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Förord

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här statistik över folkmängden 31 december
2001 fördelad på kön för hela riket, län och kommuner samt hela befolkningen för
storstadsområden och landskap. Dessutom redovisas födelser, dödsfall och utrikes och
inrikes flyttningar med fördelning efter hela riket, län, kommuner och storstadsområden.
Den regionala indelningen för folkmängdsstatistiken avser 1 januari 2002 medan den
för befolkningsförändringarna avser 1 januari 2001.
    I "Befolkningsstatistik 2001 del 3 (SOS)" publiceras uppgifter om befolkningen
fördelad efter kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskap för hela riket,
riksområden, län, storstadsområden, A-regioner och kommuner.  I "Befolkningsstatistik
2001 del 4 (SOS)" redovisas födda, döda, civilståndsändringar och medborgarskap för
hela riket, län och riksområden.

Statistiska centralbyrån i maj 2002

SVANTE  ÖBERG
Anna Wilén
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Introduction

In the Statistical Report Be 12 SM 0201 final data were given
of the total population in the counties and municipalities of
Sweden at the end of 2001.

The population reports are based on the Total Population
Register  (TPR) kept by Statistics Sweden. The vital statistics
are based on the notifications of births, deaths, migrations etc.,
which the TPR obtains daily from the Tax Authorities. Between
1686 and July 1, 1991 the local work was a task for the Church
of Sweden and was carried out by the parish offices.

The base of the statistics is the TPR from January 31, 2002.
During January the TPR  is brought up to date with the births,
deaths and changes of marital status which took place before
the end of 2001. Information concerning events, which have
taken place in 2002, have not been introduced into the register.
In this way correspondence is obtained between the population
figures at the beginning of the year, the population changes
during the year and the population figures at the end of the year.
In the vital statistics tables the account is given according to
the administrative subdivisions of Jan. 1, 2001 whilst the
population tables show the conditions on Dec. 31, 2001
according to the subdivisions of Jan. 1, 2002. The population
growth, which is shown in the tables, is defined as the difference
between the population figures at the end of the year and the
beginning of the year. The migration figures shown in the tables
are migration across the borders of the areas concerned.The
term migration was up to 1977 defined as a movement by a
person over a parish border. From 1978 statistics include
migration from one real estate to another. The time of migration
is defined as the actual day of migration if it is reported to the
Tax Authorities whithin one week after the migration.

To be registered as an immigrant the actual stay in Sweden
must last for at least one year according  to practice applied at
the National Registration. To be registered as an emigrant you
shall have the intention to settle abroad for at least one year.
Persons transferred from and to the ”residence unknown”
register are included in all tables.

 The quality of the population register is good. Births and
deaths cause very small under- and over-coverage problems.
Immigration causes some under-coverage because  of the time-
lag between entry to Sweden and population registration.  This
under-coverage refers to immigrants with a non-Nordic
citizenship. Emigration causes over-coverage because the po-
pulation register is not always informed about departures.

The population registers kept by the Tax Authorities are
often used as address registers for many types of government
letters, e.g. income-tax return forms, final tax-bills, poll cards

(voting cards) and various information matters. If an addressee
cannot be found, the population registry has to search for a new
address. This is the method used to reduce over-coverage in the
Swedish population estimates. The same method is also beeing
used to reduce over- and under-coverage in the various territo-
rial sub-divisions.

Previous publicationPrevious publicationPrevious publicationPrevious publicationPrevious publication
The report Population development in Sweden in a 250-year
perspective, Statistics Sweden, 1999, has focused primarily on
long-term series. The report includes a chapter on the organi-
sation of population statistics since 1749.

Population data for the years 1805-1910 are found in the
series Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, A. Befolknings-
statistik (Contributions to the Official Statistics of Sweden, A.
Population Statistics). Data on population in municipalities
and parishes are available for the years 1805, 1810, 1820, 1830,
1840, 1850, 1855, 1860, 1865, 1868, 1870, 1874, 1875, 1877,
1880, 1883 and 1885. Since 1886 yearly  figures are available.
The figures for 1805-1840 are published in the 1880 issue and
the figures for 1865, 1875 and 1885 in the 1890 issue. Yearly
population data for towns and boroughs are available since
1861 and 1869 respectively.

The population of municipalities and parishes has been
published yearly 1910-1961 within the series Official Statis-
tics of Sweden under the title "Population in administrative
districts December 31". Data for 1962-1966 have been publis-
hed in the series Statistical Report. Data from 1967 to 1979 were
published in "Population Dec 31, 19XX. Part 1". From 1980 to
1990 the data were published in Part 1-2 and between 1991 and
1996 in "Population Statistics (SOS) Part 1". Historical data on
the population in the counties, municipalities and parishes are
also to be found in "Historical Statistics of Sweden. Part 1.
Population. Second edition. 1720-1967". The population of
municipalities and parishes 1950-1975 according to the
subdivisions in municipalities of January 1, 1976 are also
found in "Population  Dec 31, 1950-1975 by county, municipal-
ity and parish according to the subdivisions of Jan 1, 1976
(SOS)".

