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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed andra delen av Befolkningsför
ändringar 1988, som redovisar flyttningsstatistik för län och kommuner. Den regio
nala indelningen avser 1988-01-01. Tabellernas utseende överensstämmer med 
föregående års. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Ewa Eriksson. 
I Befolkningsförändringar (SOS) del 1 redovisas uppgifter om födda, döda och 

flyttningar för bl a län, kommuner och församlingar. 

Stockholm i februari 1989 

STEN JOHANSSON 

Åke Brunn 
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Summary 

This report contains data about migration. The basic material consists of reports of 
changes recorded on magnetic tapes, which are sent from the County Tax Authori
ties to the Register of the Total Population (RTB) kept by Statistics Sweden. The 
term migration was up to 1977 defined as movement by a person over a parish 
border. From 1978 statistics include migration from one real estate to another. 
Migrations within a parish are included in the tables 5-7. The time reference for the 
migration data is the week when the Data office of the County Tax Authorities 
records the migration 

The tables show migration between communes according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1988. 

Persons transferred from and to the "residence unknown" register are included in 
all tables. Table 2 shows the migration for communes by county and foreign 
countries. Table 3 presents internal migration between communes and immigrants 
and emigrants by commune. Table 4 shows the migration for the three biggest towns 
by county, foreign countries, sex and age. 

The columns of "inflyttning" (= in-migration), "utflyttning" (= out-migration) 
and "ncttoinflyttning" (= net-migration) in the tables 5-7 present the number of 
migrants passing the border of certain region. 

Aliens moving over the border of the region are presented separately in the 
columns of "omflyttning av utlänningar" (= migration by aliens). According to the 
change of definition of migration the colums of "flyttningar inom området" (= 
intraregional migration) even include migration within a parish. 
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Inledning 

Rapporten redovisar flyttningar mellan kommuner. Vidare 
redovisas flyttningar kommunvis fördelade på län och utlan
det. En motsvarande tabell finns även för storstadsområdena. 
Vidare finns uppgifter för län, A-regioner och kommuner om 
inflyttning, utflyttning, nettoflyttning inom resp område efter 
kön och ålder samt dessutom omflyttning av utlänningar. 

1 Primärmaterial 

SCBs register över totalbefolkningen (RTB) erhåller vecko
vis ändringsmeddelanden i form av magnetband från läns
skattemyndigheterna. Magnetbanden framställs i samband 
med uppdateringar av länsskattemyndighetens register. Ut
gångsmaterial för uppdateringarna är de av pastorsämbete (i 
Stockholm och Göteborg lokal skattemyndighet) till läns
skattemyndigheten aviserade förändringar som t ex födelse, 
flyttning, dödsfall, civilståndsändring, namnbyte. De änd
ringsmeddelanden till RTB som avser flyttningar utgör 
primärmaterialet till denna rapport. 

2 Definitioner 
De flyttningar som t o m 1977 har redovisats i statistiken var 
flyttningar över församlingsgräns. Fr o m 1978 ingår också 
flyttningar inom församlingar. Flyttningen måste dock ske 
mellan olika fastigheter för att betraktas som flyttning i stati
stiken. Som hittills redovisas enbart flyttningar över resp om
rådesgränser. I denna rapport redovisas flyttningar inom för
samlingar i kolumnerna "flyttningar inom området" i 
tabellerna 5-7. 

Flyttningstidpunkten definieras som den vecka då flytt
ningen registrerades vid länsskattemyndighetens datakontor. 
För inrikes flyttning över länsgräns registreras flyttning både 
vid ut- och inflyttningslänets datakontor. Med flyttningstid
punkten i detta fall avses registreringsvecka vid utflyttnings
länets datakontor. 

Åldersbegreppet avser i samtliga tabeller åldern vid årets 
slut, dvs efter födelseår. 

Det bör observeras, att registreringen av flyttningen i all
mänhet sker några veckor efter det att den faktiska flyttningen 
ägt rum. I ett stort antal fall torde den faktiska flyttningen ha 
ägt rum betydligt tidigare än tidpunkten för registreringen. 

3 Annan befolkningsstatistik 
I Befolkningsförändringar del 1 publiceras mer översiktliga 
uppgifter om födda, döda, inrikes och utrikes flyttningar samt 
folkökning för i första hand län, kommuner och församlingar, 
men även för storstadsområden samt A-regioner. 

I Befolkningsförändringar del 3 beskrivs de demografiska 
ändringskomponenterna mer ingående på läns- och riksnivå. 
Folkmängdsuppgiftcr för län, storstadsområden, kommuner, 
församlingar, landsting och landskap lämnas i Folkmängd del 
1-2. I Folkmängd del 3 redovisas folkmängden efter kön, 
ålder, civilstånd och medborgarskap för län, A-regioner, stor
stadsområden och kommuner. 

I serien Statistiska meddelanden (SM) har flyttningsupp
gifter för 1988 lämnats för hela riket och länen i nr Be 10 SM 
8901. 

I Statistiska Meddelanden (SM) publicerades kvartalsvisa 
befolkningsuppgifter t o m 1982. Fr o m 1983 kan motsvar
ande uppgifter erhållas från SCB bl a genom abonnemang på 
tabeller ur statistikpaketet AVIPAK1 (se nedan). Kommuner, 
länsskattemyndigheter och landsting erhåller utförlig flytt
ningsstatistik i form av AVIPAK-tabeller. 

4 Tabellerna 
Tabellerna 2, 3 och 7 ger fr o m 1973 flyttningsuppgiftcr 
kommunvis. Tidigare redovisades i dessa tabeller kommun-
blocksstatistik. 

Fr o m 1979 ingår överföringar till och från obefintligre
gistret i samtliga tabeller. 

1) AVIPAK se vidare under punkt 7. 
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I tabellerna 5-7 redovisas i kolumnerna: inflyttning, utflytt
ning och nettoflyttning av personer som flyttat över områdes
gränsen. In- och utvandrare samt personer överförda från och 
till obefintligregistret ingår i dessa kolumner. 

Kolumnerna omflyttning av utlänningar anger det antal ut
ländska medborgare som flyttat in i eller ut ur området. Obser
vera att det inte enbart är immigranter och emigranter (med 
undantag av svenska medborgare) som redovisas här utan 
också omflyttning av utlänningar inom Sverige. 

I tabellerna 5-7 redovisas fr o m 1978 även flyttningar 
inom församlingar i kolumnen "flyttningar inom området". 

5 Områdenas omfattning 
Flyttningsstatistiken presenteras enligt indelningen den 1 
januari 1988. Kommunernas omfattning framgår av Medde
landen i samordningsfrågor (MIS) nr 1986:3 jämte supple
ment. Omfattningen av A-regionerna framgår av bilaga 1. 

6 Kvalitetskontroll 
De inkomna uppgifterna underkastas maskinell granskning. 
Då det gäller flyttningar godkänns endast sådana flyttningar 
där in- och utflyttningsförsamlingen har valida koder. I läns
skattemyndighetens ADB-rutin rättas den felaktiga flyttning
en på så sätt att en ny flyttning aviseras. I detta fall meddelas att 
flyttningen sker från den felaktiga koden till den rätta. Av dessa 
två felaktiga flyttningar bildas en korrekt flyttning som ingår i 
statistiken. I de fall en flyttning är felaktig men försam-
lingskodema valida, godkänns denna flyttning och även 
rättelserna godkänns. I sådana fall kommer en flyttning att 
redovisas som två. Frekvensen av detta fel har inte undersökts. 

7 AVIPAK 
Sedan 1972 producerar SCB en uppsättning standardiserade 
tabeller under samlingsnamnet AVIPAK. Tabellerna i AVI
PAK belyser de fortlöpande befolkningsförändringarna i bl a 
församlingar, kommuner och län. AVIPAK presenteras i SCBs 
handbok STATISTIKPAKETEN. 



9 

Förändras flyttningsbenägenheten? 
Åldersspecifika flyttningar över länsgräns 1961-1988. 

Tommy Bengtsson 
Docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet 

Fly ttarnas ålderssammansättning har varit påfallande stabil i ett 
långt tidsperspektiv. Omflyttningen har under hela 1900-talet 
varit störst i åldern 20-30 år och bland småbarnsfamiljer. Denna 
koncentration gäller såväl korta flyttningar, inom samma 
kommun, som långa flyttningar, över länsgräns. De ekonomi
ska konjunkturerna har via begynnelselönerna och antalet ledi
ga platser påverkat antalet flyttningar i ett kort tidsperspektiv. 
Den sjunkande efterfrågan påarbetskraft under 1970-talet bidrog 
t.ex. till att antalet flyttningar minskade. 

