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SUMMARY 

Up to now four parts (I—IV) have 
been published of the Report on the 
Census of the Populat ion in 1960, in
cluded in a first stage of the total cen
sus. In this stage, the report deals with 
the distr ibution of the populat ion by 
sex, age and mari ta l status and on, 
among other things, area, density of 
population and relative number of po
pulation in localities (that is the rela
tive share of the population in localities 
to the total population). Wi th this fifth 
part the reports on the first stage of 
the total census are finished. In a se
cond stage, light will be thrown upon 
the economically active population etc. 

The divisions of the country 

In part V a report is given on diffe
rent communal, administrative, judicial, 
ecclesiastical and other divisions, for 
which data are accounted for in par t 
I—IV. The census, as a rule, gives an 
account of the population in November 1, 
1960, according to the divisions in 
force January 1, 1961. As to the eccle
siastical division, however, regard has 
been taken to the new parish reform. 
The report in this case thus refers to 
the population in November 1, 1960, 
according to the new division in force 
January 1, 1962. 

The divisions in natural areas etc., 
for which data have been given in part 
IV, are also described in this part. Thus 
the report deals with the divisions of 
the country in 60 natural farming areas, 
in 91 so-called A-regions and in 92 so-
called »Newspaper circulation areas». 

Area, population and density 
of population 

Information about the land area, po
pulation and density of population of 
the country in 1950 and 1960 is given in 

tab. B. The total area of Sweden has, 
at the Census of Populat ion in 1960, 
been estimated a t 449 793,42 km2 . 
411258,34 km2 or 91,4 % of this is 
land area. 

The population of the whole country 
was, according to the census, 7 495 129, 
which means an increase of population 
since 1950 of 453 300 or 6,4 % . The 
population at the different censuses of 
population during the 20th century is 
clear from tab. C. Since the turn of the 
century the population of Sweden has 
increased with 46 °/o. 

The number of inhabitants per km 2 

land is 18. The density of population 
is by European s tandard low in Sweden. 

Out of the population of the country 
now more than half or 5 1 , 5 % live in 
towns while the marke t towns' share 
is 7,0 °/o and the rura l communities ' 
share 4 1 , 5 % . At the Census of Popula
tion in 1950 the towns ' share was less 
than half of the population of the 
country or 47,5 % , the market towns' 
share 5,7 % and the rura l communit ies ' 
share 4 6 , 8 % . 

Localities 

Along with the administrative division 
in towns, market towns and rura l com
munities, one division in actual densely 
and sparsely populated areas is report
ed. At the latest census the last-men
tioned division has been given more 
space than at earlier censuses. To the 
densely populated areas, places with at 
least 200 inhabitants have been classed 
if the distance between the houses nor
mally does not exceed 200 metres. The 
definition of localities used at the Census 
of Population in 1960 has been describ
ed in part II. Out of the total popula
tion 73 % live in densely populated 
areas and 27 % in sparsely populated 
areas. Out of the population in sparsely 
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populated areas round about 1/10 is 
living within the administrative borders 
of the towns and market towns, while 
out of the population in densely popu
lated areas almost 1/4 is living in rural 
communities. 

Distribution of the population by sex, 
age and marital status 

Distribution by age. The age distribu
tion according to the Census of Popula
tion in I960 refers to year of birth except 
for tab. 3 and 4 in part HI. The age 
group 0—4 thus consists of persons 
born 1956—1960, the age group 5—9 
of persons b o m 1951—1955 etc. As the 
census refers to November 1, 1960, this 
means that the lowest age group is some
what too low as children born during 
November a n d December 1960 are not 
included. The other age groups are 
very little affected by the method of 
reference. 

The distribution of age in 1960 is in 
broad outline clear from the age-pyra
mid that is published on page 55. The 
irregular shape of the pyramid is the 
result of substantial changes especially 
in birth-rate, but also in mortality and 
immigration and emigration during the 
last 50 years. The small age groups of 
the pyramid in the ages 25—40 are thus 
a result of a low birth-rate during the 
1920's and 1930's. During the last years 
of the 1930's the birth-rate started in
creasing again to reach a new highest 
level in 1945, which shows in the pre
sent distribution of age by very big 
youth groups. The decreasing birth-rate 
during the 1950's, finally, has made the 
base of the pyramid narrower. 

As an average for the whole country-
children between 0—15 years of age 
constitute 24 °/o, the age group 16—44 
39 °/o, the age group 45—66 27 %> and 
old persons over 67 years of age 10 °/o 
of the population. Through considerable 
movement to localities mainly affecting 
the ages 20—29 the distribution of age 
within sparsely populated areas is of 
a ra ther different character to that of 

the densely populated areas. This is 
especially shown in the younger ages, 
fit for work (16—44 years), whose shar t 
of the population in the sparsely popu
lated areas is only 34 %> while in the 
densely populated areas it is 41 °/o. The 
age group 67—a> years on the other 
hand consists of 13 °/o in the sparsely 
populated areas but only of 9 °/o in the 
densely populated areas. A change of 
the relative distribution of age to older 
ages thus only exists in sparsely popu
lated areas, which also is characterized 
by the median age for people living in 
sparsely populated areas being 39,38 
years bu t in densely populated areas 
only 35,31 years. 

Since the turn of the century the po
pulation of Sweden has increased by 
46 %> but this increase is very unequally 
distributed between the age groups. 
Thus there are now fewer children, 
while the ages over 45 have more than 
doubled. The change to older ages, 
which depends on lower birth-rate as 
well as reduced mortality, is reflected 
in the change of the median age which 
in 1900 was 24,09 years but in 1960 
had risen to 36,30 years. The relative 
distribution of age shows in the same 
way as the absolute figures a change to 
older ages. The age group 16—44 in
creased during the first decades of the 
20th century and in 1940 consisted of 
some-what more than 47 °/o of the po
pulation, but has since then decreased 
to 39 %>. On the other hand the age 
group 45—66 has increased its share 
of the population from 18°/o in 1900 
to 27 »/o in 1960. 

Distribution by sex. In Sweden there 
is a surplus of women which in 1960 
was 1 005 women per 1 000 men. The 
surplus of women is however limited 
to the ages over 55, where it increases 
with rising age. Fur thermore the sur
plus of women only exists in the den
sely populated areas. Thus the number 
of women per 1 000 men in the spar
sely populated areas was only 889 but 
in the densely populated areas 1 052. 

The surplus of women has continu-
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ously been diminishing since 1900, when 
the proport ion was 1 049 women per 
1 000 men. The figure 1 005 at the Cen
sus of the Population in 1960 is the low
est value recorded in Sweden to date. 

The proport ion between the sexes 
among the unmarr ied in the real ages 
of marriage is of special interest. If 
you compare unmarr ied men in the 
ages 20—49 to unmarr ied women in 
the ages 17—14 you find the figure 878 
women per 1 000 men in 1960. The cor
responding figUTe for sparsely popu
lated areas is as low as 558 but in the 
densely populated areas it is 1 060. In 
1900 this figure of relation for the whole 
country was no less than 1 230 women 
per 1 000 men. 

Distribution by marital status. In 1960 
48 °/o of the total population were mar
ried persons, while children unde r 15 
years of age and unmarr ied adults were 
somewhat less than one quar ter each. 
The widowed and divorced were not 
quite 8 °/o of the population. If you 
limit the calculations to adults (15 years 
of age or more) you get the figure 62 °/o 
married men and 60 °/o marr ied women. 
As regards the men there is a conside
rable difference between sparsely and 
densely populated areas. Thus out of 
the adult men the unmarr ied are 40 °/o 
of the population in sparsely populated 
areas but only 29 %> in the localities. 

In the younger age groups there are 
many more marr ied women than men. 
Thus out of the whole age group 15—44 
only 50 %> of t he men are married, but 
61 %> of the women. On the other hand 
in the whole age group 67 and over, 
there are 60 °/o married men but only 
33 °/o marr ied women. 

The frequence of marriage has in
creased considerably during the last 
decades. Out of the population over 15 
years of age there were only 48 °/o 
marr ied in 1930 but this figure had 
increased to 61 °/o in 1960. The un
marr ied adults decreased during the 
same period from 43 °/o to 29 °/o. The 
percentage of widowers and widows 
decreased slightly while the divorced 

have had a pronounced increase from 
only 0,7 °/o of the population in 1930 
to 2,7 »/o in 1960. 

Persons born abroad and aliens 

The Census of Population in 1960, 
like the census in 1950, gives an account 
of the total populat ion registered as 
residing in Sweden. The registration is 
made completely independantly of resp. 
persons citizenship, which means that , 
in the population accounted for, aliens, 
who live and are registered in Sweden, 
are included. On the other hand aliens 
that temporarily live in Sweden as tem
porary employees, tourists etc. are not 
included. Nor are Swedish citizens, who 
because of lasting settlement abroad 
are not registered in Sweden, included. 
The Census of Population in 1960 thus 
refers to the »de jure» and not the »de 
facto» population, which latter is usual 
in other countries. 

Territories, colonies, mandated terri
tories etc. are brought together with 
the mother country. If a person has 
citizenship in two or more countries, 
only one of these is registered. As a 
principle, only states independent now 
are counted for citizenship while the 
name of the country of birth refers to 
the time of birth. The considerable po
litical-geographical changes lately, how
ever, have not been able to be fully ob
served a t the population registration, 
hence the information about both place 
of bir th and nationality is somewhat 
uncertain. 

Persons born abroad. The number of 
persons born abroad accounted for at 
the census was in 1960, 299 879 which 
is 4 °/o of the total population of the 
country. The North European countries 
answer for 58 °/o of all persons born 
abroad, out of which Finland alone 
answers for 34 °/o. Somewhat more than 
48 °/o of the persons born abroad had 
Swedish citizenship while 1 °/o were 
stateless and the rest had foreign citi
zenship. In comparison with 1950 the 
number born abroad has increased by 
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52 °/o, a large part of this increase 
comes on Finland. 

