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5 440 boende 
längs Ringvägen

Fler invånare på 
Ringvägen än i nitton 

andra kommuner

Ringvägen finns i 205 
andra kommuner
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Statistiken utifrån ett dynamiskt 
visualiseringsperspektiv
-
Kommunreformerna
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Kommunreformer
1863: 
2 500 primärkommuner
Städer och socknar

1952:
1 037 Kommuner
Påverkade främst landsbygd
Landskommun, Köping, Stad

1971:
282 Kommunblock
Centralortsprincip
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Kommuner 1952 - 2021
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Kommuner 1952 - 2021
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Kommuner 1952 inom dagens kommuner 2021

Landskommuner Köpingar Städer

Antal landskommuner

1

3 och fler

2

Antal köpingar

1

2

Antal städer

1

3

2

Saknas

Saknas

Saknas



Centralortsteori för att skapa 
kommunblock som blev 282 kommuner



Flera tidigare städer i samma 
kommun
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Världens största stad?
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Kommuner som tagit tillbaka 
namnet stad
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Kommuner som tagit tillbaka 
namnet stad
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Antal kommuner inom kommunblock
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Befolkning 2020 inom 1952 års kommuner
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Befolkningens förändrade 
rangordning efter 1951



Så har kommunernas folkmängd förändrats 
under 70 år

Foto: iStock



Folkmängden i våra kommuner dras alltmer isär

Finns kommuner som har 
klättrat 200 placeringar 

befolkningsmässigt

Andra kommuner har 
dalat 100 placeringar 
befolkningsmässigt

Sedan 1951 till 2021



Kommunernas förändrade 
rangordning mellan 
1951 - 2021

Källa: Bearbetningar © SCB



Kommuner i topp i befolkningsmässig rangordning

Rangordning 1951 Kommun Förändring i rangordning 1951-2021 Rangordning 2021

1 Stockholm 1

2 Göteborg 2

3 Malmö 3

4 Norrköping 9

5 Örebro 6

6 Uppsala 4

7 Jönköping 10

8 Helsingborg 8

9 Borås Fallit bort 13

10 Linköping 5


Tio i topp 1951 med pilar

		Rangordning 1951		Kommun		Förändring i rangordning 1951-2021		Rangordning 2021

		1		Stockholm				1

		2		Göteborg				2

		3		Malmö				3

		4		Norrköping				9

		5		Örebro				6

		6		Uppsala				4

		7		Jönköping				10

		8		Helsingborg				8

		9		Borås		Fallit bort		13

		10		Linköping				5



<<<<





Kommuner som klättrat flest placeringar i 
rangordning



Kommuner som dalat flest placeringar i
rangordning



Finns kommuner som tappat i rang trots 
befolkningsökning



Dynamisk visualisering av
den befolkningsmässiga 
rangordningen



Informationspanel med dynamisk visualisering

Informationspanel - Kommunernas rangordning efter befolkning (arcgis.com)

https://experience.arcgis.com/experience/f5e2296fb20f46b6979064b6f28feacd


SCB Informationspanel

• SCBs Informationspanel

Uppdelad i sex block där varje block består av ett eller flera element

• Filtreringsval

• Linjediagram

• Indikatorer som nyckeltal

• Stapeldiagram

• Teckenförklaring

• Karta



Block 1 – Aktiva urval
• Huvudsaklig interaktion från användaren

fem olika filtreringsmöjligheter

• Välja geografisk nivå rike, län och kommun

Slår igenom för nyckeltalen

Slår igenom för diagram

Slår igenom för kartan

• Välja rangordning för 1951, 2021 och förändring

Slår igenom för nyckeltal

Slår igenom för diagram

Slår igenom för kartan



Block 2 – Interaktivt diagram
• Linjediagram över rangordning

Tioårsperioder

Färgsättning utifrån förändring hela perioden

Vila markören över datapunkterna för värde

Klickbara kommunnamn



Block 3 – Passiva nyckeltal
• Antal kommuner 

Följer geografisk nivå 

• Befolkning

Procentuell förändring under perioden



Block 4 – Interaktivt diagram
• Stapeldiagram befolkningens 

förändring över tid

• Staplar vart tionde år

• Förändras utifrån val av 

rike/län/kommun

• Vila markören över stapel för siffra



Block 5 – Passiv teckenförklaring
• Beskrivning av kartans färger

Nio klasser i tre grupper

Grupp 1 klättrat över tid

Grupp 2 nära oförändrat över tid

Grupp 3 dalat över tid



Block 6 – Aktiv karta
• Kartan visar den förändrade rangordningen över 

perioden 1951 till 2021

• Kartan kan förstoras

• En eller flera kommuner kan markeras i kartan

• Kartan är zoombar och flyttbar



• Logotype med länk till SCBs webbplats

• Rubrik

• ”Hamburgermeny” med länkar till:

SCBs webbplats

Kortanalysen

Statistiken per kommun (Excel)

Övrigt - Kringinformation



Dynamiska kopplingar från Län



Responsiv informationspanel



Den största generationen 
idag är de unga



Dynamisk visualisering

Informationspanel - Vanligaste generationen per DeSO (arcgis.com)

https://experience.arcgis.com/experience/7e8de7676a4b4df78715b378d47d0409


E-post: stefan.svanstrom@scb.se

www.linkedin.com/in/stefansvanstrom

Stefan Svanström
Avdelningen för ekonomisk statistik och analys

Så har kommunerna förändrats 
över 70 år
-
Generationer
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