 

I BEFPAK redovisas personer i partnerskap som gifta. 

Efterlevande och skilda partner redovisas som änka/änkling 

respektive skilda. 

I BEFPAK:s hushållstabeller finns däremot uppgifter om ogifta 

sambo, se mer under Hushåll.  

Hushåll 

Hushållsstatistik i RTB baseras på individers folkbokförda 

boende på lägenhet.  

Uppgift om lägenhet saknas för knappt 3 procent av befolk-

ningen. Från och med 2016-12-31 har hushåll skapats för dem 

med hjälp av relationer (civilstånd och barn/föräldrar) när de är 

folkbokförda på samma fastighet. 

Personer med gemensamma barn som är folkbokförda i samma 

fastighet och lägenhet bildar ett sambopar. För personer utan 

gemensamma barn används en modell med dessa kriterier: 

- Personerna är folkbokförda på samma fastighet och 

lägenhet 

- Personerna är minst 18 år 

- Personerna är av olika kön 

- Ålderskillnaden mellan personerna är mindre än 15 år 

- Personerna är inte nära släkt 

- Endast ett möjligt sambopar kan bildas inom hushållet 

Då sambor skapas med hjälp av en modell medför det både att 

personer som är sambo inte klassificeras som sambo och vice 

versa. Ur statistikperspektiv anses dock felet vara av mindre 

omfattning. 

Annan befolkningsstatistik 

Vid sidan av de standardiserade tabellerna finns delar av 

BEFPAK och annan befolkningsstatistik på 

befolkningsstatstikens sida på SCB:s webbplats, 

http://www.scb.se/be0101. 

Från statistikdatabasen på SCB:s hemsida kan användaren 

hämta önskade sammanställningar av statistik på kommunnivå 

genom att skapa den önskade redovisningen i databasen och 

föra över materialet till den egna datorn där materialet kan 

bearbetas ytterligare eller lagras. 

Distrikt 

Riksdagen beslutade 2013 att folkbokföringen från den 1 

januari 2016 inte längre ska ske i en församling inom Svenska 

kyrkan utan i stället i en kommun. Istället införs en ny 

indelning i folkbokföringsdatabasen, med den övergripande 

benämningen distrikt, som ska motsvara församlings-

indelningen som den såg ut den 31 december 1999. Den nya 

indelningen i distrikt ska vara stabil och inte ändras över tid. 

Den behöver inte följa kommun- eller fastighetsgränser. 

Från 2016 kommer därför distrikt att ersätta församlingar 

förutsatt att kvaliteten på distriktsindelningen bedöms som god. 

Andra redovisningsformer 

För BEFPAK levereras tabellerna med hjälp av den 

Områdesstatistiska databasen OSDB, vilket innebär att 

beställande kommun ska hämta hem statistiken via SCB:s 

hemsida. Det är endast kommuner som har tillgång till OSDB. 

SCB levererar filer med startfolkmängd till Aditros program 

DEMOGRAFEN och DEMOS. Befolkningsprognos-

programmet KAABPROG hämtar också startfolkmängd från 

BEFPAK-Folkmängd. 

Beställning 

BEFPAK - Folkmängd för alla tre aktualiteter beställs i 

november/december. 

En tabell, A2 kommun, levereras kostnadsfritt till samtliga 

kommuner via OSDB oavsett övriga beställningar. 

Övriga tabeller beställs via en webb-blankett, där föregående 

års beställning framgår. SCB skickar ut länk till webb-

blanketten ca 4 veckor innan det är dags att beställa. 

Leveranstider 

Helårs-BEFPAK fr o m slutet av februari. 

Halvårs-BEFPAK i mitten av augusti. 

Tredje kvartals-BEFPAK i mitten av november. 

http://www.scb.se/be0101
http://www.scb.se/be0101