The oldest available data on births and deaths in parishes
and municipalities are found in the series Bidrag till Sveriges
Officiella Statistik, A. Befolkningsstatistik (Contributions to
the Official Statistics of Sweden, A. Population Statistics). The
data refer to the five-year periods 1851-1855 and 1856-1860
and the ten-year periods 1861-1870, 1871-1880, 1881-1890
and 1891-1900. Data for the ten year period 1901-1910 are
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published in "Vital Statistics (SOS), Summary for the decade
1901-1910". Data on external migration have been published
since 1881. Yearly data on births and deaths in towns were
published 1851-1910 in the first mentioned series. External
and internal migration data for towns are available from 1891
and 1901 respectively. During the period 1911-1957 data
about births, deaths and migration were only published for
towns. These figures are to be found in Vital Statistics (SOS).

Reports on population changes related to municipalities
have previously been published for the years 1958–1961
within the publication "Population in administrative districts"
belonging to the series Official Statistics of Sweden (SOS). Data
for 1962–1966 are published in the series "Statistical Reports"
(SM), B 1963:16, B1964:9, B1965:5, B1966:5, B1967:7
respectively. A report on population changes by parishes was
given in Be 1967:7, and by co-operating municipalities in Be
1967:12. From 1967 to 1990 data were published in "Popula-
tion Changes (SOS) Part 1" and between 1991 and 1996 in

"Population Statistics (SOS) Part 1".
Migration statistics for the years 1991-1996 has been publis-
hed in "Population Statistics (SOS) Part 2". Between the years
1967-1990 the reports were titled "Population Changes (SOS)
Part 2 Migration between communes" (1967-1972 the sub-
heading was "Migration between co-operating communes").
During 1963-1966 reports of migration between co-operating
communes have been published in the "Statistical Reports"
series (SM B 1965:17, B 1966:13 and 18 and Be 1967:20).

Reports on internal migration between co-operating
communes by sex and age of in-migrants and out-migrants
have previously been published for the years 1961-1966 in the
"Statistical Reports"series (SM B 1965:9, 13 and 14, Be 1966:12
and 18 and Be 1967:20). External migration has been publis-
hed in "Internal and external migration 19xx" (Statistical
Reports) during 1971-1990.
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Fler födda utomlands men färre utländska
medborgare
Den 31 december 2001 bodde det 1 027 974 personer i Sverige
som var födda utomlands. Det motsvarar 11,5 procent av
befolkningen. Under 2001 ökade antalet utrikes födda med
24 176 personer. 475 986 utländska medborgare bodde i
Sverige den 31 december 2001, vilket motsvarar 5,3 procent.
Under 2001 minskade antalet utländska medborgare med
1 326 personer.

Länen
Folkmängden minskade i 12 av Sveriges 21 län under 2001. Nio
län hade överskott i de inrikes flyttningarna medan alla län hade
överskott i de utrikes flyttningarna.
Liten inflyttning till Stockholms län
För andra året minskade den inrikes inflyttningen till Stock-
holms län samtidigt som den inrikes utflyttningen ökade, vilket
gjorde att länets flyttnetto mot övriga Sverige bara uppgick till
drygt 200 personer. Det är det lägsta överskottet på tio år.
Många danskar till Skåne
Efter Öresundsbrons öppnande har invandringen från Danmark
till Skåne mer än fördubblats. Ökningen består av danska

Stor folkökning
Sveriges folkmängd uppgick till 8 909 128 personer vid års-
skiftet 2001/2002. Under år 2001 ökade folkmängden med 26
336 personer, vilket är den största folkökningen sedan 1994.
Då bidrog den stora invandringen från det forna Jugoslavien
till en folkökning på 71 272 personer.

Liten uppgång i antalet födda
Under 2001 föddes 91 466 barn, vilket är en liten ökning från
tidigare år. Uppgången var störst under första halvåret, men
avmattades mot slutet av året. Det var framförallt förstagångs-
och andragångsmödrarna som bidrog till ökningen. Första-
gångsmödrarna blir allt äldre. Deras medelålder var 28,5 år,
jämfört med 28,2 år 2000.

Antalet döda översteg antalet födda med 2 286 personer,
vilket gjorde att vi för femte året i rad hade ett födelse-
underskott. Skillnaden var något mindre än år 2000 och
mycket mindre än 1999, då det var 6 553 fler döda än födda.

Det var bara i Stockholms-, Uppsala- och Hallands län som
det föddes fler personer än som avled. Kvinnorna i Stockholms-
och Uppsala län födde i genomsnitt inte fler barn än kvinnor
i andra län. Anledningen är i stället att en större andel av
kvinnorna där är i barnafödande åldrar. I Hallands län, däremot,
födde kvinnorna i genomsnitt fler barn än i övriga Sverige.

Många län där antalet avlidna var mycket större än antalet
födda har en ogynnsam befolkningsstruktur. En lång period
med utflyttning av ungdomar har lett till en åldrande befolk-
ning med få familjer i barnafödande åldrar.

Trots att barnafödandet ökade för andra året i rad, låg det
ändå på en låg nivå. Om 2001-års nivå skulle gälla också i
framtiden kommer kvinnor endast att få 1,6 barn i genomsnitt.
För tio år sedan var motsvarande tal 2,1 barn per kvinna och det
årliga antalet födda låg runt 120 000 barn.

Oförändrat antal döda
Antalet dödsfall varierar som regel mycket litet från det ena året
till det andra. Under år 2001 avled 93 752 personer. År 2001
var kvinnornas medellivslängd 82,07 år och männens 77,54 år.
Sedan 1980-talet ökar männens medellivslängd snabbare än
kvinnornas. Internationellt sett är medellivslängden mycket
hög i Sverige. Det är bara Japan som har högre medellivslängd
för både män och kvinnor.

