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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 
1998 fördelad på kön för hela riket, län och kommuner samt hela befolkningen för 
storstadsområden, landstingsområden och landskap. Dessutom redovisas födelser, döds
fall och utrikes och inrikes flyttningar med fördelning efter hela riket, län. kommuner och 
storstadsområden. Den regionala indelningen för folkmängdsstatistiken avser 1 januari 
1999 medan den för befolkningsförändringarna avser 1 januari 1998. 

I Befolkningsstatistik 1998 del 3 (SOS) publiceras uppgifter om befolkningen fördelad 
efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap för hela riket, riksområden, län, storstads
områden, A-regioner och kommuner. För hela riket och länen finns även uppgifter om 
utrikes födda m. m. I Befolkningsstatistik 1998 del 4 (SOS) redovisas födda, döda, 
civilståndsändringar och medborgarskap för hela riket, län och riksområden. 

Statistiska centralbyrån i juli 1999 

SVANTE ÖBERG 

Anna Wilén 
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Introduction 

In Statistical Report Be 12 SM 9801 first estimates were given 
of the total population in the counties and municipalities of 
Sweden at the end of 1998. 

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

The base of the statistics is the TPR from January 31, 1999. 
During January the TPR is brought up to date with the births, 
deaths and changes of marital status which took place before the 
end of the year. Information concerning events, which have 
taken place in the new year, have not been introduced into the 
register. In this way correspondence is obtained between the 
population figures at the beginning of the year, the population 
changes during the year and the population figures at the end of 
the year. In the vital statistics tables the account is given 
according to the administrative subdivisions of Jan. 1, 1998 
whilst the population tables show the conditions on Dec. 31, 
1998 according to the subdivisions of Jan. 1, 1999. The popu
lation growth, which is shown in the tables, is defined as the 
difference between the population figures at the end of the year 
and the beginning of the year. The migration figures shown in 
the tables are migration across the borders of the areas 
concerned.The term migration was up to 1977 defined as a 
movement by a person over a parish border. From 1978 statis
tics include migration from one real estate to another. The time 
of migration is defined as the actual day of migration if it is 
reported to the Tax Authorities whithin one week after the 
migration. 

To be registered as an immigrant the actual stay in Sweden 
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 settle abroad for at least one year. 
Persons transferred from and to the "residence unknown" 
register are included in all tables. 

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

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

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

Previous publication 
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. Popula
tion Statistics). Data on population in municipalities and paris
hes are available for the years 1805, 1810, 1820, 1830, 1840, 
1850,1855,1860,1865, 1868, 1870, 1874,1875, 1877,1880, 
1883 and 1885. Since 1886 yearly figures are available. The 
figures for 1805-1840 are published in the 1880 issue and the 
figures for 1865, 1875 and 1885 in the 1890 issue. Yearly 
population data for towns and boroughs are available since 
1861 and 1869 respectively. 

The population of municipalities and parishes has been 
published yearly 1910-1961 within the series Official Statistics 
of Sweden under the title "Population in administrative districts 
December 31". Data for 1962-1966 have been published in the 
series Statistical Report. Data from 1967 to 1979 were publis-
hed in Population Dec 31.19XX. Part 1. From 1980 to 1990 the 
data were published in Part 1-2 and between J 991 and 1996 m 
Population Statistics (SOS) Part 1. Historical data on the 
population in the counties, municipalities and parishes are also 
to be found in Historical Statistics of Sweden. Part 1. Popula
tion. Second edition. 1720-1967. The population of 
municipalities and parishes 1950-1975 according to the 
subdivisions in municipalities of January 1,1976 are also found 
in Population Dec 31,1950-1975 by county, municipality and 
parish according to the subdivisions of Jan 1, 1976 (SOS). 

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 
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births, deaths and migration were only published for towns. 
These figures are to be found in Vital Statistics (SOS). 

Reports on population changes related to municipalities 
have previously been published for the years 1958-1961 within 
the publication "Population in administrative districts" belonging 
to the series Official Statistics of Sweden (SOS). Data for 
1962-1966 are published in the series "Statistical Reports" 
(SM), B 1963:16, B 1964:9, B 1965:5, B1966:5, B1967:7 
respectively. A report on population changes by parishes was 
given in Be 1967:7, and by co-operating municipalities in Be 
1967:12. From 1967 to 1990 data were published in "Popula
tion Changes" (SOS) Part 1 and between 1991 and 1996 in 
"Population Statistics" (SOS) Part 1. 
Migration statistics for the years 1991-1996 has been published 

in "Population Statistics" (SOS) Part 2. Between the years 
1967-1990 the reports had the title "Population Changes" 
(SOS)Part2 "Migration between communes" (1967-1972 the 
subheading was "Migration between co-operating communes"). 
During 1963-1966 reports of migration between co-operating 
communes have been published in the "Statistical Reports" 
series (SM B 1965:17, B 1966:13 and 18 and Be 1967:20). 

