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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) redovisar här statistik över folkmängden 31 december 
1994 fördelad på kön för hela riket, län, kommuner och församlingar samt hela 
befolkningen för storstadsområden, landstingsområden och landskap. Dessutom 
redovisas födelser, dödsfall och flyttningar med fördelning efter hela riket, län, 
kommuner, församlingar och storstadsområden. Den regionala indelningen för 
folkmängdsstatistiken avser 1 januari 1995 medan den för befolkningsförändringarna 
avser 1 januari 1994. Publikationen är en sammanslagning av de fram till och med 1990 
publicerade Folkmängd del 1-2 (SOS) och Befolkningsförändringar del 1 (SOS) 

I Befolkningsstatistik 1994 del 2 (SOS) publiceras utförligare flyttningsstatistik. I 
Befolkningsstatistik 1994 del 3 (SOS) publiceras uppgifterom fördelning efter kön, 
ålder, civilstånd och medborgarskap för hela riket, riksområden, län, storstadsområden, 
A-regioner, H-regioner och kommuner. För hela riket och länen finns även uppgifter 
om utrikes födda m m. 

Statistiska centralbyrån i mars 1995 

JAN CARLING 

Åke Bruhn 
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Introduction 

In Statistical Report Be 12 SM 9401 first estimates were given of the total population in the counties and 
municipalities of Sweden at the end of 1994. 

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 theTPR obtains each week 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 are magnetic tapes which are taken from the TPR Week 04. During the first four 
weeks the TPR is brought up to date with the births, deaths and changes of marital status which took place before 
the end of the year. Information concerning events, which have taken place in the new year, have not been 
introduced into the register. Notifications of migrations - both internal and external - are added currently up to 
the end of the year. In this way correspondence is obtained between the population figures at me 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, 1994 whilst the 
population tables show the conditions on Dec. 31, 1994 according to the subdivisions of Jan. 1, 1995. 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 quality of the population register is good. Births and deaths cause very small under- and over-coverage 
problems. Immigration causes some under-coverage because the time-lag between entry in Sweden and 
population registration is generally about four months. This under-coverage refers to immigrants with a non-
Nordic citizenship; in respect to immigrants with a Nordic citizenship there is no estimate of the time-lag. 

Emigration causes over-coverage because the population register is not always informed about departures. At 
the time of the 1985 Census the over-coverage was 0.1 per cent of the population. The over-coverage of the 
immigrant stock (estimated by citizenship) was 1.0 per cent of those with a Nordic citizenship and 2.8 per cent 
of the remaining part of the immigrant stock at the time of the 1985 Census. 

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 memod used to reduce the over-coverage in the Swedish population estimates. The same method is 
also used to reduce over- and under-coverage in the various territorial sub-divisions. 

Population data for the years 1805-1910 are found in the series Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, A. 
Befolkningsstatistik (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 reports 
for the years 1910-1961 were issued in the series SOS (Official Statistics of Sweden) in the publication 
Population in administrative districts, December 31, 1910-1961 and for the years 1962-1966 in the series 
Statistical Reports. Data from 1967 to 1979 were published in Population (SOS) Part 1 and from 1980 to 1990 
in Part 1-2. 

The oldest available data on birhs 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 
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). Since 1958 data are available for the municipalities. From 1958 
to 1961 they were published in Population in Administrative Districts December 31,1958-1961 and from 1962 
to 1966 in the Statistical Reports Series. A report on population changes by parish was given in SM Be 19677 
and by co-operating municipalities in SM Be 1967:12. Between 1967 and 1 WO data are published in Population 
Changes (SOS), Part 1. 
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Årets resultat i sammandrag 

1 Fortsatt stor folkökning 
Sveriges folkmängd uppgår till 8 816 381 personer vid årsskif
tet 1994/95. Under år 1994 ökar folkmängden med 71 272 
personer vilket är 18 176 fler än 1993 och den största folkök
ningen sedan 1970. 

2 Fortsatt minskning av antalet födda 
Födelsetalet ökade kraftigt i slutet av 1980-talet. Men sedan 
1992 minskar födelsetalet. År 1994 föds 112 162 barn vilket är 
en minskning med 5 836 sedan 1993. 

Minskningen i barnafödandet är störst bland kvinnor under 
2.5 ar d v s . förstagångsföderskor. 

Den summerade fruktsamheten för 1994 är 1,9, vilket 
betyder att det föds 1,9 barn per kvinna. Jämfört med andra 
länder i Väst- och Sydeuropa är dock fruktsamhetstalet fortfa
rande högt i Sverige. I t.ex. Spanien är den summerade 
fruktsamheten så låg som 1,3. Det är, trots nedgången, bara 
Island och Irland som har högre fruktsamhetstal än Sverige i 
hela Väst- och Sydeuropa. 

Det allmänna födelsetalet (antal födda per 1000 av 
folkmängden) är 12,8 år 1994. 

3 Färre antal döda 
Antalet dödsfall varierar som regel mycket litet från det ena 
aret till det andra. Under år 1994avlider91817 personer, vilket 
är5 191 färre än 1993. Skillnaden i antalet döda förklaras av en 
influensaepidemi i december 1993 som ledde till att många 
gamla och svaga avled. Det allmänna dödstalet (antalet döda 
per 1 000 av folkmängden) ar 10,5 år 1994. En ungefärlig 
kalkyl visar att återstående medellivslängden är 81,3 år för 
kvinnor och 76,1 för män. 

Det är bara Japan och Island som har högre värden både för 
män och kvinnor. 

Födelseöverskottet (födda minus döda) uppgår till 20 345 
vilket ar 645 mindre än 1993. 

4 Hälften så många asylsökande 
Under 1994 halveras antalet asylsökande, jämfört med året 
innan, enligt statistik från Statens invandrarverk (SIV). Under 
1994 kom 18640 asylsökande till Sverigejämfört med 37 581 
under 1993. Antalet personer som under 1994 fått uppehålls-
tillstand av flyktingskäl är 44 875. Jämfört med 1993 är det en 
ökning med 8 577. 

Asylsökande utan uppehållstillstånd i Sverige ingår varken 
i statistiken över invandrare eller antalet bosatta i Sverige. 

5 Invandringen den största någonsin 
l Inder 1994 märks de sista arens ström av asylsökandepå allvar 
i befolkningsstatistiken. Invandringen ökar med 21 726 till 
83 598 personer. 

Födda och döda 1940-1994 

Den låga efterfrågan på arbetskraft i Sverige medför att 
arbetskraftsinvandringen från de nordiska länderna sedan några 
år är obetydlig. Invandringen från Europa utom norden nästan 
fördubblas under 1994, medan invandringen från områden 
utanför Europa är ungefär lika stor som under 1993. 

Den största enskilda invandrargruppen är bosnier med 
25 655 och övriga medborgare i f d Jugoslavien 15 809. Under 
1994 återvänder 8 864 svenska medborgare vilket är 1 826 fler 
än 1993. Andra stora invandrargrupper är irakiska medborgare 
3 542, finländare 2 828, somalier 2 809 och iranier 1 516. 