Spädbarnsdödligheten (antalet barn som dör under första
levnadsåret) är mycket låg i Sverige - troligen den lägsta bland
alla världens länder. Spädbarns-dödligheten år 2001 var så låg
som 3,4 per 1 000 levande födda.

Invandringen fortsatte att öka
Under år 2001 invandrade 60 795 personer vilket är en ökning
med 3,6 procent jämfört med 2000. Invandringen ökar från alla
världsdelar. Två tredjedelar av invandrarna var svenska med-

Antalet giftermål minskade igen
Millennieskiftet innebar en uppgång i antalet giftermål. Under
2001 gifte sig 35 778 par. Det var 4 117 färre än 2000 och
ungefär samma antal som 1999.

Årets resultat i sammandrag

borgare eller medborgare i något annat europeiskt land. För
sjätte året i rad var irakiska medborgare den, efter svenska
medborgare, största enskilda invandrargruppen.

Under år 2001 kom 6 511 irakiska medborgare till Sverige.
Andra stora invandrargrupper var 3 445 finska, 3 033 norska,
2 534 danska och 2 368 jugoslaviska medborgare.

Under 2001 återvände 16 678 svenska medborgare vilket
var något fler än år 2000.

Utvandringen minskade
Under 2001 utvandrade 32 141 personer vilket var 1 950
personer färre än under år 2000. Nästan två tredjedelar av
utvandrarna var svenska medborgare, vilket var samma andel
som under de senaste åren.

Eftersom invandringen ökade samtidigt som utvandringen
minskade ökade invandringsöverskottet till 28 654 personer,
vilket var 4 086 fler än året innan.

Färre skilsmässor
21 022 äktenskap upplöstes på grund av skilsmässa. Det var
något färre än året innan.
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medborgare som i stor utsträckning bosätter sig i och runt
Malmö kommun. 1 849 personer flyttade från Danmark till
Skåne (779 flyttade år 1999). Nivån på flyttningar från Dan-
mark till övriga Sverige och från Sverige till Danmark låg på
samma nivå som åren innan bron öppnades.
Storstadslänen ökade – skogslänen minskade
Stockholms län ökade med 15 672 personer under 2001.
Folkmängden i Skåne län ökade med 7 147 personer och i
Västra Götalands län med 6 216.

Förutom storstadslänen ökade folkmängden även i Uppsala
län med 2 431 personer, Hallands län med 1 649, Söderman-
lands län med 1 187, Östergötlands och Västmanlands län med
drygt 1 000 personer. Gotlands län ökade med 99 personer. Det
var första gången på sju år som befolkningen ökade i  Västman-
land och på Gotland.

Norrbotten minskade från att vara Sveriges till befolk-
ningen 13:e största län till att vara nummer 15 av totalt 21 län.
Både Södermanland och Västerbotten gick om Norrbotten i
befolkningsstorlek. Senast Västerbotten var större än Norrbot-
ten var på 1940-talet.

Skogslänen (Värmlands län, Dalarnas län och norrlands-
länen) fick en folkminskning på 8 542 personer medan minsk-
ningen var 11 829 personer under 2000. Senaste gången
skogslänen hade en positiv befolkningsutveckling var 1994,
då man tog emot 16 000 inflyttare från utlandet.

Kommunerna
De stora kommunerna blev större – de små mindre
De 25 största kommunerna ökade alla sin folkmängd utom
Sundsvall och Skellefteå. Av de 25 minsta kommunerna mins-
kade alla sin folkmängd. De stora kommunerna växte främst på
grund av flyttningsöverskott och de flesta hade även ett
födelseöverskott. Minskningen i de små kommunerna berodde
på att samtliga hade ett födelseunderskott och de allra flesta
hade ett flyttningsunderskott.
Stockholm ökade mest
Av Sveriges 289 kommuner ökade befolkningen i 122 under
år 2001. Detta kan jämföras med år 2000 då 100 kommuner
ökade sin folkmängd.

Ökningen av befolkningen följer samma mönster som tidi-
gare år. Det vill säga de kommuner som ökade mest var
Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med universi-
tets- och högskolekommuner. Största folkökningen, för tionde
året, hade Stockholms kommun med 4 600. Göteborg ökade
med 4 277 och Malmö med 2 818 personer.

Andra kommuner som ökade mycket under år 2001 var
Uppsala med 1 541 personer, Västerås med 1 471 och Huddinge
med 1 165 personer.

De fem kommuner som procentuellt mest ökade sin folk-
mängd under 2001 var alla storstadsnära. Störst ökning hade
Värmdö med 2,7 %. Därefter följde Stenungsund med 2,4 %,
Vaxholm och Österåker med 2,0 % och Vallentuna med 1,7 %.

Av Norrlands 54 kommuner var det fem som ökade sin
folkmängd under år 2001. Dessa var Umeå, Luleå, Gävle,
Östersund och Piteå. Under år 2000 ökade bara Umeå, Luleå
och Gävle sin folkmängd.
Västervik, Kiruna och Karlskoga minskade mest
Störst folkminskning hade Västervik med 477 personer. Ki-
runa minskade med 465, Karlskoga med 461, Skellefteå med
441 och Kramfors med 431 personer. Andra kommuner som

Födda och döda 1940-2001

In- och utvandrare 1940-2001

Giftermål och skilsmässor 1940-2001

minskade mycket var Gällivare, Sollefteå, Örnsköldsvik, Kris-
tinehamn och Ludvika som alla minskade med 300 personer
eller mer.