Reports on internal migration between co-operating 
communes by sex and age of in-migrants and out-migrants have 
previously been published for the years 1961-1966 in the 
"Statistical Reports"series (SM B 1965:9, 13 and 14, Be 
1966:12 and 18 and Be 1967:20). External migration has been 
published in "Internal and external migration 19xx" (Statistical 
Reports) during 1971-1990. 
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Årets resultat i sammandrag 

Liten folkökning 
Sveriges folkmängd uppgick till 8 854 322 personer vid års
skiftet 1998/99. Under år 1998 ökade folkmängden med 6 697 
personer vilket är 3 571 fler än 1997 men ändå en relativt liten 
ökning. Utmärkande för 1998 var lågt barnafödande och stor 
inflyttning till storstäderna. 

Lägsta fruktsamheten någonsin 
Också under 1998 fortsatte antalet födda att sjunka och för 
andra året i rad fick vi ett födelseunderskott, dvs. det var fler 
som avled under året än som föddes. 

Antalet födda har minskat årligen sedan början av 1990-
talet. Under 1998 föddes 89 028 barn, vilket kan jämföras med 
över 120 000 årligen under åren 1990-92. Nedgången matta
des dock av under 1998 och under andra halvåret föddes något 
fler barn än under motsvarande period 1997. 

I fem av landets 21 län var antalet födda något högre under 
1998 jämfört med 1997. Det gällde tor Stockholms län, 
Jönköpings, Kalmar, Blekinge och Värmlands län, medan 
övriga län hade ett oförändrat eller ett lägre antal födda än 
under 1997. 

Den summerade fruktsamheten för år 1998 är 1,51, dvs. om 
fruktsamheten skulle ligga kvar på 1998 års nivå också i 
framtiden skulle kvinnor få 1,51 barn i genomsnitt. Detta är 
den lägsta nivån som någonsin har observerats i Sverige. 

Det allmänna födelsetalet (antalet födda per 1 000 av 
folkmängden) är 10,1. 

Oförändrat antal döda 
Antalet dödsfall varierar som regel mycket litet från det ena 
året till det andra. Under år 1998 avled 93 271 personer, vilket 
är 55 färre än 1997. Det allmänna dödstalet (antalet döda per 
1 000 av folkmängden) var 10,5 för år 1998. En preliminär 
kalkyl visar att återstående medellivslängden år 1998 var 
82,13 år för kvinnor och 76,86 för män. 

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

Invandringen ökade 
Invandringen ökade med 4 573 till 49 391 personer under året. 
Invandringen av svenska och nordiska medborgare ökade. 
Invandringen av asiatiska medborgare ökade också, främst 
därför att så många irakiska medborgare sökte sig till Sverige. 
Från övriga delar av världen är invandringen oförändrad. 

Den största enskilda invandrargruppen var irakiska med
borgare med 5 384 vilket är 1 636 fler än 1997. Den näst största 
invandrargruppen var finska medborgare med 2 999 personer. 
Andra stora invandrargrupper var jugoslaviska medborgare 
med 1 922 och norska medborgare med 1 638 personer. 

Under året återvände 13 690 svenska medborgare, vilket är 
2 291 fler än under 1997. 

Utvandringen oförändrad 
Under 1998 utvandrade 38 518 personer, vilket är 25 färre än 
1997. Mer än varannan utvandrare var svensk medborgare. Så 
har det varit under de senaste sju åren. Utvandringen av 
svenska medborgare uppgick till 24 381 vilket är den högsta 
noteringen sedan 1923. 

Invandringsöverskottet (invandrare minus utvandrare) 
uppgick till 10 873, vilket är 4 598 fler än 1997. 

Stor inrikes omflyttning 
Antalet långväga flyttningar (över länsgräns) har varit mycket 
högt sedan 1994. Under 1998 registrerades 185 896 flyttningar, 
vilket visserligen är en minskning med 8 180 sedan 1997 men 
med hänsyn till att antalet län har minskat så var det den högsta 
omflyttningen sedan 1970. 