Vi har således kunskap om flyttarnas ålderssammansättning 
i ett långsiktigt perspektiv liksom till variationen i antalet 
flyttningar i ett kortsiktigt perspektiv. Däremot saknar vi kun
skap om hur flyttningarna i olika åldersgrupper förändras i ett 
mellanlångt och kort tidsperspektiv. Är flyttningsbenägenhe
ten i olika åldrar helt stabil så att antalet flyttningar ökar propor-
tionerligt när en stor födelsekohort kommer upp i 20-årsål-
dern? 2Livscykelf örklaringar, att vid viss ålder lämna föräldra
hemmet, söka utbildning, flytta samman etc. talar för detta. I 
prognossammanhang utgår man vanligen också från helt stabila 
åldersspecifika flyttningsintensiteter. Förutsättningen är hela 
tiden att det inte råder brist på bostäder, utbildningsplatser, 
arbete etc. Det finns emellertid skäl att tro att detta är helt 
orealistiska antaganden. 

Ett annat frågekomplex rör sambandet mellan ekonomiska 
konjunkturer och flyttningar. Påverkas endast den yngre arbets
kraftens flyttningar av de ekonomiska konjunkturerna eller är 
det något som påverkar hela arbetskraften? 

Detta är några av de frågor som bildar utgångspunkt för 
denna uppsats, som koncentreras på de långväga flyttningarna, 
dvs flyttningarna över länsgräns. Dessa är i högre utsträckning 
än de kortväga flyttningarna relaterade till förändringar på 
arbetsmarknaden? 

Flyttarnas åldersprofil I ett långsiktigt perspektiv 

Drygt en miljon flyttar varje år i Sverige, vilket innebär att varje 
person i genomsnitt flyttar omkring 10 gånger i livet. De korta 
flyttningarna dominerar idag, liksom förr, under den senaste 
1 O-årsperioden ägde tre fjärdedelar av det totala antalet flytt
ningar rum inom kommungränserna. Återstående fjärdedel för
delades i lika delar mellan flyttningar över kommungräns inom 

samma län och över länsgräns. Detta innebär att en länsgräns 
passerades endast 1,5 gång av de 10 gånger en person flyttade. 

Flyttarnas ålderssammansättning finns belysta genom en rad 
tvärsnittsstudier. På grundval av dessa står det klart att olika 
åldersgruppers flyttningsbenägenhet har varit påfallande stabil 
i ett långsiktigt tidsperspektiv med en viss ökning av familje
flyttningar kring sekelskiftet. Omflyttningen är som störst i 
åldern 20-30 år. Kvinnor är yngre när de flyttar än män (Dia
gram 1). Småbarnsfamiljer flyttar oftare än familjer med äldre 
barn. Även för pensionärerna dominerar de korta flyttningarna, 
vilket framgår av Diagram 2 som visar intensiteterna för flytt
ningar inom församlingsgräns, över församlingsgräns men inom 
kommungräns, över kommungräns men inom länsgräns och 
över länsgräns år 1987 för 5-års åldersgrupper. En undersök
ning av de äldres flyttningsmönster visar också att återflyttning
en av gamla till deras födelse- eller uppväxtort är sällsynt.4 

Återflyttarna återfinns således inte bland de äldsta i samhället 
utan i den yrkesaktiva befolkningen. En undersökning av åter
flyttning till kommunerna i ett norrlandslän visar att 30 procent 
av de som lämnade kommunerna återvänt inom en 10-årspe-
riod; hälften av dessa återvände redan inom 2 år.5 En studie av 
utflyttningen från Stockholm visar att en tredjedel av dem som 
flyttade in till staden under 1970- och 80-talet lämnat staden. I 
genomsnitt stannade de sju år i Stockholm.6 

Hur skall den långsiktiga stabiliteten i flyttarnas ålderssam
mansättning, speciellt koncentrationen till åldersgruppen 20-30 
år, förklaras? Einar Holm och Sture Öberg ser flyttningarna i ett 
livscykelperspektiv där arbetsmarknadssituationen på sin höjd 
kan påverka tidpunkten för en flyttning med några år.7 Flytt
ningar i samband med hushållsförändringar förklarar, enligt 
detta synsätt, flyttarnas åldersprofil. I linje med detta resone
mang blir flyttningsbenägenheten i olika åldersgrupper stabil 
eftersom människors livscykel, med dess olika faser, är stabil. 

Inom ekonomisk teori kan minst fyra förklaringar till att flytt
ningarna koncentreras till åldern 20-30 år urskiljas. En teori är 
att lönedifferensen vid en flyttning blir större för yngre än för 
äldre. Även om differensen i absoluta tal vore lika stor blir 
marginalinkomstökningen mindre för de äldre som i utgångs
punkten har högre lön. Med det svenska skattesystemet accen
tueras skillnaden i löneförbättring mellan yngre och äldre i 
samband med flyttning. 
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En andra förklaring har sin förankring i humankapitalteorin. 
Migration ses som investering i humankapital. Benägenheten 
att flytta bestäms av den förväntade nettointäktsökningen vid 
flyttningstillfället. Om intäktsökningen överstiger flyttnings
kostnaderna flyttar individen eller hushållet. Ju yngre man är, 
desto längre tid får man nytta av lönehöjningen. Intäktsökning
en av en flyttning blir således mycket större för en ung flyttare 
än en äldre även om löneförbättringen vid tidpunkten för flytt
ningen är densamma. 

En tredje förklaring utgörs av Todaros utveckling av hu
mankapitalansatsen.9 I individens förväntningar av de framti
da inkomsterna ingår också en bedömning av sannolikheten att 
få arbete. Todaro hämtar således element från Keynes teori som 
han integrerar med humankapitalteorin. En individ förväntas 
flytta om de förväntade framtida intäkterna efter flyttningen 
överstiger de framtida inkomsterna vid att stanna kvar även om 
han eller hon den första tiden efter flyttningen inte får högre lön 
eller ens arbete. Todaro betonar således framtida inkomstök
ningar av att flytta. Ungdomarnas flyttningar behöver således 
enligt denna teori inte betingas av situationen för stunden utan 
av förväntningar om framtiden. 

Slutligen är den fjärde ekonomiska förklaringen till att unga 
flyttar oftare än äldre att man med åren lär sig alltmer om sitt 
eget arbete och att man därmed relativt sett kan mindre om 
andra arbetsuppgifter. Man blir därmed mer värdefull för den 
arbetsgivare man redan har än för andra. Därför byter man 
arbete mer sällan när man blir äldre och därmed flyttar man 
mindre ofta som äldre.10 

Åldersprofilen I ett mellanlångt och kort tidsperspek
tiv: utgångspunkt 

Vi har således kunnat konstatera att flyttarnas ålderssamman
sättning varit påfallande stabil i ett långt tidsperspektiv och att 
det finns rimliga förklaringar till detta. Den fråga vi då ställer är 
om åldersprofilen är stabil i ett 20-30-års tidsperspektiv. Är 
flyttningsbenägenheten i olika åldrar helt stabil så att antalet 
flyttningar ökar proportionerligt när en stor födelsekohort 
kommer upp i 20-årsåldern? Livscykelförklaringar, som att vid 
viss ålder lämna föräldrahemmet, söka utbildning, flytta sam
man etc talar för detta. I prognossammanhang utgår man vanli
gen också från helt stabila åldersspecifika flyttningsintensiteter 
(liksom att konsumtion och produktion är stabil eller möjligen 
innehåller en trendfaktor). De olika åldersspecifika talen antas 
således inte påverkade av åldersgruppernas storlek. Förutsätt
ningen är hela tiden att det inte råder brist på bostäder, utbild
ningsplatser, arbete etc. 

