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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed tredje delen av statistiken 
över folkmängden i olika områden 31 december 1988. Folkmängden redovisas 
för hela riket, län, A-regioner, H-regioner, riksområden samt kommuner förde
lade efter kön, ålder, civilstånd, medborgarskap samt födelselän eller födelse
land. 

I år innehåller denna rapport ett textavsnitt om utvandringen av svenskar. Där 
görs en historisk återblick över utvandringen under 1800-talet och 1900-talet 
samt en redovisning av till vilka länder svenska medborgare har utvandrat efter 
andra världskriget. I Folkmängd del 1-2 (SOS) publiceras uppgifter om folk
mängd i församlingar, kommuner och län samt för landstingsområden och 
landskap. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Ingrid Melin. 

Stockholm i maj 1989 

STEN JOHANSSON 

Astrid Näsholm 
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Summary 

In the present publication an accout is given of the Swedish population Dec. 31, 1988, 
according to the administrative subdivision Jan. 1, 1989. Data are given of the 
population by sex, age, marital status and citizenship in the whole country, in each 
county, in each A-region (aggragate of communes) and in each commune. 

The population report are based on the Register of the Total Population (RTB) kept 
by Statistics Sweden (SCB). The RTB is kept up to date with notifications of births, 
deaths, migrations etc., which the SCB obtains each week from the County Tax 
Authorites. 

The base of the statistics is magnetic tapes taken from the RTB week 04 in the new 
year. The RTB has then during the first four weeks been brought up to date with births, 
deaths and changes of marital status, which have taken place before the end of the year. 
Information concerning events, which have taken place in the new year, have not had 
any effect on the register. Notifications of migrations - both internal and external - are 
added currently up to the end of the year. In mis 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. 

The quality in the population register is good. Births and deaths cause very small 
under- and over-coverage problems. Immigration causes under-coverage because the 
time-lag between entry in Sweden and population registration is about eight months. 
This under-coverage refers to immigrants with a non-Nordic citizenship, in respect to 
immigrants with a Nordic cicizenship we have no estimate of the time-lag. 
Emigration causes over-coverage because the population register is not always infor

med about departures. At the 1980 Census the over-coverage was 0,07 per cent of the 
population. 

The population register is used for adressing many government letters, e.g. income-
tax return forms, final tax-bills, census forms, poll cards (voting cards) and various 
information matters. If an addressee cannot be found, the population register has to 
search for a new address. This is the method 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 subdivisions. 
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De svenska utvandrarna 

Inledning 
Från och med 1851 finns statistik över utvandringen från Sve
rige. Statistik över invandringen till Sverige kom först några år 
senare nämligen 1875. Ut- och invandringen torde dock inte ha 
varit så omfattande före 1850. Den svenska statistikern Pehr 
Wargentin gjorde beräkningar på utvandringen ur riket för åren 
1751 till 1773.Han kom fram till att det högstkunde röra sig om 
900 personer men troligast endast några hundra om året. Senare 
har även Gustav Sundbärg gjort en sammanställning på nettore
sultatet för in- och utvandringen under åren 1751-1850. Enligt 
Gustav Sundbärg var flyttningsförlusten störst under femårspe
rioden 1796-1800. Den uppgick då enligt hans beräkningar till 
16 584 personer. 

Någon särredovisning av in- och utvandrarna på medborgar
skap finns inte förrän 1952 när det gäller invandrarna och 1949 
när det gäller utvandrarna. Men eftersom ingen större invand
ring av andra medborgarskap ägde rum under 1800-talet och 
fram till 1930-talet kan man anta att utvandringen under den här 
tiden bestod av svenska medborgare. De som invandrade till 
Sverige i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var ull 
övervägande del hemvändande svenskar. 

Den stora utvandringsvågen 
Den stora emigrationen drabbade inte bara Sverige utan fick 
betydelse i stora delar av Europa. Under perioden 1821-1930 
utvandrade 55 miljoner människor från Europa varav 33 miljo
ner flyttade till Förenta Staterna. Irland var det land i Europa 
som drabbades värst med över 4 miljoner utvandrare. Den ir
ländska utvandringen nådde sin kulmen under perioden 1846-
1854. I Norge började emigrationen över Atlanten redan före 
1850-talet medan den i Sverige satte fart först på 1860-talet. 
Den finländska utvandringen var ännu lite senare och kom igång 
under 1890-talet. I Danmark blev det aldrig den massutvand
ring som det blev i de övriga nordiska länderna. Den isländska 
utvandringen kom igång under 1870-talet och hade liksom den 
svenska, norska och danska utvandringen sin topp under 1880-

talet. Under detta årtionde utvandrade från Sverige sju personer 
per 1000 invånare. MotsvarandesiffraförNorge var knappt tio, 
för Danmark fyra, och för Island nästan nio personer. Irland 
hade nästan 15 utvandrare per 1000 invånare under 1880-talet. 
Från Finland var utvandringsnivån som högst i början av 1900-
talet med knappt sex utvandrare per 1 000 invånare. 

1851-1870 
Utvandringen under 1850-talet och 1860-talets början var inte 
så stor men relativt konstant. Det var emellertid först under 
1860-talets senare hälft som utvandringen började att ta fart. 
Anledningen till detta var missväxten under åren 1867 och 1868 
samt den stora befolkningsökningen på landsbygden. 

Mellan åren 1851 och 1870 var antalet utvandrare från 
Sverige sammanlagt 139 000. Av dessa utvandrade 17 000 
under det första decenniet och 122 000 under det senare decen
niet 

Den första utvandringsvågens topp kom år 1869 med 39 000 
utvandrare. Det var flest män som emigrerade. På 1000 utvand
rade män under 1850-talet fanns det 739 utvandrade kvinnor. 
Förhållandet var likartat tio år senare. Till en början var famil
jernas andel av utvandrarna stor. Men det förhållandet vände 
redan under 1860-talet då de ogifta vuxnas andel var störst bland 
emigranterna. Detta var en tendens som höll i sig under hela 
perioden som massutvandringen varade. 

Närmare 80 procent av utvandrarna sökte sig utanför Europa, 
främst till Förenta Staterna och Canada. I Förenta Staterna 
underlättade man under 1860-talet för de invandrare som bruka
de jord och som hade för avsikt att stanna och bli amerikanska 
medborgare. 

Jönköping och Kronoberg är kända exempel på län som 
förlorade mycket folk på emigrationen. Även Värmlands län, 
Malmöhus län, Kristianstads län och Östergötlands län hade 
många utvandrare. Däremot har Stockholms län och Uppsala 
län nästan ingen emigration alls. 
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1871-1900 
Under 1870-talet sjönk utvandringen under några år på grund 
av att konjunkturen i Sverige fick ett uppsving. Dessutom var 
det dåliga tider i Förenta Staterna vilket också bidrog till att 
människor stannade i Sverige. Men konjunkturerna vände i 
S verige till det sämre och i Förenta Staterna till det bättre vilket 
ledde till en starkt ökad emigration från Sverige. Emigratio
nens verkliga kulmen kom under 1880-talet med toppåren 
1882, 1887 och 1888 som hade över 50000 emigranter per år 
samt 1892 som hade drygt 45000 utvandrare. Under seklets 
sista 30 år förlorade Sverige drygt 773000 invånare genom 
utvandringen. I och med att utvandringen hade varit så omfat
tande under flera decennium började även invandringen att öka 
med hemvändande svenskar. Nettoförlusten i Sverige blev för 
perioden drygt 600000 människor. 

En orsak till den massiva utvandringen av svenskar vid den 
här tiden var den kris som drabbade jordbruket i och med att 
utländska jordbruksprodukter kunde importeras till lägre pris 
vilket ledde till sjunkande priser, konkurser och stor arbetslös
het. En annan orsak var industrins oförmåga att dra till sig den 
arbetskraft som fanns. De många Amerikabreven från dem 
som tidigare hade emigrerat stimulerade säkert många att söka 
sig ut till andra länder. Dessutom var tidningarna fyllda av 
annonser om skeppare som fraktade emigranter till Förenta 
Staterna. Massutvandringen var en stor händelse som berörde 
många människor på ett eller annat sätt. 

Utvandringen till andra länder i Europa var relativt konstant 
under hela den intensiva utvandringsperioden från 1860-talet 
fram till 1930-talet med omkring 4000-6000 utvandrare per år. 
Det var främst våra grannländer Norge och Danmark som tog 
emot svenska medborgare i Europa. Förenta Staterna var 
fortfarande det land dit de flesta emigrerade till i slutet av 
seklet. År 1887, som var det år som utvandringen var som 
störst, flyttade 92 procent av alla utvandrare till Förenta Stater
na. 

Kvinnornas andel ökade bland utvandrarna i slutet av seklet. 
På 1000 män som utvandrade under 1890-talet fanns 970 ut
vandrade kvinnor. Det var i första hand unga ogifta människor 
som sökte sig ut i världen. Detta gjorde att barnkullarna i 
Sverige minskade så småningom då de som utvandrade var i 
barnafödande åldrar. Bland de gifta var det inte så ovanligt att 
mannen gav sig iväg ensam i förhoppningen att skapa sig en 
god utkomst och senare ta över familjen. 

De tidigare utvandrarna bestod till övervägande delen av 
folk från landsbygden. Men från början av 1880-talet började 
även utvandringen från städerna att ta fart. Många av stadsbor
na var dock inflyttare från landsbygden. 

I mitten och slutet av 1890-talet mattades utvandringen av 
medan invandringen ökade något. Men fortfarande var det ett 
utvandringsöverskott, dock det lägsta sedan 1870-talet. 