Procentuellt minskade Ragunda mest med 2,6 %. Därefter
följde Vilhelmina med 2,4 %, Bräcke 2,3 %, Pajala 2,2 % och
Strömsund med 2,1 %.
Stockholm störst – Bjurholm minst
Stockholm hade vid årsskiftet 754 948 invånare, Göteborg
471 267,  Malmö  262 397. På fjärde plats kommer Uppsala med
191 110, följd av Linköping med 134 039 och Västerås med
127 799. Örebro hade 124 873 invånare och Norrköping med
122 896 invånare hamnade på åttonde plats. Umeå var största
norrlandskommun med 105 006 invånare. Sveriges minsta
kommun är Bjurholm i Västerbotten med 2 639 invånare.
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11111  Primärmaterial Primärmaterial Primärmaterial Primärmaterial Primärmaterial
SCB:s  register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen
ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmateria-
let för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser,
dödsfall, flyttningar och civilståndsändringar som skatte-
kontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV). Från RTB kan
tabeller framställas med t. ex. folkmängden fördelad efter kön,
ålder och civilstånd för godtyckligt avgränsade områden från
fastighetsnivå och uppåt. RTB och de ändringsmeddelanden
till RTB som avser födelser, dödsfall, inrikes flyttningar,
immigration och emigration utgör primärmaterialet till denna
rapport. Uppgifterna avser den folkbokförda befolkningen. All
befolkningsstatistik från SCB baseras sedan 1973/74 på RTB
och folkbokföringsmaterialet med dess begrepp och definitio-
ner.

22222  Definitioner Definitioner Definitioner Definitioner Definitioner
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena 31 december 2001
enligt den indelning i administrativa områden som gäller från
den 1 januari 2002. I de tabeller som innehåller uppgifter även
för andra år än 2001 har hänsyn endast tagits till  indelnings-
ändringar som inneburit att minst hela församlingar överförts
eller sammanslagits. Befolkningsförändringarna under 2001
redovisas enligt den regionala indelningen den 1 januari 2001.
Kommunernas omfattning redovisas i Meddelanden i sam-
ordningsfrågor (MIS) nr 1998:2 med supplement. Landskaps-
gränserna framgår av Röda kartan som utges av Lantmäteriet.
Om en församling är belägen i två landskap redovisas hela
församlingens folkmängd i det landskap där de flesta
församlingsinvånarna bor.
     De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt
och att få statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett
statistikregister framställs ur RTB den sista januari året efter
redovisningsåret.  Statistikregistret uppdateras endast med de
aviseringar som avser händelser som inträffat före årsskiftet.
Händelser som avser 2002 sorteras bort.

För att bli registrerad som immigrant skall man ha för avsikt
att stanna i Sverige minst ett år. Från denna regel finns undantag
för exempelvis utlänningar som  måste ha uppehållstillstånd
och utländska diplomater. För flyttningar inom Norden gäller
dessutom att ett flyttningsbevis  från utvandringslandet skall
förevisas. Därefter underrättas folkbokföringsmyndigheten i
utvandringslandet om att personen blivit registrerad som in-
vandrare, varefter personen avförs som utvandrare i utflyttnings-
landet. Motsvarande gäller vid utvandring från Sverige till de
nordiska länderna. För att utomnordiska medborgare skall
registreras som invandrare fordras dessutom uppehållstill-
stånd beviljat av Migrationsverket.

Undantag från  regeln om uppehållstillstånd kan göras om det
finns synnerliga skäl, exempelvis inflyttade utländska adop-
tivbarn till här bosatta personer eller minderåriga barn som
återförenas med här bosatta föräldrar som redan har uppehålls-
tillstånd.

För att bli registrerad som emigrant skall man ha för avsikt
att bosätta sig utomlands under minst ett år.

33333  Folkbokföringens huvudregler och  de  viktigaste un- Folkbokföringens huvudregler och  de  viktigaste un- Folkbokföringens huvudregler och  de  viktigaste un- Folkbokföringens huvudregler och  de  viktigaste un- Folkbokföringens huvudregler och  de  viktigaste un-
dantagendantagendantagendantagendantagen
I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folk-
bokförda. I princip är alla folkbokförda på en fastighet. Befolk-
ningsstatistiken grundas helt på folkbokföringens regler. En-
ligt folkbokföringsförordningen är i princip en person bosatt
på den fastighet där han regelmässigt vistas. Om tveksamhet
råder vid bedömningen av var en person är bosatt skall stor
hänsyn tas till var personen har sitt arbete eller sin familj.