Antalet giftermål fortsätter att minska 
Under 1998 var antalet giftermål 31 598. Det är 715 färre än 
1997 och det var det lägsta antalet någonsin i förhållande till 
antalet ogifta personer. Andelen av befolkningen som är gift 
har heller aldrig varit lägre under befolkningsstatistikens his
toria d. v.s sedan 1749. 

Samma antal skilsmässor 
20 761 äktenskap upplöstes på grund av skilsmässa. Det är 248 
färre än året innan. 

Giftermål och skilsmässor 1940-1998 
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Länen 
Storstadslänen ökade - nästan alla övriga minskade 
Folkmängden minskade i 16 av de 21 län som fanns i Sverige 
under 1998. Bara fem län har överskott i de inrikes flyttningar
na medan 18 län har överskott i de utrikes flyttningarna. 

Alla tre storstadslänen ökade. Stockholms län ökade mest 
med 1,2 procent. Det nybildade Västra Götalands län ökade 
med 0,1 procent, Skåne län med 0,3. 

Stockholms län ökade med 20 516 personer. Det är ungefär 
2 000 fler än under föregående år. Även 1998 var det ett stort 
överskott i de inrikes flyttningarna, d.v.s. det flyttade in fler 
människor till Stockholms län från övriga Sverige än det 
flyttade ut. Länet tog under 1998 emot en stor del av inflyttningar
na från utlandet. Överskottet i de utrikes flyttningarna var 
4 071 personer. Födelseöverskottet var 5 125 personer, vilket är 
231 fler än 1997. 

Folkmängden i det nybildade Västra Götalands län har ökat 
med 1307 personer under 199 8. Länet hade ett inrikes flyttnings
överskott på 1 072 personer och ett födelseunderskott på 442 
personer. 

Skåne län ökade med 3 823 personer under 1998. Länet 
hade fler inrikes inflyttare än inrikes utflyttare. Överskottet 
blev 3 070 personer. Skåne redovisar ett födelseunderskott; 915 
fler döda än födda. 

Förutom storstadslänen ökade folkmängden bara i Hallands 
län och Uppsala län med 1 214 respektive 940 personer. 

Skogslänen (Norrlandslänen, Dalarnas län och Värmlands 
län) hade en folkminskning med 13 660 personer medan 
minskningen var 13 447 personer under 1997. De inrikes 
flyttningarna bidrog med ett stort underskott medan det blev ett 
överskott för utrikes flyttningar. Födelseunderskottet var 5 179 
personer. 

Födda och döda 1940 -1998 

Kommunerna 
Stockholm ökade mest 
Av landets 289 kommuner fick 210 en folkminskning under 
1998, vilket är något fler än under 1997. 

Ökningen följde samma mönster som under de senaste 
åren. D.v.s. de kommuner som ökade mest var Stockholm, 
Göteborg och Malmö tillsammans med universitetsorter och 
andra storstadskommuner. Största folkökningen hade, för 
sjunde året, Stockholm med 8 774 personer, vilket är ungefär 
samma som under 1997. Göteborg ökade med 2 982 personer 
och Malmö med 3 496 personer. 

Andra kommuner som ökade mycket under året var Upp
sala med 1 331 personer och Huddinge med 1 236. Haninge 
ökade med 1 062 och Värmdö med 1 018 personer. 

I procent var det Värmdö som ökade sin folkmängd mest 
med 3,6 procent. Därefter följde Vaxholm med en ökning på 
2,3 procent. Gnosjö och Haninge ökade med 2,1 respektive 1,6 
procent. 

Av Norrlands 54 kommuner hade bara Umeå folkökning 
under 1998. Under 1997 ökade befolkningen i tre av norrlands
kommunerna. 

Norrköping minskade under det gångna året med 634 
personer, vilket är mest av alla kommuner. Skellefteå mins
kade med 623 personer, Sandviken med 527 och Västervik 
med 526 personer. 

Procentuellt minskade Munkfors mest med 3,1 procent. 
Markaryd minskade med 2,9 procent, Norberg med 2,8, Töre-
boda och Ljusnarsberg med respektive 2,5 och 2,4 procent. 

Stockholm hade vid årsskiftet 736 113 invånare, Göteborg 
459 593 och Malmö 254 904. På fjärde plats kom Uppsala med 
187 302 invånare, följd av Linköping med 131 948 invånare. 

Umeå är största Norrlandskommun med 103 517 invånare. 
I Västerbottens län finns också Sveriges minsta kommun som 
är Bjurholm med 2 786 invånare. 

