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INLEDNING TILL 

 

Befolkningsstatistiken 

Folkmängden och dess förändringar 

Inrikes och utrikes flyttningar 
 

Folkmängd 

De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med 

cirka 5 års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A). Befolkningsstatistik och dess 

föregångare Tabellkommissionens berättelser.  

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa områden den 31 december. 

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 Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 

i Folkmängd 31 dec, del 1-2 och mellan 1991 och 1996 finns uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1. 

Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i Historisk statistik för Sverige 

1720-1967, Del 1 Befolkning, 2. uppl. 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. 

 

Befolkningsförändringar 

De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och församlingar finns i serien Bidrag till 

Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter lämnas 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. För de tre årtiondena mellan 1881 och 1910 är uppgifterna om 

födda och döda utökade med uppgifter om utrikes flyttning.  

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommunuppgifter än för städerna. De 

publicerades i Befolkningsrörelsen 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 

Folkmängden inom administrativa områden. För åren 1962-1966 finns motsvarande uppgifter i serien Statistiska 

meddelanden (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B 1965:5, och i Be 1967:7. För församlingar, kommunblock 

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. Dessa uppgifter baseras på de summariska folkmängdsredogörelserna. Från och med 

1973 grundas uppgifterna i Befolkningsförändringar del 1 på aviseringar till RTB. Mellan 1991 och 1996 publiceras 

uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. 

 

Inrikes och utrikes flyttningar 

Flyttningsstatistiken har under åren 1991-1996 publicerats i Befolkningsstatistik del 2 och från 1997 

Befolkningsstatistik del 1-2. Mellan 1967 och 1990 redovisades statistiken i Befolkningsförändringar del 2 : flyttning 

mellan kommuner, under åren 1967- 1972 med undertiteln ”Flyttning mellan kommunblock”. Tidigare har uppgifter 

om flyttningar mellan kommunblock publicerats i serien SM och återfinns för åren 1963-1966 i 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 pub-

licerats 1961-1966 i SM. Rapporterna har beteckningen B 1965:9, 13 och 14, Be 1966:12 och 18 samt Be 1967:20. 

Utrikes flyttningar har tidigare redovisats i Inrikes- och utrikes flyttningar 19xx i SM under åren 1971-1990. 
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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed andra delen av Befolknings
statistik 1991, som redovisar inrikes och utrikes flyttningar. Den regionala indel
ningen avser 1991-01-01. Publikationen är en sammanslagning av Befolknings
förändringar (SOS) del 2 och Inrikes och utrikes flyttningar (SM) och tabellernas 
utseende överensstämmer med föregående års. 

Publikationen har framställts av Ewa Eriksson och Hans Gidebäck. 
I Befolkningsstatistik (SOS) del 1 redovisas uppgifter om födda, döda och 

flyttningar för bl a län, kommuner och församlingar. 

Statistiska centralbyrån i april 1992 

STEN JOHANSSON 

Gunnar Olsson 
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Summary 

This report contains data about migration. The basic material consists of reports of 
changes from the County Tax Authorities 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. The time of migration is defined as the week of its 
registration at the Tax Authorities. 

According to the definitions of the National Registration, migration shall be 
reported to the Tax Authorities within two weeks of the migration. Registration of 
migration usually takes place a few weeks after the report of migration. It should, 
however, be observed that in many cases the actual migration took place much 
earlier than the time of registration. 

To be registered as an immigrant the actual stay in Sweden shall 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 setde abroad permanendy. 

The tables show migration between municipalities according to the administra
tive subdivisions of Jan. 1, 1991. Persons transferred from and to the "residence 
unknown" register are included in all tables. 
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Inledning 

1 Priraärmaterial 
SCB:s 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 lokala skattekontor
ens till länsskattemyndigheten aviserade förändringar som t ex 
födelse, flyttning, dödsfall, civilståndsändring, namnbyte. De 
ändringsmeddelanden till RTB som avser inrikes flyttningar, 
immigration och emigration utgör primärmaterialet till denna 
rapport Uppgifterna avser den folkbokförda befolkningen. 
Statistiken över befollkningsförändringarna bygger alltså på 
folkbokföringsmaterialct och dess begrepp och definitioner. 