Aliens. The number of aliens was 
190 621 persons a considerably lower 
figure than the number born abroad. 
Among the aliens around 36 000 persons 
were born in Sweden; these consist 
mainly of children born within the 
country to foreign parents. Out of the 
aliens 66 °/o were citizens in the North 
European countries, with the Finns as 

the largest group. In comparison with 
1950 the aliens have increased by 54 °/o. 
The Finns have during these ten years 
almost been trebled and Danes and Ger
mans have approximately been doubled. 

The distribution by age, sex and ma
rital status diverges pronouncedly for 
aliens as well as for persons born ab
road, from the population as a whole. 
The distribution of age and sex has 
been shown in pyramids on page 104. 
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INLEDNING 

Av redogörelsen för 1960 års folkräk
ning har hittills utkommit fyra volymer. 
Dessa volymer ingår i folkräkningens 
första etapp, vilken huvudsakligen byg
ger på en bearbetning av uppgifterna i 
mantalslängderna för år 1961. De fyra 
volymerna innehåller uppgifter om folk
mängden och dess fördelning efter kön, 
ålder och civilstånd, om areal, folktät
het och tätortsgrad (d. v. s. tätortsbe
folkningens relativa andel av hela be
folkningen), om gifta kvinnors fördel
ning efter vigselar samt om utrikes fö
delseort och medborgarskap. Dessutom 
ingår några resultat från en fristående 
bearbetning av i bok över obefintliga 
kvarstående personer. Uppgifter redo
visas för hela riket, dess landsbygd och 
städer, gles- och tätbebyggelse, län, kom
muner, församlingar, tätorter och ett 
flertal andra områden av olika slag. 

Uppgifterna i de hittills utkomna vo
lymerna avser i del I kommuner, för
samlingar och kyrkobokföringsdistrikt, 
i del II enskilda tätorter, i del III hela 
riket, dess landsbygd och städer, gles-
och tätbebyggelse, län, större städer och 
storleksgrupper av tätorter samt i del 
IV olika slag av speciella indelningar. 
I del III ingår även en tabell över gifta 
kvinnor efter vigselar i kombination 
med födelseår och i del IV uppgifter 
om utrikes födelseort, utländska med
borgare och i bok över obefintliga kvar
stående personer. 

Med föreliggande femte volym avslu
tas redogörelsen för folkräkningens för
sta etapp. Den innehåller en närmare 
beskrivning av etappens resultat i form 
av text och texttabeller. 

I de fall där procenttal, promilletal 

o. d. meddelas, har någon jämkning av 
talen för att summan skall bli exakt 
100, 1 000 o. s. v. icke gjorts. 

Uppgifterna i folkräkningens första 
etapp bygger i huvudsak på tabeller, 
som framställts i elektroniska databe
handlingsmaskiner. Därvid har tabeller
na i de tre första volymerna med några 
undantag framställts direkt i maskiner
na, varefter tryckning skett enligt off
setmetod. Tabellerna i den fjärde voly
men liksom i föreliggande femte volym 
har däremot sammanställts manuellt på 
grundval av maskinellt framställda rå-
tabeller, och tryckning har skett me
delst boktryck. 

Folkräkningens andra etapp, som byg
ger på uppgifterna i de av allmänheten 
ifyllda folk- och bostadsräkningsblan
ketterna, har krävt ett tidsödande ma
nuellt förberedelsearbete, som nu är i 
huvudsak avslutat. Den andra etappen 
avser yrke, näringsgren, utbildning, bil
innehav, hushållstillhörighet m. m. Vis
sa preliminära resultat från andra etap
pen har framlagts under våren 1962 
i stencilerad form och i sammandrag 
i Statistisk tidskrift (1962:6). Till 
grund för dessa preliminära resultat 
ligger en bearbetning av uppgifterna 
för ett urval med fastigheten som ur
valsenhet. Resultaten avser hela riket 
samt dess tät- och glesbebyggelse. Re
sultat från totalräkningen kommer se
nare att framläggas. 

I likhet med uppgifterna från första 
etappen kommer uppgifterna från andra 
etappen att bearbetas i elektroniska da
tabehandlingsmaskiner. Maskinellt kom
mer uppgifterna från första och andra 
etappen att sammanföras. 
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RIKETS INDELNINGAR 

Liksom vid tidigare folkräkningar 
har i ett flertal tabeller uppgifter med
delats för olika slags regionala områ
den. Mångfalden av förekommande in
delningar, både officiella och andra, har 
gjort att en avvägning måst företagas. 
Beträffande några indelningar redovisas 
i folkräkningsberättefserna uppgifter om 
areal, folkmängd, folktäthet samt be
folkningens fördelning efter kön, ålder 
och civilstånd, medan för andra redo
visade indelningar endast mera summa
riska uppgifter kunnat medtagas. I vis
sa fall finns emellertid utförligare upp
gifter i råtabeller. 

Här lämnas en redogörelse rörande 
olika indelningar, för vilka uppgifter 
redovisats i folkräkningens första e tapp 
eller vid tidigare folkräkningar. 

Kommunala indelningar 

Kommuner. Kommunbegreppet inför
des i svensk förvaltning för omkring 
100 år sedan. Genom 1862 års kommu
nallagstiftning tillkom landets första 
indelning i kommuner. Vid ikraft trä
dandet av denna indelning bildades på 
landsbygden en kommun av varje soc
ken. Vidare bildade städerna och vissa 
köpingar egna kommuner . Andra kö
pingar ingick däremot som del av lands
kommun; denna typ av köping blev 
emellertid med tiden allt ovanligare, 
och de sista dylika köpingarna upphör
de 1956. 

Den gamla sockenindelningen var av 
kyrkligt ursprung, och då kyrkorna låg 
mycket o jämnt fördelade i riket, kom 
landskommunerna redan från början 
att få mycket varierande areal och även 
folkmängd. I vissa kommuner steg in
vånarantalet sedan kraftigt medan i an
dra folkmängden minskades, varigenom 
olikheterna i folkmängdshänseende blev 
ännu större. Trots detta skedde endast 
i undantagsfall sammanslagningar av 

kommuner utom i samband med nybild
ning eller utvidgning av städer och kö
pingar. 

Samhällslivets omgestaltning på olika 
områden ställde emellertid ökade krav 
på kommunerna, och många kommuner 
var ekonomiskt sett föga bärkraftiga. 
Behovet av en kommunreform blev allt 
s tarkare. Vid 1946 års riksdag fattades 
principbeslut om införande av en ny 
kommunindelning. En sådan trädde i 
kraft den 1 januari 1952, och den inne
bar en minskning av antalet kommu
ner från 2 498 till 1 037. 

Genom den kraftiga sammanslagning 
som ägde rum i de delar av landet, där 
kommunerna var små (det förekom att 
ända upp till 18 kommuner förenades), 
blev kommunerna betydligt jämnare i 
storlek, men fortfarande är olikheter
na påtagliga. Trots att inga samman
slagningar skett i de båda nordligaste 
länen, är landskommunerna där i ge
nomsnitt ungefär dubbelt så folkrika 
som landskommunerna i de flesta syd
svenska länen. 

Två huvudtyper av kommuner finns, 
nämligen kommuner på landsbygden 
och städer. De förstnämnda kan upp
delas i egentliga landskommuner och 
köpingar. Då emellertid köpingarna i 
väsentliga avseenden mer l iknar städer
na än de egentliga landskommunerna, 
har det ansetts lämpligt att i många fall 
icke räkna köpingarna bland landskom
munerna utan i stället särskilja tre ty
per av kommuner, nämligen (egentliga) 
landskommuner, köpingar och städer. 
I de fall där landskommuner och kö
pingar sammanslås vid redovisningen 
kallas de gemensamt för landsbygden. 

Skillnaden mellan de tre slagen av 
kommuner har med tiden minskat. 
Många städer och köpingar har utvid
gats med vidsträckta, ofta glesbebygg-
da, områden, och många landskommu-
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ner har i sin helhet fått stads- eller kö
pingsrättigheter. Numera finns det så
lunda städer och köpingar, som i avse
ende på bebyggelse- och näringsstruk
tur föga skiljer sig från landskommuner 
med utpräglad industr ikaraktär eller 
från de närmast storstäderna belägna 
landskommunerna. Därtill kommer att 
de flesta städerna numera ingår i dom-
sago-, fögderi- och landsfiskalsdistrikts-
indelningarna m. m. Vidare fanns tidi
gare fyra särskilda s. k. stadsstadgor, 
som bl. a. tillämpades i städerna och de 
flesta köpingarna, nämligen ordnings
stadgan, hälsovårdsstadgan, byggnads
stadgan och brandstadgan; numera gäl
ler endast de två sistnämnda. Den vid 
tidigare folkräkningar förekommande 
huvudindelningen i landsbygd och stä
der måste i detta läge anses vara av-
mindre värde än en uppdelning i gles-
och tätbebyggelse (se vidare redogörel
sen för tätorterna). Denna sistnämnda 
uppdelning har därför vid 1960 års 
folkräkning beretts större u t rymme än 
tidigare. 

Uppgifter för kommunerna om areal, 
tätortsgrad och folktäthet samt om folk
mängdens fördelning efter kön och ci
vilstånd finns i del I, tab. 1, och i del I, 
tab. 2, angives folkmängdens åldersför
delning i femårsklasser i kombination 
med kön. För de största städerna finns 
utförligare uppgifter i del III, tab. 10 
och 11, där fördelningen efter kön och 
civilstånd kombinerats med fördelning 
efter ålder. 