6 Utvandringen ökar 
Under 1994 utvandrar 32 661 personer, vilket är en ökning 
med 2 787 från 1993. Mer än varannan utvandrare är svensk 
medborgare. Så har det varit under de senaste tre åren. Utvand
ringen av svenska medborgare uppgår till 16 915 vilket är den 
högsta noteringen sedan 1923. 

I nvandringsöverskottet ( invandrare mi nus utvandrare ) upp
går till 50 937, vilket är en ökning med 18 939 sedan 1993. 

För första gången sedan 1990 har S verige invandringsöver
skott mot något nordiskt land. 

7 Fortsatt få giftermål 
Under 1994 är antalet giftermål c:a34000.Detärsammaantal 
som 1993 som hade den lägsta siffran sedan 1915 

8 Många skilsmässor 
Under 1994 upplöstes c:a 22 000 äktenskap pa grund av 
skilsmässa. Det är ungefär samma höga nivå som 1993. 
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In-och utvandrare 1940-1994 

9 Många nya svenskar 
Under 1994 är det omkring 36 000 utlänningar som får svenskt 
medborgarskap, vilket är 5 000 färre än förra aret men det näst 
högsta antalet någonsin. Som jämförelse var det under 1980-
talet omkring 20 000 utlänningar årligen som blev svenska 
medborgare. 

Under 1994 får 6 500 jugoslaver svenskt medborgarskap. 
Andra stora grupper som får svenskt medborgarskap är 4 500 
iranier, 3 000 finländare och 2 800 turkar. 

För att bli svensk medborgare genom naturalisering (ansö
kan eller anmälan) krävs i princip att man har fyllt 18 år och bott 
i Sverige i fem år (flyktingar fyra år, nordiska medborgare två 
år). Barn under 18 år blir i regel svensk medborgare samtidigt 
som föräldrarna. 

10 Länen 

Storstadslänen ökar mest 
Precis som 1993 är det bara Västernorrlands län som inte ökar 
sin folkmängd. Samtligalän har överskott i de utrikes flyttningar
na och sex län har födelseunderskott. Jämfört med 1993 har alla 
län lägre antal födda och döda. 

Det är storstadslänen som är vinnarna när det gäller folkök
ning, Malmöhus län ökar med 1,4 procent tätt följt av Göte
borgs och Bohus län, Hallands län, Stockholms län och Upp
sala län med vardera en ökning på 1,3 procent. 

Stockholms län ökar med 22 272 personer. Det är 5 882 
personer fler än under föregående år. Även i år har man ett 
överskott i de inrikes flyttningarna d v s . det flyttar in fler 
människor till Stockholms län från övriga Sverige än det flyttar 
ut. Länet tar även i år emot en stor del av inflyttningarna från 
utlandet. Överskottet i de utrikes flyttningarna är 3 909 perso
ner. Födelseöverskottet är 9 192 personer, vilket är ungefär 
samma som 1993. 

Malmöhus län ökar med 11 293 personer under 1994. Det 
är en större ökning än 1993. Malmöhus län har varje år sedan 
början av 1980-talet haft fler inrikes inflyttare än inrikes 
utfly ttare och detta förhållande håller även i år. Överskottet blir 
7 387 personer. Det är en fördubbling jämfört med 1993. 
Födelseöverskottet för länet är 1 458 personer. 

Folkmängden i Göteborgs och Bohus län har ökat med 
10 156 personer under 1994. Länet fortsätteräven i år att ha ett 
inrikes flyttningsöverskott. Överskottet är 5 115 personer 

vilket är en fördubbling sedan 1993. 1 ode Iseö verskol le l är 
2 663 personer. 

Utanför storstadsområdena har Östergötlands och Älvsborgs 
län ökat mest med 4 391 respektive 2 330 personer, följda av-
Jönköpings län med 1 622 och Västerbottens lim med 1 604 
personer. 

Skogslänen (Norrland, Kopparbergs län och Värm lands 
län) har en folkökning pa 3 124 personer. Det iir 1 185 personer 
färre an under 1993. De inrikes flyttningania bidrar fortfarande 
med ett underskott medan det blir ett stort överskott för utrikes 
flyttningar. Precis som 1993 har man i skogslänen i ar ett 
födelseöverskott. 

11 Kommunerna 
Stockholm ökar mest 
Av landets 286 kommuner far 62 procent folkökning under 
1994. Det är samma andel som 1993. 

De kommuner som ökar mest är Stockholm,Göteborg och 
Malmö tillsammans med universitetsortenia. Största folkök
ningen har, för fjärde året i rad. Stockholm med 10 673 
personer. Folkökningen i Stockholm iir 2 295 personer större 
än under 1993. Göteborg ökar med 7 240 personer vilket är en 
dubbelt så stor ökning som aret innan. Malmö ökar med 5 26S 
personer. 

Andra kommuner som ökar mycket under aret iir l ippsala 
med 3 180, Norrköping med 2 212 personer och Umeå med 
2 059 personer. Linköping, Nacka, Lund och Helsingborg ökar 
alla med mer än 1 500 personer. 

I procent är det Vaxholm som, för andra aret, ökar sin 
folkmängd mest med 8,2 procent. Därefter följer Landskrona 
med en ökning på 3, 8 procent. Högsby ökar med 3.3 procent, 
Värmdö med 3,0 och Nacka med 2,7 procent. 

Av Norrlands 54 kommuner har 21 kommuner folkökning 
under 1994. Under 1993 ökade befolkningen i 27 norrlands
kommuner. 

Sandviken minskar under det gångna aret med 416 perso
ner, vilket är mest av alla kommuner. Hagfors minskar med 
325 personer. Kramfors och Oxelösund minskar bada med 295 
personer. Tingsryd, Hallstahammar, Salem och Smedjebacken 
minskar alla med mer än 200 personer. 

Procentuellt minskar Dorotea mest med 4,2 procent, följd 
av Âsele med 2,9. Oxelösund minskar med 2,4 procent. Karls
borg med 2,3 procent. 

Under året har flyktingar med uppehållstillstånd ibland 
tvingats bo kvar pa förläggningania i väntan pa kommun
placering. Det gör att statistiken, för kommuner med flykting
förläggningar, ger en skev bild av bade befolkningsutvecklingen 
och flyttströmmarna till och frän kommunen. 

Stockholm har vid årsskiftet 703 627 invånare. Gineborg 
444 553 och Malmö 242 706. Pa fjärde plats kommer Uppsala 
med 181 191 invånare, följd av Linköping med 130489 invån
are. Norrköping har 123 240 invånare, Västeras 122 998 och 
Örebro 118 606 invånare. 

Sveriges minsta kommun är Bjurholm i Västerbotten ined 
2 832 invånare. 