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 statist
iken. Som hittills redovisas enbart flyttningar över resp om
rådesgränser. I denna rapport redovisas flyttningar inom för
samlingar i kolumnerna "flyttningar inom området" i tabel
lerna 5-7. 

Flyttningstidpunkten definieras som den vecka då flyttning
en registrerades vid länsskattemyndighetens datakontor. För 
inrikes flyttning över länsgräns registreras flyttning både vid 
ut- och inflyttningsläncts datakontor. Med flyttningstidpunkt
en avses i detta fall registreringsvecka vid utflyttningsläncts 
datakontor. 

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. 

För att bli registrerad som immigrant skall vistelsen i riket 
avseminst ett år enligt tillämpad praxis vid folkbokföringen. 
För utomnordiska medborgare fordras uppehållstillstånd för 
att bli folkbokförd. För att bli registrerad som emigrant skall 
man ha för avsikt att bosätta sig stadigvarande i utlandet. 

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

3 Annan befolkningsstatistik 

I Befolkningsstatistik del 1 publiceras, förutom folkmängds-
uppgifter, mer översiktliga uppgifter om födda, döda, inrikes 
och utrikes flyttningar samt folkökning för i första hand län, 
kommuner och församlingar, men även för storstadsområden. 

I Befolkningsstatistik del 4 beskrivs de demografiska 
ändringskomponenterna mer ingående på läns- och riksnivå. 
Folkmängdsuppgifter för län, storstadsområden, kommuner, 
församlingar, landsting och landskap lämnas i 

Befolkningsstatistik del 1.1 Befolkningsstatistik del 3 redovi
sas folkmängden efter kön, ålder, civilstånd och medborgar
skap för län, A-regioner, storstadsområden och kommuner. 

I serien Statistiska meddelanden (SM) har flyttningsupp
gifter fram till och med 1990 lämnats för hela riket och länen i 
BelOSM.Frånochmedl991har Be 10 SM sammanförts med 
Befolkningsförändringar del 2 (SOS) i föreliggande gemen
sammarapport, Befolkningsstatistik del 2 (SOS). 

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 AVIPAK (se nedan). Kommuner, 
länsskattemyndigheter och landsting erhåller utförlig flytt-
ningsstatistik i form av AVIPAK-tabeller. 

4 Tabellerna 

Den fram till och med 1990 utgivna boken 
Befolkningsförändringar (SOS) del 2 och Inrikes och utrikes 
flyttningar (Be 10 SM) samt några flyttningstabcller 
Befolkningsförändringar (SOS) del 3 har från och med 1991 
slagits ihop till en bok. De tabeller som fanns med i 
Befolkningsförändringar del 2 finns med med samma nummer 
i Befolkningsstatistik del 2. Tabcllnumreringen som gällde i 
SM:et och Befolkningsstatistik del 3 har ändrats vid samman
slagningen. Nedan följer en tablå som visar SMtabellcmas 
motsvarighet i den nya boken: 

Be 10 SM 9101 Befolkningsstat del 3 Befolkningsstat del 2 

1990 1990 1991 

Tabell nummer Tabell nummer Tabell nummer 

1 - 7 

2 6:1 8 

3 6:2 9 

6:3 10 

4 - 11 

5 6:5 12 

6 6:6 13 

7 6:9 14 

8 6:10 15 

9 6:11 16 

10 6:12 17 

Tabellerna 2, 3 och 6 ger fr o m 1973 flyttningsuppgiftcr 
kommunvis. Tidigare redovisades i dessa tabeller kommun-
blocksstatistik. 

Fr o m 1979 ingår överföringar till och från obefintligregist
ret i samtliga tabeller. 