Efter kommunindelningsreformen 195'2 
utgjorde det sammanlagda antalet kom
muner 1 037, varav 816 landskommu
ner, 88 köpingar och 133 städer. Någon 
ändring beträffande antalet städer har 
sedan dess icke skett, men däremot har 
antalet köpingar ökat med 8 genom att 
vissa landskommuner i sin helhet om-
bildats till köpingar, nämligen Gnesta, 
Anderstorp, Lenhovda, Almundsryd, Vir-
serum, Herrljunga, Näsby (med benäm
ningen Frövi köping) och Åsele. Vidare 
har 5 landskommuner upphört genom 
inkorporering med städer eller köping
ar; sålunda har Frösåker inkorporerats 

med Östhammars stad, Markaryd med 
Markaryds köping, S:t Ibb med Lands
krona stad, Mora med Morastrands kö
ping, som därefter benämnes Mora kö
ping, samt Bollnäs landskommun med 
Bollnäs stad. Antalet landskommuner 
har ytterligare minskait med 3 genom 
sammanslagningar av landskommuner; 
Österhaninge och Dalarö har sålunda 
förenats till Dalarö kommun. Åkerbo 
och Askeby till Åkerbo kommun samt 
Kinnarumma och Seglora till Viskafors 
kommun; slutligen har en namnändring 
skett genom att Färila-Kårböle kommun 
benämnes Färila kommun. 

Sammanlagt har således hela antalet 
kommuner minskat med 8 och lands
kommunerna med 16, medan antalet 
köpingar ökat med 8. Efter dessa för
ändringar utgör hela antalet kommu
ner 1 029, varav 800 är landskommuner, 
96 köpingar och 133 städer. 

Utom kommunerna av den hittills 
nämnda typen, vilka kallas borgerliga 
kommuner, finns en annan typ av kom
muner, nämligen kyrkliga kommuner. 
Hit kan räknas dels församlingar, dels 
pastorat. I många fall har flera försam
lingar för handhavande av vissa eller 
alla angelägenheter slutit sig samman 
till en s. k. kyrklig samfällighet, som 
då utgör kyrklig kommun. Uppgifter 
om de kyrkliga kommunerna meddelas 
i redogörelsen för ecklesiastika indel
ningar. 

Municipahamhällen. De förut nämn
da stadsstadgorna, d. v. s. ordnings-, 
hälsovårds-, byggnads- och brandstad
gorna, har tillämpats ej blott i städer 
och köpingar utan även i en del tätbe
byggda delar av vissa landskommuner. 
Tidigare gällde regeln att ett område, 
inom vilket en eller flera av dessa stad
gor tillämpades, skulle utgöra ett muni-
cipalsamhälle, d. v. s. ett område, som 
visserligen ingick i en kommun (i en 
del fall i flera kommuner) men som 
dock hade egna organ för frågor, som 
stod i samband med tillämpningen av 
stadsstadgorna. Antalet municipalsam-
hällen ökades tidigare kraftigt och över
steg så småningom det sammanlagda 
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antalet städer och köpingar. Sedan kom
munens organ medgivits rätt att hand
lägga frågor i samband med stadsstad
gorna, har inga nya munieipalsamhäl-
len bildats. Numera upplöses i stället 
många municipalsamhällen. Särskilt 
kraftig var nedgången den 1 januari 
1960, då två av stadsstadgorna, näm
ligen ordnings- och hälsovårdsstadgor
na, upphörde att gälla, varvid alla mu
nicipalsamhällen, där endast dessa båda 
stadgar tillämpades, upplöstes. 

Tidigare kunde statistiska uppgifter 
rörande municipalsamhällena tillsam
mans med motsvarande rörande städer 
och köpingar anses vara av värde för 
belysning av de tätbebyggda orternas 
förhållanden. Sedan numera de flesta 
municipalsamhällena, däribland flera av 
de folkrikaste, upphört, har redovis
ningen för municipalsamhällena denna 
gång inskränkts till en enda tabell, del 
IV, tab. 10, där landarealen, folkmäng
den, fördelad på kön, samt folktäthe
ten angives; utförligare uppgifter om 
befolkningens fördelning finns dock i 
råtabeller. 

Vid 1950 års folkräkning redovisades, 
trots att redan då ett stort antal upp
lösts, ännu 183 municipalsamhällen. Re
dovisningen 1960 omfattar endast 47. 
Inget av dessa ingår i mer än en kom
mun, men 5 är delade på vardera 2 för
samlingar. Antalet kommuner, där mu
nicipalsamhällen finnes, är endast 43, 
varav 4 har vardera två. Inom 8 län 
saknas numera helt municipalsamhäl
len. Det ihögsta antalet uppvisar Kri
stianstads och Västerbottens län med 
vardera 9 samhällen, medan Göteborgs 
och Bohus län, som 1950 hade de flesta 
(40 st.), numera har endast 2. 

Kommunalförbund. Med kommunal
förbund avses en sammanslutning av 
flera kommuner (i en del fall munici
palsamhällen) för gemensamt handha-
vande av en eller flera frågor, t. ex. so
cialvård, polisväsende eller brandför
svar. Före kommunreformen 1952 var 
dylika förbund talrika; för de små kom
munerna var det ofta fördelaktigt att 

slå sig samman för att lösa vissa pro
blem. Efter reformen minskade antalet 
sådana förbund starkt. Medan antalet 
1945 uppgick till 650, var det 1952 en
dast 145, men har sedan åter ökat. Det 
har vid denna folkräkning icke ansetts 
behövligt att, såsom tidigare skett, re
dovisa kommunalförbunden. Med led
ning av den årligen i Årsbok för Sve
riges kommuner ingående förteckning
en över kommunalförbund, där deras 
omfattning redovisas, kan emellertid 
uppgifter om förbundens folkmängd 
m. m. sammanställas. Årgången 1961 
av denna årsbok, som närmast motsva
rar folkräkningstidpunkten, upptager 
254 kommunalförbund. 

Landstingsområden. Indelningen i 
landstingsområden är lika gammal som 
kommunindelningen; den leder sålunda 
sitt ursprung från 1862 års lagstiftning. 
Utom de egentliga kommunerna (pri
märkommuner) inrättades nämligen då 
en typ av större kommuner (sekundär
kommuner), benämnda landsting, vilkas 
områden i regel sammanföll med länen; 
dock ingick icke de största städerna. 
Landstingen har huvudsakligen hand 
om sjukvårdsfrågor och är valkorpora
tioner vid förstakammarvalen. 

Uppgifter om landstingsområdena finns 
i del IV, tab. 5, där areal, folktäthet 
samt folkmängd med fördelning på kön 
angives. 

Antalet landstingsområden har ända 
sedan 1864 varit oförändrat 25, varav 
2 motsvarar Kalmar län och de övriga 
vart och ett av de andra länen. Städer
na Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr
köping, Hälsingborg och Gävle ingår 
icke i något landstingsområde; deras 
stadsfullmäktige deltar därför i första
kammarvalen. Det kan emellertid näm
nas att beslut föreligger, att de två sist
nämnda städerna från 1963 års ingång 
skall ingå i landsting. 

Administrativa, judiciella o. d. 
indelningar 

Län. Länsindelningen tillkom redan 
på 1600-talet och har varit föremål för 
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mycket få mera betydande ändringar. 
Sedan 1810 har inga nya län tillkom
mit och länen har sedan dess varit 24, 
vartill kommer Stockholms stad, som 
räknas såsom jämställt med länen. Där
emot har vissa överflyttningar mellan 
länen skett, ehuru det i allmänhet gällt 
tämligen små områden. Det kan således 
nämnas, att sedan 1952 samtliga län 
utom 4 (Gotlands, Blekinge, Göteborgs 
och Bohus samit Värmlands län) varit 
föremål för ökning eller minskning på 
grund av överflyttning av områden mel
lan kommuner i olika län. 

Uppgifter om länen finns i ett stort 
antal tabeller. De fullständigaste upp
gifterna om fördelningen av länens be
folkning efter kön, ålder och civilstånd 
i form av absoluta och relativa tal finns 
i del III, tab. 5—9. Uppgifter därom i 
mer sammandragen form finns i del IV, 
tab. 1—3. I itab. 1 lämnas även uppgift 
om areal och folktäthet. 

Landskap. Den gamla historiska in
delningen i landskap saknar admini
strativ betydelse, men då den alltjämt 
är djupt rotad i folkmedvetandet och 
spelar viss roll i kulturella samman
hang, har det ansetts vara av intresse 
att redovisa landskapen. Såsom en rent 
historisk indelning skulle egentligen 
landskapsindelningen vara oföränderlig, 
men svårigheten att dels bestämma land
skapens ursprungliga omfattning och 
dels beräkna areal och folkmängd i 
landskapen enligt deras exakta omfatt
ning har gjort, att man låtit landskaps
gränserna följa länsgränserna i de fall, 
där eljest en landskapsgräns skulle ha 
delat en församling. 

De landskapsgränser, som här följts, 
ansluter sig helt till de vid tidigare folk
räkningar uppdragna landskapsgränser
na med undantag av att områden, som 
överflyttats från församling i ett land
skap itill församling i ett annat land
skap, hänförts till det sistnämnda land
skapet. Någon hänsyn till nyare histo
riska forskningar har således icke ta
gits. Gränsen mellan Uppland och Sö
dermanland ha r liksom förut dragits 

vid Slussen i Stockholm, ehuru det an
ses osäkert om detta i historiskt hän
seende ä r berättigat. 

Landskapen redovisas i del IV, tab. 
4, där deras totalareal, landareal, folk
mängd och folktäthet angives, varvid 
folkmängden fördelats dels efter kön, 
dels på landsbygd och städer. De olika 
landskapens omfattning framgår av del 
IV, bilaga 1. 