12 Två nya kommuner 
Den 1 januari 1995 bildades tva nya kommuner. I )et är Bolle
bygd som nybildades ur Borås samt Lekeberg ur Örebro 
Bollebygds folkmängd iir 8 038 och I .ekebergs 7 103 personer 
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Definitioner, framställningssätt och kvalitet 

1 Registret över totalbefolkningen (RTB) 
1 sam band med att länsstyrelsernas folkbokföring lades om till 
ADB 1967 sammanställde SCB ett register över totalbefolk
ningen ( RTB ) Registret är en kopia av länsskattemyndigheter-
nas personregister, RTB förny as succesi vt med inkomna föränd
ring srapporter (aviseringar) som t ex födelser, dödsfall och 
flyttningar, i form av magnetband från länsskattemyndigheter
na. Länsskattemyndigheterna aviserades fram till den 1 juli 
1991 ursprungligen av pastorsämbetena (i Stockholm och 
Göteborg av lokal skattemyndighet). Från den 1 juli 1991 sker 
den ursprung liga aviseringen av de lokala skattekontoren. Från 
RTB kan tabeller framställas med t ex folkmängden fördelad 
eller kön, aider och civilstånd för godtyckligt avgränsade 
områden från fastighetsnivå och uppåt. All befolkningsstati
stik från SCB baseras fr o m årsskiftet 1973/74 på RTB. 

2 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena 31 december 1994 
enligt den indelning i administrativa områden som gäller från 
den 1 januari 1995. Ide tabeller som innehåller uppgifter även 
för andra är än 1994 harhänsyn endast tagits till indelningsänd
ringar som inneburit att minst hela församlingar överförts eller 
sammanslagits. Befolkningsförändringarna under 1994 redo
visas enligt den regionala indelningen den 1 januari 1994. 

De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt 
och att fä statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett 
statistikband framställs ur RTB vecka 04 året efter redovis
ningsaret. Vid länsskattemyndighetema sker uppdateringar av 
personregister en gäng per vecka. Den uppdatering som görs i 
vecka 04 inväntas. Statistikbandet uppdateras under veckorna 
01 -04 endast med de aviseringar som avser händelser under 
redovisningsaret. Födelser, dödsfall och civilståndsändringar 
som rapporteras under veckorna 01 -04 1995 och avser händel
ser under 1994 ingår i uppdateringen, medan de händelser som 
avser 1995 sorleras bort. I a viseringarna om flyttningar saknas 
uppgift om tidpunkten för flytten. Registreringsveckan vid 
länsskattemyndigheten definieras därför som tlytmingstidpunkt. 
Motsvarande gäller även för byten av medborgarskap. På 
statistikbandet har därför hänsyn endast tagits till de flyttningar 
och byten av medborgarskap som registrerats senast vid läns
skattemyndigheternas sista uppdatering vecka 51 år 1994. 
liltersom uppgift om den exakta flyttningstidpunkten saknas 
redovisar folkmängdsstatistiken inte exakt den foikbokförda 
befolkningen vid årsskiftet. Den differens som finns ärmycket 
liten. SCB producerar även statistik över befolkningsföränd
ringar som kommer in t o m vecka 13 är 1995 för hela riket och 
länen. Därför är de förändringsuppgifter som här ges för riket 
och länen preliminära. Avvikelserna blir dock små. Flyttnings-
statistiken Överensstämmer helt, medan ungefär 0,1 procent av 
aviseringarna om födelser respektive dödsfall saknas i de nu 
publicerade siffronia. 

3 Folkbokföringens huvudregler och de viktigaste 
undantagen 
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 principen 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 och svensk betjäning. Perso
nerna 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. I de fall det vid utflyttningen är oklart om 
vistelsen utomlands kommer att vara mer eller mindre än ett är 
kan man vara folkbokförd i Sverige upp till ett år efter utflytt
ningen. Man blir då folkbokförd under rubriken "på försam
lingen skrivna" eller på en fastighet där man fortfarande 
disponerar bostad. 

3.2 Personer som bor i Sverige men som inte är folkbokförda 
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 folkbokförda. 
Normalt tar det cirka fyra månader att få ev tillstånd. Utländska 
medborgare som tillhör utländsk beskickning eller konsulat 
eller dess betjäning folkbokförs inte i Sverige. 

Ingen av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstalisli-
kcn. 
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3.3 Personer folkbokförda pä 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 varafolkbokförd 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 ålderdomshem kan 
vara folkbokförda antingen i hemförsamlingen, på den gamla 
hemfastigheten eller under rubriken "påförsamlingen skrivna" 
eller i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på sjukhus eller 
kriminalvårdsanstalt skall inte medföra ändring av folkbokför
ingen. 

4 Tabellerna 
De fram till och med 1990 utgivna böckerna 
Befolkningsförändringar del 1 (SOS) och Folkmängd del 1-2 
(SOS) har från och med 1991 slagits ihop till en bok. Den 
tabellnumrering som gällde i de gamla böckerna har då ändrats. 
Från Befolkningsförändringar del 1 har tabell 12, befolknings
förändringar för A-regioner, utgått. Nedan följer en tablå som 
visar de gamla tabellemas motsvarighet i den nya boken. 

I tabellerna definieras folkökningen som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets slut och arets början. Folkökningen 
överensstämmer därför inte helt med summan av 
födelseöverskottet, flyttningsöverskottet och överföringarna 
frän och till obefintlighetsregistret. Detta beror pa att i 
folkmängdssiffrorna för arets slut har hänsyn tagits även till 
rapporter om t ex födelser och dödsfall som avsett 1993 eller 
tidigare medan förändringarna uteslutande avser händelsearei 
1994. Folkökningssiffrorna inkluderar även eventuella regie 
ringar av församlingsgränserna. 

Tabellerna är uppdelade i fyra kapitel där det första 
kapitlet innehåller rikstabeller. Kapitel 2 innehåller tabeller 
med uppgifter om län, kommuner och församlingar. I kapitel 3 
redovisas storstadsområdena och i kapitel 4 landsting och 
landskap. I tabell 1.1 redovisas folkmängden i olika 
åldersklasser och efter kön i hela riket. I kapitel 1 finns också 
fyra förändringstabeller för hela riket. Dessa tabeller är tänkta 
att användas som bakgrundsmaterial vid bedömning av de 
regionala förändringar som redovisas i andra kapitel. I tabell 
1.2 ingår överföringar frän och till obefintlighetsregistret i de 
utrikes flyttningarna. Aldersbegreppet i tabell 1.3 avser upp
nådd ålder vid tidpunkten för nedkomsten. Tabell 1.4 redovisar 
uppnådd ålder vid tidpunkten för dödsfallet. I tabell 1.5 ges de 
fly itändes ålder vid 1994 ars slut, dvs efter födelseår. 

Tabell 2.1 redovisar bade folkmängden i de geografiska 
församlingarna fördelad pä kön den 31 december 1994 och 
befolkningsförändringarna under 1994. De personer som är 
folkbokförda i icke-territoriella församlingar redovisas i den 
geografiska församlingen. Med flyttningar avses i 
församlingsuppgifterna flyttningar över församlingsgrän.s. 
Flyttningsuppgifterna för övriga områden är flyttningar över 
respektive områdesgräns. Antalet utflyttade från till exempel 
en kommun överensstämmer alltså inte med summan av de 
utflyttade från kommunens församlingar, eftersom många en
dast flyttar mellan församlingar inom kommunen. 