Flera faktorer talar emellertid för att de åldersspecifika 
flyttningstalen inte är stabila i ett 20-30-årsperspektiv. För det 
första är det inte rimligt att antaga att tillgången på bostäder, 
utbildningsplatser och arbete är helt elastisk, dvs anpassar sig 
helt efter efterfrågan. För det andra finns det skäl att som 
Richard Easterlin hävda att födelsegruppernas storlek påverkar 
individemas konsumtion och arbete.1 'Exemplet är den stora ge
neration som föddes i USA efter andra världskriget. När de 
nådde arbetsålder kunde näringslivet inte absorbera dem. Den 
ökande konkurrensen mellan de arbetssökande ledde till lägre 
startlön och många valde att vidareutbilda sig för att förbättra 
sina möjligheter på arbetsmarknaden. Liknande resonemang, 
speciellt vad gäller utbildning, har Rolf Ohlsson fört vad gäller 
Sverige.12 

Eftersom utbildning, startlön m.m. också påverkar flyttnings
benägenheten finns det alltså flera skäl som talar för att det ton 
finnas ett samband mellan åldersgruppemas storlek och flytt
ningsbenägenheten. 

Frågan om de åldersspecifika flyttningsintensitetemas stabi
litet är således central. Är flyttningsbenägenheten helt stabil så 
att antalet flyttningar står i direkt förhållande till kohortstorle
ken eller är den högre för stora födelsekohorter, så att sväng
ningarna i antalet flyttare förstärks eller är den lägre, så att 
svängningarna dämpas? 

Generationsstorleken kan påverka såväl de kortväga som de 
långväga flyttningarna. Det är t.ex. rimligt att tänka sig att 
flyttningarna över församlingsgräns ökar när stora ungdoms
kullar lämnar föräldrahemmet för att söka egen bostad. Brist på 
bostäder leder till att området för att söka bostad utvidgas. I 
denna uppsats kommer vi emellertid att koncentrera oss på 
effekterna av ungdomskullarnas storlek på arbetsmarknaden 
och undersöker därför de långväga flyttningarna, d.v.s. flytt
ningarna över länsgräns. 

Då det gäller sambandet mellan generationsstorlek och den 
långväga flyttningsbenägenheten kan man tänka sig flera 
mekanismer. Det förefaller t.ex. rimligt att tänka sig att lönedif
ferenserna mellan expansiva och icke-expansiva regioner ökar 
om utbudet av ungdomsarbetskraft minskar. De som tillhör en 
liten födelsegrupp skulle således erbjudas större fördelar vid en 
flyttning än de som tillhör en stor kohort, vilket leder till högre 
flyttningsintensitet för små jämfört med stora kohorter. 

Om födelsegruppernas storlek inte påverkar ingångslönerna 
utan möjligheterna att få arbete blir effekten annorlunda. När en 
stor födelsekohort når arbetsmarknaden kan de unga tvingas att 
flytta för att överhuvudtaget få arbete. De som tillhör en stor 
kohort förväntas enligt detta resonemang få högre flyllningsin-
tensitet än de som tillhör en liten födelsegrupp. 



11 

En annan tänkbar effekt av en ovanligt stor födelsekohort är 
att konkurrensen på arbetsmarknaden leder till en ökad utbild
ning. Det är välkänt att högutbildade flyttar längre än lågutbil-
dade. Ökar utbildningsnivån till följd av att generationsstorle
ken ökar kan detta i sin tur medföra att området för att finna 
relevant arbete ökar och att antalet flyttningar över länsgräns 
därvid ökar. 

De långväga flyttningarna påverkas emellertid inte enbart av 
förändringar i arbetskraftens storlek utan också av efterfråge-
faktorer. T ex påverkar de ekonomiska konjunkturerna flytt
ningarna. Under högkonjunkturår ökar de långväga flyttningar
na, liksom andra flyttningar.13 Detta är ett välkänt fenomen som 
förklaras med att de ekonomiska konjunkturerna påverkar 
ingångslönerna och antalet lediga platser. Genom tidigare stu
dier vet vi emellertid inte hur konjunkturerna påverkar flytt
ningarna i olika åldersgrupper. 

Strukturförändringar i näringslivet, t.ex. den privata tjänste
sektorns expansion sedan 1960-talet, påverkar efterfrågan av 
arbetskraft i olika utsträckning i olika regioner. Inflyttningen 
till Stockholmsregionen under senare tid torde t.ex. bero på en 
kraftig ökning av efterfrågan av arbetskraft inom tjänstesek
torn. På motsvarande sätt kan det ske strukturförändringar i 
utbudet av arbetskraft, t.ex. genom förändringar i villkoren för 
utbildning eller barntillsyn. En strukturförändring vad gäller 
utbildning är universitetens utbyggnad under 1960-talet, en 
annan spärrningen av högskoleutbildningen på 1980-talet. Dag
hemsutbyggnaden och, senare, familjens beroende av två löner 
och dagisplats är också exempel på strukturella förändringar 
som kan påverka utbudet av arbetskraft. Förändringar i skatte
lagstiftningen kan på liknande sätt påverka utbudet. 

Strukturellt och konjunkturellt betingande förändringar på 
efterfrågesidan påverkar utbudet av arbetskraft. Utbudet av ar
betskraft följer emellertid inte helt efterfrågan, speciellt inte nu 
när kvinnornas förvärvsintensitet är hög. Brist på arbetskraft 
upplevs främst som ett konjunkturellt fenomen även om kohor-
ta förändringar på utbudssidan kan förstärka arbetskraftsbristen 
och härigenom påverka näringslivets struktur. Det faktum att 
antalet 20-åringar blir färre och färre under nästan en 20-
årsperiod framöver kommer således att upplevas helt olika 
beroende på konjunkturläget.14 Utbudsförändringarna är därvid 
inte viktigare än efterfrågeförändringarna även om de är lättare 
att förutsäga. Strukturella förändringar i efterfrågan på arbets
kraft sam varierar på ett liknande sätt med utbudet av arbetskraft 
med den väsentliga skillnaden att tidsperspektivet är mycket 
längre. 

Förändringar i utbudet av arbetskraft bestäms främst av fö
delsetalen även om migrationsnettot spelar en viss roll. Födel

setalen varierar dels kortsiktigt, bland annat som ett resultat av 
snabba förändringar i samhället, dels mera långsiktigt. De långa 
cyklernas längd bestäms, definitionsmässigt, av moderns ålder 
vid barnafödandet. Avståndet mellan två generationer (cykelns 
längd) är lika med moderns ålder vid mittbarnets födelse. Det 
rör sig således om cykler av 25-30 års längd. Genom senare-
läggning och tidigareläggning av första och sista barnet syns 
25-30-årscyklerna inte alltid i födelsetalen. Ett tydligt exempel 
på detta är att det endast är 20 år mellan 40-talets och 60-talets 
födelsetoppar. 

Förändringar i utbud och efterfrågan på arbetskraft kan så
ledes påverka de åldersspecifika flyttningarna över tiden. Hur 
skall vi kunna få en uppfattning av hur stor inverkan de olika 
faktorerna har? Hur lång tidsperiod behöver vi studera? Idea
liskt sett skulle vi behöva studera en hundraårsperiod eller mer. 
Eftersom det problem vi är intresserade av gäller efterkrigsti
den, då födelsekullarna varierat i långa vågor samtidigt som det 
rått nära nog full sysselsättning på arbetsmarknaden, befinner vi 
oss inte i någon ideal situation. Tillgången på flyttningsdata 
begränsar också undersökningsperioden. 

Utgångspunkten för undersökningen är flyttningsintensite-
terna i olika åldersgrupper under vart och ett av åren 1961 till 
1988. För att undersöka effekterna av långsiktiga förändringar 
i födelsegruppernas storlek är det fullt tillräckligt med att 
studera 5-års åldersgrupper. Det mått vi här an vänder kallas den 
perioda åldersspecifika flyttningsintensiteten eftersom den 
avser förhållandena under en viss tidsperiod.16 

Årliga uppgifter om flyttningarna över länsgräns redovisas 
för 5-års åldersgrupper i den offentliga statistiken från och med 
1972. Dessförinnan redovisas de i bredare åldersgrupper.17 

Motsvarande uppgifter för perioden 1968-1971 har ställts till 
förfogande av SCB. Genom en komplettering gjord för denna 
uppsats har vi tillgång till åldersspecificerade flyttningar över 
länsgräns från 1961. 