Landskapen är 25 till antalet. Härvid 
har det ursprungliga landskapet Väster
botten liksom vid tidigare folkräkning
ar delats i Västerbotten och Norrbotten. 

I samma tabell som landskapen redo
visas även de tre huvuddelar, i vilka 
Sveirige b rukar indelas, nämligen Göta
land, Svealand och Norrland. Även den
na indelning är enbart historisk. 

Hushållningssällskapsomrdden. Hus
hållningssällskapen ä r länsföreningar 
för lanthushållningens främjande. De 
har av staten fastställda stadgar och ly
der under lantbruksstyrelsen. De flesta 
tillkom under 1800-talets två första år
tionden (det första redan 1791), och 
från 1858 fram till 1961 har ingen and-
ring av sällskapens antal och verksam
hetsområden skett med undantag av att 
Stockholms stad, som tidigare icke in
gick i något hushållningssällskapsområ
de, 1925 förenades med Stockholms läns 
hushållningssällskapsområde. Övriga län 
har vardera motsvarat ett hushållnings-
sällskapsområde utom Kalmar län och 
Älvsborgs län, som varit uppdelade på 
vardera två. Hela antalet områden vid 
folkräkningstidpunkten var sålunda 26. 
Efter denna tidpunkt, nämligen den 1 
januari 1962, har emellertid den första 
förändringen i detta avseende på över 
100 år skett, i det att de båda områdena 
inom Kalmar län förenats. 

Uppgifter om hushållningssällskaps
områdena finns i del IV, tab. 6, där 
areal, folktäthet samt folkmängden med 
fördelning efter kön meddelas. 

Domsagor och tingslag. Rikets indel
ning i domsagor är mycket gammal och 
har i allmänhet icke varit föremål för 
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några genomgripande förändringar, även 
om enstaka utbrytningar och samman
slagningar skett. I samband med kom-
munindelningsreformen 1952 blev dom-
sagoindelningen föremål för ganska be
tydande ändringar, men det totala an
talet domsagor som före reformen var 
116, ökades blott till 117. Sedan dess 
har antalet ytterligare ökat till 118 ge
nom att Södertörns domsaga uppdelats 
på två; en ganska genomgripande för
ändring av domsagoindelningen i Göte
borgs och Bohus län har däremot icke 
inverkat på antalet domsagor. 

Tidigare var ett stort antal domsagor 
uppdelade på två eller flera tingslag. 
För omkring hundra å r sedan var så
lunda antalet tingslag mer än tre gång
er så stort som antalet domsagor. Med 
tiden har emellertid sammanslagningar 
skett, och särskilt markerad var denna 
tendens vid 1948 års ingång, då antalet 
tingslag minskades från 179 till 132. 
Kommunindelningsreformen medförde 
ingen ändring i detta hänseende, och av 
de efter 1952 års ingång förekommande 
domsagorna var det blott 14, som var 
delade, varav en på tre tingslag och 13 
på två. Inga ändr ingar beträffande dom
sagornas uppdelning på tingslag har 
skett sedan 1952. 

Tidigare ingick städerna i regel icke 
i domsagoindelningen utan hade egen 
jurisdiktion. Sedan omkring 50 år till
baka har emellertid inga nya städer 
utbrutits u r domsagor, och under de 
senaste år t iondena har en mängd äldre 
städer förenats med domsagor. Vid kom-
munindelningsreformen var det endast 
48 städer, som hade egen jurisdiktion, 
och sedan dess har ytterligare 7 s täder 
förenats med domsaga, varför endast 
41 numera faller utanför domsagoindel
ningen. Det kan nämnas, att av de 92 
städer, som ingår i domsaga, bildar Solna 
stad egen domsaga och Skövde stad eget 
tingslag. 

Uppgifter om domsagor och tingslag 
finns i del IV, tab. 7, dä r deras omfatt
ning, landareal , folkmängd och folk
täthet angives. 

Fögderier, Fögderiindelningen, som 
avser mantalsskrivning och uppbörds
väsende, ä r gammal men blev föremål 
för en genomgripande omändring den 
1 juli 1946, då antalet fögderier ökade 
från 119 till 156. En hel del ändringar 
i fögderiindelningen ägde rum i sam
band med kommmundelningsreformen, 
men antalet fögderier ändrades icke 
då. Några ändringar i detta avseende 
har ej heller senare skett. 

Tidigare ingick städerna i allmänhet 
icke i fögderiindelningen, men numera 
är det endast 31 städer som h a r eget 
uppbördsväsende, medan alla övriga 
tillhör fögderi. Solna siad utgör eget 
fögderi. 

Uppgifter om fögderierna finns i del 
IV, tab. 8, där deras omfattning, land
areal, folkmängd och folktäthet angives. 

Landsfiskalsdistrikt. Den nuvarande 
indelningen i landsfiskalsdistrikt t rädde 
i kraft den 1 oktober 1941, då antalet 
distrikt reducerades från 489 till 408. 
Sedan dess har successivt en fortskri
dande nedgång i antalet skett. 

Landsfiskalerna är polischefer, åkla
gare och utmätningsmän. I regel finns i 
varje distrikt endast en landsfiskal med 
dessa funktioner. I större distrikt finns 
det dock två landsfiskaler, av vilka den 
ene är polischef och åklagare samt den 
andre utmätningsman. I några fall före
kommer det dessutom att två landsfis
kalsdistrikt i polis- och åklagarhänse-
ende till sin omfattning motsvaras av 
ett enda distrikt i utsökningshänseende. 
Detta ha r till följd att antalet distrikt 
enligt indelningen i förstnämnda hän
seende är 332 men enligt indelningen 
i sistnämnda hänseende endast ä r 330. 

Vissa städer s tår utanför distriktsin
delningen, men detta gäller icke sam
ma städer i olika hänseenden. Av rikets 
städer faller 51 helt utom landsfiskals-
distriktsindelningen, medan 4 endast in
går i polis- och åklagarhänseende och 
4 andra endast i utsökningshänseende. 

I del IV, tab. 9, lämnas uppgift om 
landsfiskalsdistriktenis omfattning, land
areal, folkmängd och folktäthet samt 
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om de förändringar, som skett sedan 
kommunindelningsref ormen. 

Jordregistersocknar. Den urgamla soc-
kenindelningen på landsbygden avsåg 
tidigare flera olika ändamål; den var 
sålunda ecklesiastik, kommunal och ka
meral indelning. Sedan kommunbegrep
pet infördes 1862 och sedan kyrkosock
narna började kallas för församlingar, 
har emellertid benämningen socken offi
ciellt endast använts som ett kameralt 
begrepp, som hänför sig till indelningen 
i avseende på fastighetsredovisningen. 
I dagligt tal hölls dock länge de tre be
greppen kommun, församling och soc
ken knappast isär, vilket var naturligt 
emedan de ända till 1952 med få un
dantag sammanföll. Ännu torde socken 
ofta i praktiken användas såsom likty
digt med församling på landsbygden. 

Sockenindelningen överensstämmer 
fortfarande i regel med församlingsin
delningen på landsbygden. Då försam
lingar uppdelats eller sammanslagits, har 
dock ofta sockenindelningen förblivit 
oförändrad. Däremot brukar vid över
flyttning av områden mellan två för
samlingar överflyttning samtidigt ske 
mellan motsvarande socknar. 

Fö r varje socken finns för fastighets
redovisningen ett s. k. jordregister. Utan
för sockenindelningen faller städerna. 
Där föres fastighetsregister i stället för 
jordregister. Detsamma gäller de flesta 
köpingar. 

Huvudreglerna för sockenindelningen 
framgår av del I, sid. 3° (sista stycket). 
Avvikelser från dessa huvudregler redo
visas i del I bland anmärkningarna till 
tab. 1—2 (sid. 185—207). 

Bland dessa avvikelser kan nämnas, 
att 38 köpingar ingår i sockenindelning
en; i regel bi ldar i sådana fall varje i 
köpingen ingående församling en soc
ken med samma namn som församling
en. A andra sidan ingår de 4 vid kom-
munindelningsreformen upplösta kö
pingarna Figeholm, Mörbylånga, Greb-
bestad och Grästorp icke i sockenindel
ningen. 

Sammanlagt finns 2 221 jordregister
socknar. Av dessa ingår 53 helt och 7 

delvis i köpingar, medan alla de övriga 
helt tillhör landskommun. 

Valdistrikt. Valdistrikten utgör de 
minsta områden, vari folkräkningsma
terialet redovisas. Uppgifter för enskil
da valdistrikt ingår dock icke i någon 
folkräkningspublikation. Däremot finns 
i en råtabell uppgifter för varje distrikt 
om befolkningens fördelning efter kön 
och ålder i femårsklasser. I vissa fall 
har valdistrikten i tabellen uppdelats, 
såsom då ett valdistrikt t i l lhör flera för
samlingar eller kyrkobokföringsdistrikt 
eller då en del av ett valdistrikt utgöres 
av municipalsamhälle. I Stockholm och 
Göteborg redovisas dock icke valdistrikt. 

Valdistriktsindelningen brukar under
gå vissa ändringar vid varje val. Det val, 
som i tiden närmast motsvarar folkräk-
ningstidpunkten, är 1960 års andrakam-
marval. I publikationen Riksdagsman-
navalen 1959—60 del I, tab. 5, finns 
uppgifter om valdistrikten vid detta val, 
och de där publicerade uppgifterna om 
antalet röstberättigade ger ett visst be
grepp om folkmängdens storlek. Hela 
antalet valdistrikt var då 6 176. 