I tabell 2.2 ges länens folkmängd vid arets början och slut 
samt medelfolkmängden 1994. Medelfolkmängden har beräk
nats som summan av folkmängden vid arets början och slut 
dividerad med tva. 

5 Annan befolkningsstatistik 
Utförlig inrikes och utrikes flyttningsstatistik publiceras i 
Befolkningsstatistik del 2 (SOS). I Befolkningsstatistik del 3 
(SOS) publiceras folkmängd efter kön, ålder, civilstand och 
medborgarskap för kommuner, A-regioner, län och hela riket. 
Ändringskomponenterna (födda, döda, flyttare etc) för hela 
riket och länen redovisas utförligt i Befolkningsstatistik del 4 
(SOS). I Statistiska meddelanden (SM) har preliminära 
folkmängdsuppgifter lämnats för län och kommuner i Be 12 
SM 9401. 

Förutom de tabeller som publiceras i SOS-senen tas ett 
stort antal tabeller fram som i form av ratabeller sänds till 
länsstyrelser, landsting och kommuner. Denna produktion sker 
i DEMOPAK-systemet (folkmängd) och i A VIPAK-systeniet 
(förändringsstatistik). Löpande under aret redovisas bade folk
mängd och befolkningsförändringar kvartalsvis. Bade 
DEMOPAK och AVIPAK presenteras utförligt i SCBs kind-
bok STATISTIKPAKFTKN. De flesta tabeller finns ullgäng
liga vid SCB i Örebro hos programmet för befolkningsstatistik. 
länsstyrelsernas regionalekonomiska enheter, landstingens 
planeringsavdelningar och hos kommunerna. 
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6 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-aringarna i folkmängdsstatistiken. Övertäckningen 
med anledning av ej rapporterade dödsfall är ännu något lägre 
i de olika åldersklasserna. 

Invandring ger upphov till undertäckning beroende på den 
relativt langa tiden mellan invandringen och registreringstid
punkten. För de invandrare som fick sina beslut om uppehålls
tillstånd under 1986 var mediantiden från det att ansökan 
registrerats fram till folkbokföringen 21 veckor. Därtill kom
mer polisens handläggningstid, om vars längd vi inte har någon 
uppgift. Uppgift om tidsskillnaden mellan invandring och 
registreringstidpunkt för nordiska invandrare saknas men den 
är kortare eftersom nordbor kan bosätta sig i Sverige utan 
uppehållstillstånd. Många flyktingar som fått uppehållstill
stånd tvingas bo kvar på förläggningarna. I väntan på kommun
placering folkbokförs de då på förläggningen. Det gör att 
statistiken, för kommuner med flyktingförläggningar, ger en 
skev bildav både befolkningsutvecklingen och flyttströmmarna 
till och frän kommunen. 

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 delpopulationen 
utländska medborgare var övertäckningen 1,0 procent för 
nordiska medborgare och 2,8 procent för övriga medborgar
skap ullsammans. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar, 
röstkort m m kontrolleras adressuppgifterna på de försändelser 
som varit obeställbara. Avsikten är att kontrollera att flyttning 
anmäls i rätt tid och därmed att den registrerade bosättningen 
- folkbokföring pa viss ort och fastighet - överensstämmer med 
den faktiska bosättningen. I samband med utsändningen av 
blanketter till folk- och bostadsräkningarna 1975, 1980 och 
1985 kontrol le rade s också adressuppg if terna och stati stik fram-
ställdes (Hor åtgärder som vidtagits för att rätta felen i folkbok
föringen. 

lin närmare redogörelse för resultaten av folkbokförings
kontrollen i folk och bostadsräkningarna till och med 1985 
finns bl a i Folkmängd 31 dec 1988, del 1-2 (SOS). I FoB 90 
liar inte någon kontroll av folkbokföringen, liknande den i 
tidigare folk- och bostadsräkningar, gjorts. 

Omläggningen ax folkbokföringen den I juli 1991 
Som tidigare påpekats övertog de lokala skattekontoren den 1 
juli 1991 ansvaret Iran pastorsämbetena för folkbokföringen 
pa lokal nivå. Samtidigt med omorganisationen ersattes det 
gamla regelverket med en ny lagtext. Reglerna är ungefär 
desamma som gällde tidigare. Fn nyhet är emellertid att perso
ner som iir over 17 ar och går pa poslgymnasia! utbildning ska 
vara folkbokförda där de bor. Tidigare var det vanligt att dessa 
studerande var folkbokförda i föräldrahemmet. Kommuner 

med universitet och högskolor har under de senaste aren därför 
fått en registrerad inflyttning som är större än den verkliga. 
Folkökningen som redovisas för dessa kommuner är därför 
delvis en effekt av den nya folkbokföringslagen. Mer om om
läggningen redovisas i Befolkningsstatistik del 1 (SOS), 1991. 

7 Bilagor 
Omfattning av landskap 
I bilaga 1 redovisas omfattningen av landskap med de län och 
kommuner samt delar därav som ingår enligt indelningen 1 
januari 1995. Landskapsgränsernas exakta läge framgår av 
Röda kartan (översiktskartan i skala 1:250 000) enligt utgiv
ning av Statens lantmäteriverk. 

I de fall församlingar är belägna i två landskap redovisas i 
statistiken folkmängd för hela församlingen endast på det 
landskap där de flesta församlingsinnevånarna bor. 

Indelningsändringar 2 januari 1994-1 januari 1995 
Bilaga 2 är indelad i tre avdelningar: 
A Ändringar i kommun- eller församlingsindelningen 
B Överföring av mindre områden över läns- eller kom

mungräns 
C Överföring av mindre områden mellan församlingar i 

samma kommun 

I avdelning A redovisas de församlingar som upphört och i 
vilka församlingar de har uppgått. Från och med 1983 års 
Folkmängdspublikation del 1-2 redovisas i avdelning B och C 
enbart de bebodda områden som överförts över läns- eller 
kommungräns respektive mellan församlingar i samma kom
mun. 

En fullständig förteckning över alla områden (bebodda 
och obebodda) som överförts enligt avdelning B och C ovan 
finns utgiven av SCB, Programmet för regional planering och 
naturresurshushållning, 115 81 Stockholm. Förteckningen 
benämns "INDELNINGSÄNDRINGAR Grupplista 1994:13". 

8 Tidigare publicerad statistik 
Folkmängd 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommu
ner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges offici
ella 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 aren 1865, 1875 och 
1885 i 1890 års publikation. För åren 1886-1910 meddelas i 
nämnda serie årliga uppgifter varvid dock (utom för 
folkräkningsären 1890,1900 och 1910) församlingarna i de lä 
städer, som då var delade på församlingar, inte särskiljes. Det 
gälleräven förett parav de äldre åren, nämligen 1868 och 1883. 