     Från huvudreglerna finns sedan undantag som kan delas in
i tre grupper:

1  Personer som är folkbokförda men som inte bor i Sverige.

2  Personer som bor i Sverige men som inte är folkbokförda.

3  Personer som är folkbokförda på en annan fastighet än
    den där de bor.

3.1  Personer som är folkbokförda men som inte bor i Sverige
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvudsak-
ligen UD- och SIDA-anställda, folkbokförs i Sverige. Detta
gäller även familjemedlemmar. Personerna fortsätter att vara
folkbokförda i den församling varifrån utflyttningen skett.
   Regeln gäller inte personer som är anställda utomlands av
internationella organisationer, t. ex. FN.
    Svenska missionärer och präster som är anställda utomlands
och deras medföljande familj får vara folkbokförda i Sverige.
   Vidare är svenska medborgare som flyttar utomlands folk-
bokförda i Sverige om vistelsen utomlands är avsedd att vara
mindre än ett år. Om det vid utflyttningen är oklart om vistelsen
utomlands kommer att vara mer eller mindre än ett år kan man
vara folkbokförd i Sverige upp till ett år efter utflyttningen.
Man blir då folkbokförd under rubriken ”på församlingen
skrivna” eller på en fastighet där man fortfarande disponerar
bostad.

Definitioner, framställningssätt och kvalitet
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flyttningarna. Åldersbegreppet i tabell 1.3 avser uppnådd ålder
vid tidpunkten för nedkomsten. Tabell 1.4 redovisar uppnådd
ålder vid tidpunkten för dödsfallet. I tabellerna 1.6 - 1.18
redovisas immigranter och emigranter efter variablerna kön,
ålder, civilstånd, medborgarskap och utflyttnings- respektive
inflyttningsland.

Tabell 2.1 redovisar både folkmängden i kommunerna
fördelad på kön den 31 december 2001 och befolknings-
förändringarna under 2001. Flyttningsuppgifterna för övriga
områden är flyttningar över respektive områdesgräns. Antalet
utflyttade från till exempel ett län överensstämmer alltså inte
med summan av de utflyttade från länets kommuner, eftersom
många endast flyttar mellan kommuner inom länet.

I tabell 2.2 ges länens folkmängd vid årets början och slut
samt medelfolkmängden 2001. Medelfolkmängden har beräk-
nats som summan av folkmängden vid årets början och slut,
dividerad med två.

I tabellerna 2.8 och 2.9 redovisas i kolumnerna: inflyttning,
utflyttning och nettoflyttning av personer som flyttat över
områdesgränsen. In- och utvandrare samt personer överförda
från och till obefintligregistret ingår i dessa kolumner. Kolumner-
na "omflyttning av utlänningar" anger det antal utländska
medborgare som flyttat in i eller ut ur området. Här redovisas
alltså inte enbart utländska immigranter och emigranter utan
också omflyttningen av utländska medborgare inom Sverige.
I tabell 2.8 redovisas  flyttningar inom församlingar i kolumnen
"flyttningar inom området".

5      Annan befolkningsstatistik5      Annan befolkningsstatistik5      Annan befolkningsstatistik5      Annan befolkningsstatistik5      Annan befolkningsstatistik
I Befolkningsstatistik del 3 (SOS) publiceras folkmängd efter
kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskap för
kommuner, A-regioner, län och hela riket. Ändrings-
komponenterna (födda, döda, etc) för hela riket och länen
redovisas utförligt i Befolkningsstatistik del 4 (SOS). I Statis-
tiska meddelanden (SM) har folkmängds- och förändrings-
uppgifter lämnats för län och kommuner i Be 12 SM 0201.

Förutom de tabeller som publiceras i SOS-serien tas ett stort
antal tabeller fram som sänds till länsstyrelser, landsting och
kommuner. Denna produktion sker i BEFPAK-systemet. Lö-
pande under året redovisas både folkmängd och befolknings-
förändringar kvartalsvis. BEFPAK presenteras utförligt på
SCB:s webbplats "www.scb.se". De flesta tabeller finns till-
gängliga vid SCB i Örebro hos programmet för befolknings-
statistik, länsstyrelsernas regionalekonomiska enheter,
landstingens planeringsavdelningar och hos kommunerna.

På SCB:s webbplats "www.scb.se" kan man också få gratis
tillgång till Sveriges statistiska databaser och göra egna tabell-
uttag.

6      Befolkningsstatistikens kvalitet6      Befolkningsstatistikens kvalitet6      Befolkningsstatistikens kvalitet6      Befolkningsstatistikens kvalitet6      Befolkningsstatistikens kvalitet
Kvaliteten i folkmängdsstatistiken är beroende av över- eller
undertäckning i den totala populationen, t. ex. på grund av
brister i rapporteringen av händelser som födelser, dödsfall,
invandring och utvandring. Kvaliteten påverkas också av
felaktigheter i folkbokföringen som ger upphov till fel i den
regionala fördelningen, t. ex. flyttningar inom landet som inte
anmäls till lokala skattekontoren.

Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem
med under- resp övertäckning beroende på de snabba rappor-
teringsrutinerna. För nyfödda uppgår undertäckningen till 0,1
procent av 0-åringarna i folkmängdsstatistiken. Övertäckningen

3.2 Personer som bor i Sverige men som inte är folkbok-
förda
Personer som vid inflyttningen till Sverige har för avsikt att
vistas här kortare tid än ett år folkbokförs ej. Utomnordiska
medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli folkbok-
förda. Utländska medborgare som tillhör utländsk beskick-
ning eller konsulat eller dess betjäning folkbokförs inte i
Sverige.
    Ingen av ovanstående kategorier ingår i folkmängds-
statistiken.