In- och utvandrare 1940-1998 
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Definitioner, framställningssätt och kvalitet 

1 Primärmaterial 
SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen 
ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångs
materialet för förändringsuppgifterna är de rapporteringe
ringar om födelser, dödsfall, flyttningar och civilståndsänd
ringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV). 
Från RTB kan tabeller framställas med t. ex. folkmängden 
fördelad efter kön, ålder och civilstånd för godtyckligt avgrän
sade områden från fastighetsnivå och uppåt. RTB och de 
ändringsmeddelanden till RTB som avser födelser, dödsfall, 
inrikes flyttningar, immigration och emigration utgör primär
materialet till denna rapport. Uppgifterna avser den foikbok-
förda befolkningen. AU befolkningsstatistik från SCB baseras 
sedan 1973/74påRTB och folkbokföringsmaterialet med dess 
begrepp och definitioner. 

2 Definitioner 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena 31 december 1998 
enligt den indelning i administrativa områden som gäller från 
den 1 januari 1999.1 de tabeller som innehåller uppgifter även 
för andra år än 1998 har hänsyn endast tagits till indelningsänd
ringar som inneburit att minst hela församlingar överförts eller 
sammanslagits. Befolkningsförändringarna under 1998 redo
visas enligt den regionala indelningen den 1 januari 1998. 
Kommunernas omfattning redovisas i Meddelanden i sam
ordningsfrågor (MIS) nr 1998:2 med supplement. Landskaps
gränserna framgår av Röda kartan som utges av Lantmäteri
verket. Om en församling är belägen i två landskap redovisas 
hela församlingens folkmängd i det landskap där de flesta 
församlingsinvånarna bor. 

De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt 
och att få statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett 
statistikregister framställs ur RTB den sista januari året efter 
redovisningsåret. Statistikregistret uppdateras endast med de 
aviseringar som avser händelser som inträffat före årsskiftet. 
Händelser som avser 1999 sorteras bort. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Personer som är folkbokförda men som inte bor i Sverige 
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvudsak
ligen UD- och SIDA-anställda, folkbokförs i Sverige. Detta 
gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. Personer
na 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 år 
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 dispo
nerar bostad. 
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3.2 Personer som bor i Sverige men som inte är folkbok
förda 
Personer som vid inflyttningen till Sverige har för avsikt att 
vistas här kortare tid än ett år folkbokförs ej. Utomnordiska 
medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli folkbok
förda. Utländska medborgare som tillhör utländsk beskickning 
eller konsulat eller dess betjäning folkbokförs inte i Sverige. 
Ingen av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstatistiken. 

3.3 Personer folkbokförda på en annan fastighet än den 
där de bor 
Från folkbokföringens huvudregel, att man skall vara folk-
bokförd på den fastighet där man regelmässigt vistas, finns ett 
antal undantag. 
- Den s k familjeregeln innebär att om en person p g a sina 
arbetsförhållanden inte bor tillsammans med sin familj så skall 
han ändå vara folkbokförd hos sin familj. Familjen skall dock 
besökas regelbundet (enligt praxis minst varannan vecka). 
- Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan ort 
så skall man vara folkbokförd där man har sitt egentliga 
hemvist. 
- Studerande kan vara folkbokförda antingen på hemorten 
eller på studieorten beroende bl a på studietidens längd, egen 
ålder, civilstånd mm. Studerande på postgymnasial nivå folkbok
förs 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, under rubriken "på församlingen skrivna" 
eller i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på sjukhus eller 
kriminalvårdsanstalt skall inte medföra ändring av folkbokför
ingen. 

4 Tabellerna 
Tabellnumrenngen i årets bok överensstämmer med förra årets 
bok utom på en punkt. Tabell 2.8 och 2.9 har slagits ihop till en 
tabell som fått nummer 2.8. Sammanslagningen har också lett 
tillatttabellerna2.10,2.11,2.12,2.13och2.14iförraåretsbok 
har fått numren 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 respektive 2.13 i år. 

I tabellerna definieras folkökningen som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets slut och årets början. Folkökningen 
överensstämmer därför inte helt med summan av födelse
överskottet, flyttningsöverskottet och överföringarna från och 
till obefintligregistret. Detta beror på att i folkmängdssiffrorna 
för årets slut har hänsyn tagits även till rapporter om t ex 
födelser och dödsfall som avsett 1998 eller tidigare medan 
förändringarna uteslutande avser händelseåret 1998. Folkök
ningssiffrorna inkluderar även eventuella regleringar av 
församlingsgränserna. 