Vid beräkningen av flyttningsintensiteter för 5-års ålders
grupper har antalet flyttningar i respektive åldersgrupp under ett 
år ställts i relation till den summerade exponeringstiden. Ett 
approxomativt värde på exponeringstiden har erhållits genom 
att medelvärdet av gruppens storlek vid årets början och slut 
multipliceras med 1 år. Flertalet diagram bygger på detta mått. 
Flyttningen i åldern 85-99 år har förts samman till en grupp. På 
grund av de fåtaliga flyttningarna över länsgräns bland äldre 
återges flyttningar för äldre än 79 år inte i tidsdiagrammen. 
Flyttningsintensiteterna är angivna per tusen genomlevda år i 
respektive åldersgrupp. En flyttningsintensitet på 100, vilket i 
stort sett var värdet för kvinnor i åldern 20-24 år i början och 
slutet av undersökningsperioden, innebär således att var tionde 
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kvinna flyttar i denna åldersgrupp under ett år. Eftersom hon 
genomlever 5 år i denna åldersgrupp flyttar varannan kvinna 
efter det att hon fyllt 20 år men innan hon fyller 25 år. 

Långväga flyttningar 1961 till 1988 

Som framgår av diagram 3a-c och 4a-c är flyttningsintensiteter-
na i olika åldrar långt ifrån stabila. Det råder således inget linjärt 
samband mellan födelsegruppernas storlek och antalet flytt
ningar. Praktiskt taget samtliga serier innehåller dels trend 
(eller möjligen en lång cykel), dels konjunkturer (eller korta 
cykler). De senare sammanfaller för nästan samtliga ålders
grupper under 60 år och för män och kvinnor. Det finns således 
anledning att förmoda att variationen på kort sikt bestäms av en 
och samma faktor - de ekonomiska konjunkturerna. Bertil 
Holmlunds undersökning av flyttningar över länsgräns och 
antal kvarvarande vakanser i förhållande till arbetsstyrkans 
storlek under perioden 1964-1982 ger belägg för detta.18 Holm
lunds resultat avser emellertid det totala antalet flyttningar i 
förhållande till hela befolkningen. Det faktum att även barnens 
flyttningar visar tydlig influens av ekonomins variationer inne
bär att även barnfamiljernas flyttningar har ekonomiska orsa
ker. Variationerna i de äldres flyttningar har däremot andra 
orsaker, vilket vi skall återkomma till (Diagram 3c och 4c). 

Effekten av de ekonomiska konjunkturerna på den manliga 
arbetskraftens flyttningar förefaller stå i direkt proportion till 
respektive ålders flyttningsbenägenhet (diagram 3b, observera 
logskalan). Detta är vad man kan förvänta sig med utgångs
punkt från humankapitalteorin. Den kvinnliga arbetskraftens 
länsflyttningar påverkas inte lika starkt av konjunkturerna 
(Diagram 4b). Dessutom minskar konjunkturkänsligheten hos 
den kvinnliga arbetskraften med ålder snabbare än för män. En 
väsentlig del av förklaringen till att konjunkturkänsligheten är 
mindre för kvinnor än för män är den höga andelen kvinnor 
inom den offentliga sektorn. 

Även då det gäller utvecklingen på längre sikt finner vi stora 
likheter mellan åldersgrupperna. Som framgår av diagram 3a-
b och 4a-b minskar flyttningsintensiteten i alla åldrar under 50 
år, för män och kvinnor, fram till 1982-83. Därefter ökar åter 
flyttningsintensiteten. Minskningen till 1982-83 sker emeller
tid inte i samma takt för alla åldersgrupper; den är högst för de 
yngre. 

Vi har inte tillgång till uppgift om det var familjeflyttning
arna eller enskilda flyttningar som minskade under 20-årsperio-
den från 1960-talets början. Eftersom flyttningarna bland barn 
minskar står det dock helt klart att barnfamiljerna var mindre 

flyttningsbenägna under 1980-talets början än tidigare. Föränd
ringarna är för stora för att kunna bero på ändrad familjestorlek. 
Det faktum att minskningen är lika stor för förskolebarn som för 
de som börjat skolan innebär att deras föräldrar befinner sigi en 
likartad situation. Den ökade geografiska orörligheten i de 
yngsta arbetsföra åldrarna visar emellertid att det inte endast var 
småbarnsföräldrarnas flyttningsbenägenhet som minskade. 

Medan flyttningarna minskar fram till 1980-talets början hos 
de yrkesaktiva ökar de från 60 års ålder (diagram 3c och 4c). 
Rörligheten för denna grupp är dock fortfarande låg jämfört 
med övriga åldersgrupper. Den påverkades naturligtvis inte av 
de ekonomiska konjunkturerna. Svackan i flyttningarna mellan 
1976 och 1981 beror knappast på konjunkturläget utan torde 
bero på institutionella faktorer. Vilka dessa var vet vi ej. Efter
som vi främst är intresserad av flyttningarna bland yrkesaktiva 
lämnar vi frågan obesvarad tills vidare. 

Då det gäller arbetskraftens flyttningar finner vi att föränd
ringarna är störst för de yngre. De långväga flyttningarna för 
män i åldern 20-24 år minskar t.ex. snabbare än för män i åldern 
25-29 år (Diagram 3b). Under perioden 1968 till 1982/83 sker 
det således en förändring i flyttningsmönstret. Skillnaderna 
mellan de båda nämnda åldersgrupperna förstärks 1984 och 
1985. Då ökar flyttningarna hos män i åldern 20-24 år åter. 
Ökningen är så kraftig att denna grupp blir den mest flyttnings
intensiva av samtliga grupper, vilket den också var vid 1960-
talets början (Diagram 5a). Under 1960-talets slut inträffar 
således något som gör unga män mindre benägna att flytta än 
tidigare och det man kanske först tänker på är utbildningsex
pansionen. De som var i åldern 20-24 år då tillhör den första 
generationen som i stor utsträckning påbörjade universitetsstu
dier, vilket kan ha lett till en minskad rörlighet under en period 
av deras liv. Även för kvinnor sker en liknande förskjutning 
även om deras flyttningsintensitet alltid varit störst i åldern 20-
24 år (Diagram 4b och 5a). 

Som framgår av Diagram 6, som visar genomsnittlig flytt
ningsintensitet för åldersgruppen 20-59 år, förändras flyttning
en för manlig och kvinnlig arbetskraft på ett likartat sätt över 
tiden, både konjunkturellt och trendmässigt. Samma faktorer 
tycks influera båda könen. Dock är kvinnornas flyttningar 
mindre konjunkturpåverkade än männens, vilket tidigare kon
staterats. För båda könen utvecklas flyttningarna i åldern 20-24 
år på ett annorlunda sätt än för arbetskraften i övrigt, vilket 
framgår av Diagram 7, som visar flyttningsintensiteten för 
denna åldersgrupp i förhållande till åldersgruppen 25-59 år. 
Den starka koncentrationen av flyttningar hos kvinnor till 
åldern 20-24 år förblir oförändrad även om det sker tydliga för
skjutningar mellan åldersgrupperna över tiden. Frågan är om 
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dessa förskjutningar över tiden återspeglar förändringar i utbu
det av arbetskraft betingat av generationernas storlek eller av ar
betsmarknadssituationen för unga. 

Sammanfattning 

Vi har således visat att flyttningsintensiteten i olika åldrar är allt 
annat än stabil; i själva verket har det skett grundläggande 
förändringar i flyttningsmönstret. Förändringarna har inte ka
raktären av fluktuationer kring en stabil nivå utan själva nivån 
förändras. Därtill fluktuerar flyttningsbenägenheten i samtliga 
åldrar under 60 år. Det går således inte att se de långväga 
flyttningarna enbart ur ett livscykelperspektiv där ekonomiska 
faktorer på sin höjd påverkar tidpunkten för en flyttning med 
något år. Om så vore fallet skulle flyttningsbenägenheten i olika 
åldrar fluktuera kring en bestämd nivå. 

Frågan är då om förändringarna är beroende av åldersgrup
pernas storlek eller om helt andra faktorer ligger bakom. Då det 
gäller de konjunkturella fluktuationerna är det helt klart att 
dessa inte beror på kohorternas storlek. Det faktum att de är lik
artade för praktiskt taget samtliga åldersgrupper utom de äldre 
visar att det är perioda effekter troligen direkt bestämda av de 
ekonomiska konjunkturerna. Frågan är då om de mellanlång-
siktiga förändringarna är betingade av strukturella förändring
ar på efterfrågesidan, på utbudssidan eller är en effekt av gene
rationernas storlek.20 Det faktum att de som tillhör de stora fö
delsegrupperna från 60-talets början hade en ökad flyttningsbe
nägenhet i åldern 20-29 år medan de stora födelsegrupperna 
födda på 40-talet hade en minskad benägenhet att flytta visar att 
kohortstorlek inte ensamt kan utgöra en förklaring. Hänsyn 
måste också tas till samhällets förmåga att absorbera och 
utnyttja en stor födelsegrupp. Detta beror i sin tur såväl på 
näringslivets struktur och konjunktur som på institutionella 
faktorer. Att det idag inte går att förklara hur flyttningsbenägen
heten förändras innebär emellertid inte att tilltron till prognoser 
med stabil flyttningsbenägenhet ökar eftersom faktum att flytt
ningarna är allt annat än stabila kvarstår. 