3.3 Personer folkbokförda på en annan fastighet än den
där de bor
Från folkbokföringens huvudregel, att man skall vara folk-
bokförd på den fastighet där man regelmässigt vistas, finns ett
antal undantag.
- Den s k familjeregeln innebär att om en person p. g. a. sina
arbetsförhållanden inte bor tillsammans med sin familj så skall
han ändå vara folkbokförd hos sin familj. Familjen skall dock
besökas regelbundet (enligt praxis minst varannan vecka).
- Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan ort
så skall man vara folkbokförd där man har sitt egentliga
hemvist.
- Studerande kan vara folkbokförda antingen på hemorten
eller på studieorten beroende bl. a. på studietidens längd, egen
ålder, civilstånd m m. Studerande på postgymnasial nivå
folkbokförs på studieorten.
- Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas för
bl. a. handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa folk-
bokförs där de anses ha sitt egentliga hemvist.

Förutom dessa undantag finns ytterligare undantag för
några kategorier som knappast påverkar statistiken i någon mer
betydande utsträckning, undantagandes personer intagna för
institutionsvård i någon form. Boende på institution kan vara
folkbokförda antingen i hemförsamlingen, på den gamla hem-
fastigheten, under rubriken ”på församlingen skrivna” eller i
församlingen där  institutionen är belägen. Intagning på sjuk-
hus eller kriminalvårdsanstalt skall inte medföra ändring av
folkbokföringen.

4     Tabellerna4     Tabellerna4     Tabellerna4     Tabellerna4     Tabellerna
Från och med 1999 har tabell 4.1"Folkmängd i landstingen"
utgått eftersom landstingen numera helt motsvaras av länen.

I tabellerna definieras folkökningen som skillnaden mellan
folkmängden vid årets slut och årets början. Folkökningen
överensstämmer därför inte helt med summan av födelse-
överskottet, flyttningsöverskottet och överföringarna från och
till obefintligregistret. Detta beror på att i folkmängdssiffrorna
för årets slut har hänsyn tagits även till rapporter om t ex
födelser och dödsfall som avsett 2000 eller tidigare medan
förändringarna uteslutande avser händelseåret 2001. Folkök-
ningssiffrorna inkluderar även eventuella regleringar av
församlingsgränserna.

Tabellerna är uppdelade i fyra kapitel där det första kapitlet
innehåller rikstabeller. Kapitel 2 innehåller tabeller med upp-
gifter om län och kommuner. I kapitel 3 redovisas storstadsom-
rådena och i kapitel 4 landskap.  I tabell 1.1 redovisas folk-
mängden i olika åldersklasser och efter kön i hela riket.
Åldersbegreppet avser, i alla folkmängds- och flyttningstab-
eller, ålder vid årets slut d.v.s. efter födelseår. I tabell 1.2 ingår
överföringar från och till obefintligregistret i de utrikes
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med anledning av ej rapporterade dödsfall är ännu något lägre
i de olika åldersklasserna.
Invandring ger upphov till undertäckning beroende på den
relativt långa tiden mellan invandringen och registreringstid-
punkten. Tidsskillnaden mellan invandring och registrering
för nordiska invandrare är kortare eftersom nordbor kan bosätta
sig i Sverige utan uppehållstillstånd.

Utvandrare förorsakar övertäckning eftersom utflyttning
inte alltid anmäls. Övertäckningen uppgick till 0,1 procent av
hela populationen enligt kontrollen i samband med folk- och
bostadsräkningen 1985 (FoB 85). Räknat på gruppen utländ-
ska medborgare var övertäckningen 1,0 procent för nordiska
medborgare och 2,8 procent för övriga medborgarskap tillsam-
mans. Interna utredningar på SCB tyder dock på att mellan
25 000 och 50 000 personer med utländsk bakgrund, som enligt
folkbokföringen vistas i landet, har flyttat härifrån. (Jan Qvist:
Täckningsproblem i Registret över totalbefolkningen RTB.
R&D Report 1999:1)

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar,
röstkort m. m. kontrolleras adressuppgifterna på de försändel-
ser som varit obeställbara. Avsikten är att kontrollera att
flyttning anmäls i rätt tid och därmed att den registrerade
bosättningen – folkbokföring på viss ort och fastighet –
överensstämmer med den faktiska bosättningen.

7    Tidigare publicerad statistik7    Tidigare publicerad statistik7    Tidigare publicerad statistik7    Tidigare publicerad statistik7    Tidigare publicerad statistik
I publikationen "Befolkningsutvecklingen under 250 år. His-
torisk statistik för Sverige", Demografiska rapporter 1999:2
sammanfattas Sveriges befolkningsutveckling sedan 1749.

Folkmängd
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommu-
ner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella
statistik, A. Befolkningsstatistik. För åren till och med 1885
finns uppgifter för vissa år, nämligen 1805, 1810, 1820, 1830,
1840, 1850, 1855, 1860, 1865, 1868, 1870, 1874, 1875, 1877,
1880, 1883 och 1885. Uppgifterna för en del av åren har dock
endast publicerats i efterhand, nämligen för åren till och med
1840 i 1880 års publikation samt för åren 1865, 1875 och 1885
i 1890 års publikation. För åren 1886-1910 meddelas i nämnda
serie årliga uppgifter varvid dock (utom för folkräkningsåren
1890, 1900 och 1910) församlingarna i de få städer, som då var
delade på församlingar, inte särskiljes. Det gäller även för ett
par av de äldre åren, nämligen 1868 och 1883.