In- och utvandring 1850 -1930 
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1901-1930 
Utvandringen under 1900-talets första årtionden var relativt 
intensiv med undantag av åren omkring och under första 
världskriget. Seklet började med en utvandringsvåg under åren 
1902 och 1903. Den goda konjunkturen i Förenta Staterna satte 
åter fart på emigrationen från Sverige. Här hemma var arbets
marknaden mycket orolig med arbetslöshet och strejker. 
Emigrationen ändrade delvis karaktär genom att många åkte 
över och arbetade några år och sedan återvände hem till 
Sverige. Detta blev möjligt genom att kommunikationerna 
över Atlanten blev både säkrare, snabbare och bekvämare. 
Förutom Förenta Staterna tog även Canada emot svenska ut
vandrare. 

Utvandringen minskade successivt åren före och under 
första världskriget Efter kriget satte de amerikanska myndig
heterna in olika lagar för att minska invandringen. Utvandring
en från Sverige var från kriget och fram till 1930 relativt låg 
med undantag av 1923 då knappt 30 000 svenskar flyttade 
utomlands. I och med den stora världsdepressionen 1930 sjönk 
den svenska utvandringen drastiskt 

Kvinnor per 1 000 män bland utvandrarna 

Den utveckling som var under 1800-talets senare hälft, att allt 
fler kvinnor emigrerade, bröts i början av 1900-talet. Dock 
gjordes en återhämtning under andra årtiondet för att åter 
sjunka under 1920-talet. Omkring 70 procent av de som läm
nade Sverige under perioden var vuxna ogifta personer. 

Under perioden 1901-1930 utvandrade drygt 500000 perso
ner från Sverige medan 222000 invandrade under samma 
period. Det var ett utvandringsöverskott på 283000 personer. 

En miljon förlorade svenskar 
Under den period som den stora massutvandringen varade 
förlorade Sverige drygt en miljon människor. Det utvandrade 
1418000 svenskar medan knappt 400000 invandrade. Vid-
stående tabell visar emigrationen och immigrationen i absoluta 
tal under åren 1851-1930. 

1) Invandringssiffrorna för åren 1871-1874 är beräknade 

De delar av Sverige som förlorade flest människor i förhål
lande till folkmängden var framförallt Hallands län, Värm
lands län, Jönköpings och Kronobergs län. Under de mest 
intensiva utvandringsåren tappade dessa län mellan 12 och 13 
personer per 1000 av folkmängden. 

1930- och 1940-talen - krisernas tid 
Under 1930- och 1940- talen rådde depression och krigstill
stånd i stora delar av världen. Sverige var dock i många 
hänseenden förskonat Detta gjorde att någon emigration av 
svenskar inte ägde rum under den här tiden. Det utvandringsö
verskott som Sverige hade haft under den stora emigrationen 
vändes under 1930-talet till ett invandringsöverskott Invand
ringsnivån låg dock på ungefär samma som tidigare medan 
utvandringen avstannade nästan helt. Under 1940-talet kom 
flyktingströmmen av medborgare från andra länder till Sveri
ge. Detta medförde också att utvandringen ökade med hemvän
dande flyktingar. 

1950-1988 
Den internationella omflyttningen av människor har under 
efterkrigstiden varit stor. Till Sverige har invandringen tidvis 
varit mycket omfattande medan utvandringen har varit något 
mindre. Vi har haft ett invandringsöverskott under hela perio
den utom under några år i början av 1970-talet Även bland 
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svenska medborgare har en internationell omflyttning ägt rum. 
Totalt under perioden har 250000 svenska medborgare lämnat 
Sverige medan 152000 har återvänt Det blir omkring 100000 
svenskar som stannat utomlands under de senaste 40 åren. Av 
de svenskar som utvandrar återinvandrar närmare hälften inom 
tre år. Omkring fjorton procent av de svenskar som invandrar 
till Sverige är antingen födda i utlandet eller utvandrade från 
Sverige före 1968. 

Under 1950-talet var in-och utvandringen av svenska med
borgare relativt konstant. Det invandrade mellan 2 000 och 
3 000 svenskar per år, medan det utvandrade mellan 3 000 och 
5 000 svenskar per år. Sedan skedde en liten ökning av 
utvandringen med en toppår 1972då l0000 svenskar lämnade 

Sverige. 1980-talets utflyttning av svenskar till utlandet ligger 
på en nivå omkring 8 000 och 9 000. Även invandringen av 
svenskar har ökat något. 

Men det har varje år varit fler svenskar som utvandrat än som 
invandrat till Sverige. Utvandringsöverskottet är cirka 4 000 
svenskar per år. Under 1988 var 45 procent av utvandrarna 
svenskar medan motsvarande siffra för invandrarna var 13 
procent. 

De svenska medborgare som utvandrar är unga människor. 
Hälften av dem som utvandrade under 1988 var mellan 20 och 
39 år. Männens andel är något större än kvinnornas. Främst är 
det svenskar som kommer ifrån storstadslänen som emigrerar. 

Immigranter och emigranter med svenskt medborgarskap 1950-1988 

Vart har svenskarna emigrerat? 
I SCBs statistik över utrikes flyttningar är angivet vilket land 
utvandrarna flyttar till. Om svensken sedan flyttar till ett annat 
främmande land framgår inte av statistiken. Efter andra 
världskriget har Förenta Staterna varit det största emigration
slandet för svenskarna. Utvandringsöverskottet till USA är för 
perioden 16000 svenskar. Därefter följer Norge, Danmark, 
Tyskland, Finland, Storbritannien och Canada. Schweiz och 
Spanien var populära utvandringsländer för svenskar främst i 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet 

Tack vare den fria bosättningsrätten inom Norden har om
flyttningen mellan länderna underlättats. Det har varit en rätt så 
jämn ut- och inflyttning under de senaste årtiondena av sven
skar till de andra nordiska länderna. 

I statistik från folkräkningen i USA under 1980 framgår det 
att det fanns 77000 immigranter från Sverige. Drygt 80 
procent hade invandrat före 1960. Av de svenska invandrarna 
till USA har 59000 blivit amerikanska medborgare. Bland dem 
som blivit amerikanska medborgare var 78 procent 65 år och 
äldre, medan åldersstrukturen bland svenska medborgarna i 
USA var mycket yngre. 

Omstående tabell redovisar andra länders statistik över 
svenska medborgare som invandrat Många länder saknar 
sådan statistik. Men de för svenskarna viktigaste utvandring
sländerna finns med. Statistiken är inte helt jämförbar på grund 
av att länderna har olika krav på varaktigheten för bosättningen 
för att registreras som invandrad. Men siffrorna ger en bra bild 
av var i utlandet många svenskar finns bosatta. 
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1) Enligt Australiens immigrationsstatistik har invandringsöverskot
tet för svenska medborgare varit omkring 100 personer per är sedan 
1970-talets början. Uppskattningsvis bör det finnas mellan 3000 och 
4000 svenskar i Australien under senare är. 

Enligt vidstående statistik finns de flesta svenskarna som bor 
utomlands iFörenta Staterna. Sedan följer närbelägna europei
ska länder som Norge, Västtyskland och Danmark. Till alla 
dessa länder har svenskarna sedan långt tillbaka haft en stor 
inflyttning. Senare har andra länder blivit populära emigration
sländer för svenskarna,.tex Spanien, Schweiz och Australien. I 
den senaste folkräkningen i Canada som genomfördes 1986 
har man beräknat att det finns drygt 41000 skandinaver bosatta 
i landet. Någon uppdelning på enskilda länder finns inte. En 
stor del av dessa skandinaver invandrade under 1950- och 
1960-talen. 

Svenskamas emigrationsöverskott är idag mycket litet men 
relativt stabilt med omkring 4 000 personer per år. Hur sven
skamas emigrationsmönster kommer att se ut i framtiden är 
svårt att sia om. Man kan dock anta att en anslutning till EG 
kommer att öka utvandringen av svenskar till Europa. 

Källmaterial 

Underlag till detta avsnitt utgörs av följande statistik: 

-Historisk statistik för Sverige. Del 1 Befolkningen 1720-1967 - Befolkning del 1, 1986 Finlands officiella statistik 

- Nordisk emigrationsatlas - Befolkninsstatistikk 1988 hefte 3, översikt. Norges offisielle 
statistikk 

- Amerika, Amerika En bok om utvandringen. Ulf Beijbom 
- Birthplace, Bulletin 4, Part 9. Cencus of population and hou-

- Befolkningsförändringar (SOS) del 3 för åren 1968-1988 sing, 30 june 1971 Communwealth of Australia 

- Tabulations from the 1980 U.S Census of Population and - Australien immigration consolidated statistics No 14, 1986 
Housing 

- Dimensions. Cencus Metropolitan Areas. Census recense-
- Recent demographic developments in the member states of ment Canada 1986. 
the Concil of Europe, 1988 
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Inledning 

1 Registret över totalbefolkningen (RTB) 
I samband med att länsstyrelsemas folkbokföring lades om till 
ADB 1967 sammanställde SCB ett register över totalbefolk
ningen (RTB). Registret är en kopiaav länsskattemyndigheter
nas personregister. RTB förnyas succesivt med inkomna för
ändringsrapporter (aviseringar) som t ex födelser, dödsfall och 
flyttningar, i form av magnetband från länsskattemyndigheter
na via riksskatteverket. Länsskattemyndigheterna aviseras ur
sprungligen av pastorsämbetena (i Stockholm och Göteborg av 
lokal skattemyndighet). Från RTB kan tabeller framställas 
med t ex folkmängden fördelad efter kön, ålder och civilstånd 
för godtyckligt avgränsade områden från fastighetsnivå och 
uppåt. All befolkningsstatistik från SCB baseras fr o m årsskif
tet 1973/74 på RTB. 