I tabellerna 5-6 redovisas i kolumnerna: inflyttning, utflytt-
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ning och nettoflyttning av personer som flyttat över områdes
gränsen. In- och utvandrare samt personer överförda från och 
till obefintligrcgistret 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 5-6 redovisas from 1978 även flyttningar 
inom församlingar i kolumnen "flyttningar inom området". 

I tabellerna 8 och 9, som tidigare redovisades i Be 10 SM, 
redovisas inrikes flyttningar mellan länen. De inflyttade per
sonerna redovisas efter kön och ålder. Vidare redovisas i 
tabellerna 10 och 11 på länsnivå immigranter och emigranter 
efter kön, ålderoch medborgarskap. Dessa uppgifter redovisas 
även för H-regioner och riksområden. I tabellerna 12-16 
redovisa på riksnivå immigranter och emigranter efter variab
lerna kön, ålder, civilstånd, medborgarskap och utflyttnings-
resp inflyttningsland. 

5 Områdenas omfattning 

Flyttningsstatistiken presenteras enligt indelningen den 1 
januari 1990. Kommunernas omfattning framgår av Medde

landen i samordningsfrågor (MIS) nr 1989:2 jämte supple
ment. 

6 Kvalitetskontroll 

De inkomna uppgifterna granskas maskinellt. Då det gäller 
flyttningar godkänns endast sådana flyttningar där in- och 
utflyttningsförsamlingen har giltiga koder. I länsskattc-
myndighetens ADB-rutin rättas den felaktiga flyttningen 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
lingskoderna 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.kommuneroch län. AVIPAK presenteras i SCBs 
handbok STATISTIKPAKETEN. 
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Tablå A Antalet inrikes flyttningar över församlings
gräns åren 1900-1991 

Några kommentarer till regionala indelningen i tablåer
na 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 flyttningar 
mellan dagens 24 län. 

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

Tablå B Inrikes omflyttning 1964-1991 

1) Som flyttningstidpunkt räknas tiden före folkbokföringsreformen 1967 dagen 
för ändrad kyrkobokföringsort och för tiden efter denna reform veckan för 
registrering vid länsstyrelsens datacentral Härigenom 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-systeme;. 

Sedan 1974 har kommunindelningcn 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 kyrkobok
föringsdistrikt har flyttningar över distriktets gränser jäm
ställts med flyttningar över församlingsgränser. Antalet om
råden har varit ungefär detsamma under en lång period -
nämligen cirka 2 600. 
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Tabell 1 Flyttningar inom församlingar, inom kommuner, mellan kommuner inom samma län, mellan 
län samt utrikes flyttningar efter ålder och kön 1991 
Migrations within parishes, within municipalities, between municipalities in the same county and 
immigrants and emigrants by sex and age 1991 
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Tabell 2 Inflyttade och utflyttade fördelade på län och utlandet inkl överföringar från 
och till obefintligregistret kommunvis 1991 
Migration by county and to foreign countries by communa including persons transferred 
from and to the "residence unknown" register 1991 
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T a b e l l 3 I n r i k e s o m f l y t t n i n g mel lan kommuner samt immigranter, emigranter och överförda 
f r å n och t i l l o b e f i n t l i g r e g i s t r e t kommunvis 1991 
I n t e r n a l migra t ion between communes and immigrants, emigrants and persons t r a n s f e r r e d 
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T a b e l l 4 F ly t tn ingar t i l l och från storstadsområdena fördelade på l ä n , u t landet , kön och 
ålder 1991 
Migrat ion to and from the t h ree b iggest towns w i th suburbs by county, f o re ign 
coun t r i es , sex and age 1991 
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T a b e l l 5 F ly t tn ingar e f t e r kön, ålder och medborgarskap för län 1991 
Migration by sex, age and citizenship by county 1991 
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T a b e l l 6 F l y t t n i n g a r e f t e r kön, ålder och medborgarskap för kommuner 1991 
Migra t ion by sex, age and c i t i z e n s h i p by communes 1991 
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Tabell 7 Immigranter och emigranter efter utflyttnings- resp inflyttningsland 1982-1991. 
Immigrants and emigrants by country of emigration and immigration 1982 - 1991. 
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T a b e l l 8 I n r i k e s omf ly t tn ing mel lan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1991 
Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 1991 
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T a b e l l 9 F l y t t n i n g a r e f t e r kön och ålder länsvis m m 1991 
Migra t ions by sex and age by county e tc 1991 
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Tabell 10 Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 1991 
Migrations by sex and marital status by county etc 1991 