Tabellerna är uppdelade i fyra kapitel där det första 
kapitlet innehåller rikstabeller. Kapitel 2 innehåller tabeller 
med uppgifter om län och kommuner. 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 tabell 1.2 ingår överföringar från och till 

obefintligregistret i de utrikes flyttningarna. Åldersbegreppet i 
tabell 1.3 avser uppnådd ålder vid tidpunkten för nedkomsten. 
Tabell 1.4 redovisar uppnådd ålder vid tidpunkten för dödsfal
let. I tabellerna 1.6-1.18 redovisas immigranter och emigranter 
efter variablerna kön, ålder, civilstånd, medborgarskap och 
utflyttnings- respektive inflyttningsland. 

Tabell 2.1 redovisar både folkmängden i kommunerna för
delad på kön den 31 december 1998 och befolknings
förändringarna under 1998. Flyttningsuppgifterna för övriga 
områden är flyttningar över respektive områdesgräns. Antalet 
utflyttade från till exempel ett län överensstämmer alltså inte 
med summan av de utflyttade från länets kommuner, eftersom 
många endast flyttar mellan kommuner inom länet. 

I tabell 2.2 ges länens folkmängd vid årets början och slut 
samt medelfolkmängden 1998. Medelfolkmängden har beräk
nats som summan av folkmängden vid årets början och slut 
dividerad med två. 

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

5 Annan befolkningsstatistik 
I Befolkningsstatistik del 3 (SOS) publiceras folkmängd efter 
kön, ålder, civilstånd och medborgarskap för kommuner, A-
regioner, län och hela riket. Ändringskomponenterna (födda, 
döda, 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 9801. 

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

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, invand
ring och utvandring. Kvaliteten påverkas också av felaktigheter 
i folkbokföringen som ger upphov till fel i den regionala 
fördelningen, t ex flyttningar inom landet som inte anmäls till 
lokala skattekontoren. 

Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem 
med under- resp övertäckning beroende på de snabba rappor
teringsrutinerna. För nyfödda uppgår undertäckningen till 0,1 
procent av 0-åringarna i folkmängdsstatistiken. Övertäckningen 
med anledning av ej rapporterade dödsfall är ännu något lägre 
i de olika åldersklasserna. 
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Invandring ger upphov till undertäckning beroende på den 
relativt långa tiden mellan invandringen och registreringstid
punkten. Tidsskillnaden mellan invandring och registrerings
tidpunkt för nordiska invandrare är kortare eftersom nordbor 
kan bosätta sig i Sverige utan uppehållstillstånd. 

Utvandrare förorsakar övertäckning eftersom utflyttning 
inte alltid anmäls, övertäckningen uppgick till 0,1 procent av 
hela populationen enligt kontrollen i samband med folk- och 
bostadsräkningen 1985 (FoB 85). Räknat på delpopulationen 
utländska medborgare var övertäckningen 1,Oprocent för nord
iska medborgare och 2,8 procent för övriga medborgarskap 
tillsammans. Interna utredningar på SCB tyder dock på att 
mellan 25 000 - 40 000 personer med utländsk bakgrund, som 
enligt folkbokföringen vistas i landet, har flyttat härifrån. 

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

Omläggningen av folkbokföringen den 1 juli 1991 
Skattekontoren övertog den 1 juli 1991 ansvaret från pastors
ämbetena för folkbokföringen på lokal nivå. Samtidigt med 
omorganisationen ersattes det gamla regelverket med en ny 
lagtext. Mer om omläggningen redovisas i Befolkningsstatistik 
del i (SOS), 1991. 

7 Bilagor 
Indelningsändringar 2 januari 1998-1 januari 1999 
I bilaga 1 redovisas "Ändringar i läns- eller kommun
indelningen" under perioden. 

S Tidigare publicerad statistik 
Folkmängd 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommu
ner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella 
statistik, A. Befolkningsstatistik. För åren till och med 1885 
finns uppgifter för vissa år, nämligen 1805,1810,1820,1830, 
1840, 1850,1855, 1860, 1865, 1868,1870, 1874, 1875, 1877, 
1880, 1883 och 1885. Uppgifterna för en del av åren har dock 
endast publicerats i efterhand, nämligen för åren till och med 
1840 i 1880 års publikation samt för åren 1865, 1875och 1885 
i 1890 års publikation. För åren 18S6-1910meddelasi nämnda 
serie årliga uppgifter varvid dock (utom för folkräkningsåren 
1890,1900 och 1910) församlingarna i de få städer, som då var 
delade på församlingar, inte särskiljes. Det gäller även för ett 
par av de äldre åren, nämligen 1868 och 1883. 