2 Folkbokföringens huvudregler och de viktigaste 
undantagen 

I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är kyrko
bokförda. I princip är alla kyrkobokförda på en fastighet. Be
folkningsstatistiken 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 sin tjänstgöring eller verksam
het. 

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

1 Personer som är kyrkobokförda men ej boende i 
landet 

2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
3 Personer som är kyrkobokförda på annan fastighet än 

den där de bor. 

2.1 Personer som är kyrkobokförda men ej boende i landet 
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvudsak
ligen UD- och SIDA-anställda, kyrkobokförs i Sverige. Detta 
gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. Perso
nerna fortsätter att vara kyrkobokförda i den församling vari
från 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 varakyrkobokförda i Sverige. 

Vidare kan svenska medborgare som flyttar utomlands vara 
kyrkobokförda upp till ett år i Sverige, om vistelsen utomlands 
antingen är avsedd att vara mindre än ett år eller om det är oklart 
om viseisen skall vara mer än ett år. Man blir då kyrkobokförd 
under rubriken "på församlingen skrivna" eller på en fastighet 
där man fortfarande disponerar bostad. 

2.2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
Personer som vid inflyttningen till Sverige ej har för avsikt att 
vistas här åtminstone ett år kyrkobokförs ej. Utomnordiska 
medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli kyrkobok
förda. Normalt tar det cirka sex månader att få ev tillstånd. Ut
ländska medborgare som tillhör främmande makts beskick
ning eller lönade konsulat eller dess betjäning kyrkobokförs 
inte. 

Ingen av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstatisti
ken. 

2.3 Personer kyrkobokförda på annan fastighet än den 
där de bor 

Från folkbokföringens huvudregel att man skall vara kyrko
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 varakyrkobokförd 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 kyrkobokförd där man har sitt egentliga 
hemvist. 
- Studerande kan vara kyrkobokförda antingen på hemorten 
eller på studieorten beroende bl a på studietidens längd, egen 
ålder, civilstånd m m. Det torde ha blivit allt vanligare att man 
kyrkobokförs på studieorten. 
- Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas för 
bl a handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa kyrko-
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bokförs där de anses ha sitt egentliga hemvist. 
Förutom dessa undantag finns ytterligare undantag för några 

kategorier som knappast påverkar statistiken i någon mer be
tydande utsträckning, undantagandes personer intagna för s k 
anstaltsvård i någon form. Intagna på ålderdomshem kan vara 
kyrkobokförda antingen i hemförsamlingen på den gamla 
hemfastigheten eller under rubriken "på församlingen skrivna" 
eller i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på anstalter för 
sjuk- eller kriminalvård skall inte medföra ändring av kyrko
bokföringen. 

3 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena 31 december 1988 
enligt den indelning i administrativa områden som gäller från 
den 1 januari 1989. 

De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt 
och att få statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett 
statistikband framställs ur RTB vecka 04 året efter redovis
ningsåret. Vid länsskattemyndigheterna sker uppdateringar av 
personregister en gång per vecka. Den uppdatering som görs i 
vecka 04 inväntas. Statistikbandet uppdateras under veckorna 
01 -04 endast med de aviseringar som avser händelser under re
dovisningsåret. Födelser, dödsfall och civilståndsändringar 
som rapporteras under veckorna 01-04 1989 och avser händel
ser under 1988 ingår i uppdateringen, medan de händelser som 
avser 1989 selekteras bort. I aviseringama om flyttningar 
saknas uppgift om tidpunkten för händelsen. Registrerings
veckan vid länsskattemyndigheten definieras därför som hän
delsetidpunkt. På statistikbandet har därför hänsyn endast 
tagits till de flyttningar som registrerats senast vid länsskatte
myndigheternas sista uppdatering vecka 51 år 1988. 

Eftersom uppgift om den exakta flyttningstidpunkten sak
nas redovisar folkmängdsstatistiken inte exakt den kyrkobok
förda befolkningen vid årsskiftet Den differens som finns är 
mycket liten. 

Med utlänningar avses utländska medborgare och statslösa. 
Beträffande utrikes födda personer bör observeras att i utlandet 
födda barn numera ej registreras som utrikes födda, om modern 
vid tidpunkten för barnets födelse kvarstår som kyrkobokförd 
i riket; fram till 1947 avsåg registreringen dock alltid det fak
tiska födelselandet, varför samtliga, fram till denna tidpunkt i 
utlandet födda personer räknats såsom utrikesfödda 

Redovisningen av medborgarskap och födelseland bygger 
på uppgifter inom folkbokföringen. I folkbokföringen hänförs 
besittningar, kolonier samt mandat- och förvaltarskapsområ-
den till moderlandet. Medborgarskap skall i princip avse nu 
existerande självständig statsbildning, under det att födelse
landets benämning skall hänföras till förhållandena vid födel
setidpunkten. De omfattande politiska och geografiska föränd

ringar, som skett under senare tid, har emellertid ej i full 
utsträckning kunnat iakttas i folkbokföringen, varför de redo
visade uppgifterna - i synnerhet då beträffande födelselandet -
är behäftade med en viss osäkerhet. 

Uppgifterna om födelselän ändras inte pga indelningsänd
ringar utan avser hela tiden länsindelningen vid resp individs 
födelse. 

Invandringsåret definieras som det år invandringen registre
rats vid länsskattemyndighetens personregister. Invandringså
ret avser alltid den senast registrerade invandringen. 

4 Tabellerna 
Åldersredovisningen avser i samtliga fall uppnådd ålder vid 
årets slut, dvs 0-åringar är födda 1988 och 1-åringar 1987 osv. 
I tabellerna 2.1 och 2.4 redovisas åldern i ettårsklasser för hela 
riket. För övriga områden anges åldern i femårsklasser. I några 
tabeller, som avser folkmängden efter medborgarskap, har 
åldersintervallet 0-19 år uppdelats i grupper som speglar bl a 
skolans indelning i olika stadier. I tabell 4.3 redovisas åldersin
tervallen 0-18och61-75i ettårsklasser för län och kommuner. 
I tabellerna 3.1,4.1 och 5.2 ges för vissa större åldersgrupper 
även en relativ åldersfördelning. 

I översiktstabellen 1.1 har uppgifterna för 1967 och tidigare 
tagits ur Historisk statistik för Sverige (SOS) del 1 Befolkning. 

I tabell 2.3 redovisas utländska medborgare efter kön, ålder 
och civilstånd i hela riket. I tabellen redovisas endast medbor
garskapsländer med mer än 99 personer. 

I tabellerna 2.8 och 2.9 redovisas på motsvarande sätt endast 
enskilda länder med mer än 99 personer. Tabell 2.5 redovisar 
endast länder med mer än 4 999 personer. 

Medelfolkmängderna i tabellerna 2.13 och 2.14 är beräkna
de som medelvärdet av folkmängden vid årets början och slut. 

I tabell 1.4 ges en översikt av antalet gifta samboende kvin
nor och ensamstående män och kvinnor med hemmavarande 
barn under 18 år för åren 1978-1988. I tabellen 8.1 avses med 
ensamstående en person som är ogift, änka/änkling, frånskild 
eller gift ej samboende. Om ingen person i familjen fyllt 18 år 
och ingen är gift samboende, räknas den äldste som ensam
stående och de övriga som barn. Med nämnda undantag 
räknas i de familjestatistiska tabellerna (1.4 och 8.1) hemma
varande familjemedlemmar under 18 år (egna barn, styvbarn, 
fosterbarn, barnbarn, yngre syskon m fl) som barn. Ålders
gruppen -19 år innefattar dels alla personer som fyllt 18 och 19 
år, dels personer som är under 18 år och som räknas som 
huvudman enligt ovan. På grund av att aviseringama till RTB 
för de båda makarna vid äktenskapets ingående eller upplös
ning inte inkommer till RTB samtidigt stämmer ej antalet gifta 
samboende män exakt överens med antalet gifta samboende 
kvinnor. 
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5 Samboende oavsett civilstånd 
Den familjetabell som publiceras i det åttonde tabellavsnittet 
är baserad på huvudmannabegreppet i folkbokföringen, dvs 
av samboende vuxna personer är det endast de gifta samboen
de som kopplas ihop. Övriga samboende redovisas som en
samstående. Barn under arton år kan kopplas till vårdnadsha-
varen som är huvudman. I de fall där vårdnadshavaren är 
samboende utan att vara gift redovisas barnet som barn till 
ensamstående. Med det ökade samboendet utan giftermål som 
bakgrund speglar därför tabellerna dåligt verkligheten. I folk-
och bostadsräkningen 1985 (FoB 85) redovisas samboendet 
oavsett giftermål. Som samboende i FoB 85 räknas gifta 
samboende och personer som på FoB-blanketten uppgett sig 
vara sammanboende med bostadsinnehavaren oavsett om de 
är gifta eller ej. Samboende par måste dessutom vara mantals
skrivna på samma fastighet och bo i samma lägenhet för att 
räknas som samboende i FoB 85. 

Med hjälp av undersökningen om levnadsförhållandena 
(ULF) kan man skatta antalet samboende ej gifta. ULF är en 
urvalsundersökning. I urvalet har de senaste åren ingått ca 
7 000 personer årligen. Objektsbortfallet är ca 20 procent. 