221 



222 

T a b e l l 11 Immigranter och emigranter e f t e r kön och ålder länsvis m m 1991 
Immigrants and emigrants by sex and age by county etc 1991 
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T a b e l l 12 Immigranter och emigranter e f t e r medborgarskap länsvis m m 1991 
Immigrants and emigrants by cit izenship by county etc 1991 
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T a b e l l 13 Immigranter och emigranter e f t e r kön, å lder och c i v i l s t å n d 1991 
Immigrants and emigrants by sex, age and mar i ta l s t a t u s 1991 
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T a b e l l 14 Immigranter och emigranter e f t e r kön, ålder och utvandrings- resp 
invandringsland 1991 
Immigrants and emigrants by sex, age and by country of out-migration 
and in-migration 1991 



239 



240 



241 



242 

T a b e l l 15 Immigranter och emigranter e f t e r kön, ålder och medborgarskap 1991 
Immigrants and emigrants by sex, age and c i t i z e n s h i p 1991 
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T a b e l l 16 Immigranter och emigranter e f t e r länder och medborgarskap 1991 
Immigrants and emigrants by country and citizenship 1991 
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T a b e l l 17 Immigranter och emigranter e f t e r medborgarskap och samtl iga länder 1991 
Immigrants and emigrants by cit izenship and by a l l countries 1991 
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Länen i alfabetisk ordning 
Counties in alphabetical order 

10 Blekinge län 
09 Gotlands län 
21 Gävleborgs län 
14 Göteborgs och Bohus län 
13 Hallands län 
23 Jämtlands län 
06 Jönköpings län 
08 Kalmar län 

20 Kopparbergs län 
11 Kristianstads län 
07 Kronobergs län 
12 Malmöhus län 
25 Norrbottens län 
16 Skaraborgs län 
01 Stockholms län 
04 Södermanlands län 

03 Uppsala län 142 
17 Värmlands län 147 
24 Västerbottens län 148 
22 Västernoniands län I4S 
19 Västmanlands län 147 
15 Älvsborgs län 146 
18 Örebro län 147 
05 Östergötlands län 143 

Kommunerna i alfabetisk ordning 
Municipalities in alphabetical order 

15 21 Ale 
15 82 Alingsås 
07 64 Alvesta 
06 04 Aneby 
19 84 Arboga 
25 06 Arjeplog 
25 05 Arvidsjaur 
17 84 Arvika 
18 82 Askersund 
20 84 Avesta 

15 60 Bengtsfors 
23 26 Berg 
24 03 Bjurholm 
12 60 Bjuv 
25 82 Boden 
21 83 Bollnäs 
08 85 Borgholm 
20 81 Borlänge 
15 83 Borås 
01 27 Botkyrka 
05 60 Boxholm 
11 62 Bromölla 
23 05 Bräcke 
12 31 Burlöv 
1168 Bästad 

15 04 Dals-Ed 
01 62 Danderyd 
18 62 Degerfors 
24 25 Dorotea 

17 30 Eda 
01 25 Ekerö 
06 68 Eksjö 
08 62 Emmaboda 
03 81 Enköping 
04 84 Eskilstuna 
12 85 Eslöv 
16 03 Essunga 

19 82 Fagcrsta 
13 82 Falkenberg 
16 86 Falköping 

20 80 Falun 
17 82 Filipstad 
05 62 Finspång 
04 82 Ren 
17 63 Forshaga 
15 07 Färgelanda 

