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BEFPAK – Befolkningsförändringar 

Innehåll 
BEFPAK - Befolkningsförändringar innehåller uppgifter om 

förändringar i befolkningens sammansättning och om den 

totala folkmängden. 

 

Följande förändringsvariabler ingår i paketet: 

- födslar  - flyttningar 

- dödsfall  - civilståndsändringar 

 

Spridningsvariabler är: 

- kön  

- ålder  

- medborgarskapsland 

- födelseland 

- in-/utflyttningsområde  

- återflyttning  

- vidareflyttning  

- inrikes omflyttning av utländska medborgare  

- återstående medellivslängd 

- inkomst 

- utbildning 

- utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda  

  föräldrar 

- förtätnings-/utglesningstal 

- vistelsetid 

 

Regional fördelning 
Statistiken framställs för kommuner, distrikt och delområden 

inom kommuner. Se respektive tabellexempel. 

 

Tidsplan 
På kommun- och distriktssnivå produceras statistiken fyra 

gånger om året dvs vid kvartalsskiftena.  

Delområdesstatistiken produceras en gång om året i anslutning 

till helårsskiftet. 

 

Källmaterial 
Uppgifterna i BEFPAK hämtas från SCB:s register över 

totalbefolkningen, RTB. Dagligen inkommer 

ändringsmeddelanden från folkbokföringen, framställda i 

samband med uppdateringar av Skatteverkets register, till RTB. 

Utgångsmaterial för uppdateringarna är de aviserade 

förändringarna avseende t ex födelser, flyttningar, dödsfall och 

civilståndsändringar. De ändringsmeddelanden som avser 

födelser, dödsfall, civilståndsändringar, inrikes flyttningar, 

immigration och emigration utgör primärmaterial till 

BEFPAK-Befolkningsförändringar.  

Uppgifterna avser den folkbokförda befolkningen. BEFPAK-

Befolkningsförändringar bygger således på 

folkbokföringsmaterial och dess begrepp och definitioner. 

 

 

 

 

 

 
Inflyttning per kvartal 

 
 
Utflyttningar per kvartal 

 
 
Flyttningsnetto per kvartal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014

-100

-50

0

50

100

2010 2011 2012 2013 2014



 

  

    

 

  

 

 

  2 
 

 

Aktualitet 

Det finns vissa skillnader i BEFPAK-Befolkningsförändringar 

beroende på om tabellerna är för kommun/distrikt respektive 

delområde. 

BEFPAK -Befolkningsförändringar på kommun/distrikt 

redovisas för olika tidsperioder som kvartal, halv- och helår. 

Den regionala indelningen avser den 1 januari samma år som 

tabellen avser. 

BEFPAK -Befolkningsförändringar på delområden 

redovisar förändringar under ett år. Den regionala indelningen 

avser i motsats till BEFPAK-Befolkningsförändringar för 

kommun/distrikt den 1 januari efterföljande år. 

Det tar i regel några veckor från den tidpunkt då t ex en födelse 

inträffat till dess rapporten når SCB. De flesta händelser som 

inträffat i slutet av ett kvartal har uppdaterats i Skatteverkets 

folkbokföringsregister och rapporterats till SCB inom fyra 

veckor efter kvartalets slut. Ett statistikregister över händelser 

för kvartalet framställs som sedan redovisas i BEFPAKs 

tabeller över födslar, dödsfall, civilståndsändringar och 

flyttningar. 

Kvalitet och jämförbarhet 

Grunden för BEFPAK -Befolkningsförändringar är liksom för 

BEFPAK-Folkmängd den folkbokförda befolkningen. 

Kvaliteten i statistiken beror på hur snabbt och tillförlitligt 

rapporteringen sker inom folkbokföringen.  

En BEFPAK-tabell kan således sakna uppgifter om personer 

beroende på att inflyttning inte rapporterats då statistiken 

framställs. 

En BEFPAK-tabell kan även innehålla uppgifter om för många 

personer beroende på att utflyttning inte rapporterats då 

statistikregistret framställs. De fel som finns i BEFPAK 

bedöms främst vara koncentrerade till åldrarna 20-25 år och 

över 75 år. 

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. 

Åldersbegreppet i BEFPAK-
Befolkningsförändringar 

I statistiken över flyttningar, dödsfall, giftermål osv. kan ålder 

definieras på två olika sätt. Åldern kan avse den tidpunkt då 

händelsen inträffar eller ålder vid årets slut. Ibland kallas den 

senare redovisningen för "efter födelseår". I BEFPAKs 

standardtabeller redovisas statistiken främst efter åldern 

vid årets slut. I de fördefinierade tabellerna redovisas 

däremot båda åldersbegreppen. 

 

 

 

Annan statistik över 
befolkningsförändringar 

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

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 

Vid sidan av de standardiserade tabellerna finns delar av 

BEFPAK och annan befolkningsstatistik i SCB:s 

Statistikdatabas, www.scb.se. Från databasen 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 kan materialet 

bearbetas ytterligare eller lagras. För BEFPAK använder SCB 

leveranssättet OSDB, vilket innebär att beställande kommun 

ska hämta hem statistiken via SCB:s hemsida. 

Beställning 

BEFPAK beställs i november/december. 

Ett par tabeller levereras kostnadsfritt till samtliga kommuner 

via OSDB oavsett övriga beställningar. 

Kostnadsfria tabeller är: 

Tabell Regional nivå Period 

111 Kommun Kvartal och helår 

115 Kommun Kvartal och helår 

 

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 

Kvartalsstatistiken levereras via OSDB cirka 6 veckor efter 

periodens slut. Helårsstatistiken levereras cirka 7 veckor efter 

årsskiftet. Undantaget är tabell 109 som levereras under 

april/maj. Delområdestabellerna som ingår i BEFPAK – 

Befolkningsförändringar levereras i mars. 

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