Definitionen av samboende i ULF är något vidare än i FoB 
85. Som redan nämnts gäller i FoB 85 att samboende enbart 
redovisas för personer som uppgett sig samboende med bo
stadsinnehavaren. Detta villkor finns inte i ULF. ULF har inte 
heller samma krav att båda personerna skall vara kyrkobok
förda på samma fastighet som finns i FoB. 

Eftersom ULFs uppgifter baseras på ett urval ger resultatet 
från ULF slumpmässiga avvikelser från det sanna värdet. 
Uppgifterna om samboende enligt ULF finns i texttabellerna 
1 och 2. 

6 Råtabeller 
Den anslagsfinansierade produktionen i DEMOPAK finns i 
råtabellform på enheten för befolkningsstatistik vid Statisti
ska centralbyrån i Örebro. DEMOPAK presenteras i bilaga 
fyra i denna publikation. 

Fr o m årsskiftet 1974/75 produceras även två tabeller med 
folkmängden fördelad på ålder i församlingar. 

A 1 Folkmängd efter ålder (i ettårsklasser), kön och civil-
ståndl988-12-31 enligt indelningen 1989-01-01. 

A 1.1 Folkmängd i absoluta och relativa tal efter kön och ålder 
(i ettårsklasser) 1988-12-31 enligt indelningen 
1989-01-01. 

A 2 Folkmängd efter ålder (i femårsklasser), kön och civil
stånd 1988-12-31 enligt indelningen 1989-01-01. 

A 6 Gifta samboende par och ej gifta fördelade efter kön, 
ålder samt barnantalet efter yngsta barnets ålder 
1988-12-31 enligt indelningen 1989-01-01. 

A 10 Gifta samboende och ej gifta efter kön, civilstånd, antal 
hemmavarande barn och yngsta barnets ålder i kombina
tion med föräldrarnas ålder 1988-12-31 enligt indelning
en 1989-01-01. 

A 11 Gifta samboende och ej gifta efter kön, antal hemmava
rande barn och yngsta barnets ålder i kombination med 
föräldrarnas ålder 1988-12-31 enligt indelningen 
1989-01-01. 

A 14 Folkmängd efter kön och ålder i absoluta och relativa tal 
för hela riket, egna länet och egna kommunen samt 
medelålder, medianålder och kvartilåldrar 1988-12-31 
enligt indelningen 1989-01-01. 

B 8 Utländska medborgare och statslösa efter medborgar
skap, kön, civilstånd och ålder 1988-12-31 enligt indel
ningen 1989-01-01. 

Tabellerna framställs för följande områden: 

Samdiga råtabeller sänds till länsstyrelser, landsting och 
kommuner. 

7 Befolkningsstatistikens kvalitet 
För varje individ i RTB finns en kod (län, kommun och 
församling) för bosättning. Vid avisering om flyttning över 
länsgräns sker ingen kontroll vid utflyttningslänets datakontor 
av riktigheten i den uppgivna inflyttningsförsamlingens kod. 
Ungefär en vecka efter det en felaktig avisering gjorts upptäcks 
den felaktiga koden vid utflyttningslänets datakontor. Rättelse 
sker då även i RTB. 

Vid framställning av tabellerna har den regionala koden 
kontrollerats i RTB. Ingen individ hade invalid regional kod i 
RTB vid årsskiftet 

Kvaliteten i folkmängdsstatistiken beror på över- eller un
dertäckning i den totala populationen, t ex på grund av brister 
i rapporteringen av händelser som födelser, dödsfall, invan
dring och utvandring. Kvaliteten påverkas också av felaktighe
ter i kyrkobokföringen som ger upphov till fel i den regionala 
fördelningen, t ex flyttningar inom landet som inte anmäls till 
pastorsämbetena. 

Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem 
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med under- resp övertäckning beroende på de snabba rappor
teringsrutinerna. För nyfödda uppgår undertäckningen till 0,1 
procent av 0-åringarna i folkmängdsstatistiken. Övertäckning
en med anledning av ej rapporterade dödsfall är ännu något 
lägre i de olika åldersklasserna. 

Invandring ger upphov till undertäckning beroende på den 
relativt långa tiden mellan invandringen och registreringstid
punkten. Vid en studie 1977 framkom att tidsskillnaden i 
genomsnitt var 8 månader för icke nordiska medborgare. Den 
ökade utomnordiska invandringen under 1980-talet har med
fört att handläggningstiderna för beslut av uppehållstillstånd 
har ökat. Därmed har också tidsskillnaden mellan inresa och 
kyrkobokföring blivit större. Motsvarande uppgifter för nord
iska invandrare saknas men tidsskillnanden 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 bo
stadsräkningen 1985. Räknat på delpopulationen utländska 
medborgare var övertäckningen 1,0 procent för nordiska med
borgare och 2,8 procent för övriga medborgarskap tillsam
mans. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar, 
röstkort, blanketter till folk- och bostadsräkningar m m kon
trolleras adressuppgifterna på de försändelser som varit obe-
ställbara. Avsikten är att kontrollera att flyttning anmäls i rätt 
tid och därmed att den registrerade bosättningen - kyrkobokfö
ring på viss ort och fastighet - överensstämmer med den 
faktiska bosättningen. I samband med utsändningen av blank
etter till folk- och bostadsräkningarna 1975, 1980 och 1985 
framställdes statistik över åtgärder som vidtagits för att rätta 
felen i folkbokföringen. 

I FoB 85 erhöll alla kyrkobokförda personer 16 år och äldre 
en personblankett (gifta samboende erhöll gemensam blank
ett) som skickades till kyrkobokföringsadressen och där efter-
sändning var tillåten. De av posten returnerade obeställbara 
försändelserna överlämnades till pastorsämbetena (i Stock
holm och Göteborg lokal skattemyndighet) som i varje enskilt 
fall undersökte anledningen och vidtog erforderliga åtgärder. 
Resultatet av pastorsämbetenas (PÄ) arbete rapporterades till 
RSV. 

PÄ utredde även de fall där den förtryckta adressen på FoB-
blanketten avvek från den adress uppgiftslämnaren uppgivit. 
Ungefär 30000 personer erhöll därigenom ändrad kyrkobok
föring. Flertalet av ändringarna berodde på att personerna var 
kyrkobokförda på fel fastighet i församlingen. I den följande 
sammanställningen ingår en totalsumma av dessa. Därefter 
redovisas endast uppgifter från utredningen om de obeställba
ra försändelserna. 

För 31500 personer kom FoB-blanketten i retur. Av dessa 
hade 1100 personer avlidit. De återstående uppgiftslämnarna, 
30 400, samkördes mot SCBs register över inrikes och utrikes 
flyttningar 1985 (fro m vecka 40) resp 1986 för att redovisa hur 
upprättningarna av befolkningsregistret påverkar flyttnings-
statistiken. Av de 30400 personerna hade 5300 själva anmält 
flyttning innan utredningen av kyrkobokföringsförhållandena 
avslutades. För 4400 personer hade flyttning registrerats efter 
vecka 39 år 1985. Resterande 900 personer kan antas registre
rade före vecka 39 år 1985. I 3800 fall föranledde utredningen 
ingen ändring av kyrkobokföringen beroende på att: 2100 
personer hade ofullständig adress men var kyrkobokförda på 
rätt fastighet samt 1700 var endast tillfälligt frånvarande p g a 
studier, kortare vistelse utomlands, på sjukhus etc. För reste
rande 21300 personer hade i 19100 fall en ändring av kyrko
bokföringsförhållandena skett. Nedan ges en redovisning av 
resultaten av kyrkobokföringskontrollerna i samband med 
FoB 85 resp FoB 80. 
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Ändringar I kyrkobokföringen 1975,1980 och 1985 En jämförelse mellan folkbokföringskontrollerna 1975,1980 
och 1985 visar att antalet personer som erhållit ändrad kyrko
bokföring minskat från 24500 är 1975 till 22400 år 1980 och 
till 19100 år 1985. Diagrammet på sidan 18 visar antal 
ändringar efter ändringstyp för åren 1975, 1980 och 1985. 

Länsvis fördelning av kyrkobokföringsförändringarna visar 
att Stockholms, Uppsala och Malmöhus län hade de högsta an
delarna totalt (i procent av länets invånare 16 år och äldre). 
Bam i åldern 0-15 år omfattas ej av kyrkobokföringskontrol
len. I tablå 1 nedan redovisas antalet ändringar efter typ av 
ändring för resp län. Av tablån framgår även att männen 
svarade för närmare två tredjedelar av totala antalet ändringar 
i kyrkobokföringen. 

Tablå 2 på sidan 19 visar emigranter och personer överförda 
till rubriken "på församlingen skriven" och "utan känt hem
vist" efter medborgarskapsland. 

Tablå 1 Resultat av ändringar av kyrkobokföringsförhållanden 1985, länsvis 
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Tablå 2 Emigranter och personer överförda till rubri
ken "på församlingen skriven" och "utan känt hem
vist" i samband med FoB 85 

1) Procenttalen är beräknade på resp population 16 år och äldre. 

Av totala antalet ändringar i kyrkobokföringsförhållande
na i samband med FoB 85 registrerades knappt en tredjdel 
under 1985 medan resterande del registrerades under 1986. 
Vidkontrollen i samband medFoB 80 var förhållandet om vänt, 
knappt två tredjedelar registrerades under 1980 och resterande 
del under 1981. En förklaring till nämnda förhållanden är att 
mättidpunkten vid F0B8O var sex veckor tidigare än vid FoB 
85.5 900 eEer knappt en procent av totala antalet flyttningar 
1985 i vårt land var en följd av kyrkobokföringskontrollen. 
Motsvarande siffra för 1986 var 13 200 eller drygt en procent. 
Detta framgår av tablå 3, där de olika flyttningstyperna redo
visas efter registreringstidpunkterna. 