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

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

Folkmängden länsvis från 1749 samt i städerna från 1800 finns 
även publicerad i "Historisk statistik för Sverige 1720-1967" 
(SOS), Del 1 Befolkning, andra upplagan. Folkmängden i 
kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 31 
december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 1976 
finns utgiven i "Folkmängd 31 december 1950-1975 i län, 
kommuner och församlingar" (SOS). 

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

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

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

Flyttningar 
Flyttningsstatistiken har under åren 1991-1996 publicerats i 
Befolkningsstatistik (SOS) del 2. Mellan 1967 och 1990 redo
visades statistiken i publikationen "Befolkningsförändringar 
(SOS) del 2 Flyttning mellan kommuner", under åren 1967-
1972 med underrubriken "Flyttning mellan kommunblock". 
Tidigare har uppgifter om flyttningar mellan kommunblock 
publicerats i serien SM och återfinns för åren 1963-1966 i 
respektiveSMB 1965:17,Be 1966:13ochl8samtBe 1967:20. 

Uppgifter om inrikes flyttningar till och från de olika 
kommunblocken efter de flyttandes kön och ålder har publice
rats 1961-1966 i SM. Rapporterna har beteckningen SM B 
1965:9, 13 och 14, Be 1966.12 och 18 samt Be 1967:20. 
Utrikes flyttningar har tidigare redovisats i "Inrikes- och utrikes 
flyttningar 19xx" (SM) under åren 1971-1990. 
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Tablå A Antalet inrikes flyttningar över församlings 
gräns åren 1900-1998 

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 länen enligt gällande länsindelning resp år. Sedan 
1997 har antalet län minskat från 24 till 21 vilket påverkar 
jämförbarheten. 

Tablå B Inrikes omflyttning 1961-1998 

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

Kommunerna: För åren 1968-73 har kommunblocksindel-
ningen använts. Antalet kommunblock varierade åren 1968-73 
mellan 272 och 282. Sedan 1974 har kommunindelningen 
använts. Antalet kommuner har sedan 1974 varierat mellan 277 
och 289. Det betyder att jämförbarheten över tiden är tillfreds
ställande i de i Tablå B redovisade siffrorna. 
Församlingar: I de fall som en församling var delad i kyrko
bokföringsdistrikt 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 1.1 Folkmängd efter kön och ålder, i ettårsklasser och femårsklasser, i hela riket, 31 december 1998 
Population by sex and age in one-year groups and five-year groups, in the whole country, Dec. 31, 1998 

1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 
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Tabell 1.2 Befolkningsförändringar i sammandrag 1989-1998 
Summary of vital events 1989-1998 

1) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 

Tabell 1.3 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och dödföddkvot 1989-1998 
Age-specific fertility rates and stil birth rates 1989-1998 

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). 
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Tabell 1.4 Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1989-1998 
Death rates by sex and age 1989-1998 

2) Beräknat på antalet levande födda, övriga dödstal är beräknade på medelfolkmängden. 
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Tabell 1.5 Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1989-1998 
Infant mortality rates 1989-1998 

1) Född och död under samma kalenderdygn 
2) 28 dagar 
3) Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under den första levnadsveckan 



20 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.6 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1998 
Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 1998 



21 SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 



22 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



23 SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 



1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.7 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och utflyttnings- resp. inflyttningsland 1998 
Immigrants and emigrants by sex, age and country of out-migration and in-migration 1998 

24 
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26 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 27 



28 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.8 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och medborgarskap 1998 
Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 29 



30 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik, del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 31 



32 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.9 Immigranter och emigranter efter länder och medborgarskap 1998 
Immigrants and emigrants by country and citizenship 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 33 



34 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.10 Immigranter och emigranter efter medborgarskap, samtliga länder 1998 
Immigrants and emigrants by citizenship, all countries 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 35 



36 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 37 

Tabell 1.11 Immigranter och emigranter efter länder 1989-1998 
Immigrants and emigrants by country 1989-1998 



38 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 
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Tabell 1.12 Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851-1998 
Immigrants and emigrants by sex and marital status 1851-1998 

1) Ogifta, änklingar, änkor och frånskilda. 2) För åren 1871-1874 grundar sig uppgifterna om immigranter på skattningar. 
3) För åren 1851-1860 har approximation gjorts beträffande en mindre del av emigrationsfördelning efter kön och civilstånd. 