1 Jag är tacksam för de kommentarer jag fått från Gunnar Fridlizius, 
Mats Johansson, Åke Nilsson och Rolf Ohlsson på tidigare versioner 
av denna uppsats. 
2 Frågan om hur åldersgruppernas storlek påverkar de långväga flytt
ningarna behandlas i Bengtsson, Tommy, "Påverkar generationsstor
leken migrationen?" i Ohlsson, Rolf och Broomé, Per (red.). 

Generationseffekten - befolkningsekonomiska problem, SNS Förlag, 
Stockholm 1989. 
3 De kortväga flyttningarna behandlas i en kommande uppsats. 
4 Lundin, Lars, "Flyttar de äldre tillbaka till glesbygden?" i Den 
regionala befolkningsutvecklingen - En snabbdokumentation från 
hearing i riksdagshuset onsdagen den 4 maj 1988. ERU och Kultur
geografiska institutionen, Uppsalauniversitet, Uppsala 1988 (stencil). 
5 Borgegård, Lars-Erik & Friedman, Anna, Återflyttning - ett åter
kommande studieobjekt. Beskrivning av återflyttning till kommunerna 
i Gävleborgs län 1961-1986. Statens institut för byggnadsforskning, 
mars 1988, Gävle. 
6 Johansson, Mats, Stockholm - tur och retur. Vilka flyttar ut och 
varför? Statistik om Stockholms län 1989:2. Länsstyrelsen i Stock
holm och Regionplane- och trafikkontoret. 
7 Holm, Einar och Öberg, Sture, "Hushållsförändringar som förkla
ring till flyttningar" i Sociala aspekter på regional planering. 8 
forskare om regionalpolitik. En forskarrapport. SOU 1984:1. 
8 Sjaastad, Larry, "The Costs and Returns of Human Migration", 
Journal of Political Economy, March/April 1968. 
9 En redogörelse för Todaros utvidgning av humankapitalteorin finns 
hos Bengtsson, Tommy, "Migration och löner. Tillämpning av Toda
ros migrations teori på 1800-talets svenska urbanisering", i Ekono
misk-historiska vingslag. Festskrift tillägnad G. Fridlizius och L. 
Jörberg. Lund 1987. 
10 Becker, Gary, Human capital, a theoretical and empircal analysis, 
with special reference to education. New York and London, 1964. Se 
också Holm, Einar och Öberg, Sture, ovan. 
11 Easterlin, Richard, Birth and Fortune. London 1981, m.fl. arbeten. 
12 Ohlsson, Rolf, Högre utbildning och demografisk förändring. 
Lund 1986, m.fl. arbeten. 
13 Set.ex.Holnil\md,Beilil,LaborMobility.StudiesofLaborMarket 
Turnover and Migration in the Swedish Labor Market. Stockholm 
1984. Holmlund visar att det finns ett starkt samband mellan ekonomi
ska konjunkturer, mätt som kvarvarande lediga platser i procent av 
arbetskraften, och antalet flyttningar över länsgräns i procent av hela 
befolkningen (Figure 2.6, sid 34). Se också sammanfattningen sid 233. 
14 Den uppgång vi haft i födelsetalen under de senaste åren kommer 
efter år 2005 att leda till en, förmodligen temporär, ökning av antalet 
20-åringar. 
15 Undersökningsperiodens längd betingas av problemet. Tumregeln 
är att undersökningsperioden skall vara 5-6 gånger så lång som de 
cykler man studerar (absolut inte kortare än 3 gånger cykels längd). För 
att fånga upp hur flyttningarna påverkas av långcykliska förändringar 
i födelsegruppernas storlek måste vi välja en lång undersökningspe
riod, helst 150 år. Kortast tänkbara period är 75 år. 
16 I Bengtsson,Tommy,"Påverkargenerationsstorleken..."(seovan) 
undersöks även den kohorta flyttningsintensiteten i åldern 20-29 år 
med utgångspunkt för flyttningsintensiteten för ettårs åldersgrupper. 
17 De publicerade uppgifterna för inrikes flyttningar innehåller fel 
för åren 1984-1986, vilka senare har korrigerats. 
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18 Holmlund, Bertil, se sidan 13. 
19 Flyttningsintensiteten har beräknats som ett genomsnitt av 
flyttnuigsbenägenheten i femårsgruppema. Flyttningsrntensiteten 
för varje genomlevt år i åldem 20-59 i promille har sedan beräknats. 
Det mått som erhålls är således oberoende av ålderssammansättning 
hos arbetskraften samtidigt som det direkt kan jämföras med övriga 
diagram. 
20 Frågeställningen belyses närmare i Bengtsson, Tommy, 
"Påverkar generationsstorleken...", se sidan 13. 
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Diagram 1 Flyttningar över länsgräns 1961-88. Genomsnitt för män och 
kvinnor. 5-års åldersgrupper. Flyttningsintensiteten för varje 
genomlevt år i promille. 

Diagram 2 Flyttningar inom församlingar, inom kommuner, inom 
län och över länsgräns 1987. 5-års åldersgrupper. 
Flyttningsintensiteten för varje genomlevt år i 
promille. 

Källa: Befolkningsförändringar 1987. 
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Diagram 3 a-c Flyttningar över länsgräns 1968-88. Män. 5-års åldersgrupper. 
Flyttningsintensiteten för varje genomlevt år i promille. 

Logaritmerad flyttningsintensitet 

Logaritmerad flyttningsintensitet 

Logaritmerad flyttningsintensitet 
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Diagram 4 a-c Flyttningar över länsgräns 1968-88. Män. 5-års åldersgrupper. 
Flyttningsintensiteten för varje genomlevt är i promille. 

Logaritmerad flyttningsintensitet 

Logaritmerad flyttningsintensitet 

Logaritmerad flyttningsintensitet 
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Diagram 5 a-b Flyttningar över länsgräns 1961, 1970 och 1986. Män och kvinnor. 
5-års åldersgrupper. Flyttningsintensitet för varje genomlevt år i 
promille. 

Flyttningsintensitet 
män 

Flyttningsintensitet 
kvinnor 
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Diagram 6 Flyttningar över länsgräns 1961-88. Män och kvinnor 
20-59 år. Flyttningsintensiteter för varje genomlevt år i 
promille. 
Logaritmerad flyttningsintensitet 

Diagram 7 Flyttningsintensiteten för åldersgruppen 20-24 år under 
varje genomlevt år i förhållande flyttningsintensiteten för 
åldersgruppen 25-59 år. Män och kvinnor. Flyttningar över 
länsgräns 1961-1988. 

Flyttn. int.20-24 år/ flyttn. int. 25-59 år. 
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Tablå A Antalet inrikes flyttningar över församlings
gräns åren 1900-1988 

Tablå B Inrikes omflyttning 1962-1988 

Några kommentarer till regionala indelningen i 
tablåerna 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 länsgränscr avser således flyttning
ar mellan dagens 24 län. 

Kommunerna: För åren 1968-73 har kommunblocksin-
delningen använts. Antalet kommunblock varierade åren 
1968-73 mellan 272 och 282. 

1) Som flyttningstidpunkt räknas tiden före folkbokföringsreformen 
1967 dagen för ändrad kyrkobokföring sort och för tiden efter denna 
reform veckan för registrering vid länsstyrelsens datacentral. Häri
genom har tidpunkten förskjutits några veckor, vilket medför att an
talet redovisade inrikes flyttningar 1967 blir något lägre än det 
verkliga. 
2) Siffrorna för 1974-1977 bygger på driftsstatistik från RTB-syste-
met. 

Sedan 1974 har kommunindelningen använts. Antalet kom
muner har sedan 1974 varierat mellan 277 och 284. 

Det betyder att jämförbarheten över tiden är tillfreds
ställande i de i Tablå B redovisade siffrorna. 