Ecklesiastika indelningar 

Översikt. När det gäller ecklesiastika 
indelningar har ett avsteg gjorts från 
regeln att 1960 års folkräkning redovi
sar folkmängden den 1 november 1960 
enligt indelningen den 1 januari 1961. 
I fråga om dessa indelningar har näm
ligen hänsyn tagits till den nyligen ge
nomförda pastoralsreformen. Redovis
ningen avser sålunda folkmängden den 
1 november 1960 enligt den nya indel
ningen den 1 januar i 1962. 

Vid pastoratsreformen blev även kon
traktsindelningen föremål för en om
fattande omläggning. Därtill kom att ett 
ovanligt stort antal ändringar i försam
lingsindelningen och uppdelningen på 
kyrkobokföringsdistrikt skedde i sam
band med pastoratsreformen; bland an
nat omändrades många kyrkobokfö
ringsdistrikt till egna församlingar och 
en del av dem till egna pastorat. Till 
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och med stiftsindelningen berördes men 
endast i obetydlig mån; i två fall över
flyttades sålunda en församling från 
ett stift till ett annat. 

De ecklesiastika indelningarna stift, 
kontrakt och pastorat enligt den nya 
indelningen redovisas i del IV, tab. 11. 
Där redovisas dessas areal och folk
mängd samt vilka församlingar, som 
hör till de olika pastoraten. Uppgifter 
om de särskilda församlingarnas areal 
och folkmängd lämnas däremot endast 
i del I, tab. 1 och 2, som avser indel
ningen den 1 januari 1961. Med ledning 
av noterna till del IV, tab. 11, där bland 
annat ändringar i församlingsindelning
en vid 1962 års ingång redovisas, kan 
man dock få uppgifter för församling
arna enligt den nya indelningen. I någ
ra fall, där nya församlingsgränser icke 
följer förutvarande gränser för kyrko
bokföringsdistrikt o. d., har det icke va
rit möjligt att redovisa varje församling 
för sig. 

I detta sammanhang bör nämnas, att 
i de texttabeller, som icke avser eckle
siastika indelningar, ordet »församling» 
använts i en formellt icke helt riktig 
betydelse. Eftersom många kommuner 
från tidpunkten för kommunindelnings-
reformen blivit så stora, att kommun
uppgifter icke ger tillräckligt noggrann 
information om lokala förhållanden, 
har det varit önskvärt att i olika tabel
ler dela upp kommunerna i mindre om
råden. Härvid har församlingen ansetts 
vara den lämpligaste indelningsgrunden, 
icke i sin egenskap av ecklesiastikt om
råde utan som en naturlig enhet med 
stark förankring i det allmänna med
vetandet och därför att den ger möjlig
het till jämförelser med tidigare år. Det 
har dock ansetts lämpligt att i vissa fall 
avvika från det exakta församlingsbe
greppet. För det första är en del för
samlingar, särskilt i norra delen av lan
det, så stora att en uppdelning är önsk
värd; då många av de största försam
lingarna är uppdelade på kyrkobok
föringsdistrikt, har det ansetts ända
målsenligt att jämställa kyrkobokfö
ringsdistrikt med församling. Detsam

ma gäller vissa områden, som av gam
malt har egen kyrkobokföring och som 
i praktiken är jämförbara med kyrko-
bokföringsdistrikt. För det andra tillhör 
en del församlingar två (i ett fall tre) 
olika kommuner, i regel en stad eller 
köping och en landskommun; i sådana 
fall har de till olika kommuner höran
de delarna av en församling jämställts 
med församling. För det tredje har de 
sex icke-territoriella församlingar, som 
har egen kyrkobokföring, icke medräk
nats; de till dessa hörande personerna 
har hänförts till de territoriella försam
lingar där de är mantalsskrivna. I de 
tabeller (B, G—I, K—N och P), där or
det »församling» har denna innebörd 
avses alltid indelningen den 1 januari 
1961. 

Däremot gäller för de texttabeller, 
som avser ecklesiastika indelningar och 
som enligt vad ovan sagts hänför sig 
till indelningen den 1 januari 1962, att 
ordet »församling» användes i sin egent
liga betydelse. 

Vid tidigare folkräkningar hair bland 
de ecklesiastika indelningarna även upp
tagits skoldistrikt. Numera har dock 
skolväsendet omorganiserats och helt 
skilts från de kyrkliga kommunerna och 
överförts till de borgerliga. Uppdelning
en på skoldistrikt är avskaffad. 

Stift. Stiftsindelningen har endast säl
lan varit föremål för några större änd
ringar. Den senaste större reformen 
skedde den 1 juli 1942, då Stockholms 
stift tillkom. Stiftens antal ökade där
igenom från 12 till 13. Därtill kommer 
två församlingar, Hovförsamlingen och 
Skeppsholms församling, som formellt 
icke tillhör något stift utan lyder under 
Hovkonsistorium; av praktiska skäl har 
de emellertid vid redovisningen hänförts 
till Stockholms stift, dit de i geografiskt 
hänseende bör räknas. 

Kontrakt. Indelningen i kontrakt kan 
anses vara den minst betydande av de 
ecklesiastika indelningarna. Kontraktet 
bildar ett mellanled mellan stiftet och 
pastoratet, och den av kontraktets präs
ter, som utsetts till kontraktsprost, har 
i denna egenskap vissa funktioner. 
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Kontraktsindelningen ha r länge varit 
i stort sett oförändrad, men. genomgick, 
som tidigare nämnts, en fullständig om
daning i samband med pastoratsrefor
men. 

Kontrakten är till antalet 178; före 
pastoratsreformen var de 189. De under 
Hovkonsistorium lydande församlingar
na tillhör icke något kontrakt . 

Pastorat. I varje pastorat finns en 
kyrkoherde och därjämte vissa beslu
tande och verkställande organ. 

Genom pastbratsreformen minskades 
pastoratens antal från 1 384 till 1 137. 

Av pastoraten består numera 484 av 
en enda församling mot 620 före refor
men. Ännu kraftigare har antalet pas
torat med två församlingar nedgått; de 
har minskat från 482 till 272. Antalet 
pastorat med mer än två församlingar 
har däremot ökat från 273 till 381. Tidi
gare bestod inget pastorat av mer än 
sex församlingar, men nu finns 10 med 
sju församlingar samt 4 med åtta och 1 
med nio församlingar. De icke-territo-
riella församlingarna utgör var och en 
ett pastorat. 

Numera tillhör varje pastorat i sin 
helhet ett och samma stift; tidigare var 
i enstaka fall ett pastorat delat på två 
stift, men det sista kvarstående sådana 
fallet upphörde i samband med pasto
ratsreformen. 

Församlingar. Församlingarna är 
kyrkliga kommuner med egna beslu
tande och verkställande organ och egen 
uttaxering. 

Fö r varje församling föres särskilda 
kyrkoböcker. 1 regel ansvarar kyrko
herden för kyrkobokföringen i samtliga 
församlingar i pastoratet, men i en del 
fall åligger det en komminister eller 
kyrkoadjuukt att sköta kyrkobokföring
en i en eller flera av församlingarna. 

Pastoratsreformen medförde en ök
ning av antalet församlingar från 2 558 
till 2 573. 

Sex av församlingarna utgöres av 
icke-territoriella församlingar med egen 
kyrkobokföring, nämligen Hovförsam

lingen, Skeppsholms församling, Tyska 
S:ta Gertruds församling och Finska för
samlingen i Stockholm, Karlskrona Ami
ralitetsförsamling samt Tyska försam
lingen i Göteborg. Av de 2 567 territo
riella församlingarna är 2 297 landsför
samlingar (inräknat köpingsförsamling
ar) och 260 stadsförsamlingar, medan 
de återstående 10 är gemensamma lands-
och stadsförsamlingar. 

Kyrkobokföringsdistrikt. Ett kyrko
bokföringsdistrikt ä r en församlingsdel 
med från den övriga delen av försam
lingen skild kyrkobokföring. Däremot 
utgör kynkobokföringsdistriktet icke nå
gon egen kyrklig kommun. 

Kyrkobokföringsdistrikten redovisas i 
del I, tab. 1, som avser indelningen den 
1 januar i 1961. Av pastoratsreformen 
berördes dessa distrikt icke i annan mån 
än att flera kyrkobokföringsdistrikt i 
samband därmed ombildades till för
samlingar, varför antalet dylika distrikt 
minskades. Fö r dessa ombildningar re-
dogöres i noter till del IV, tab. 11. 

Övriga ändringar vid 1962 års ingång 
beträffande kyrkobokf öringsdistrikten, 
såsom uppdelning av en församling på 
två distrikt eller sammanslagning av två 
distrikt till ett, ha r icke redovisats i 
tabellerna, eftersom inga andra föränd
ringar i indelningen efter folkräknings
tidpunkten berörts än sådana som har 
direkt samband med pastoratsreformen. 
Det kan emellertid nämnas att fyra för
samlingar, nämligen Arboga stadsför-
samling, Brunskog, Kolsva samt Målilla 
med Gårdveda, som alla vid folkräk
ningstidpunkten bestod av var och en 
två kyrkobokföringsdistrikt, från 1962 
års ingång icke är uppdelade på sådana 
distrikt. Å andra sidan har Örby för
samling uppdelats på ö r b y och Skene 
distrikt, vartdera omfattande den lika-
benämnda kommunen, varjämte inom 
Vilhelmina församling antalet kyrko
bokföringsdistrikt ökat från 2 till 4 ge
nom att två nya distrikt, benämnda 
Latikberg och Saxnäs, utbrutits ur Vil
helmina kyrkobokföringsdistrikt. 

Vid 1961 års ingång var 60 försam-
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lingar delade i kyrkobokföringsdistrikt , 
varav 54 i två, 4 i tre, 1 i fem och 1 i 
sex distrikt. Hela antalet kyrkobokfö
ringsdistrikt var 131. De omfattade 43 
landskommuner, 8 köpingar och 5 stä
der samt dessutom vissa delar av 12 
landskommuner och 3 städer. 