Tablå 3 Resultat av ändringar av kyrkobokförings
förhållanden i samband med FoB 85 efter 
registreringstidpunkt 

1) Procenttalen är beräknade på resp flyttningskategori 15 år och 
äldre. 

8 Annan befolkningsstatistik 
I Folkmängd (SOS) del 1-2 publiceras folkmängden i kommu
ner och församlingar. Del 2 har upphört som särskild publika
tion fr o m årsskiftet 1980-12-31. Uppgifter om folkmängd i 
landskap och landstingsområden har överförts till den tidigare 
del 1 som därmed kallas Folkmängd del 1-2. 

Ändringskomponenterna (födda, döda, flyttade etc) publi
ceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 1 för kommuner 
och församlingar. I Befolkningsförändringar del 3 finns utför
lig statistik för hela riket och länen. Flyttningstatistik publice
ras i Befolkningsförändringar (SOS) del 2. 

Förutom de råtabeller som produceras i DEMOPAK1-syste-
met avseende folkmängd framställs även ett antal tabeller över 
folkmängdens förändring i AVIPAK2-systemet. Råtabellerna i 
såväl DEMOPAK som AVIPAK sänds direkt till länsstyrelser, 
landsting och kommuner. Samtliga råtabeller finns även till
gängliga vid Statistiska centralbyrån i Örebro hos enheten för 
befolkningsstatistik. 

9 Tidigare publicerad statistik 
Publikationerna avseende 1968-1972 utgavs med samma titel 
men med underrubriken "Fördelning efter kön, ålder och 
civilstånd i kommunblock m m". År 1967 utgavs rapporten 
under titeln Folkmängden 1 november 1967 enligt indelningen 
1 januari 1968 efter kön, ålder och civilstånd i hela riket, länen, 
A-regionerna och kommunblocken. Uppgifterna om befolk
ningens fördelning för åren 1968-1972 i serien Statistiska 
meddelanden, nämligen för 1968 i Be 1969:8, för 1969 i Be 
1970:4 och Be 1970:6, för 1970 i Be 1971:5 och Be 1971:7,för 
1971 i Be 1972:6 och för 1972 i Be 1973:7. 

10 DEMOPAK 
SCB producerar två gånger per år - vid hel- och halvårsskifte 
- ett demografiskt statistikpaket avsett för regional och lokal 
planering. Den sammanfattande benämningen på de tabeller 
som framställs är DEMOPAK. 

1) DEMOPAK redovisas i bilaga till Folkmängd 31 dec. 1981, 
del 3. 
2) AVIPAK är ett antal standardiserade tabeller som visar befolk
ningsförändringar under valda lidsperioder för olika regionala 
områden. AVIPAK presenteras i en bilaga i Befolkningsförän
dringar 1982 (SOS), del 2. 
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Texttabell 1 
Sammanboende och ensamstående I tusental i åldern 16-74 år dels enligt FoB 75, FoB 80 och FoB 85 dels 
enligt undersökningen om levnadsförhållanden 1975-1987. Hela riket. 

Texttabell 2 
Sammanboende och ensamstående fördelade efter kön, ålder och civilstånd enligt undersökningen om lev-
nadsförhållanden 1987. Procentuell fördelning. Hela riket. 
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Texttabell 3 
Antal personer 100 år och äldre i hela riket 31 
december 1988 

Texttabell 4 
De tio största medborgarskapsgrupperna i Sverige 
31 december 1988 

Texttabell 5 
De kommuner med den högsta respektive lägsta andelen (i procent) förskolebarn (0-6 år) 31 december 1988 

Texttabell 6 
De kommuner som har den högsta respektive lägsta andelen (i procent) ålderspensionärer (65-w) 31 
december 1988 
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Texttabell 7 
De kommuner som har den högsta respektive lägsta andelen (i procent) utländska medborgare 31 decem
ber 1988 

Texttabell 8 
De kommuner som har den högsta respektive lägsta andelen (i procent) utrikes födda 31 december 1988 
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24 1 Översiktstabeller 

Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd 1750-1988 
Population by sex and marital status in the whole country 1750-1988 
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26 1 Översiktstabeller 

Tabell 1.2 Folkmängd efter medborgarskap (samtliga länder) 1900-1988 
Population by citizenship (all countries) in the whole country 1900-1988 



1 Översiktstabeller 27 



28 1 Översiktstabeller 



1 Översiktstabeller 29 

1) STORBRITANNIEN OCH IRLAND 
2) TYSKA RIKET 
3) RYSSLAND MED POLEN 
4) DANMARK OCH ISLAND 
5) ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN 
6) INKL ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN 



30 1 Översiktstabeller 

Tabell 1.3 Folkmängd efter födelseland 1900-1988 
Population by country of birth 1900-1988 
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32 1 Översiktstabeller 

1) RYSSLAND MED POLEN 
2) TYSKA RIKET 
3) STORBRITANNIEN OCH IRLAND 
4) INDIEN MED CEYLON 
5) INKLUSIVE ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN 



1 Översiktstabeller 33 

Tabell 1.4 Gifta samboende kvinnor, ensamstående kvinnor och män med hemmavarande barn under 18 år 
31 december 1975-1988 
Cohabiting married women, not married women and men with children under 18 years, Dec. 31, 
1975-1988 



34 1 Översiktstabeller 

Tabell 1.5 Kvinnor i åldern 20-44 år efter antal hemmavarande barn under 18 år i absoluta och relativa tal 
31 december 1978-1988 
Women by age and number of children under 18 years, Dec. 31, 1978-1988 



Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd 
31 december 1988 

HELA RIKET 



36 2 Hela riket 

Tabell 2.1 Folkmängd efter kön, ålder (i ettårsklasser), civilstånd och medborgarskap i hela riket 31 december 1988 
Population by sex, age (in one-year groups), marital status and citizenship in the whole country, 
Dec. 31, 1988 



2 Hela riket 37 

1) Antalet personer 100 år och däröver i hela riket finns uppdelat i texttabell 3 på sidan 21. 
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Tabell 2.2 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser), civilstånd och medborgarskap i hela riket 31 december 1988 
Population by sex, age (in five-year groups), marital status and citizenship in the whole country, 
Dec. 31, 1988 
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Tabell 2.3 Utlänningar efter kön, ålder och medborgarskap i hela riket 31 december 1988 
Aliens by sex, age and citizenship in the whole country, Dec. 31, 1988 
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Tabell 2.4 Folkmängd efter kön, ålder (i ettårsklasser), civilstånd och födelseland i hela riket 31 december 1988 
Population by sex, age (in one-year groups), marital status and country of birth in the whole country, 
Dec. 31, 1988 

Anm. Pg a brister i primärmaterialet avviker resultaten i tabellerna 2.4, 2.8 och 2.10 obetydligt från tabell 2.5 och tabellerna 2.11, 3.3 och 3.4. 
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Tabell 2.5 Utrikes födda eller utländska medborgare efter födelseland, medborgarskapsland, kön och ålder 
(i femårsklasser) i hela riket 31 december 1988 
Foreign-born persons or aliens by country of birth or citizenship, sex and age (five-year groups) in the 
whole country, Dec. 31, 1988 

1) P g a felaktigheter i folkbokföringen finns ett antal yngre personer med födelseland Estland. 

Anm. P g a brister i primärmaterialet avviker resultaten i tabellerna 2.4, 2.8 och 2.10 obetydligt från tabell 2.5 och tabellerna 2.11, 3.3 och 3.4. 
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64 2 Hela riket 



2 Hela riket 65 



66 2 Hela riket 



2 Hela riket 67 



68 2 Hela riket 



2 Hela riket 69 



70 2 Hela riket 



2 Hela riket 71 



72 2 Hela riket 

Tabell 2.6 Barn 0-17 år till gifta samboende par där båda är födda utomlands samt barn 0-17 år till ej gifta födda 
utomlands i hela riket 31 december 1988 
Children under 18 years to cohabiting married persons born abroad and children under 18 years to 
single parent born abroad in the whole country, Dec. 31, 1988 
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74 2 Hela riket 



2 Hela riket 75 



76 2 Hela riket 

Tabell 2.7 Barn 0-17 år till gifta samboende par där endast en förälder är född utomlands i hela riket 31 december 
1988 
Children under 18 years to cohabiting married persons and one parent born abroad in the whole 
country, Dec. 31, 1988 
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Tabell 2.8 Utrikes födda i hela riket efter födelseland och invandringsår 31 december 1988 
Foreign-born persons in the whole country by country of birth and year of immigration, Dec. 31, 1988 



78 2 Hela riket 
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Tabell 2.9 I Sverige bosatta personer som naturaliserats efter födelseland och år för naturalisering, 31 december 1988 
Persons living in Sweden, who have been naturalized by country of birth and year of naturalization, 
Dec. 31, 1988 
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FOTNOT: I STATISTIKEN GÅR DET EJ ATT REDOVISA DE SOM NATURALISERATS FÖRE ÅR 1967 OCH SOM ÄR FÖDDA I SVERIGE DETTA P G A ATT 
DESSA INTE GÅR ATT SÄRSKILJA FRÅN DEM SOM ÄR SVENSKA MEDBORGARE FRÅN FÖDSELN. 
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Tabell 2.10 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser), civilstånd och födelseland i hela riket 31 december 1988 
Population by sex, age (in five-year groups), marital status and country of birth in the whole country, 
Dec. 31, 1988 

Anm. P g a brister i primärmaterialet avviker resultaten i tabellerna 2.4, 2.8 och 2.10 obetydligt från tabell 2.5 och tabellerna 2.11. 3.3 och 3.4. 
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Tabell 2.11 Folkmängd i hela riket efter kön, ålder och födelseort (egna länet, övriga län och utlandet) 31 december 
1988 
Population in the whole country by sex, age and place of birth, Dec. 31, 1988 
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Tabell 2.12 Första- och andra generationsinvandrare efter ursprungsland 31 december 1988 
First and second generation immigrants by country, Dec. 31, 1988 
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KOMMENTAR: SOM FÖRSTAGENERATIQNSINVANDRARE REDOVISAS I TABELLEN PERSONER FÖDDA UTOMLANDS. BLAND 
UTRIKES FÖDDA INGÄR OCKSÅ PERSONER VILKAS SVENSKA FÖRÄLDRAR TILLFÄLLIGT BODDE UTOMLANDS VID 
BARNETS FÖDELSE. HUR MÅNGA "SVENSKAR" SOM ÄR FÖDDA UTOMLANDS ÄR INTE KÄNT MEN UPPSKATTAS TILL CA 
10000. I DENNA TABELL HAR INTE GJORTS NÅGON REDUKTION FÖR ANTALET "SVENSKAR" FÖDDA UTOMLANDS. 