Församlingar: I de fall som en församling är delad i kyrko
bokföringsdistrikt har fly ttningar över distriktets gränser jäm
ställts med flyttningar över församlingsgränser. Antalet om
råden har varit ungefär detsamma under en lång period- näm
ligen cirka 2 600. 
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Tabell 4 Flyttningar t i l l och från storstadsområdena fördelade på län, utlandet, kön och 
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Migration to and from the three biggest towns with suburbs by county, foreign 
countries, sex and age 1988 
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Tabell 7 Flyttningar efter kön, ålder och medborgarskap för kommuner 1988 
Migra t ion by sex, age and c i t i z e n s h i p by communes 1988 
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Sidhänvisning för tabell 5 avseende län 
Page reference of table 5 concerning counties 

10 Blekinge län 156 
09 Gotlands län 156 
21 Gävleborgs län 160 
14 Göteborgs och Bohus län 158 
13 Hallands län 157 
23 Jämtlands län 161 
06 Jönköpings län 155 
08 Kalmar län 156 

20 Kopparbergs län 160 
11 Kristianstads län 157 
07 Kronobergs län 155 
12 Malmöhuslän 157 
25 Norrbottens län 161 
16 Skaraborgs län 158 
01 Stockholms län 154 
04 Södermanlands län 154 

03 Uppsala län 154 
17 Värmlands län 159 
24 Västerbottens län 161 
22 Västernorrlands län 160 
19 Västmanlands län 159 
15 Älvsborgs län 158 
18 Örebro län 159 
05 Östergötlands län 155 

Sidhänvisning för tabell 6 avseende A-regioner 
Page reference of table 6 concerning A-regions (aggregates of communes) 

44 Arvika 176 
53 Avesta/Hedemora 179 
57 Bollnäs/Söderhamn 180 
52 Borlänge/Falun 179 
36 Borås 173 
13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda 166 
03 Enköping 162 
07 Eskilstuna 164 
30 Eslöv 171 
50 Fagersta 178 
32 Falkenberg/varberg 172 
38 Falköpiong 174 
56 Gävle/Sandviken 180 
33 Göteborg 172 
31 Halmstad 172 
69 Haparanda/Kalix 184 
27 Helsingborg/Landskrona 170 
58 Hudiksvall/Ljusdal 181 
18 Hultsfred/Vimmerby 167 
60 Härnösand/Kramfors 181 
25 Hässleholm 170 
11 Jönköping 165 
20 Kalmar/Nybro 168 
23 Karlshamn 169 

46 Karlskoga 177 
22 Karlskrona 169 
42 Karlstad 175 
06 Katrineholm 163 
70 Kiruna/Gällivare 185 
24 Kristianstad 169 
41 Kristinehamn 175 
49 Köping 178 
37 Lidköping/Skara 174 
47 Lindesberg 177 
09 Linköping 164 
15 Ljungby 166 
54 Ludvika 179 
68 Luleå/Boden 184 
66 Lycksele 183 
28 Malmö/Lund/Trelleborg 171 
40 Mariestad 175 
08 Mjölby/Motala 164 
55 Mora 180 
10 Norrköping 165 
02 Norrtälje 162 
05 Nyköping 163 
19 Oskarshamn 168 
67 Piteå 184 

51 Sala 178 
65 Skellefteå 183 
39 Skövde 174 
61 Sollefteå 182 
01 Stockholm/Södertälje 162 
59 Sundsvall 181 
43 Säffel/Åmål 176 
12 Tranås 165 
35 Trollhättan/Vänersborg 173 
34 Uddevalla 173 
64 Umeå 183 
04 Uppsala 163 
21 Visby 168 
14 Värnamo 166 
17 Västervik 167 
48 Västerås 177 
16 Växjö 167 
29 Ystad/Simrishamn 171 
26 Ängelholm 170 
45 Örebro 176 
62 Örnsköldsvik 182 
63 Östersund 182 
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Sidhänvisning för tabell 7 avseende kommuner 
Page reference of table 7 concerning communes 

15 21 Ale 234 
15 82 Alingsås 238 
07 64 Alvesta 207 
06 04 Aneby 203 
19 84 Arboga 257 
25 06 Arjeplog 276 
25 05 Arvidsjaur 276 
17 84 Arvika 249 
18 82 Askersund 252 
20 84 Avesta 262 

15 60 Bengtsfors 235 
23 26 Berg 270 
24 03 Bjurholm 271 
12 60 Bjuv 221 
25 82 Boden 279 
2183 Bollnäs 265 
08 85 Borgholm 213 
20 81 Borlänge 261 
15 83 Borås 238 
0127 Botkyrka 188 
05 60 Boxholm 199 
11 62 Bromölla 216 
23 05 Bräcke 268 
12 31 Burlöv 220 
1168 Båstad 218 

15 04 Dals-Ed 233 
01 62 Danderyd 190 
18 62 Degerfors 251 
24 25 Dorotea 273 

17 30 Eda 245 
0125 Ekerö 187 
06 68 Eksjö 206 
08 62 Emmaboda 211 
03 81 Enköping 194 
04 84 Eskilstuna 198 
12 85 Eslöv 225 
16 03 Essunga 239 

19 82 Fagersta 256 
13 82 Falkenberg 227 
16 86 Falköping 244 
20 80 Falun 260 

17 82 Filipstad 249 
05 62 Finspång 200 
04 82 Hen 197 
17 63 Forshaga 247 
1507 Färgelanda 233 

20 26 Gagnef 258 
06 62 Gislaved 203 
06 17 Gnosjö 203 
09 80 Gotland 213 
17 64 Grums 247 
16 02 Grästorp 239 
1643 Gullspång 241 
25 23 Gällivare 278 
21 80 Gävle 264 
14 80 Göteborg 231 
16 61 Götene 241 

16 23 Habo 240 
17 83 Hagfors 249 
18 61 Hallsberg 250 
19 61 Hallstahammar 255 
13 80 Halmstad 226 
17 61 Hammarö 246 
01 36 Haninge 189 
25 83 Haparanda 280 
19 17 Heby 254 
20 83 Hedemora 261 
12 83 Helsingborg 224 
15 66 Herrljunga 237 
16 84 Hjo 244 
2104 Hofors 263 
0126 Huddinge 188 
2184 Hudiksvall 265 
08 60 Hultsfred 210 
13 15 Hylte 226 
03 05 Håbo 194 
18 63 Hällefors 251 
23 61 Härjedalen 270 
22 80 Härnösand 266 
14 01 Härryda 228 
1183 Hässleholm 219 
12 84 Höganäs 225 
08 21 Högsby 209 
12 66 Hörby 223 

12 67 Höör 223 

25 10 Jokkmokk 276 
0123 Järfälla 187 
0680 Jönköping 204 

25 14 Kalix 277 
08 80 Kalmar 211 
16 37 Karlsborg 240 
10 82 Karlshamn 214 
18 83 Karlskoga 253 
10 80 Karlskrona 214 
17 80 Karlstad 248 
04 83 Katrineholm 197 
17 15 Kil 24 
05 13 Kinda 199 
25 84 Kiruna 280 
1166 Klippan 217 
22 82 Kramfors 267 
1180 Kristianstad 218 
17 81 Kristinehamn 248 
23 09 Krokom 269 
18 81 Kumla 252 
13 84 Kungsbacka 228 
19 60 Kungsör 255 
14 82 Kungälv 232 
12 61 Kävlinge 221 
19 83 Köping 257 

13 81 Laholm 227 
12 82 Landskrona 224 
18 60 Laxå 250 
2029 Leksand 258 
15 24 Lerum 234 
07 61 Lessebo 207 
01 86 Lidingö 192 
16 81 Lidköping 243 
15 62 Lilla Edet 236 
18 85 Lindesberg 253 
05 80 Linköping 201 
07 81 Ljungby 209 
2161 Ljusdal 264 
18 64 Ljusnarsberg 251 
12 62 Lomma 221 
20 85 Ludvika 262 
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25 80 Luleå 279 
12 81 Lund 224 
24 81 Lycksele 275 
14 84 Lysekil 232 

12 80 Malmö 223 
2023 Malung 258 
24 18 Mala 276 
16 80 Mariestad 242 
15 63 Mark 236 
07 67 Markaryd 208 
15 61 Mellerud 235 
05 86 Mjölby 202 
2062 Mora 260 
05 83 Motala 202 
1622 Mullsjö 240 
14 30 Munkedal 230 
17 62 Munkfors 246 
14 81 Mölndal 231 
08 61 Mönsterås 210 
08 40 Mörbylånga 210 