Från 1962 års ingång är endast 50 
församlingar delade, varav 43 i två, 6 i 
tre och 1 i fyra kyrkobokföringsdistrikt . 
Hela antalet distrikt h a r nedgått till 
108. Dessa omfattar 37 landskommuner , 
9 köpingar och 3 städer samt delar av 
10 landskommuner och 2 städer. 

Med kyrkobokföringsdistrikt likställda 
områden. I några fall förekommer det 
att en församling, trots att den icke ge
nom kungl. beslut delats i kyrkobokfö
ringsdistrikt, ändå i prakt iken äir delad 
i kyrkobokföringshänseende. Det kan 
nämligen vara så att delar av en för
samling genom domkapitelsförordnande 
eller på anna t sätt ha r fått egen kyrko
bokföring. Sålunda ä r Tanums försam
ling sedan gammalt delad i två om
råden, som benämnes Grebbestads kyrko
område och Tanums kyrkoområde . Vi
dare har fem f. d. kapellag, nämligen 
Tyngsjö, Skattunge, Svabensverk, Katri-
neberg och Annefors, samt en f. d. 
bruksförsamling, Gålsjö, bibehållit egen 
kyrkobokföring, skild från resp. för
samling i övrigt. 

Sammanlagt är det 6 församlingar 
som är delade i dylika områden, varav 
1 i tre och de övriga i två. 

Kyrkliga samfälligheter. I en del fall 
förekommer det att två eller flera för
samlingar genom särskilt beslut bildar 
en s. k. kyrklig samfällighet antingen 
beträffande samtliga frågor eller också 
beträffande endast viss art av frågor. 

I tidigare folkräkningar har uppgift 
lämnats om kyrkliga samfälligheter. Då 
emellertid pastoratsreformen kan för
modas medföra en hel del ännu icke 
beslutade ändr ingar beträffande kyrk
liga samfälligheter, har denna gång upp
gifterna om kyrkliga samfälligheter ute
slutits. 

Indelningar i naturliga områden m. m. 

Naturliga jordbruksområden. De inom 
olika delar av riket växlande naturför
hållandena har föranlett en uppdelning 
i naturliga jordbruksområden. Uppdel
ningen företogs redan 1919 i jordbruks
statistiken och ha r även brukat redo
visas vid folkräkningarna. Under senare 
år h a r indelningen icke varit föremål 
för några mera betydande ändringar. 

Fö r de naturliga jordbruksområdena 
redovisas i del IV, tab. 15 och 16, upp
gifter om areal, folktäthet samt folk
mängd med fördelning efter dels kön 
och civilstånd, dels kön och ålder. Jord
bruksområdenas omfattning framgår av-
del IV, bilaga 2. 

Jordbruksområdena är 60 till antalet. 
Stockholms stad och län b i ldar ett enda 
gemensamt område. Sex andra län, Upp
sala, Södermanlands, Jönköpings, Kro
nobergs, Gotlands samt Göteborgs och 
Bohus, sammanfaller vart och ett med 
ett område, medan övriga 17 län är de
lade i olika jordbruksområden, varav 
4 i två, 7 i tre och 6 i fyra områden. 

De 60 jordbruksområdena ha r i olika 
sammanhang brukat sammanföras till 
18 produktionsområden. Uppgifter för 
dessa 18 områden och deras omfattning 
lämnas i del IV, tal). 15 och 16 samt 
bilaga 2. Det h a r emellertid ansetts vara 
av intresse a t t även redovisa en indel
ning, där jordbruksområdena samman
förs till ett mindre antal områden. Där
för redovisas i del IV samtidigt en in
delning i 8 större produktionsområden. 

Vid tidigare folkräkningar har även 
redovisats en indelning i tre områden, 
av vilka det första benämndes södra och 
mellersta Sveriges slättbygder, det and
ra södra och mellersta Sveriges sikogs-
och dalbygder och det tredje norra Sve
rige. Uppgifter för vart och ett av dessa 
tre områden kan erhållas genom sam
manläggning av vissa av de 8 större pro
duktionsområdena. 

Arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner. 
Arbetsmarknadsstyrelsen ha r samman
fört olika kommuner och delar därav 
i ett antal områden, s. k. regioner, som 
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vart och ett bildar en naturlig enhet 
med en centralort, där det finns ser
viceanläggningar av olika slag som be
t jänar hela regionen. Arbetsmarknads
styrelsen har upprät ta t några olika dy
lika regionsindelningar. Vid 1960 års 
folkräkning lämnas för första gången 
uppgifter om en av dessa, nämligen de 
s. k. A-regionerna. I del IV, tab. 17—18 
och bilaga 3, meddelas uppgifter om 
areal och folktäthet samt om folkmäng
den efter dels kön och civilstånd, dels 
kön och ålder. Av bilagan framgår vilka 
kommuner som ingår i de olika A-re
gionerna. 

Antalet A-regioner är 91. Av dessa 
har 8 två huvudorter. Av A-regionernas 
huvudorter är 91 städer, 6 köpingar 
(Älmhult, Hultsfred, Vara, Hallsberg, 
Mora och Ljusdal), en municipalsam-
hälle (Kalix) och en f. d. municipal-
samhälle (Gällivare). 

Två av A-regionerna (Visby och Öster
sund) överensstämmer helt med mot
svarande län (Gotlands och Jämtlands 
län), medan 68 omfattar en del av ett 
län. De övriga 21 sträcker sig över läns
gränser; av dessa tillhör 4 var och en 
tre län, nämligen de regioner, soin har 
Stockholm, Uppsala, Göteborg och Troll
hättan-Vänersborg som huvudorter. 

Tidningsspridningsområden. En indel
ning i s. k. tidningsspridningsområden, 
ofta förkortat till TS-områden, har upp
gjorts av AB Tidningsstatistik. Tidnings
spridningsområdena är områden där be
folkningen huvudsakligen läser samma 
tidningar. Indelningen blir tid efter an
nan föremål för ändringar; bland annal 
är det nödvändigt att vidtaga sådana då 
en landsortstidning, som är huvudorgan 
inom ett tidningsspridningsområde, ned
lägges. Detta är orsaken till vissa luc
kor i nummerserien. Områdena är num
rerade t. o. m. 94, men är endast 92 till 
antalet, beroende på att områdena med 
numren 6 och 54 numera icke finns. 

För första gången lämnas i en folk
räkningsberättelse uppgifter rörande tid
ningsspridningsområdena. I del IV, tab. 
19—20 och bilaga 4, meddelas uppgifter 
om areal, folktäthet samt folkmängd 

med fördelning efter dels kön och civil
stånd, dels kön och ålder. Av bilagan 
framgår områdenas omfattning. 

Antalet tidningsspridningsområden är, 
som nämnts, 92. Av dessa har 3 två hu
vudorter, varför hela antalet huvud
orter ä r 95. Fyra av dessa (Hörby, 
Benglsfors, Mora och Ljusdal) är kö
pingar och de övriga städer. 

Visby och Östersunds tidningssprid-
ningsområden omfattar hela motsvaran
de län, medan Varbergs tidningssprid
ningsområde endast omfattar Varbergs 
stad. Av områdena sträcker sig 25 över 
länsgräns. 

Gles- och tätbebyggelse. I ett stort an
tal tabeller, del III, tab. 2, 4, 7, 8, 12 
och 13, samt del IV, tab. 2 och 3 sker 
redovisning med uppdelning på gles
bebyggelse och tätbebyggelse. Som tät
bebyggelse räknas därvid alla tätorter 
ined minst 200 invånare (se vidare ka
pitlet Tätorter) och som glesbebyggelse 
återstoden av riket. 

Kommuner och församlingar efter tät
ortsgrad. Vid tidigare folkräkningar 
t. o. m. 1945 uppdelades kommunerna 
i fyra grupper, varvid hänsyn togs dels 
till jordbruksbefolkningens andel, dels 
till tätortsbefolkningens. Vid 1950 års 
folkräkning, då kommunredovisningen 
avsåg indelningen efter kommunindel-
ningsreformen 1952, ansågs kommuner
na vara för stora och heterogena för att 
vara lämpliga enheter vid en indelning 
av landet efter bebyggelsekaraktär o. d., 
varför i stället församlingen valdes som 
enhet. Samtidigt genomfördes en ny in
delning i sex grupper, varvid uteslutan
de tätortsbefolkningens procentuella an
del var avgörande. 

Vid 1960 års folkräkning har denna 
indelning genomförts för såväl försam
lingar som kommuner. Vidare ha r de 
sex grupperna utökats till åtta genom 
införande av två renodlade ytterlighels-
grupper, nämligen dels kommuner resp. 
församlingar utan tätortsbefolkning, dels 
sådana med enbart tätortsbefolkning. 
Följande bokstavsbeteckningar har där
vid använts (som jämförelse anges även 
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motsvarande beteckningar vid 1950 års 
folkräkning). 

Uppgifter om tätortsgrad för varje 
kommun och församling finns i del I, 
tab. 1. I de fall, där en församling ä r 
delad på kyrkobokföringsdistrikt eller 
tillhör två eller flera kommuner (i de 
flesta fall en stad eller köping å ena 
sidan och en landskommun å andra si
dan), har varje dylik församlingsdel räk
nats som en församling och fått egen 
beteckning för tätortsgrad. Motsvaran
de beteckning för hela församlingen 
meddelas i sådana fall i del IV, tab. 12. 

I del IV, tab. 14, lämnas uppgift om 
befolkningens fördelning efter kön och 
ålder i femårsklasser för församlingar 
grupperade efter tätortsgrad inom var
je län. 