20 26 Gagnef 
06 62 Gislaved 
04 61 Gnesta 
06 17 Gnosjö 
09 80 Godand 
17 64 Grums 
16 02 Grästorp 
16 43 Gullspång 
25 23 Gällivare 
21 80 Gävle 
14 80 Göteborg 
16 61 Götene 

16 23 Habo 
17 83 Hagfors 
18 61 Hallsberg 
19 61 Hallstahammar 
13 80 Halmstad 
17 61 Hammarö 
01 36 Haninge 
25 83 Haparanda 
19 17 Heby 
20 83 Hedemora 
12 83 Helsingborg 
15 66 Hcrrljunga 
16 84 Hjo 
2104 Hofors 
01 26 Huddinge 
21 84 Hudiksvall 
08 60 Hultsfred 
13 15 Hylte 
03 05 Håbo 
18 63 Hällefors 
23 61 Härjedalen 
22 80 Härnösand 
14 01 Härryda 
11 83 Hässleholm 

12 84 Höganäs 
08 21 Högsby 
12 66 Hörby 
12 67 Höör 

25 10 Jokkmokk 
01 23 Järfälla 
06 80 Jönköping 

25 14 Kalix 
08 80 Kalmar 
16 37 Karlsborg 
10 82 Karlshamn 
18 83 Karlskoga 
10 80 Karlskrona 
17 80 Karlstad 
04 83 Katrineholm 
17 15 Kil 
05 13 Kinda 
25 84 Kiruna 
11 66 Klippan 
22 82 Kramfors 
11 80 Kristianstad 
17 81 Kristinehamn 
23 09 Krokom 
18 81 Kumla 
13 84 Kungsbacka 
19 60 Kungsör 
14 82 Kungälv 
12 61 Kävlingc 
19 83 Köping 

13 81 Laholm 
12 82 Landskrona 
18 60 Laxå 
20 29 Leksand 
15 24 Lerum 
07 61 Lessebo 
01 86 Lidingö 
16 81 Lidköping 
15 62 Lilla Edet 
18 85 Lindesberg 
05 80 Linköping 
07 81 Ljungby 
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2161 Ljusdal 
18 64 Ljusnarsberg 
12 62 Lomma 
20 85 Ludvika 
25 80 Luleå 
12 81 Lund 
24 81 Lycksele 
14 84 Lysekil 

12 80 Malmö 
20 23 Malung 
24 18 Mala 
16 80 Mariestad 
15 63 Mark 
07 67 Markaryd 
15 61 Mellerud 
05 86 Mjölby 
20 62 Mora 
05 83 Motala 
16 22 Mullsjö 
14 30 Munkedal 
17 62 Munkfors 
14 81 Mölndal 
08 61 Mönsterås 
0840 Mörbylånga 

0182 Nacka 
18 84 Nora 
19 62 Norberg 
21 32 Nordanstig 
24 01 Nordmaling 
05 81 Norrköping 
0188 Norrtälje 
24 17 Norsjö 
08 81 Nybro 
04 80 Nyköping 
0192 Nynäshamn 
06 82 Nässjö 

2101 Ockelbo 
10 60 Olofström 
20 34 Orsa 
14 21 Orust 
1163 Osby 
08 82 Oskarshamn 
2121 Ovanåker 
04 81 Oxelösund 

25 21 Pajala 
14 02 Partilie 
11 65 Perstorp 
25 81 Piteå 

23 03 Ragunda 
24 09 Robertsfors 
10 81 Ronneby 
20 31 Rättvik 

19 81 Sala 

0128 Salem 
2182 Sandviken 
0191 Sigtuna 
11 81 Simrishamn 
12 65 Sjöbo 
16 82 Skara 
24 82 Skellefteå 
19 04 Skinnskatteberg 
12 64 Skurup 
16 83 Skövde 
20 61 Smedjebacken 
22 83 Sollefteå 
01 63 Sollentuna 
01 84 Solna 
24 22 Sorsele 
14 27 Sotenäs 
1240 Staffanstorp 
14 15 Stenungsund 
01 80 Stockholm 
17 60 Storfors 
24 21 Storuman 
04 86 Strängnäs 
14 86 Strömstad 
23 13 Strömsund 
01 83 Sundbyberg 
22 81 Sundsvall 
17 66 Sunne 
19 07 Surahammar 
12 14 Svalöv 
12 63 Svedala 
15 65 Svenljunga 
17 85 Säffle 
20 82 Säter 
06 84 Sävsjö 
2182 Söderhamn 
05 82 Söderköping 
01 81 Södertälje 
10 83 Sölvesborg 

