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Folkmängdsuppgifterna baseras på SCB:s register över totalbefolkningen
(RTB) som är en kopia av Skatteverkets personregister. RTB får fem gånger
i veckan (morgonen efter varje vardag) aviseringar från folkbokföringen.
Utgångsmaterialet för uppgifterna är de rapporter om födslar, dödsfall,
flyttningar, civilståndsändringar och medborgarskapsändringar som skattekontoren lämnar till Skatteverket. Uppgifterna i RTB, som utgör primärmaterialet till tabellframställning, avser den folkbokförda befolkningen. De
begrepp och definitioner som används inom folkbokföringen gäller även
för RTB.
Antalsuppgifter om asylsökande lämnas av Migrationsverket en gång per
år. Då levereras även uppgifter om grund för bosättning på personnivå.
I denna rapport grundar sig statistiken på ett statistikregister som framställts ur RTB den sista januari 2008. Statistikregistret från den sista januari
2008 innehåller bara de händelser som inträffat före årsskiftet 2007/2008.
Händelser som skett efter 31 december 2007 och som rapporterats under januari 2008 finns inte med i registret.
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena den 31 december 2007 enligt
den indelning i administrativa områden som gäller från den 1 januari 2008.
Befolkningsförändringarna redovisas enligt indelningen den 1 januari
2007. Folkökningen är skillnaden mellan folkmängden vid årets början och
årets slut, om inget annat anges.
I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda. Huvudregeln i folkbokföringen är att man folkbokförs i den församling och på
den fastighet där man bor. Personer som, när de flyttar till Sverige, tänker
stanna kortare tid än ett år folkbokförs inte och ingår inte i befolkningsstatistiken. På motsvarande sätt fortsätter personer som flyttar utomlands kortare tid än ett år att vara folkbokförda och ingå i befolkningen. Asylsökande som inte fått uppehållstillstånd folkbokförs inte och ingår därmed inte
heller i statistik över befolkningen utan redovisas separat i kapitel 4.
Kvaliteten i befolkningsstatistiken påverkas dels av brister i rapporteringen
av händelser, dels av felaktigheter i folkbokföringen. I samband med massutsändning av brev som skattesedlar, röstkort m.m. kontrolleras ibland
adressuppgifterna på de försändelser som inte kommit fram.
Texter och diagram avseende uppgifter om folkmängden i län och kommuner den 31 december 2007 publicerades på webben den 19 februari respektive 18 mars. I den publiceringen ingår även uppgifter om immigranter och
emigranter under 2007.
Texterna och diagrammen finns tillgängliga på SCB:s webbplats
www.scb.se/be0101.
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Teckenförklaringar och förkortningar
0,0

Mindre än hälften av den använda enheten

..

Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges

.

Uppgift kan inte förekomma

-

Noll
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