Öar. Vid folkräkningarna ha r sedan 
länge brukat meddelas uppgifter om 
större öar. Härvid har hittills areal
uppgifterna avsett totalareal (d. v. s. 
areal med inräknande av insjöar) och 
har angivits dels för själva den egent
liga ön och dels för denna ö med inräk
nande av kringliggande småöar. Upp
gifterna om folkmängd och folktäthet 
har däremot uteslutande lämnats med 
inräknande av småöar. Detta har med
fört att folkräkningstabellen rörande 
öar lidit av svagheten att det för läsa
ren varit oklart vilka kringliggande små
öar, som sammanräknats med en ö. 
Dessutom har tabellen skilt sig från 
övriga tabeller därigenom att folktät
het räknats på totalarealen i stället för 
som alltid annars på enbart landarealen. 

Vid 1960 års folkräkning lämnas upp

gifter om öar i del IV, tab. 21. Liksom 
tidigare medtages alla öar med en areal 
av minst 10 km2. I motsats mot tidigare 
medtages genomgående endast själva ön 
och icke några kringliggande småöar. 
Uppgifter lämnas om totalareal, land
areal, folkmängd och folktäthet. Folk
tätheten beräknas därvid liksom i öv
riga tabeller på landarealen. Vidare 
lämnas uppgift om den kommun eller 
de kommuner som ön tillhör, det vat
tenområde där den är belägen samt de 
tätorter, som helt eller delvis är beläg
na på ön. Uppgift lämnas ävenså dels 
om folkmängden för varje tätort eller 
tälortsdel på ön, dels för hela öns tät
ortsbefolkning. 

Med ö avses ett landområde, som är 
helt kringflutet av vatten, inräknat flod
armar. Dock räknas icke ett landområ
de, som endast skiljes från fastlandet 
antingen genom grundflad med djup un
derstigande en meter, om vägförbindelse 
eller ej öppningsbar bro finns, eller ock
så genom grävd kanal, även om sänkan 
där kanalen nu går under tidigare epoker 
varit segelbart sund. I sådana fall, där 
tvekan ansetts råda om vilka med ön 
mer eller mindre sammanvuxna småöar 
som inräknats, har detta angivits i ta
bellen. 

Sammanlagt upptages i tabellen 66 
öar. Av dessa är 45 belägna utanför den 
svenska kusten, 19 i insjöar och 2 i äl
var. Av de 19 i insjöar belägna öarna 
ligger 7 i Mälaren och 4 i Vänern. 

Insjöar. Uppgifter om större insjöar 
har i tidigare folkräkningar medtagits 
i en texttabell, dä r endast arealen an
givits. De under senare å r allt vanligare 
regleringarna av sjöar ha r emellertid 
ansetts utgöra motiv för något fylligare 
uppgifter. För ett stort antal sjöar ä r 
det nämligen icke möjligt att på ett en
tydigt sätt angiva arealen, då denna 
starkt varierar allteftersom vattenytans 
höjd vid olika t ider växlar. 

I del IV, tab. 22, lämnas uppgifter om 
större insjöar. Uppgifterna har erhål
lits från Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut. För sådana in
sjöar, där vattenytans höjd endast obe-



13 

tydligt varierar, angives arealen och vat
tenytans höjd vid medelvattenstånd. Fö r 
de sjöar åter, där större variationer fö
rekommer, angives areal och vatten
ytans höjd dels vid sänkningsgräns, dels 
vid dämningsgräns. Härmed avses av 
vattendomstol fastställt lägsta vatten
stånd som sjön får sänkas till resp. 
högsta vattenstånd som den får höjas 
till. Vidare meddelas uppgifter om i vil
ka kommuner sjön ingår. 

I tabellen medtages alla insjöar, där 
arealen antingen vid medelvattenstånd 
eller vid dämningsgräns är minst 100 
km-. Såsom en enda sjö ha r räknats 
varje insjö, som normalt ej har märk
bar fallskillnad mellan sina olika delar. 
I en sjö ha r härigenom i vissa fall kom
mit att medräknas angränsande mindre 
sjöar, som i det al lmänna medvetandet 
räknas som egna sjöar. I de fall där 
tvekan kan råda om vilka dylika små
sjöar som medräknats , har detta angi
vits i tabellen. 

En särställning intager de fyra största 
sjöarna i riket, Vänern, Vättern, Mäla
ren och Hjälmaren. I motsats till övriga 
sjöar ingår de varken i länsindelningen 
eller i några andra indelningar, och de 
har därför ioke medtagits vid redovis
ningen i andra tabeller än den speciella 
tabellen rörande sjöarna i del IV, tab. 
22. Dock ingår deras sammanlagda areal 
vid angivandet av hela rikets totalareal 
i del IV, tab. 1. 

Utom de fyra stora sjöarna, som icke 
ingår i något län, redovisas 23 insjöar. 
Av dessa tillhör 18 var och en ett län, 
4 två län och 1 tre län. En sjö sträcker 
sig in i Norge. Det högsta antalet in
sjöar redovisar Norrbottens län med 6 
och Jämtlands län med 5, medan å 
andra sidan tolv län (inräknat Stock
holms stad) helt saknar redovisade in
sjöar. 

Sammanfattning av indelningarna 
En översikt över de vid 1960 års folk

räkning redovisade indelningarna läm
nas i följande sammanställning. Upp
gifterna avser indelningen den 1 januar i 
1961; för ecklesiastika indelningar an

gives även uppgifter enligt indelningen 
den 1 januar i 1962. 

Sammanfattning av indelningarna 

1 Av kommunerna är 800 landskommu
ner, 96 köpingar och 133 städer. — 2 Här 
avses verkliga församlingar, inräknat icke
territoriella. Antalet »församlingar» såsom 
detta begrepp tolkats i de icke-ecklesiastika 
tabellerna var 1/1 1961 2 663. 
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AREAL, FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHET 

Begrepp och beräkningsmetod 

Hela arealen och areal land. Med area
len för ett visst område kan avses an
tingen hela arealen eller enbart land-
arealen. Skillnaden mellan dessa utgö-
res av den i området ingående arealen 
vatten. Denna kan räknas på olika sätt; 
man kan sålunda medtaga eller utesluta 
havsvikar eller större insjöar, och det 
är ofta möjligt att draga gränserna i 
vattnet på olika sätt. 

Vid folkräkningarna brukar i ett om
rådes hela areal inräknas förutom land
arealen alla älvar, åar, bäckar och in
sjöar. Undantag göres dock för allt 
vatten som ingår i de fyra största in
sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren och 
Hjälmaren, vilka i sin helhet räknas så
som fallande utanför samtliga indel
ningar. Havet och dess vikar ingår icke 
heller i några arealer. I vissa fall kan 
tvekan råda om ett vatten skall räknas 
som en insjö eller en havsvik. Det kan 
t. ex. nämnas att Brunnsviken icke räk
nats som havsvik utan som en insjö, 
vars areal fördelats på Stockholm och 
Solna. Likaså kan man diskutera var 
en bred älv vid mynningen övergår till 
att vara havsvik. 

Även fördelningen av ett områdes 
hela areal på å ena sidan landareal och 
å andra sidan vattenareal kan vålla svå
righeter. Såsom framgår av del IV, tab. 
22, kan arealen i fråga om vissa sjöar 
växla betydligt. Det gäller särskilt reg
lerade sjöar, som bildar dammar , vilka 
vid högvattenstånd kan vara mångfal
digt större än vid lågvattenstånd. Vid 
beräkning av landarealen har sådana 
sjöars areal beräknats vid medelvatten-
stånd. 

I ett flertal tabeller lämnas uppgifter 
om såväl hela arealen som areal land, 
medan areal vatten kan beräknas så
som skillnaden mellan dessa båda vär
den. Uppgifter om båda slagen av areal 

finns i del I, tab. 1, samt del IV, tab. 1, 
4, 5, 6, 12 och 21. I andra tabeller h a r 
arealuppgifterna inskränkts till att blott 
avse areal land; det gäller del IV, tab. 
7—11, 15, 17 och 19. Det bör nämnas 
att i uppgifterna för öar om hela area
len i del IV, tab. 21, inräknas utom själ
va öarna endast insjöar och åar inom 
ön men icke omgivande vatten, även i 
de fall då ön är belägen i en insjö. 

Arealberäkningar är alltid osäkra och 
beror i hög grad på metoden, och sär
skilt avgörande är skalan och beskaf
fenheten av de kartor, som de utförs 
efter. Allteftersom nya och förbättrade 
kar tor utkommer, kan därför nya be
räkningar av arealerna göras, varvid 
ofta betydande ändringar kan uppkom
ma. För närvarande pågår utgivningen 
av ekonomiska kartor, som grundar sig 
på flygfotografering och som får anses 
vara det bästa material för arealberäk
ning, som står till buds. I samband där
med göres nya mätningar. I al lmänhet 
har under senare tid ungefär ett län per 
år ommätts. 

Av tab. A framgår vilka ändringar i 
fråga om areal, såväl hela arealen som 
landarealem, som gjorts för de olika lä
nen mellan 1950 och 1960 års folkräk
ningar. Uppgifterna för den förstnämn
da folkräkningen avser indelningen vid 
t idpunkten för kommunicndelningsrefor-
men den 1 januari 1952, medan uppgif
terna för den senaste folkräkningen av
ser indelningen den I januari 1961. 
Trots att endast nio å r ligger mellan 
dessa t idpunkter, är arealen oförändrad 
endast i fråga om tre län, nämligen Got
lands, Blekinge och Värmlands län. För 
nio län (inräknat Stockholms stad) samt 
dessutom för Göteborgs stad har ny-
mätningar skett, varigenom arealen änd
rats. Men därjämte har en mängd änd
ringar skett genom överflyttningar mel
lan länen; detta gäller icke endast samt-



Tab. A. Areal länsvis åren 1952 och 1961 samt vid arealbestämningen år 1961 använda kartor 
Area by county and maps used in the estimation of areas 

liga dessa nio län utan även ytterligare 
tolv län. 