14 35 Tanum 
1662 Tibro 
16 85 Tidaholm 
03 60 Tierp 
22 62 Timrå 
07 63 Tingsryd 
14 19 Tjörn 
11 60 Tomelilla 
17 37 Torsby 
08 34 Torsås 
15 52 Tranemo 
06 87 Tranås 
12 87 Trelleborg 
15 81 Trollhättan 
04 88 Trosa 
01 38 Tyresö 
01 60 Täby 
16 63 Töreboda 

14 85 Uddevalla 

15 84 Ulricehamn 
24 80 Umeå 
0139 Upplands-Bro 
01 14 Upplands-Väsby 
03 80 Uppsala 
07 60 Uppvidinge 

05 84 Vadstena 
0665 Vaggeryd 
05 63 Valdemarsvik 
01 15 Vallentuna 
2021 Vansbro 
1660 Vara 
13 83 Varberg 
0187 Vaxholm 
12 33 Vellinge 
06 85 Vetlanda 
24 62 Vilhelmina 
08 84 Vimmerby 
24 04 Vindeln 
04 28 Vingåker 
15 27 Vårgårda 
15 80 Vänersborg 
24 60 Vännäs 
0120 Värmdö 
06 83 Värnamo 
08 83 Västervik 
19 80 Västerås 
07 80 Växjö 

05 12 Ydre 
12 86 Ystad 

15 85 Åmål 
22 60 Ange 
23 21 Åre 
17 65 Årjäng 
24 63 Åsele 
11 67 Åstorp 
05 61 Åtvidaberg 

07 65 Älmhult 
20 39 Älvdalen 
03 19 Älvkarleby 
25 60 Älvsbyn 
1182 Ängelholm 

14 07 Öckerö 
05 09 Ödeshög 
18 80 Örebro 
11 37 Örkelljunga 
22 84 Örnsköldsvik 
23 80 Östersund 
01 17 Österåker 
03 82 Östhammar 
1121 Östra Göinge 
25 13 Överkalix 
25 18 Övertorneå 
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Omfattningen av H-regionerna 
Coverage of H-regions 

H-REGION OMFATTNING 

H2' 

H1 

H8 

H9 

H3 

H4 

H5 

H6 

STOCKHOLM/SÖDERTÄLJE A-REGION 

GÖTEBORGS A-REGION 

MALMÖ/LUND/TRELLEBORG A-REGION 

KOMMUNER MED MER ÄN 90 000 IN
VÅNARE INOM 30 KILOMETERS RADIE 
FRÄN KOMMUNCENTRUM 

KOMMUNER MED MER AN 27 000 OCH 
MINDRE AN 90 000 INVÅNARE INOM 
30 KILOMETERS RADIE FRÄN KOMMUN
CENTRUM SAMT MED MER AN 300 000 
INVÅNARE INOM 100 KILOMETERS RADIE 
FRÄN SAMMA PUNKT 

KOMMUNER MED MER AN 27 000 OCH 
MINDRE AN 90 000 INVÅNARE INOM 
30 KILOMETERS RADIE FRÅN KOMMUN
CENTRUM SAMT MED MINDRE ÄN 300 000 
INVÅNARE INOM 100 KILOMETERS RADIE 
FRÄN SAMMA PUNKT 

KOMMUNER MED MINDRE ÄN 27 000 
INVÅNARE INOM 30 KILOMETERS RADIE 
FRÅN KOMMUNCENTRUM 
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Riksområdenas omfattning 
Coverage of County-blocks 
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