För samdiga städer finns dock ärliga uppgifter för aren 
1861-1910 och för samtliga köpingar för aren 1869-1910 i 
båda fallen utan församlingsuppdelning. 

För perioden 1910-1961 finns ärliga uppgifter i publika
tionen Folkmängden inom administrativa områden den 31 
december (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). Mellanåren 1967 och 1990 
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ingår uppgifterna i publikationen Folkmängd del 1 (SOS). Från 
och med 1991 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 lödda 
och döda, frän och med 1891 kompletterade med uppgifter om 
utrikes flyttning och frän och med 1901 även med uppgi 1 ter om 
inrikes flyttning. 

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och 
inga andra kommunuppgifter än för städerna. De publicerades 
i publikationen Befolkningsrörelsen (SOS) och avsäg 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), lör 
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 1972 har 
uppgifterna sammanförts i Befolk-ningsförändringar del 1 
(SOS). Dessa uppgifter baseras på de summariskafolkmängds-
redogörelserna. Från och med 1973 grundas uppgifterna i 
Befolkningsförändringar del 1 (SOS) pa aviseringar till RTB. 
Sedan 1991 publiceras uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1 
(SOS). 
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Tabell 1.1 

Folkmängd efter kön, ålder (i ettårsklasser och femårsklasser) i hela riket, 

31 december 1994 

Population by sex, age (in one -year groups and five—year groups) in the whole country. 

Dec. 31 1994 
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Tabell 1.2 
Befolkningsförändringar i sammandrag 1985-1994 
Summary of vital events 1985-1994 

1) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 
2) 1994 års siffror är preliminära. 

Tabell 1.3 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och dödföddkvot 1985-1994 
Age-specific fertility rates and still birth rates 1985-1994 

1 ) Beräknat antal barn som 1 000 kvinnor får under sin reproduktionsperiod enligt aktuell fruktsamhet och under förutsättning 
att ingen dödlighet förekommer t o m 49 år. 
2) Dödfödda på 1 000 födda (levande och dödfödda). 
3) 1994 års siffror är preliminära. 
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Tabell 1.4 
Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1985-1994 
Death rates by sex and age 1985-1994 

1 ) 1994 ars siffror är preliminära. 
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Tabell 1.5 
Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1985-1994 
Infant mortality rates 1985-1994 

1 ) Född och död under samma kalenderdygn. 
2) 28 dagar. 
3) Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan. 
4) 1994 års siffror är preliminära. 
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Tabell 2.1 

Folkmängd i riket, län, kommuner och församlingar 31 december 1992, 1993 
och 1994 enligt indelningen 1 januari 1995 

Population of the whole country, counties, municipalities and parishes on Dec. 31. 

1992. 1993. 1994 according to the administrative subdivisions of Jan. 1 1995 

* Se b i l a g a Z avdelning B 
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Tabell 2.1 

Befolkningsförändringar i län, kommuner och församlingar 1994 

Vital statistics by county, commune and parish 1994 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



22 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFORINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



24 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



26 SCB Befolkningsstatistik del 1. 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLÏTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 
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+ Se b i l a g a 2 avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



30 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se b i l a g a 2 avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFORINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 



32 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR SVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 
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+ Se b i laga Z avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



36 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 37 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



38 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se b i l a g a Z avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



40 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

x Se b i l a g a Z avdelning C 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



42 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGÅR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 



44 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se b i laga 2 avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



46 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



48 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 49 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



50 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOU SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



52 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



54 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1. 1994 55 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



56 SCB Befolkningsstatistik del 1. 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOI SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 



58 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



60 SCB Befolkningsstatistik del I, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



62 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se b i l aga 2 avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



64 SCB Befolkningsstatistik del J, 1994 

+ Se b i l a g a Z avdelning A 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 65 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN 06EFINTLIGREGISTRET 



66 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1. 1994 67 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



68 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID »HETS SÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR »VEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 



70 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 71 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



72 SCB Befolkningsstatistik del 1. 1994 

• Sa b i l a g a 2 avdelning A 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLVTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



74 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se bilaga 2 avdelning A 



SCB Befolkningsstatistik del 1. 1994 75 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VIO ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



76 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se bilaga 2 avdelning A 



SCB Befolkningsstatisnk del 1, 1994 77 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VIO SRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



78 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se b i l a g a 2 avdelning A 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 79 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



80 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 81 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



82 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

• Se b i l aga 2 avdelning B 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 83 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



84 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

• Se b i l aga 2 avdelning B 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 85 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN 08EFINTLIGREGISTRET 



86 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 87 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOH SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFORINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 



88 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 89 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



90 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 91 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



92 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 93 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



94 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 95 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



96 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 97 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



98 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

* Se bi laga Z avdelning B 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 99 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



100 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se bilaga 2 avdelning A * Se bilaga 2 avdelning B 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 101 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



102 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se bilaga 2 avdelning A x Se bilaga 2 avdelning C 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 103 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ÅRETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



104 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se bilaga 2 avdelning A 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 105 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



106 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 107 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



108 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

+ Se bi laga 2 avdelning A 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 109 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÅR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRAN OBEFINTLIGREGISTRET 



110 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 111 

ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VID ARETS BÖRJAN OCH ÅRETS SLUT 
I UTRIKESFLYTTNINGAR INGÄR ÄVEN ÖVERFÖRINGAR TILL OCH FRÄN OBEFINTLIGREGISTRET 



112 SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 

x Se bi laga 2 avdelning C 



SCB Befolkningsstatistik del 1, 1994 113 
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x Se bilaga 2 avdelning C 
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ANMÄRKNING: FOLKÖKNING DEFINIERAS SOM SKILLNADEN MELLAN FOLKMÄNGDEN VIO ARETS BÖRJAN OCH ARETS SLUT 
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Tabell 2.2 

Länens folkmängd 31 december 1993 och 1994 samt medelfolkmängd 1994 enligt 
indelningen 1 januari 1995 
Population of counties on Dec. 31 1993 and 1994 and mean population 1994, according to 
the administrative subdivisions of Jan. 1. 1995 
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Tabell 2.3 

Befolkningsförändringar länsvis 1994 
Vital statistics by county 1994 
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Tabell 2.4 

Befolkningsförändringar per 1000 av medelfolkmängden länsvis 1994 
Vital statistics per 1000 of mean population by county 1994 

Födelseöverskott Flyttningsöverskott 
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Tabell 2.5 
Översikt av befolkningsförändringar länsvis 1992-1994 
Summary of vital statistics by county 1992-1994 

1) Inklusive från och till obefintligregistret. 
2) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. 
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Tabell 2.6 

Folkmängd i kommuner där personer kan vara folkbokförda i icke territoriella 
församlingar, kommunvis och församlingsvis, 31 december 1994 enligt 
indelningen 1 januari 1995 

Population of municipalities where persons can be registered in non—territorial parishes, by 
municipality and parish on Dec. 31, 1994 according to the administr. subdivisions of Jan. 1, 1995 
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Tabell 2.7 

Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 31 december 1994 
enligt indelningen 1 januari 1995 
Municipalities by size of population on Dec. 31, 1994 according to the administrative 
subdivisions of Jan. 1.1995 
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Tabell 2.8 

Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder kommunvis 1994 
Live and still births by sex and age of mother by commune 1994 
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Tabell 2.9 

Döda efter kön, ålder och civilstånd, kommunvis 1994 
Deaths by sex. age and marital status by commune 1994 
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Tabell 2.10 

Flyttningar kommunvis efter kön och ålder 1994 
Migration by sex and age 1994 
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Tabell 3.1 

Storstadsområdenas folkmängd 31 december 1993 och 1994 enligt 
indelningen 1 januari 1995 
Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 1993 and 1994 
according to the administrative subdivisions of Jan. 1, 1995 
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Tabell 3.2 

Befolkningsförändringar i storstadsområdena 1994 
Vital statistics in the metropolitan areas 1994 
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Tabell 3.3 

Befolkningsförändringar per 1000 av medelfolkmängden i storstadsområdena 1994 
Vital statistics per 1000 of mean population in the metropolitan areas 1994 
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Tabell 3.4 
Översikt av befolkningsförändringar i storstadsområdena 1981-1994 
Summary of vital statistics in the metropolitan areas 1981-1994 

1 ) Inklusive från och till obefintligregistret. 
2) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. 
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Tabell 4.1 

Landstingens folkmängd 31 december 1994 och 1993 
Population of county council districts on Dec. 31, 1994 and 1993 



SCB Befolkningsstatistik del 1,1994 179 

Tabell 4.2 

Landskapens folkmängd 31 december 1993 och 1994 
Population of provinces on Dec. 31. 1993 and 1994 
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Landskapens omfattning 

Landskap 

Götaland 

Skåne 

Blekinge 

Halland 

Småland 

Öland 

Gotland 

Östergötland 

Västergötland 

Dalsland 

Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indelningen 
1 januari 1995 

Kristianstads län del: Hela länet utom Båstad del (Östra Kamps förs) 
Malmöhus län: Hela länet 

Blekinge län: Hela länet utom Karlskrona del (del av Sillhövda förs) 

Kristianstads län del: Båstad del (Östra Kamps förs) 
Hallands /andel: Hela länet utom Falkenberg del (Älvsereds förs), Hylte 
del (Femsjö, Färgaryds, Jälluntofta, Långaryds, Södra Unnaryds förs 
och del av Torups förs) och Varberg del (Grimmareds, Gunnarsjö, Karl 
Gustavs och Kungsäters förs) 
Göteborgs och Bohus län del: Mölndal del (Lindome förs) 

Östergötlands län del: Valdemarsvik del (Tryserums och Östra Eds 
förs) och Åtvidaberg del (Hannäs förs och större delen av Gärdserums 
förs) 
Jönköpings län: Hela länet 
Kronobergs län: Hela länet 
Kalmar län del: Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, 
Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik 
Blekinge län del: Karlskrona del (del av Sillhövda förs) 
Hallands län del; Hylte del (Femsjö, Färgaryds, Jälluntofta, Långaryds, 
Södra Unnaryds förs och del av Torups förs) 

Kalmar län del: Borgholm och Mörbylånga 

Gotlands län: Hela länet 

Östergötlands län del: Hela länet utom Norrköping del (Kvarsebo förs), 
Valdermarsvik del (Tryserums och Östra Eds förs), Åtvidaberg del 
(Hannäs förs och större delen av Gärdserums förs) och Finspång del (del 
av Regna förs) 
Örebro län del: Askersund del (del av Hammars förs) 

Hallands län del: Falkenberg del (Älvsereds förs) och Varberg del 
(Grimmareds, Gunnarsjö, Karl Gustavs och Kungsäters förs) 
Göteborgs och Bohus län del: Göteborg del (samtliga förs utom Backa, 
Bäckebol, Brunnsbo, Rödbo, Säve och Torslanda förs samt del av 
Brämaregårdens, del av Biskopsgårdens, större delen av Björlanda och 
del av Lundby förs), Härryda, Mölndal del (Kållereds, Fässbergs och 
Stensjöns förs) och Partille 
Älvsborgs län del: Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Lilla 
Edet del (samtliga förs utom Hjärtums och Västerlanda förs), Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda,Vänersborg 
del (samtliga förs utom Brålanda, Frändefors, Gestads, Sundals-Ryrs 
förs och del av Vänersborg förs) och Ale del (samtl förs utom del av 
Nödinge förs) 
Skaraborgs län del: Hela länet utom Gullspång del (Södra Råda förs) 
Örebro län del: Laxå del (Finnerödja och Tiveds förs) 

Göteborgs och Bohus län del: Munkedal del (Valbo-Ryrs förs) 
Värmlands län del: Säffle del (Dalboredden, del av Svanskogs förs) och 
Årjäng del (del av Silleruds förs) 
Älvsborgs län del: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Väners
borg del (Brålanda, Frändefors, Gestads, Sundals-Ryrs förs och del av 
Vänersborg förs) och Åmål 
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Landskap 

Bohuslän 

Svealand 

Södermanland 

Uppland 

Västmanland 

Närke 

Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indelningen 
1 januari 1995 

Göteborgs och Bohus län del: Göteborg del (del av Brämaregårdens, 
del av Biskopsgårdens, större delen av Björlanda och del av Lundby 
förs samt Backa, Bäckebol, Brunnsbo, Rödbo, Säve och Torslanda 
förs), Kungälv, Lysekil, Munkedal del (samtliga förs utom Valbo-Ryrs 
förs), Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Udde
valla och Öckerö 
Älvsborgs län del: Lilla Edet del (Hjärtums och Västerlanda förs) och 
Ale del (del av Nödinge förs) 

Stockholms län del: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka del (Nacka 
och Saltsjöbadens förs), Nynäshamn, Stockholm del (Brännkyrka, 
Enskede, Farsta, Hägerstens, Högalids, Katarina, Maria Magdalena, 
Skarpnäcks, Skärholmens, Sofia och Vantörs förs) Salem, Södertälje, 
Tyresö och VärmdÖ del (Nämdö förs) 
Södermanlands län: Hela länet utom Strängnäs del (del av Aspö) 
Östergötlands län del: Norrköping del (Kvarsebo förs) 
Västmanlands län del: Kungsör del (Kung Karls och Torpa förs) 

Stockholms län del: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka del 
(Boo förs), Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm del (Adolf 
Fredriks, Bromma, Engelbrekts, Essinge, Gustav Vasa, Hedvig 
Eleonora, Hässelby, Jakobs, Johannes, Kista, Klara, Kungsholms, 
Matteus, Oskars, Sankt Görans, Spånga, Storkyrkoförs, Vällingby och 
Västerleds förs), Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö del (samtliga förs utom Nämdö förs) 
samt Österåker 
Uppsala län: Hela länet utom Tierp del (del av Söderfors förs) 
Gävleborgs län del: Gävle del (del av Hedesunda förs) 
Södermanlands län del: Strängnäs del (del av Aspö) 
Västmanlands län del: Heby del (samtliga förs utom del av Enåkers förs 
och utom fyra delar av Nora förs) och Sala del (Norrby och Tärna förs) 

