
Definitioner och förklaringar för 
område Befolkning 
 
Endast folkbokförd befolkning redovisas. Det innebär exempelvis att asylsökande inte ingår i 
statistiken. 
 
 

Avlidna 
Endast personer som var folkbokförda i kommunen vid dödsfallet ingår i statistiken. 
 

Bostadsrätt 
Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 
bostadsrättsföreningar.  
 

Flerbostadshus 
Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive s.k. loftgångshus. 
 

Flyttningar 
Här redovisas antal flyttrörelser. En person kan ha gjort flera flyttningar under året. 
 

Folkbokföring 
Folkbokföringsregistret är det grundläggande registret över Sveriges befolkning. Det är 
Skatteverket som har hand om folkbokföringen. I folkbokföringen finns uppgifter om 
Sveriges invånare: vilka som bor i Sverige, var de bor, deras medborgarskap och födelseland 
samt civilstånd. I folkbokföringen finns även uppgifter om födslar och dödsfall. 
Folkbokföringen ligger till grund för den officiella befolkningsstatistiken. Vem som ska vara 
folkbokförd och var i Sverige en person ska vara folkbokförd regleras i folkbokföringslagen 
SFS 1991:481. Enligt huvudregeln i folkbokföringsförordningen skall en person anses vara 
bosatt där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. 
 

Folkmängd 
Antalet personer som är folkbokförda vid en viss tidpunkt, inom ett visst område. 
Folkmängden är synonymt med antalet invånare i ett visst område. I folkmängden ingår alla 
invånare oavsett medborgarskap. Asylsökande ingår däremot inte i folkmängden. 
 



Födda 
Med Födda avses i regel Levande födda. Med levande fött barn avses nyfödd som efter 
födelsen andats eller visat andra tecken på liv såsom hjärtslag, pulsationer i navelsträngen 
eller tydliga, spontana rörelser av skelettmuskulaturen.  
Ett nyfött barn, som fötts i Sverige, folkbokförs i den kommun i vilken modern var 
folkbokförd vid nedkomsten. Om modern inte var folkbokförd vid nedkomsten, folkbokförs 
barnet endast om fadern var folkbokförd och vårdnadshavare. Ett nyfött barn, som fötts 
utomlands, folkbokförs enbart om modern var folkbokförd i Sverige vid nedkomsten eller att 
fadern var folkbokförd i Sverige samt vårdnadshavare. 
 

Födelseland 
Födelseland anger det land där personen är född. 
Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten. Politiska och 
geografiska förändringar kan i efterhand förändra födelselandet om humanitära skäl 
åberopas vid ansökan om förändring. 
Fram till år 1947 räknades alla personer som fötts i utlandet som utrikes födda. Sedan 1947 
registreras inte barn som fötts utomlands som utrikes födda om modern vid barnets födelse 
var folkbokförd i Sverige. 
 

Hushåll 
Ett hushåll (s.k. bostadshushåll) utgörs av samtliga personer som är folkbokförda på samma 
fastighet och lägenhet. 
 

Hushållstyp 
Avser hushållets sammansättning. I hushåll med barn är det yngsta barnet under 25 år. Det 
kan även finnas äldre barn i hushållet.  
 

Hushållsställning 
Hushållsställningen anger individens relation till övriga personer i hushållet. För en person 
som bor ensam är hushållsställningen Ensamboende. 
 

Invandring 
Avser de personer som invandrat direkt till ett område i Göteborg, utan att i samband med 
detta varit folkbokförd i annan kommun. 
 

Invandringsår 
Vilket år man invandrade till Sverige (oavsett kommun) vid den senaste invandringen.  
 



Sambo 
En person som bor med någon av motsatt kön under äktenskapsliknande förhållanden utan 
att vara gift med denna person. I hushållsstatistiken skapas sambopar enligt en modell. 
Med sambo avses personer som inte är gifta/registrerade partner men boende tillsammans 
under äktenskapsliknande förhållanden. Av personer folkbokförda i samma fastighet och 
lägenhet med gemensamma barn bildas sambopar. 
För att bilda sambopar av personer utan gemensamma barn används en modell utifrån 
nedanstående kriterier: 
- Personerna är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet 
- Personerna är minst 18 år 
- Personerna är av olika kön 
- Åldersskillnaden mellan personerna är mindre än 15 år 
- Personerna är inte nära släkt 
- Endast ett möjligt sambopar kan bildas inom hushållet 
 

Småhus 
Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).    
 

Svensk bakgrund 
Född i Sverige eller född i utlandet med minst en förälder född i Sverige 
 

Utländsk bakgrund 
Utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 
 

Västfolket 
Stadens egen källa för folkmängdsstatistik. Västfolket baseras på skatteverkets 
folkbokföring, men kan av tekniska orsaker skilja sig något litet från SCB:s officiella 
folkmängd. 
 Västfolket levereras på vårt minsta delområde varje månad, till skillnad från SCB som 
levererar samma noggrannhetsnivå en gång per år. 
Om man skall använda helårsfolkmängder skall SCB:s statistik användas före Västfolkets 
kvartal 4. 
 

Ålder 
Med ålder avses uppkommen ålder vid årets slut, oavsett när på året man är född. 
 

Ägarkategori 
Lägenheternas ägarkategori utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar 
över lägenheterna. 
 



Övriga hushåll 
Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet. 
Hushåll som inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende räknas som övriga 
hushåll. 
 

Övrig person 
Person saknar relation till någon annan i hushållet. 
Relationer är begränsade till gifta par/registrerade partner och sambor samt mellan barn och 
förälder i två generationer. 
 
 