SOM ANDRAGENERATIONSINVANDRARE AVSES PERSONER FÖDDA I SVERIGE MED MINST EN FÖRÄLDER FÖDD UTOM-
LANDS. FÖR ANDRAGLNERATIONSINYANDRARE UNDER 18 ÅR TORDE STATISTIKEN VARA GANSKA TILLFÖRLITLIG. 
FÖR ANDRAGENERATIONSINVANDRARE SOM ÄR ÖVER 17 ÅR ÄR STATISTIKEN DÄREMOT MYCKET OFULLSTÄNDIG. 

I TABELLEN SAKNAS SAMTLIGA SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 17 ÄR SOM HAR MINST EN FÖRÄLDER FÖDD UTOMLANDS. 
UPPSKATTNINGSVIS ÄR OET 150000 SOM SAKNAS I TABELLEN. 
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Tabell 2.13 Medelfolkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser) och civilstånd 1988 
Mean population by sex, age (in five-year groups) and marital status 1988 
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Tabell 2.14 Medelfolkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) för vissa medborgarskap 1988 
Mean population by sex, age (in five-year groups) and citizenship 1988 
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Tabell 3.1 Folkmängd efter ålder (absolut och relativ fördelning) i län och storstadsområden 31 december 1988 
enligt indelningen 1 januari 1989 
Population by age by county and in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1988 according to 
the administrative subdivision Jan. 1, 1989 
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Tabell 3.2 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser) och civilstånd länsvis 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Population by sex, age (in five-year groups), marital status by county Dec. 31, 1988 according to 
the administrative subdivision Jan. 1, 1989 
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98 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 99 



100 3 Län och storstadsområden 
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Tabell 3.3 Folkmängd länsvis efter kön, ålder och födelseort (egna länet, övriga län och utlandet) 31 december 
1988 enligt indelningen 1 januari 1989 
Population by sex, age and place of birth by county Dec. 31, 1988 according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1989 

Anm. P g a brister i primärmaterialet avviker resultaten i tabellerna 2.4, 2.8 och 2.10 obetydligt från tabell 2.5 och tabellerna 2.11, 3.3 och 3.4. 
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Tabell 3.4 Folkmängd länsvis efter födelselän resp födelseland 31 december 1988 enligt indelningen 1 januari 1989 
Population by county of birth and country of birth Dec. 31, 1988 according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1989 

Anm. P g a brister i primärmaterialet avviker resultaten i tabellerna 2.4, 2.8 och 2.10 obetydligt från tabell 2.5 och tabellerna 2.11, 3.3 och 3.4. 
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116 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.5 Folkmängd efter medborgarskap i län och storstadsområden 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Population by citizenship in counties and the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1988 according 
to the administrative subdivision Jan. 1, 1989 
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118 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.6 Utrikes födda efter födelseland i län och storstadsområden 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Foreign-born persons in the counties and metropolitan areas Dec. 31, 1988 according to the administ
rative subdivision Jan. 1, 1989 
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120 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.7 Folkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) i storstadsområden 31 december 1988 enligt indel
ningen 1 januari 1989 
Population by sex and age (in five-year groups) in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1988 
according to the administrative subdivision Jan. 1, 1989 
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Tabell 3.8 Utlänningar efter kön, ålder och medborgarskap i storstadsområden 31 december 1988 enligt indel
ningen 1 januari 1989 
Aliens by sex, age and citizenship in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1988 according to 
the administrative subdivision Jan. 1, 1989 



3 Län och storstadsområden 129 



130 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 131 



132 4 Kommuner 

Tabell 4.1 Folkmängd efter ålder (absolut och relativ fördelning) i kommuner 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Population by age by commune Dec. 31, 1988 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1989 



4 Kommuner 133 



134 4 Kommuner 



4 Kommuner 135 



136 4 Kommuner 



4 Kommuner 137 



138 4 Kommuner 



139 

Tabell 4.2, se nästa uppslag 
Table 4.2, see overleaf 



140 4 Kommuner 

Tabell 4.2 Folkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) i kommuner 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Population by sex and age (in five-year groups) by commune Dec. 31, 1988 according to the administra
tive subdivision Jan. 1, 1989 



4 Kommuner 141 



142 4 Kommuner 



4 Kommuner 143 



144 4 Kommuner 



4 Kommuner 145 



146 4 Kommuner 



4 Kommuner 147 



148 4 Kommuner 



4 Kommuner 149 



150 4 Kommuner 



4 Kommuner 151 



152 4 Kommuner 



4 Kommuner 153 



154 4 Kommuner 



4 Kommuner 155 



156 4 Kommuner 



4 Kommuner 157 



158 4 Kommuner 



4 Kommuner 159 



160 4 Kommuner 



4 Kommuner 161 



162 4 Kommuner 



4 Kommuner 163 



164 4 Kommuner 



4 Kommuner 165 



166 4 Kommuner 



4 Kommuner 167 



168 4 Kommuner 



4 Kommuner 169 



170 4 Kommuner 



4 Kommuner 171 



172 4 Kommuner 



4 Kommuner 173 



174 4 Kommuner 



4 Kommuner 175 



176 4 Kommuner 



4 Kommuner 177 



178 4 Kommuner 

Tabell 4.3 Folkmängd i åldersgrupperna 0-18 år och 61-75 år (i ettårsklasser) i län och kommuner 31 december 
1988 enligt indelningen 1 januari 1989 
Population in the age-groups 0-18 years and 61-75 years (in one-year groups) by county and commune 
Dec. 31, 1988 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1989 



4 Kommuner 179 



180 4 Kommuner 



4 Kommuner 181 



182 4 Kommuner 



4 Kommuner 183 



184 4 Kommuner 



4 Kommuner 185 



186 4 Kommuner 



4 Kommuner 187 



188 4 Kommuner 



4 Kommuner 189 



190 4 Kommuner 

Tabell 4.4 Folkmängd efter medborgarskap kommunvis 31 december 1988 enligt indelningen 1 januari 1989 
Population by citizenship by commune Dec. 31 , 1988 according to the administrative subdivision 
Jan .1 , 1989 



4 Kommuner 191 



192 4 Kommuner 



4 Kommuner 193 



194 4 Kommuner 



4 Kommuner 195 



196 4 Kommuner 



4 Kommuner 197 



198 4 Kommuner 



4 Kommuner 199 



200 4 Kommuner 



4 Kommuner 201 



202 4 Kommuner 



4 Kommuner 203 



204 4 Kommuner 

Tabell 4.5 Utrikesfödda efter födelseland kommunvis 31 december 1988 enligt indelningen 1 januari 1989 
Foreign-born persons by country birth by commune Dec. 31, 1988 according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1989 



4 Kommuner 205 



206 4 Kommuner 



4 Kommuner 207 



208 4 Kommuner 



4 Kommuner 209 



210 4 Kommuner 



4 Kommuner 211 



212 4 Kommuner 



4 Kommuner 213 



214 4 Kommuner 



4 Kommuner 215 



216 4 Kommuner 



4 Kommuner 217 



218 5 A-regioner 

Tabell 5.1 Folkmängd efter ålder (absolut och relativ fördelning) i A-regioner 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Population by age by A-regions (aggregates of communes) Dec. 31, 1988 according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1989 



5 A-regioner 219 



220 5 A-regioner 

Tabell 5.2 Folkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) i A-regioner 31 december 1988 enligt indelningen 
1 januari 1989 
Population by sex and age (in five-year groups) by A-regions (aggregates of communes) Dec. 31, 1988 
according to the administrative subdivision Jan. 1, 1989 



5 A-regioner 221 



222 5 A-regioner 



5 A-regioner 223 



224 5 A-regioner 



5 A-regioner 225 



226 5 A-regioner 



5 A-regioner 227 



228 5 A-regioner 



5 A-regioner 229 



230 6 H-regioner 

Tabell 6.1 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser) och civilstånd i H-regioner 31 december 1988 enligt indel
ningen 1 januari 1989 
Population by sex and age (in five-year groups) by H-regions Dec. 31 , 1988 according to the administ
rative subdivision Jan. 1, 1989 



6 H-regioner 231 



232 6 H-regioner 



6 H-regioner 233 



234 7 Riksområden 

Tabell 7.1 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser) och civilstånd i riksområden 31 december 1988 enligt 
indelningen 1 januari 1989 
Population by sex, age (in five-year groups) and marital status by county-block Dec. 31, 1988 according 
to the administrative subdivision Jan. 1, 1989 