Örebro län del: Hällefors, Lindesberg del (samtliga förs utom del av 
Ramsbergs förs och del av Fellingsbro förs), Ljusnarsberg, Nora och 
Örebro del (Ervalla förs, del av Kils förs och del av Tysslinge förs) 
Kopparbergs län del: Ludvika del (del av Grängesbergs förs) 
Västmanlands län del: Arboga del (samtliga förs utom Götlunda förs), 
Fagersta del (samtliga förs utom del av Västanfors förs), Hallstahammar, 
Kungsör del (Björskogs och Kungs-Barkarö förs), Köping, Norberg, 
Sala del (samtliga förs utom Norrby och Tärna förs), Skinnskatteberg, 
Surahammar, Västerås och Heby del (del av Enåkers förs) 

Örebro län del: Askersund del (samtliga förs utom del av Hammars 
förs), Degerfors del (del av Nysunds förs och del av Degerfors förs), 
Hallsberg, Kumla, Laxå del (Ramundeboda och Skagershults förs), 
Lekeberg och Örebro del (samtliga förs utom Ervalla förs, del av 
Tysslinge och del av Kils förs), Karlskoga del (del av Karlskoga förs), 
Lindesberg del (del av Fellingsbro förs) 
Västmanlands län del: Arboga del (Götlunda förs) 
Östergötlands län del: Finspång del (del av Regna förs) 
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Landskap 

Värmland 

Dalarna 

Norrland 

Gästrikland 

I lälsingland 

Härjedalen 

Jämtland 

Medelpad 

Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indelningen 
1 januari 1995 

Skaraborgs län del: Gullspång del (Södra Råda förs) 
Värmlands län: Hela länet utom Säffle del (Dalboredden, del av 
Svanskogs förs), Filipstad del (del av Rämmens förs) och Årjäng del 
(del av Silleruds förs) 
Örebro län del: Degerfors del (större delen av Degerfors förs och del 
av Nysunds förs) och Karlskoga del (del av Karlskoga förs) 

Jämtlands län del: Härjedalen del (del av Lillhärdals förs) 
Värmlands län del: Filipstad del (del av Rämmens förs) 
Kopparbergs län: Hela länet utom Ludvika del (del av Grängesbergs 
förs), Älvdalen del (del av Älvdalens förs och del av Idre förs) 
Örebro län del: Lindesberg del (del av Ramsbergs förs) 
Gävleborgs län del: Ljusdal del (Hamra förs) och Hofors del (del av 
Torsåkers förs) 
Västmanlands län del: Fagersta del (del av Västanfors förs) 

Gävleborgs län del: Gävle del (samtliga förs utom del av Hedesunda 
förs), Ockelbo del (Ockelbo och Åmots förs), Sandviken och Hofors 
del (samtliga förs utom del av Torsåkers förs) 
Uppsala län del: Tierp del (del av Söderfors förs) 
Västmanlands län del: Heby del (fyra delar av Nora förs) 

Gävleborgs län del: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal del (samtliga förs 
utom Hamra förs), Nordanstig, Ockelbo del (Lingbo förs), Ovanåker 
och Söderhamn 
Västernorrlands län del: Sundsvall del (del av Attmars förs) 
Jämtlands län del: Härjedalen del (Ytterhogdals och Ängersjö förs) 

Jämtlands län del: Berg del (större delen av Storsjö förs, del av 
Klövsjö förs, del av Rätans förs och del av Åsarne förs), Härjedalen 
del (samtliga förs utom Ytterhogdals förs, Ängersjö förs, del av 
Lillhärdals förs och del av Vemdalens förs) 
Kopparbergs län del: Älvdalen del (del av Älvdalens förs och del av 
Idre förs) 

Jämtlands län del: Berg del (samtliga förs utom del av Storsjö förs, 
del av Rätans förs, del av Klövsjö förs och del av Åsarne förs), Bräcke, 
Krokom, Ragunda del (samtliga förs utom del av Ragunda förs, del 
av Fors förs och del av Borgvattnets förs), Strömsund del (samtliga 
förs utom Bodums förs, Fjällsjö förs, större delen av Tåsjö förs och del 
av S tröms förs), Åre, Östersund och Härjedalen del (del av Vemdalens 
förs) 
Västernorrlands län del: Ange del (del av Haverö förs) 
Västerbottens län del: Dorotea del (del av Risbäcks förs) 

Jämtlands län del: Ragunda del (del av Fors förs) 
Västernorrlands län del: Sundsvall del (samtliga förs utom del 
avAttmars förs), Timrå del (samtliga förs utom del av Ljustorps förs 
och del av Hässjö förs), Ange del (samtliga förs utom del av Haverö 
förs) och Härnösand del (del av Stigsjö förs) 
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Landskap 

Ångermanland 

Västerbotten 

Norrbotten 

Lappland 

Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indelningen 
1 januari 1995 

Västernorrlands län del: Härnösand del (samtliga förs utom del av 
Stigsjö förs), Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik och Timrå del (del av 
Ljustorps förs och del av Hässjö förs) 
Jämtlands län del: Strömsund del (Bodums förs, Fjällsjö förs, del av 
Ströms förs och större delen av Tåsjö förs), Ragunda del (del av 
Ragunda förs och del av Borgvattnets förs) 
Västerbottens län del: Bjurholm del (större delen av Bjurholms förs), 
Umeå del (del av Hörnefors förs), Dorotea del (del av Dorotea förs), 
Vännäs del (del av Vännäs förs) och Nordmaling del (Större delen av 
Nordmalings förs) 

Västerbottens län del: Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeä del 
(samtliga förs utom del av Hörnefors förs), Vindeln, Vännäs del 
(större delen av Vännäs förs), Lycksele del (tre delar av Örträsks förs), 
Nordmaling del (del av Nordmalings förs) och Bjurholm del (del av 
Bjurholms förs) 

Norrbottens län del: Boden del (samtliga förs utom del av Edefors 
förs), Haparanda, Kalix, Luleå, Pajala del (samtliga förs utom del av 
Junosuando förs), Piteå, Älvsbyn, Överkalix del (samtliga förs utom 
del av Överkalix förs), Övertorneå, Gällivare del (del av Hakkas förs) 
och Kiruna del (två delar av Vittangi förs) 

Västerbottens län del: Lycksele del (samtliga förs utom tre delar av 
Örträsks förs), Mala, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och 
Dorotea del (samtliga förs utom del av Dorotea förs och del av 
Risbäcks förs) 
Jämtlands län del: Strömsund del (mindre del av Tåsjö förs) 
Norrbottens län del: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare del (samtliga 
förs utom del av Hakkas förs), Jokkmokk, Kiruna del (samtliga förs 
utom två delar av Vittangi förs), Boden del (del av Edefors förs), 
Överkalix del (del av Överkalix förs), Pajala del (del av Junosuando 
förs) 

1 ) Landskapet Västerbotten har här fördelats i det egentliga Västerbotten och Norrbotten i enlighet med 
vedertaget bruk. 
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Indelningsändringar 2 januari 1994 -1 januari 1995 

Bilagan är delad i tre avdelningar: 

A Ändringar i kommun- eller församlingsindelningen 

B Överföringar av mindre områden över läns- eller kommungräns 

C Överföringar av mindre områden mellan församlingar inom samma kommun 

Avdelning A. Ändringar i kommun- eller församlingsindelningen 

Kommunindelning 
Från 1583 Borås kommun har 158317 Töllsjö och 158318 Bollebygds församlingar utbrutits 
och bildat 1535 Bollebygds kommun och 153501 Töllsjö samt 153502 Bollebygds försam
lingar. 