För samtliga städer finns dock årliga uppgifter för åren
1861-1910 och för samtliga köpingar för åren 1869-1910, i
båda fallen utan församlingsuppdelning.

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i publikatio-
nen "Folkmängden inom administrativa områden den 31 de-
cember" (SOS). Uppgifter för 1962-1966 har publicerats i
serien "Statistiska meddelanden" (SM), (B 1963:8, B 1964:4,
B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Mellan åren 1967 och 1979
ingår uppgifterna i publikationen "Folkmängd 31 dec, del 1"
(SOS). Mellan 1980 och 1990 i "Folkmängd 31 dec, del 1-2"
(SOS) och mellan 1991 och 1996 finns uppgifterna i
Befolkningsstatistik del 1 (SOS).
Folkmängden länsvis från 1749 samt i städerna från 1800 finns
även publicerad i "Historisk statistik för Sverige 1720-1967"

(SOS), Del 1 Befolkning, andra upplagan. Folkmängden i
kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 31
december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 1976
finns utgiven i "Folkmängd 31 december 1950-1975 i län,
kommuner och församlingar" (SOS).

Befolkningsförändringar
De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kom-
muner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges
officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter läm-
nas för femårsperioderna 1851-1855 och 1856-1860 samt
därefter för tioårsperioder till och med 1891-1900.

För den därefter följande tioårsperioden 1901-1910 finns
motsvarande uppgifter i publikationen Befolkningsrörelsen,
översikt för åren 1901-1910 (SOS). För de tre årtiondena mellan
1881 och 1910 är uppgifterna om födda och döda utökade med
uppgifter om utrikes flyttning. Vidare finns i förstnämnda serie
årliga uppgifter från och med 1851 till och med 1910 för varje
stad utan församlingsuppdelning om födda och döda, från och
med 1891 kompletterade med uppgifter om utrikes flyttning
och från och med 1901 även med uppgifter om inrikes flytt-
ning.

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och
inga andra kommunuppgifter än för städerna. De publicerades
i publikationen "Befolkningsrörelsen" (SOS) och avsåg födda,
döda och flyttningar. Från och med 1958 publiceras uppgifter
för alla kommuner och även dessa uppgifter avser födda, döda
och flyttningar och återfinns för åren 1958-1961 i publikatio-
nen "Folkmängden inom administrativa områden" (SOS). För
åren 1962-1966 finns motsvarande uppgifter i serien "Statis-
tiska meddelanden" (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B
1965:5, Be 1966:5 och i Be 1967:7. För församlingar, kommun-
block och A-regioner finns uppgifter endast för 1966 och dessa
redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommunblock
och A-regioner i Be 1967:12. Från och med 1967 till och med
1972 har uppgifterna sammanförts i "Befolkningsförändringar
del 1" (SOS). Dessa uppgifter baseras på de summariska
folkmängdsredogörelserna. Från och med 1973 grundas upp-
gifterna i "Befolkningsförändringar del 1" (SOS) på aviseringar
till RTB. Mellan 1991 och 1996 publiceras uppgifterna i
"Befolkningsstatistik del 1" (SOS).

Flyttningar
Flyttningsstatistiken har under åren 1991-1996 publicerats i
Befolkningsstatistik (SOS) del 2. Mellan 1967 och 1990
redovisades statistiken i publikationen "Befolknings-
förändringar (SOS) del 2 Flyttning mellan kommuner", under
åren 1967-1972 med underrubriken "Flyttning mellan kommun-
block". Tidigare har uppgifter om flyttningar mellan kommun-
block publicerats i serien SM och återfinns för åren 1963-1966
i respektive SM B 1965:17, Be 1966:13 och 18 samt Be
1967:20.

Uppgifter om inrikes flyttningar till och från de olika
kommunblocken efter de flyttandes kön och ålder har publice-
rats 1961-1966 i SM. Rapporterna har beteckningen SM B
1965:9, 13 och 14, Be 1966:12 och 18 samt Be 1967:20.
Utrikes flyttningar har tidigare redovisats i "Inrikes- och utri-
kes flyttningar 19xx" (SM) under åren 1971-1990.
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Tablå BTablå BTablå BTablå BTablå B Inrikes omflyttning 1961– 2001Inrikes omflyttning 1961– 2001Inrikes omflyttning 1961– 2001Inrikes omflyttning 1961– 2001Inrikes omflyttning 1961– 2001

År Inom för- Över för- Över kommun- Över läns-
samlingen samlings- gräns men ej gräns

gräns men länsgräns
ej kommun-
gräns

1961 192 373
1962 191 880
1963 188 699
1964 .. .. .. 201 690
1965 .. .. .. 206 119

1966 .. .. .. 200 041
1967 1 .. .. .. 175 177
1968 .. 291 327 162 236 195 294
1969 .. 307 306 169 478 217 594
1970 .. 307 486 176 214 220 958

1971 .. 301 370 171 261 190 018
1972 .. 314 740 179 408 185 876
1973 .. 333 152 196 969 192 660
1974 605 000 327 955 195 217 199 066
1975 578 000 311 440 185 412 196 185

1976 592 000 294 387 171 649 183 419
1977 498 000 276 258 159 362 164 335
1978 480 032 276 196 153 268 153 541
1979 489 876 284 040 154 733 161 781
1980 518 811 297 260 160 050 166 761