7 Riksområden 235 



236 7 Riksområden 



7 Riksområden 237 



238 8 Familjetabeller 

Tabell 8.1 Gifta samboende och ensamstående efter kön, civilstånd, antal hemmavarande barn och yngsta 
barnets ålder i kombination med föräldrarnas ålder i hela riket 31 december 1988 
Cohabiting married persons and not married persons by sex, marital status, number of children and age 
of the youngest child by age of parents in the whole country Dec. 31, 1988 



8 Familjetabeller 239 



240 8 Familjetabeller 



8 Familjetabeller 241 



242 8 Familjetabeller 



8 Familjetabeller 243 



244 8 Familjetabeller 



8 Familjetabeller 245 



246 8 Familjetabeller 
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Omfattningen av A-regionerna 
Coverage of A-regions (aggregate of communes) 
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Omfattningen av A-regionerna 
Coverage of A-regions (aggregates of communes) 

A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1989-01-01) samt län 

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

02 Norrtälje Norrtälje, Stockholms län 

03 Enköping Enköping och Håbo, Uppsala län 

04 Uppsala Uppsala och Östhammar, Uppsala län 

05 Nyköping Nyköping och Oxelösund, Södermanlands län 

06 Katrineholm Flen, Katrineholm och Vingåker, Södermanlands län 

07 Eskilstuna Eskilstuna och Strängnäs, Södermanlands län 

08 Mjölby/Motala Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög, Östergötlands län 

09 Linköping Kinda, Linköping och Åtvidaberg, Östergötlands län 

10 Norrköping Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, Östergötlands län 

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

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

13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, Jönköpings län 

14 Värnamo Gislaved, Gnosjö och Värnamo, Jönköpings län 

15 Ljungby Ljungby och Markaryd, Kronobergs län 

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

17 Västervik Västervik, Kalmar län 

18 Hultsfred/Vimmerby Hultsfred och Vimmerby, Kalmar län 

19 Oskarshamn Högsby, Mönsterås och Oskarshamn, Kalmar län 

20 Kalmar/Nybro Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, Kalmar län 

21 Visby Gotland, Gotlands län 

22 Karlskrona Karlskrona och Ronneby, Blekinge län 

23 Karlshamn Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, Blekinge län 
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A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1989-01-01) samt län 

24 Kristianstad Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge, Kristianstads län 

25 Hässleholm Hässleholm, Osby och Perstorp, Kristianstads län 

26 Ängelholm Båstad, Ängelholm och Örkelljunga, Kristianstads län 

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

28 Malmö/Lund/Trelleborg Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelle
borg och Vellinge, Malmöhus län 

29 Ystad/Simrishamn Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Sjöbo, Skurup och Ystad, 

Malmöhus län 

30 Eslöv Eslöv, Hörby och Höör, Malmöhus län 

31 Halmstad Halmstad, Hylte och Laholm, Hallands län 

32 Falkenberg/Varberg Falkenberg och Varberg, Hallands län 
33 Göteborg Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län, Göteborg, Härryda, 

Kungälv, Mölndal, Partilie, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs 
och Bohus län samt Kungsbacka, Hallands län 

34 Uddevalla Färjelanda, Älvsborgs län, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Ström
stad, Tanum och Uddevalla, Göteborgs och Bohus län 

35 Trollhättan/Vänersborg Grästorp, Skaraborgs län, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan och Vä
nersborg, Älvsborgs län 

36 Borås Borås, Herrijunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn, Älvs

borgs län 

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

38 Falköping Falköping och Tidaholm, Skaraborgs län 

39 Skövde Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro, Skaraborgs län 

40 Mariestad Gullspång, Mariestad och Töreboda, Skaraborgs län 

41 Kristinehamn Filipstad, Kristinehamn och Storfors, Värmlands län 

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

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

44 Arvika Arvika, Eda och Årjäng, Värmlands län 

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

46 Karlskoga Degerfors och Karlskoga, Örebro län 



250 Bilagal 

A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1989-01-01) samt län 

47 Lindesberg Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, Örebro län 

48 Västerås Hallstahammar, Surahammar och Västerås, Västmanlands län 

49 Köping Arboga, Kungsör och Köping, Västmanlands län 

50 Fagersta Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, Västmanlands län 

51 Sala Heby och Sala, Västmanlands län 

52 Borlänge/Falun Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter och Vansbro, Koppar

bergs län 

53 Avesta/Hedemora Avesta och Hedemora, Kopparbergs län 

54 Ludvika Ludvika och Smedjebacken, Kopparbergs län 

55 Mora Malung, Mora, Orsa och Älvdalen, Kopparbergs län 

56 Gävle/Sandviken Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, Gävleborgs län, samt Tierp och 

Älvkarleby, Uppsala län 

57 Bollnäs/Söderhamn Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län 

58 Hudiksvall/Ljusdal Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig, Gävleborgs län 

59 Sundsvall Sundsvall, Timrå och Ånge, Västernorrlands län 

60 Härnösand/Kramfors Härnösand och Kramfors, Västernorrlands län 

61 Sollefteå Sollefteå, Västernorrlands län 

62 Örnsköldsvik Örnsköldsvik, Västernorrlands län 

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

64 Umeå Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, 

Västerbottens län 

65 Skellefteå Malå, Norsjö och Skellefteå, Västerbottens län 

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

67 Piteå Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn, Norrbottens län 

68 Luleå/Boden Boden, Jokkmokk och Luleå, Norrbottens län 

69 Haparanda/Kalix Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå, Norrbottens län 

70 Kiruna/Gällivare Gällivare, Kiruna och Pajala, Norrbottens län 
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Omfattningen av H-regionerna 
Coverage of H-regions 
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H-regioner 

De sju H-regionerna definieras enligt följande 

H 1 Stockholms/Södertälje A-region 

H 8 Göteborgs A-region1 

H 9 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region1 

H 3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum 

H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare 
inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 
300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt. 

H 5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare 
inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än 
300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt. 

H 6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers 
radie från kommuncentrum. 

1) Vid samredovisning av H-regionerna 8 och 9 (Göteborgs och Malmö H-regioner) används koden 2. 
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H-region Ingående kommuner (enl indelningen 1989-01-01) samt län 

H 1 Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm, Värmdö och Österåker, Stockholms län. 

H 8 Kungsbacka, Hallands län, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs och Bohus län samt 
Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län. 

H 9 Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg 
och Vellinge, Malmöhus län 

H 3 Håbo, Uppsala och Älvkarleby, Uppsala län, Eskilstuna, Södermanlands 
län, Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping, 
Östergötlands län, Jönköping, Vaggeryd, Jönköpings län, Växjö, 
Kronobergs län, Kalmar, Kalmar län, Karlshamn, Olofström, Ronneby 
och Sölvesborg, Blekinge län, Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, 
Kristianstad, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra 
Göinge, Kristianstads län, Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, 
Höör, Landskrona, Sjöbo, Skurup och Svalöv, Malmöhus län, Halmstad 
och Laholm, Hallands län, Orust, Uddevalla och Lysekil, Göteborgs och 
Bohus län, Borås, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Trollhättan, Ulricehamn 
och Vänersborg, Älvsborgs län, Grästorp, Götene, Habo, Mullsjö, Skara, 
Skövde och Tidaholm, Skaraborgs län, Forshaga, Grums, Hammarö, 
Karlstad och Kil, Värmlands län, Hallsberg, Kumla, Nora och Örebro, 
Örebro län, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås, 
Västmanlands län, Borlänge, Falun och Säter, Kopparbergs län, Gävle och 
Sandviken, Gävleborgs län, Sundsvall och Timrå, Västernorrlands län, 
Umeå, Västerbottens län samt Luleå, Norrbottens län. 

H 4 Norrtälje, Stockholms län, Enköping och Tierp, Uppsala län, Flen, 
Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Vingåker, Södermanlands 
län, Boxholm, Motala, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög och Vadstena, Öster
götlands län, Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda och Värnamo, Jönköpings län, Alvesta, Lessebo, Ljungby, 
Markaryd och Älmhult, Kronobergs län, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, 
Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik, Kalmar 
län, Karlskrona, Blekinge län, Osby, Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads 
län, Ystad, Malmöhus län, Falkenberg, Hylte och Varberg, Hallands län, 
Munkedal och Sotenäs, Göteborgs och Bohus län, Bengtsfors, Färjelanda, 
Herrljunga, Mellerud, Tranemo och Åmål, Älvsborgs län, Essunga, Falköping, 
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara, Skaraborgs 
län, Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, Storfors och Säffle, 
Värmlands län, Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, 
Lindesberg och Ljusnarsberg, Örebro län, Arboga, Fagersta, Heby, Norberg, 
Sala och Skinnskatteberg, Västmanlands län, Avesta, Gagnef, Hedemora, 
Leksand, Ludvika, Rättvik och Smedjebacken, Kopparbergs län samt Bollnäs, 
Hofors, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län. 