Från 1880 Örebro kommun har 188019 Hidinge, 188020 Knista, 188021 Kräcklinge, 188022 
Hackvad, 188023 Edsberg, 188024 Tångeråsa och 188025 Kvistbro församlingar utbrutits 
och bildat 1814 Lekebergs kommun och 181401 Hidinge, 181402 Knista, 181403 Kräcklinge, 
181404 Hackvad, 181405 Edsberg, 181406 Tångeråsa samt 181407 Kvistbro församlingar. 

Församlingsindelning 
Inom 0480 Nyköpings kommun har 048010 Stigtomta, 048012 Nykyrka och 048013 Barbo 
församlingar sammanslagits till en församling benämnd 048010 Stigtomta. 

Inom 0480 Nyköpings kommun har 048014 Råby-Rönö och 048016 Ripsa församlingar 
sammanslagits till en församling benämnd 048014 Råby-Ripsa. 

Inom 0480 Nyköpings kommun har 048011 Hälla, 048026 Husby-Oppunda och 048027 
Vrena församlingar sammanslagits till en församling benämnd 048027 Vrena. 

Inom 0482 Flens kommun har 048202 Hyltinge och 048203 Helgesta församlingar samman
slagits till en församling benämnd 048202 Helgesta-Hyltinge. 

Inom 0483 Katrineholms kommun har ur 048301 Katrineholms församling utbrutits en ny 
församling benämnd 048309 Nävertorp. 

Inom 0484 Eskilstuna kommun har 048404 Barva, 048405 Jäder, 048406 Kjula, 048407 
Hammarby, 048408 Sundby och 048409 Vallby församlingar sammanslagits till en ny 
församling benämnd 048421 Kafjärden. 

Inom 0581 Norrköpings kommun har ur 058104 Östra Eneby församling utbrutits en ny 
församling benämnd 058130 Svärtinge. 

Inom 0662 Gislaveds kommun har 066210 Burseryds och 066211 Sandviks församlingar 
sammanslagits till en församling benämnd 066210 Burseryd. 

Inom 0780 Växjö kommun har ur 078001 Växjö domkyrkoförsamling utbrutits en ny 
församling benämnd 078030 Teleborg. 

Inom 0780 Växjö kommun har ur 078028 Skogslyckans församling utbrutits en ny församling 
benämnd 078029 Växjö Maria. 

Inom 1264 Skurups kommun har 126401 Skurups och 126402 Hassle-Bösarps församlingar 
sammanslagits till en församling benämnd 126401 Skurup. 

Inom 1281 Lunds kommun har 128118 Gödelöv, 128119 Lyngby och 128120 Genarps 
församlingar sammanslagits till en församling benämnd 128120 Genarp. 
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Inom 1427 Sotenäs kommun har ur 142706 Tossene församling utbrutits en ny församling 
benämnd 142705 Hunneboslrand. 

Inom 1435 Tanums kommun har ur 143506 Kville församling utbrutits en ny församling 
benämnd 143507 Fjällbacka. 

Inom 1480 Göteborgs kommun har ur 148020 Backa församling utbrutits två nya 
församlingar benämnda 148039 Brunnsbo och 148040 Bäckebol. 

Inom 1480 Göteborgs kommun har ur 148024 Tynnereds församling utbrutits en ny 
församling benämnd 148041 Näset. 

Inom 1983 Köpings kommun har 198302 Himmeta församling namnändrats till 198302 
Himmeta-Bro. 

Inom 2080 Falu kommun har ur 208003 Stora Kopparbergs församling utbrutits en ny 
församling benämnd 208002 Grycksbo. 

Inom 2080 Falu kommun har 208008 Svärdsjö och 208009 Svartnäs församlingar 
sammanslagits till en församling benämnd 208008 Svärdsjö. 

Inom 2180 Gävle kommun har ur 218002 Gävle Staffans församling utbrutits en ny 
församling benämnd 208009 Bomhus. 

Avdelning B. Överföring av mindre områden över läns- eller kommungräns 

Inom Stockholms län har ett område med sex personer överförts från 0126 Huddinge 
kommun, 012601 Huddinge församling Ù110136 Haninge kommun, 013601 Österhaninge 
församling. 

Inom Stockholms län har ett område med 183 personer överförts från 0126 Huddinge 
kommun, 012602 Trångsunds församling till 0136 Haninge kommun, 013601 Österha
ninge församling. 

Inom Älvsborgs län har ett område med 10 personer överförts från 1552 Tranemo 
kommun, 155210 Ölsremma församling till 1584 Ulricehamns kommun, 158417 Gröna
högs församling. 

Inom Örebro län har ett område med fyra personer överförts från 1861 Hallsbergs 
kommun, 186102 Viby församling till 1881 Kumla kommun, 188102 Hardemo försam
ling. 

Inom Örebro län har ett område med 34 personer överförts från 1881 Kumla kommun, 
188102 Hardemo församling till 1861 Hallsbergs kommun, 186101 Hallsbergs försam
ling. 

Avdelning C. Överföring av mindre områden mellan församlingar inom 
samma kommun 

Inom 0685 Vetlanda kommun har ett område med 258 personer överförts från 068501 
Vetlanda församling till 068503 Bäckseda församling. 

Inom 1983 Köpings kommun har ett område med 241 personer överförts från 198304 
Kolsva församling till 198303 Himmeta-Bro församling. 

Inom 2305 Bräcke kommun har ett område med 23 personer överförts från 230506 
Revsunds församling till 230501 Bräcke församling. 

Inom 2584 Kiruna kommun har ett område med nio personer överförts från 258403 
Karesuando församling till 258402 Vittangi församling. 
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Avdelning C (forts). 

Inom 1983 Köpings kommun har ett område med 241 personer överförts från 198304 Kols va 
församling till 198303 Himmeta-Bro församling. 

Inom 2305 Bräcke kommun har ett område med 23 personer överförts från 230506 Revsunds 
församling till 230501 Bräcke församling. 

Inom 2584 Kiruna kommun har ett område med nio personer överförts från 258403 
Karesuando församling till 258402 Vittangi församling. 
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