1981 506 439 290 037 146 341 145 073
1982 537 791 304 146 147 609 139 179
1983 519 852 298 923 147 051 138 537
1984 498 069 292 202 148 838 150 572
1985 481 324 289 232 149 793 160 471

1986 506 110 295 985 151 599 165 226
1987 445 479 280 118 143 853 160 740
1988 465 567 299 374 156 943 173 022
1989 465 172 306 556 159 113 178 141
1990 466 698 306 304 158 963 176 135

1991 499 185 344 726 172 243 170 741
1992 453 137 317 953 154 697 154 180
1993 492 188 340 834 163 068 162 051
1994 523 790 353 915 176 131 201 054
1995 496 374 336 809 166 685 189 043

1996 519 609 354 106 171 405 186 147
1997 541 059 371 473 190 232 194 076
1998 504 603 353 006 197 901 185 896
1999 495 628 354 595 203 826 186 861
2000 462 461 336 780 200 330 192 511
2001 446 840 329 186 200 051 187 941

1) Före folkbokföringsreformen 1967 räknas dagen för ändrad
kyrkobokföringsort som flyttningstidpunkt. För tiden efter reformen
räknas veckan för registrering vid länsstyrelsens datacentral. Här-
igenom har tidpunkten förskjutits några veckor, vilket medför att
antalet redovisade inrikes flyttningar 1967 blir något lägre än det
verkliga.
2) Siffrorna för 1974–1977 bygger på driftsstatistik från RTB-syste-
met.

Tablå ATablå ATablå ATablå ATablå A Antalet inrikes flyttningar över församlings-Antalet inrikes flyttningar över församlings-Antalet inrikes flyttningar över församlings-Antalet inrikes flyttningar över församlings-Antalet inrikes flyttningar över församlings-
gräns åren 1900– 2001gräns åren 1900– 2001gräns åren 1900– 2001gräns åren 1900– 2001gräns åren 1900– 2001

År Antal År Antal År Antal

1900 378 803 1935 514 471 1970 704 658
1901 371 821 1936 540 152 1971 662 649
1902 364 020 1937 559 345 1972 680 024
1903 378 839 1938 567 150 1973 722 781
1904 383 600 1939 581 647 1974 722 238

1905 386 052 1940 538 884 1975 693 037
1906 407 289 1941 518 584 1976 649 455
1907 408 850 1942 502 732 1977 599 955
1908 417 204 1943 522 184 1978 583 005
1909 411 185 1944 537 184 1979 600 554

1910 459 462 1945 584 884 1980 624 071
1911 425 156 1946 656 513 1981 581 451
1912 431 725 1947 637 054 1982 590 934
1913 451 859 1948 576 252 1983 584 511
1914 441 926 1949 550 057 1984 591 612

1915 435 386 1950 549 783 1985 599 496
1916 489 089 1951 553 644 1986 612 810
1917 491 481 1952 525 182 1987 584 711
1918 485 427 1953 511 737 1988 629 339
1919 466 245 1954 530 918 1989 643 810

1920 486 660 1955 536 165 1990 641 402
1921 423 535 1956 517 918 1991 687 710
1922 403 130 1957 527 024 1992 626 830
1923 467 709 1958 513 693 1993 665 953
1924 479 584 1959 532 748 1994 731 100

1925 469 327 1960 558 165 1995 692 537
1926 458 797 1961 559 230 1996 711 658
1927 477 821 1962 560 355 1997 755 781
1928 470 647 1963 552 188 1998 736 803
1929 482 705 1964 578 436 1999 745 282

1930 526 166 1965 .. 2000 729 621
1931 477 388 1966 .. 2001 717 178
1932 481 479 1967 ..
1933 463 270 1968 648 857
1934 471 704 1969 694 378

2

2

2

Kommunerna: För åren 1968–73 har kommunblocksindel-
ningen använts. Antalet kommunblock varierade åren 1968–
73 mellan 272 och 282. Sedan 1974 har kommunindelningen
använts. Antalet kommuner har sedan 1974 varierat mellan
277 och 289. Det betyder att jämförbarheten över tiden är
tillfredsställande i de i Tablå B redovisade siffrorna.

Några kommentarer till regionala indelningen i tablåer-Några kommentarer till regionala indelningen i tablåer-Några kommentarer till regionala indelningen i tablåer-Några kommentarer till regionala indelningen i tablåer-Några kommentarer till regionala indelningen i tablåer-
na A och Bna A och Bna A och Bna A och Bna A och B

Flyttningarna redovisas enligt gällande regional indelning
resp år med två viktiga undantag.
– För åren 1962–67 har flyttningarna mellan dåvarande

Stockholms län  och Stockholms stad inte betraktats som
flyttningar över länsgräns.

– För åren 1968–73 har kommunblocksgränserna använts
istället för kommungränser.

Länen: Flyttningar över länsgränser avser således flyttning-
ar mellan länen enligt gällande länsindelning resp år. Sedan
1997 har antalet län minskat från 24 till 21 vilket påverkar
jämförbarheten.

2

Församlingarna: I de fall som en församling var delad i kyrkobok-
föringsdistrikt har flyttningar över distriktets gränser jämställts
med flyttningar över församlingsgränser. Antalet områden har
varit ungefär detsamma under en lång period –  nämligen cirka
2 600. Efter Svenska kyrkans skiljande från staten har antalet
församlingar minskat med över 400 till 2 225 den 1 januari 2002.