H 5 Borgholm och Mörbylånga, Kalmar län, Gotland, Gotlands län, Eda, 
Värmlands län, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall, Gävleborgs län, 
Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik, Västernorrlands län, Krokom och 
Östersund, Jämtlands län, Bjurholm, Skellefteå, Vännäs, Västerbottens län 
samt Boden och Piteå, Norrbottens län. 
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H-region Ingående kommuner (enl indelningen 1989-01-01) samt län 

H 6 Östhammar, Uppsala län, Kinda och Valdemarsvik, Östergötlands län, Uppvidinge 
och Tingsryd, Kronobergs län, Strömstad och Tanum, Göteborgs och Bohus län, 
Dals-Ed, Alvsborgs län, Gullspång, Skaraborgs län, Hagfors, Sunne, Torsby och 
Årjäng, Värmlands län, Malung, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen, Kopparbergs 
län, Ockelbo, Gävleborgs län, Sollefteå och Ange, Västernorrlands län, Berg, Bräcke, 
Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre, Jämtlands län, Dorotea, Lycksele, Malå, 
Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele, 
Västerbottens län samt Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, 
Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå, Norrbottens län. 
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Riksområdenas omfattning 
Coverage of County-blocks 
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Omfattningen av riksområdena 
Coverage of County-blocks 

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, Kristianstads och Malmöhus län 

5 Västsverige Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län 

6 Norra mellansverige Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 

7 Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län 

8 Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län 
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DEMOPAK — ett statistikpaket med demografisk information för regional och lokal 
planering 

Tabellerna i DEMOPAK innehåller uppgifter om befolkningens fördelning på kön, 
ålder, civilstånd, barnantal och medborgarskap. Till grund för DEMOPAK ligger 
specialbearbetningar av RTB. DEMOPAK framställs två gånger per år, vid helårsskif
tet och halvårsskiftet. Innehållet är helt anpassat till den officiella folkmängdsstatis
tiken. 

Antalet tabeller uppgår till 32; 23 av dessa ger redovisning på kommun- och försam
lingsnivå, 26 ger statistik för de delområden - nyckelkodområden - inom kommunen 
som beställaren själv avgränsat. Därutöver framställs två tabeller på fastighetsnivå, 
varav en tabell redovisar den differens som kan uppstå mellan redovisningen för hela 
kommunen och för summan av nyckelkodområdena genom att vissa fastigheter ej 
återfinns i nyckelkodregistret. 

Tabellerna i DEMOPAK har grupperats i olika serier. Serie A avser hela befolkning
en. Serie B avser utländska medborgare och statslösa. Serie C ger en redovisning av 
personer med utländsk bakgrund och i serie D redovisas utrikes födda. 

En närmare presentation av innehållet i DEMOPAK ges i form av tabellayouter. 

Av tabellerna i DEMOPAK 31 december 1988 har tabellerna A 1, A 2, A 6, A 10, 
A 11, A 14 och B 8 producerats för kommuner, A-regioner (ej A 10, A 11 och A 14), län 
och hela riket som en del av SCBs löpande statistikproduktion och finns tillgängliga på 
enheten för befolkningsstatistik i Örebro. Fr o m årsskiftet 1974/75 finns dessutom 
tabellerna A 1.1 och A 2 på församlingsnivå. Tabellerna finns även hos länsstyrelsernas 
regionalekonomiska enheter, landstingens planeringsavdelningar samt hos kommu
nerna. Tabeller på lägre regional nivå än kommun framställs mot avgift. De kommuner 
som beställt DEMOPAK finns redovisade på nästa sida. 
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Kommuner (enligt indelningen 1989-01-01) som beställt tabeller ur DEMOPAK 1988-12-31. Ett Fefter kommunnamnet anger 
att beställningen avser tabeller med församlingsredovisning och ett D anger att beställningen avser tabeller för delområden. 

* Avser beställare av diskett. 

Ale D 
Alingsås D 

* Alvesta D 
Arboga D 
Arjeplog F ,D 
Arvidsjaur F .D 
Arvika D 

* Askersund D 
* Avesta D 

Bengtsfors F ,D 
Berg D 

* Boden F , D 
* Bollnäs D 

Borgholm F 
Borlänge D 

* Borås D 
* Botkyrka F ,D 

Boxholm F, D 
Bromölla F, D 
BräckeF,D 
Burlöv D 

* BåstadD 

Danderyd D 
DegerforsF, D 
Dorotea D 

* EkeröD 
* Eksjö F ,D 

Emmaboda F , D 
* Enköping F ,D 
* Eskilstuna D 

Eslöv F ,D 
Essunga F, D 

Fagersta D 
Falkenberg D 

* Falköping F ,D 
* Falun D 
* Filipstad D 
* Finspång D 

FlenF,D 
Forshaga F , D 

GagnefD 
GislavedF,D 

* GnosjöF,D 
* Gotland D 

Grums D 
Grästorp D 
Gullspång D 

* Gällivare D 
* Gävle D 
* Götene F, D 

HaboD 
* Hagfors F, D 
* Hallsberg 
* Hallstahammar D 
* Halmstad D 

Hammarö D 

* Haninge D 
Haparanda F ,D 
HebyD 
Hedemora F ,D 

* Helsingborg D 
* Herrljunga 

HjoD 
* HoforsD 
* Huddinge D 
* Hudiksvall D 
* HultsfredF,D 
* HylteD 
* HåboD 

Hällefors D 
Härjedalen F , D 
Härnösand D 

* Härryda 
Hässleholm D 
Höganäs D 
Högsby F, D 

* Hörby 
* Höör 

Jokkmokk D 
* Järfälla D 

Jönköping F ,D 

Kalix D 
* Kalmar F , D 

Karlsborg D 
* Karlshamn D 
* Karlskoga 

Karlskrona D 
* Karlstad D 
* Katrineholm F, D 
* KilD 

KindaD 
* Kiruna F , D 

Klippan D 
* Kramfors F, D 
* Kristianstad F, D 

Kristinehamn F, D 
Krokom D 

* KumlaF 
* Kungsbacka D 
* Kungsör F 

Kungälv F, D 
Kävlinge D 

* Köping F , D 

* Laholm D 
Landskrona D 
Laxå D 
Leksand D 

* Lerum 
* Lessebo D 
* Lidingö D 
* Lidköping D 

Lilla EdetD 
* Lindesberg D 
* Linköping D 
* Ljungby F ,D 

* Ljusdal F ,D 
LjusnarsbergF, D 

* Lomma F, D 
Ludvika F ,D 

* Luleå F ,D 
* Lund F 

Lysekil F, D 

* Malmö D 
Malung D 
Malå F ,D 
Mariestad D 

* Mark D 
* Markaryd D 

MellerudF,D 
* Mjölby D 
* Mora F .D 
* Motala D 

MullsjöF 
* Munkedal D 
* Mölndal D 

Mönsterås D 
Mörbylånga F, D 

* Nacka F ,D 
Nora D 
Norberg F ,D 
Nordmaling D 

* Norrköping D 
* Norrtälje F ,D 

Norsjö F , D 
* Nybro F , D 
* Nyköping F ,D 
* Nynäshamn D 
* Nässjö F, D 

Ockelbo D 
* Olofström D 
* Orust 

Osby F, D 
* Oskarshamn F, D 
* Ovanåker D 
* Oxelösund F, D 

PajalaD 
PartilleF,D 
Perstorp F, D 

* Piteå D 

Ragunda F , D 
Robertsfors D 
Ronneby F , D 

* Rättvik D 

* Sala 
* Salem D 
* Sandviken F , D 
* Sigtuna D 

Simrishamn D 
Sjöbo D 
Skara D 

* Skellefteå 
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Kommuner (enligt indelningen 1989-01-01) som beställt tabeller ur DEMOPAK 1988-12-31. Ett F efter kommunnamnet anger 
att beställningen avser tabeller med församlingsredovisning och ett D anger att beställningen avser tabeller för delområden. 

* Avser beställare av diskett. 

Skinnskatteberg F, D 
Skurup D 

* Skövde D 
* Smedjebacken D 
* Sollefteå 
* Sollentuna D 
* Solna F ,D 

Sorsele D 
Sotenäs D 

* Staffanstorp F ,D 
* Stenungsund D 

Stockholm F, D 
Storuman D 

* Strängnäs D 
Strömstad F, D 
Strömsund D 
Sundbyberg F ,D 

* Sundsvall F ,D 
* Sunne 

Surahammar D 
SvalövD 

* Svedala D 
SvenljungaF,D 
Säffle D 
Säter F ,D 
Sävsjö D 

* Söderhamn D 
* Söderköping F, D 
* Södertälje D 
* Sölvesborg D 

Tanum D 
Tibro D 
Tidaholm D 

* Tierp D 

* Timrå D 
Tingsryd F, D 

* Tjörn 
Tomelilla F,D 
Torsby D 
Torsås F ,D 

* TranemoF,D 
Tranås F ,D 
Trelleborg F ,D 

* Trollhättan F ,D 
Tyresö F, D 

* Täby D 
Töreboda D 

* Uddevalla F ,D 
* Ulricehamn 
* Umeå D 
* Upplands-Bro D 
* Upplands-VäsbyF.D 
* Uppsala D 

Uppvidinge F,D 

Vadstena F ,D 
Vaggeryd D 
Valdemarsvik F, D 

* Vallentuna D 
Vara F, D 

* VarbergD 
* Vaxholm 
* VellingeF,D 
* Vetlanda D 

Vilhelmina D 
* Vimmerby D 

Vindeln D 
Vingåker D 

Vårgårda F ,D 
* Vänersborg 

Vännäs D 
VärmdöF, D 

* Värnamo F 
Västervik F, D 

* Västerås F ,D 
* Växjö F ,D 

Ystad F,D 

Åmål F ,D 
* Ånge D 

Åre D 
Årjäng D 
Åsele D 

* Åstorp D 
Åtvidaberg F ,D 

* ÄlmhultF,D 
Älvdalen D 
Älvkarleby F ,D 

* Älvsbyn D 
Ängelholm D 

* Öckerö 
* Örebro F ,D 
* Örnsköldsvik F ,D 
* Östersund F,D 

Österåker F ,D 
* Östhammar D 

Östra Göinge D 
Övertorneå F, D 
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