40 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.13 Immigranter och emigranter efter utflyttnings- resp. inflyttningsland, världsdelsvis 1989-1998 
Immigrants and emigrants by continent of out-migration and in-migration 1989-1998 
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Tabell 1.14 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och in- resp. utvandringsår 1989-1998 
Immigrants and emigrants by citizenship and year of immigration and emigration 1989-1998 



42 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 43 



44 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 45 



46 1 Hela riket SCB Befolkningsstatislik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 47 

Tabell 1.15 Återutvandring efter invandringsår i absoluta och relativa tal 1968-1998 
Re-migration by year of immigration, absolute end relative distribution 1968-1998 



48 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.16 Återutvandring efter vistelsetid i Sverige och medborgarskap vid utvandringen i 
relativa tal 1989-1998 
Re-migration by duration of stay in Sweden and citizenship, relative distribution 1989-1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 49 



50 1 Hela riket SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 1.17 Återinvandring efter medborgarskap och vistelsetid utomlands i relativa tal 1989-1998 
Re-migration by citizenship and duration of stay abroad, relative distribution 1989-1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 1 Hela riket 51 

Tabell 1.18 Återinvandring efter utvandringsår i absoluta och relativa tal 1968-1998 
Re-migration by year of emigration, absolute and relative distribution 1968-1998 



52 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 2.1 Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 1996, 1997 och 1998 enligt 
indelningen 1 januari 1999 
Population of the whole country, counties and municipalities on Dec. 31, 1996, 1997 and 1998 
according to the administrative subdivisions of Jan. 1, 1999 
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Tabell 2.1 Befolkningsförändringar i län och kommuner 1998 enligt indelningen 1 januari 1998 
Vital statistics by county and municipality 1998 
according to the administrative subdivisions of Jan. 1, 1998 



54 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 55 



56 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 57 



58 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 59 



60 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 61 



62 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 63 

Anmärkning: Folkökning definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 



64 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 2.2 Länens folkmängd 31 december 1997 och 1998 samt medelfolkmängd 1998 
enligt indelningen 1 januari 1999 
Population by county on Dec. 31, 1997 and 1998 and mean population in 1998, 
according to the administrative subdivisions of Jan. 1, 1999 

Tabell 2.3 Befolkningsförändringar länsvis 1998 
Vital statistics by county 1998 

Anmärkning: Folkökning definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut 
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Tabell 2.4 Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 31 december 1998 
Municipalities by size of population on Dec. 31, 1998 



66 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 67 



68 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 2.5 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder kommunvis 1998 
Live and still births by sex and age of mother by municipality 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 69 



70 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 71 



72 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 73 

Anm: Moderns ålder avser ålder vid nedkomsten 



74 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 2.6 Döda efter kön, ålder och civilstånd, kommunvis 1998 
Deaths by sex, age and marital status by municipality 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 75 



76 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 77 



78 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolknings statistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 79 



80 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 81 



82 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 83 



84 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 85 



86 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 87 



88 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befotkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län ock kommuner 89 



90 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 91 



92 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 7-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 93 



94 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 95 



96 2 Län och kommuner SCB Befolknings statistik del 1-2, 1998 



SCB Befolknings statistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 97 



98 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 

Tabell 2.7 Flyttningar inom församlingar, inom kommuner, mellan kommuner inom samma län, mellan län 
samt utrikes flyttningar efter kön och ålder 1998 
Migration within parishes, within municipalities, between municipalities in the same county, between 
counties and immigrants and emigrants by sex and age 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 1998 2 Län och kommuner 99 



100 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 

Tabell 2.8 Flyttningar efter kön, ålder och medborgarskap, kommunvis 1998 
Migration by sex, age and citizenship by municipality 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1 -2 1998 2 Län och kommuner 101 



102 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 103 



104 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 105 



106 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 107 



108 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 109 



110 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 111 



112 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 113 



114 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 115 



116 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 117 



118 2 Län och kommuner SCB Befolknings statistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 119 



120 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 121 



122 2 Län och kommuner SCB Befolknings statistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 123 



124 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 125 



126 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 127 



128 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 129 



130 2 Län och kommuner SCB Befolknings statistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 131 



132 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 133 



134 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 135 



136 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 137 



138 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 139 



140 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 141 



142 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 143 



144 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolknings statistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 145 