01 82 Nacka 191 
18 84 Nora 253 
19 62 Norberg 255 
2132 Nordanstig 263 
24 01 Nordmaling 271 
05 81 Norrköping 201 
01 88 Norrtälje 193 
24 17 Norsjö 272 
08 81 Nybro 211 
04 80 Nyköping 196 
0192 Nynäshamn 194 
06 82 Nässjö 204 

2101 Ockelbo 262 
10 60 Olofström 213 
20 34 Orsa 259 
14 21 Orust 230 
1163 Osby 216 
08 82 Oskarshamn 212 
2121 Ovanåker 263 
04 81 Oxelösund 197 

25 21 Pajala 278 
14 02 Partille 228 
1165 Perstorp 217 
25 81 Piteå 279 

23 03 Ragunda 268 
24 09 Robertsfors 272 
10 81 Ronneby 214 
20 31 Rättvik 259 

19 81 Sala 256 
0128 Salem 188 
2182 Sandviken 264 
0191 Sigtuna 193 
1181 Simrishamn 218 
12 65 Sjöbo 222 
16 82 Skara 243 
24 82 Skellefteå 275 
19 04 Skinnskattebcrg 254 
12 64 Skurup 222 
16 83 Skövde 243 
20 61 Smedjebacken 260 
22 83 Sollefteå 267 
0163 Sollentuna 190 
0184 Solna 192 
24 22 Sorsele 273 
14 27 Sotenäs 230 
1240 Staffanstorp 220 
14 15 Stenungsund 229 
01 80 Stockholm 191 
17 60 Storfors 246 
24 21 Storuman 273 
04 86 Strängnäs 198 
14 86 Strömstad 233 
23 13 Strömsund 269 
0183 Sundbyberg 192 
22 81 Sundsvall 267 
17 66 Sunne 248 
19 07 Surahammar 254 
1214 Svalöv 219 
12 63 Svedala 222 
15 65 Svenljunga 236 
17 85 Säffle 250 
20 82 Säter 261 
06 84 Sävsjö 205 
21 82 Söderhamn 264 
05 82 Söderköping 201 
0181 Södertälje 191 
10 83 Sölvesborg 215 

14 35 Tanum 231 
16 62 Tibro 242 
16 85 Tidaholm 244 

03 60 Tierp 195 
22 62 Timrå 266 
07 63 Tingsryd 207 
14 19 Tjörn 229 
1160 Tomelilla 216 
17 37 Torsby 245 
08 34 Torsås 206 
15 52 Tranemo 235 
06 87 Tranås 206 
12 87 Trelleborg 226 
15 81 Trollhättan 237 
01 38 Tyresö 189 
01 60 Täby 190 
16 63 Töreboda 242 

14 85 Uddevalla 232 
15 84 Ulricehamn 238 
24 80 Umeå 275 
01 39 Upplands-Bro 189 
01 14 Upplands-Väsby 186 
03 80 Uppsala 195 
07 60 Uppvidinge 206 

05 84 Vadstena 202 
06 65 Vaggeryd 204 
05 63 Valdemarsvik 200 
01 15 Vallentuna 186 
20 21 Vansbro 257 
16 60 Vara 241 
13 83 Varberg 227 
0187 Vaxholm 193 
12 33 Vellinge 220 
06 85 Vetlanda 205 
24 62 Vilhelmina 274 
08 84 Vimmerby 212 
24 04 Vindeln 271 
04 28 Vingåker 
15 27 Vårgårda 234 
15 80 Vänersborg 237 
24 60 Vännäs 274 
01 20 Värmdö 187 
06 83 Värnamo 205 
08 83 Västervik 212 
19 80 Västerås 256 
07 80 Växjö 208 

05 12 Ydre 199 
12 86 Ystad 225 
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15 85 Åmål 239 
22 60 Ange 266 
23 21 Åre 269 
17 65 Årjäng 247 
24 63 Åsele 274 
1167 Åstorp 217 
05 61 Åtvidaberg 200 

07 65 Älmhult 208 
20 39 Älvdalen 259 
03 19 Älvkarleby 194 
25 60 Älvsbyn 278 
11 82 Ängelholm 219 

14 07 Öckerö 229 
05 09 Ödeshög 198 
18 80 Örebro 252 
1137 örkelljunga 215 
22 84 Örnsköldsvik 268 
23 80 Östersund 270 
0117 Österåker 186 
03 82 östhammar 196 
1121 östra göinge 215 
25 13 Överkalix 277 
25 18 övertorneå 277 
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Omfattningen av A-regionerna 
Coverage of A-regions (aggregate of communes) 

A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1988-01-01) samt län 

01 Stockholm/Södertälje 

02 Norrtälje 

03 Enköping 

04 Uppsala 

05 Nyköping 

06 Katrineholm 

07 Eskilstuna 

08 Mjölby/Motala 

09 Linköping 

10 Norrköping 

11 Jönköping 

12 Tranås 

13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda 

14 Värnamo 

15 Ljungby 

16 Växjö 

17 Västervik 

18 Hultsfred/Vimmerby 

19 Oskarshamn 

20 Kalmar/Nybro 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, 
Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och österåker. 
Samtliga kommuner tillhör Stockholms län. 

Norrtälje, Stockholms län 

Enköping och Håbo, Uppsala län 

Uppsala och östhammar, Uppsala län 

Nyköping och Oxelösund, Södermanlands län 

Flen, Katrineholm och Vingåker, Södermanlands län 

Eskilstuna och Strängnäs, Södermanlands län 

Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och ödeshög. Östergötlands län 

Kinda, Linköping och Åtvidaberg, Östergötlands län 

Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, Östergötlands län 

Jönköping och Vaggeryd, Jönköpings län, Habo och Mullsjö, Skaraborgs län 

Aneby och Tranås, Jönköpings län, samt Ydre, Östergötlands län 

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, Jönköpings län 

Gislaved, Gnosjö och Värnamo, Jönköpings län 

Ljungby och Markaryd, Kronobergs län 

Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult, Kronobergs län 

Västervik, Kalmar län 

Hultsfred och Vimmerby, Kalmar län 

Högsby, Mönsterås och Oskarshamn, Kalmar län 

Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, Kalmar län 
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A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1988-01-01) samt län 

21 Visby 

22 Karlskrona 

23 Karlshamn 

24 Kristianstad 

25 Hässleholm 

26 Ängelholm 

27 Helsingborg/Landskrona 

28 Malmö/Lund/Trelleborg 

29 Ystad/Simrishamn 

30 Eslöv 

31 Halmstad 

32 Falkenberg/Varberg 

33 Göteborg 

34 Uddevalla 

35 Trollhättan/Vänersborg 

36 Borås 

37 Lidköping/Skara 

38 Falköping 

39 Skövde 

40 Mariestad 

Gotland, Gotlands län 

Karlskrona och Ronneby, Blekinge län 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, Blekinge län 

Bromölla, Kristianstad och östra Göinge, Kristianstads län 

Hässleholm, Osby och Perstorp, Kristianstads län 

Båstad, Ängelholm och örkelljunga, Kristianstads län 

Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv, Malmöhus län samt Klippan och 
Åstorp, Kristianstads län 

Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge, 
Malmöhus län 

Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Sjöbo, Skurup och Ystad, Malmöhus län 

Eslöv, Hörby och Höör, Malmöhus län 

Halmstad, Hylte och Laholm, Hallands län 

Falkenberg och Varberg, Hallands län 

Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och öckerö, Göteborgs och Bohus län samt 
Kungsbacka, Hallands län 

Färgelanda, Älvsborgs län, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Uddevalla, Göteborgs och Bohus län 

Grästorp, Skaraborgs län, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg, Älvsborgs 
län 

Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn, Älvsborgs län 

Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara, Skaraborgs län 

Falköping och Tidaholm, Skaraborgs län 

Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro, Skaraborgs län 

Gullspång, Mariestad och Töreboda, Skaraborgs län 
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A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1988-01-01) samt län 

41 Kristinehamn 

42 Karlstad 

43 Säffle/Amäl 

44 Arvika 

45 Örebro 

46 Karlskoga 

47 Lindesberg 

48 Västerås 

49 Köping 

50 Fagersta 

51 Sala 

52 Borlänge/Falun 

53 Avesta/Hedemora 

54 Ludvika 

55 Mora 

56 Gävle/Sandviken 

57 Bollnäs/Söderhamn 

58 Hudiksvall/Ljusdal 

59 Sundsvall 

60 Härnösand/Kramfors 

61 Sollefteå 

62 Örnsköldsvik 

Filipstad, Kristinehamn och Storfors, Värmlands län 

Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Sunne och Torsby, 
Värmlands län 

Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål, Älvsborgs län samt Säffle, Värmlands län 

Arvika, Eda och Årjäng, Värmlands län 

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Örebro, Örebro län 

Degerfors och Karlskoga, Örebro län 

Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, Örebro län 

Hallstahammar, Surahammar och Västerås, Västmanlands län 

Arboga, Kungsör och Köping, Västmanlands län 

Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, Västmanlands län 

Heby och Sala, Västmanlands län 

Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter och Vansbro, Kopparbergs län 

Avesta och Hedemora, Kopparbergs län 

Ludvika och Smedjebacken, Kopparbergs län 

Malung, Mora, Orsa och Älvdalen, Kopparbergs län 

Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, Gävleborgs län, samt Tierp och Älvkarleby, 
Uppsala län 

Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län 

Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig, Gävleborgs län 

Sundsvall, Timrå och Ange, Västernorrlands län 

Härnösand och Kramfors, Västernorrlands län 

Sollefteå, Västernorrlands län 

Örnsköldsvik, Västernorrlands län 
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A-region Ingående komm uner (enl indelningen 1988-01-01) samt län 

63 Östersund 

64 Umeå 

65 Skellefteå 

66 Lycksele 

67 Piteå 

68 Luleå/Boden 

69 Haparanda/Kalix 

70 Kiruna/Gällivare 

Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund, Jämtlands 
län 

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, Västerbottens län 

Norsjö, Mala och Skellefteå, Västerbottens län 

Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele, Västerbottens län 

Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn, Norrbottens län 

Boden, Jokkmokk och Luleå, Norrbottens län 

Haparanda, Kalix, överkalix och övertorneå, Norrbottens län 

Gällivare, Kiruna och Pajala, Norrbottens län 
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AVIPAK - Statistik över befolkningsförändringar för regional och lokal 
planering 

AVIPAK bygger på de aviseringar, dvs förändringsmeddelanden om födelser, 
dödsfall, flyttningar m m som länsskattemyndigheterna kontinuerligt lämnar 
till SCB. Med dessa uppgifter aktualiseras det av SCB förda registret över total
befolkningen (RTB). 

AVIPAK-tabeller finns sedan 1972. Fr o m 1974 har SCB erbjudit kommu
nerna möjlighet att beställa befolkningsförändringar för delområde 
(nyckelkodområde). 

Tabellpaketet reviderades 1982. Ändringarna i AVIPAKs kommun- och 
församlingstabeller bestod i att tabeller slagits ihop och att andra tabeller kom
pletterats med ytterligare information. Vidare tillkom tre tabeller samtidigt som 
två tabeller flyttats från AVIPAK till erbjudandet om "Statistikunderlag för be
folkningsprognoser". Tabellnumreringen ändrades. Tabellplanen redovisas i 
SCBs handbok STATISTIKPAKETEN. 

En del av läns- och kommuntabellerna i AVIPAK är anslagsfinansierade 
nämligen : 101, 102, 103, 105, 106, 111, 113 och 115. Desutom aren kom
muntabell (104) och två församlingstabeller (111 och 113) anslagsfinansierade. 
De anslagsfinansierade tabellerna utsänds till kommunstyrelser, landsting och 
länsskattemyndigheternas regionalekonomiska enheter. Tabellerna finns också 
på enheten för befolkningsstatistik. 

De kommuner som beställt tabeller i AVIPAK 1988 redovisas nedan. Ett K efter 
kommunnamnet anger att beställningen avser tabeller på kommun och/eller 
församlingsnivå och ett D anger att beställningen avser tabeller på 
delområdesnivå. 

Ale D 
Alingsås K,D 
Arvidsjaur K 
Arvika K, D 
Askersund K, D 

Avesta D 

Berg K 
Bjuv K 
Boden K 
Bollnäs K,D 
Borlänge D 

Borås K, D 
Botkyrka K, D 

Bromölla D 
Bräcke K, D 
Burlöv D 

Båstad K, D 

Danderyd K,D 
Degerfors K 

Ekerö K, D 
Eksjö K,D 
Emmaboda K, D 
Enköping K, D 
Eskilstuna K, D 

Eslöv D 

Essunga K, D 

Falkenberg D 
Falköping K 
Falun K 
Finspång D 
Forshaga K 

Gislaved K,D 
Gnosjö K, D 
Gotland K 
Gällivare K 
Gävle K.D 

Göteborg K 
Götene K, D 

Hagfors K,D 
Hallsberg D 
Halmstad K,D 
Haninge D 
Haparanda K, D 

Heby K, D 
Hedemora K, D 
Helsingborg K, D 
Herrljunga K 
Hofors K,D 

Huddinge K,D 
Hudiksvall K 
Hultsfred D 
Hylte D 
Håbo K, D 
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Härjedalen D 
Härnösand D 
HärrydaK.D 
Hässleholm D 
Höganäs D 

Högsby K,D 

Järfälla D 
Jönköping K,D 

Kalix K,D 
Kalmar K, D 
Karlskoga K,D 
Karlshamn K, D 
Karlskrona K, D 

Karlstad K,D 
Katrineholm D 
Kinda D 
Kiruna K, D 
Klippan K, D 

Kristianstad D 
Krokom D 
Kumla K,D 
Kungsbacka K, D 
Kungsör D 

Köping K, D 

Laholm K,D 
Landskrona K 
Laxå D 
Lessebo K, D 
Lidingö K, D 

Lidköping K, D 
Lilla Edet D 
Lindesberg K, D 
Linköping K,D 
Ljungby K,D 

Ljusdal K 
Ljusnarsberg K 
Lomma K, D 
Ludvika K 
Lund K, D 

Lycksele D 
Lysekil K,D 

Malmö K, D 
Malung D 
Mala K, D 
Mark K, D 
Markaryd K,D 

Mjölby D 
Motala K,D 
Mullsjö K 
Munkedal K,D 
Mölndal K,D 

Mönsterås D 
Mörbylånga K 

Nacka K,D 
Norberg K 
Norrköping D 
Norrtälje K, D 
Nyköping K,D 

Nynäshamn K, D 
Nässjö K,D 

Ockelbo K 
Olofström K,D 
Orust D 
Osby K 
Oskarshamn K 

Ovanåker K 
Oxelösund K 

Pajala K 
Partilie K, D 

Ragunda K, D 
Robertsfors D 
Ronneby K 
Rättvik K,D 

Salem D 
Sigtuna D 
Skellefteå K, D 
Skurup K,D 

Skövde D 

Sollentuna D 
Solna K,D 
Sorsele D 
Staffanstorp K,D 
Stenungsund K, D 

Stockholm K,D 
Storuman D 
Strängnäs K,D 
Strömstad K,D 
Strömsund D 

Sundbyberg K,D 
Sundsvall K,D 
Svalöv K,D 
Svedala K,D 
Svenljunga K, D 

Säter K, D 
Sävsjö D 
Söderhamn K,D 
Södertälje K, D 
Sölvesborg K, D 

Tibro K 
Tierp D 
Timrå K,D 
Tingsryd K, D 
Tjörn K,D 

Tomelilla K 
Tranemo K, D 
Tranås D 
Trelleborg K 
Trollhättan K,D 

Tyresö K,D 
Täby K,D 

Uddevalla D 
Ulricehamn D 
Umeå K, D 
Upplands-Bro K 
Upplands-Väsby K,D 

Uppsala K 

Uppvidinge K 

Vadstena K,D 
Vaggeryd K, D 
Valdemarsvik K 
Vallentuna D 
Vara D 

Varberg D 
Vaxholm K, D 
Vellinge K, D 
Vedanda K, D 
Vilhelmina D 

Vimmerby D 
Vårgårda K, D 
Vänersborg D 
Vännäs D 
Värmdö K 

Värnamo K 
Västervik D 
Västerås D 
Växjö K,D 

Ange D 
Åre K 
Årjäng D 
Åsele K,D 
Åstorp D 

Åtvidaberg K, D 

Älmhult D 
Älvdalen D 
Älvkarleby K 
Älvsbyn D 

Öckerö K,D 
ödeshög K 
Örebro D 
Örnsköldsvik K, D 
Österåker K, D 

Östra Göinge K, D 
Övertorneå K 
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