146 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 147 



148 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 149 



150 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 7-2 1998 2 Län och kommuner 151 



152 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 153 



154 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 155 



156 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 157 



158 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 159 



160 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 161 



162 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 163 



164 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 165 



166 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 167 



168 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 169 



170 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolknings statistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 171 



172 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 173 



174 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 7-2 1998 2 Län och kommuner 175 



176 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1 -2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 177 



178 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 179 



180 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 181 



182 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 183 



184 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 7-2 1998 2 Län och kommuner 185 



186 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 187 



188 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 189 



190 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 191 



192 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 193 



194 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 2 Län och kommuner 195 



196 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 



SCB Befolkningsstatistik del 7-2 1998 2 Län och kommuner 197 



198 2 Län och kommuner SCB Befolkningsstatistik del 1-2 1998 
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Tabell 2.9 Flyttningar efter kön, ålder och medborgarskap, länsvis 1998 

Migration by sex, age and citizenship by county 1998 
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Tabell 2.10 Se nästa sida 
See overleaf 
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Tabell 2.10 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1998 
Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 1998 

Anm: I utrikes flyttningar ingår flyttningar till och från obefintligregistret (OB). 
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Tabell 2.11 Flyttningar efter kön och ålder, länsvis m. m. 1998 
Migration by sex and age by county etc 1998 
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Tabell 2.12 Immigranter och emigranter efter kön och ålder, länsvis m. m. 1998 
Immigrants and emigrants by sex and age by county etc 1998 
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Tabell 2.13 Immigranter och emigranter efter medborgarskap, länsvis m. m. 1998 
Immigrants and emigrants by citizenship by county etc 1998 
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Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 1997 och 1998 
Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 1997 and 1998 

11 Omfattar hela Stockholms län utom Norrtälje, Nykvarns, Nynäshamns och Södertälje kommuner. 
2) Adolf Fredriks, Engelbrekts, Essinge, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Högalids, Johannes, Katarina, Kungsholms, Maria Magdalena, 

Matteus, Oscars, Sankt Görans och Sofia församlingar samt Stockholms Domkyrkoförsamling. 
3> Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, Skarpnäcks, Skärholmens och Vantörs församlingar. 
4) Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, Vällingby och Västerleds församlingar. 
5) Motsvarar Göteborgs A-region utom Alingsås och Vårgårda kommuner. 
Hela Stor-Göteborg tillhör Västra Götalands län utom Södra Stor-Göteborg som tillhör Hallands län. 
6) Tillhör Hallands län 
7) Motsvarar Malmö/Lund/Trelleborgs A-region och tillhör i sin helhet Skåne län. 
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Tabell 3.2 Befolkningsförändringar i storstadsområdena 1998 
Vital statistics in the metropolitan areas 1998 
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Tabell 3.3 Flyttningar till och från storstadsområdena fördelade på län, utlandet, kön och ålder 1998 
Migration to and from the metropolitan areas by county, foreign countries and by sex and age 1998 
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Tabell 3.4 Översikt över befolkningsförändringarna i storstadsområdena 1984-1998 
Summary of vital statistics in the metropolitan areas 1984-1998 

11 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 Folkmängd i landstingen 31 december 1997 och 1998 
Population by county council district on Dec. 31, 1997 and 1998 

" Omfattade 1997 länet utom Malmö kommun 
2> Omfattade 1997 länet utom Göteborgs kommun 
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Tabell 4.2 Folkmängd i landskapen 31 december 1997 och 1998 
Population by province on Dec. 31, 1997 and 1998 
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Indelningsändringar 2 januari 1998-1 januari 1999 

Ändringar i läns- eller kommunindelningen 

Kommunindelning 
Ur 01 81 Södertälje kommun har 01 81 05 Turinge och 01 81 09 Taxinge församlingar utbrutits 
och bildat 01 40 Nykvarns kommun och 01 40 01 Turinge samt 01 40 02 Taxinge församlingar 
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Riksområdenas omfattning, 1998 
Coverage of County-blocks, 1998 

Riksområden utgör en nivå - NUTS 2 - i den inom EU fastställda indelningen 
för statistikredovisning. Koden är ensiffrig. 

Riksområde Ingående län 

1 Stockholm Stockholms län 

2 Östra mellansverige Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro 

och Västmanlands län 

3 Småland med öarna Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 

4 Sydsverige Blekinge, Skåne län 

5 Västsverige Hallands och Västra Götalands län 

6 Norra mellansverige Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 

7 Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län 

8 Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län 
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