Av tab. A framgår även vilka kar tor 
som använts vid arealbestämningen. De 
bästa kartorna, de n j a ekonomiska i 
skala 1 : 10 000, finns för tolv län (in
räknat Stockholms stad) samt för delar 
av ett trettonde län (Norrbottens). Äld
re ekonomiska kar tor i skala 1 : 20 000 
har använts för åtta län. För fyra län 
(Kopparbergs, Västemorrlands, Jämt
lands och Västerbottens) samt för stör
re delen av Norrbottens län har endast 

topografiska kar tor i skala 1 : 50 000 
eller 1 : 100 000 funnits att tillgå. Såväl 
bland de ekonomiska som de topogra
fiska kar torna finns vissa som är myc
ket gamla; de äldsta använda kar torna 
(för delar av Västerbottens och Norr
botten län) har upprät tats för omkring 
85 år sedan, varför uppgifterna i dessa 
fall måste anses vara mycket osäkra. 

Folkmängd. Folkmängdsuppgifterna 
vid de svenska folkräkningarna avsåg 
mycket länge den kyrkobokförda be
folkningen vid slutet av folkräknings-

15 

1 E = Ekonomisk kar ta , T = Topografisk kar ta . — 
" Arealskillnaderna beror dels på överflyttning mellan 
limen, dels på nymätning och justering av arealupp
gifterna. — 3 Arealskillnaderna beror på överflyttning 
mellan länen. — 4 Arealskillnaderna beror på nymät 

ning av Göteborgs stad. — 5 De fyra stora sjöarna, 
Vänern, Vät tern , Mälaren och Hjälmaren, ej medräk
nade. Skulle dessa sjöars areal medräknas blir hela area
len för år 1952: 449 200, 11, och för år 1961: 449 793, 42. 
— 6 Större delen av länet. — 7 Länets kustområde. 
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åren. Fr. o. m. 1860 t. o. m. 1945 byggde 
uppgifterna på utdrag u r församlings
böckerna, som pastorsämbetena insände 
till statistiska centralbyrån, och dessa 
upptog alla kyrkobokförda personer, 
oberoende av mantalsskrivningsort eller 
medborgarskap. Endast i fråga om 
Stockholm (och vid vissa tidigare folk
räkningar även Göteborg) användes and
ra metoder. Uppgifterna från pastors
ämbetena kompletterades med annat 
material, såsom mantalsuppgifter och 
självdeklarationer, men det var likväl 
den kyrkobokförda befolkningen som 
avsågs. I fråga om områden, som vid 
folkräkningstidpunkten överflyttades 
mellan olika församlingar, kommuner 
e t c , skedde redovisningen fr. o. m. 1910 
års folkräkning enligt indelningen den 
1 påföljande j anuar i . 

Vid 1950 års folkräkning användes 
för första gången mantalslängden som 
underlag. Genom pastorsämbetenas för
medling skedde en framskrivning av 
uppgifterna från mantalssikrivningstid-
punkten den 1 november 1950 till den 
vanliga t idpunkten den 31 december. 
Sålunda tillfördes uppgifter om perso
ner som fötts eller inflyttat i försam
lingen under tiden 2 november—31 de
cember 1950, medan däremot sådana 
som dött eller utflyttat under samma 
tid uteslöts. Man kan således säga att 
det i princip var den mantalsskrivna 
befolkningen som avsågs, ehuru tid
punkten ej sammanföll med mantals
skrivningen. 

Den stora kommunindelningsreformen 
den 1 januari 1952 medförde en så total 
förändring av rikets indelning, at t det 
ansågs önskvärt att helt följa den nya 
indelningen icke endast i fråga om 
kommuner u tan även i andra avseen
den. Indelningen vid 1950 års folkräk
ning avsåg således den 1 januar i 1952. 

Vid 1960 års folkräkning bygger folk-
mängdsuppgiftersna direkt på mantals
längden och avser därför för första 
gången den 1 november. Indelningen 
avser såsom vid föregående folkräk
ningar utom 1950 förhållandena den 

1 januar i påföljande år, d. v. s. i detta 
fall 1961. 

Man måste ha dessa förhållanden för 
ögonen vid studiet av retrospektiva folk
mängdsuppgifter. Mellan 1950 och 1960 
års folkräkningar fattas det alltså ca 
2 månader av tioårsperioden. I fråga 
om indelningarna är det sex år mellan 
1945 och 1950 års folkräkningar och nio 
å r mellan 1950 och 1960 års. 

F rån regeln att 1960 års folkräkning 
avser folkmängden den 1 november 1960 
enligt indelningen den 1 januari 1961 
har, som tidigare nämnts , undantagits 
den tabell som avser den ecklesiastika 
indelningen, del IV, t ab . 11. Denna ta
bell avser folkmängden den 1 november 
1960 enligt indelningen den 1 januari 
1962, vilken sistnämnda dag pastorats
reformen t rädde i kraft. 

Folktäthet. Med folktäthet eller folk
mängdstäthet avses antal invånare i ge
nomsnitt på en viss landyta. I folkräk
ningarna räknas alltid denna yta i km2 . 
Folktätheten erhålles således genom att 
folkmängden divideras med areal land 
i km2. Liksom vid tidigare folkräkning
a r angives folktätheten alltid med av-
rundning nedåt. 

Uppgifter om folktäthet finns i del I, 
tab. 1, samt i del IV, tab. 1, 4—10, 12, 
15, 17, 19 och 21. 

Uppgifter för hela riket 

Uppgifter om hela rikets areal, folk
mängd och folktäthet finns bland annat 
i del IV, t ab . 1. Uppgifter om både hela 
arealen och landarealen från de båda 
senaste folkräkningarna meddelas på 
summaraden i tab. A. Vidare finns det 
uppgifter om bland annat rikets land
areal, folkmängd och folktäthet 1950 
och 1960 i tab. B. 

Sveriges hela areal ha r vid 1960 års 
folkräkning beräknats till 449 793,42 
km2. Härav utgöres 411258,34 km 2 el
ler 91,4 °/o av land och 38 535,08 km 2 

eller 8,6 °/o av vatten. Av vattenarealen 
svarar de fyra största sjöarna, Vänern, 
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Tab. B. Landareal, folkmängd, folktäthet samt antal kommuner och församlingar länsvis1 

Land area, population, density of population and number of communities and parishes by county 

Anm. Lk .= landskommuner , Köp .=köp ingar , S t .=s t äde r , k o m . = k o m m u n , förs.=församling. 

1 Uppgifterna avser 1/11 1960 enligt indelningen 
1 1 1961. — 2 Resp. däri ingående församlingar. — 3 Upp
gifterna avser 31/12 1950 enligt indelningen 1/1 1952. — 
4 I de fall, där en församling är delad p å kyrkobok

föringsdistrikt eller tillhör t vå eller flera kommuner (i 
de flesta fall en s tad eller köping och en landskom
mun) ha r varje dylik församlingsdel räknats som en för
samling. 

Vättern, Mälaren och Hjälmaren, för 
9 121 km2 (23,7 %>), övriga sjöar med 
minst 100 km 2 areal för 3 974 km2 

(10,3 °/o), medan mindre sjöar samt äl
var, åa r och bäckar svarar för icke 
mindre än 25 440 km 2 (66,0%). 

Som förut nämnts ha r arealuppgifter
na för flera län ändrats genom omtmät-

ning. Uppgifterna om arealen för hela 
riket har dock endast ändrats obetyd
ligt. För hela arealen är det en ökning 
på 593,31 km2 eller 0,13 % och för land
arealen 690,30 km2 eller 0,17 Vo. 

Folkmängden i hela riket är 7 495 129. 
Sedan 1950, då folkmängden var 7 041829, 
har en folkökning på 453 300 eller 6,44 °/o 
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Tab. C. Befolkningsutveckling länsvis åren 1900—19601 

Development of population by county 

1 Folkmängdsuppgifterna avser 31/12 resp. år (1960 dock 1/11) enligt indelningen 1/1 påföl
jande år (1900 dock enligt indelningen 31/12 1900 och 1950 enligt indelningen 1/1 1952). 
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skett. Denna ökning är betydligt mindre 
än under närmast föregående årtionde 
(1940-talet), då den var 670 397 eller 
10,52 %>, men omkring dubbelt så stor 
som på 1930-talet, då ökningen endast 
var 229 241 eller 3,73 %. 

Folkmängden vid de olika folkräk
ningarna under 1900-talet framgår av 
tab. C. Som synes av tabellens sista rad 
har folkökningen i stort sett varit gan
ska obetydlig; sedan 1900 har folk
mängden i Sverige ökat med 45,9 °/o. 

Går man ännu längre tillbaka än tab. 
C medger, finner man att folkmängden 
vid slutet av varje år, där årtalet är 
jämnt delbart med 10, alltsedan den 
svenska befolkningsstatistikens början 
har varit följande (uppgiften för 1960 
avser dock den 1 november): 

Befolkningsutvecklingen sedan 1860 
framgår även av diagram 1, som avser 
folkmängden vart tionde år. Utom för 
hela riket lämnas där uppgifter för 
landsbygd och städer samt fr. o. m. 1920 
även för gles- och tätbebyggelse. 

Under de senaste 100 åren har hela 
rikets folkmängd icke ens fördubb
lats; ökningen är 94 °/o. Under den när
mast föregående 100-årsperioden, 1760 
—1860, var ökningen något större eller 
100 °/o. Folkökningen har varit mycket 
olika under skilda perioder. Delar man 
upp de senaste 200 åren från 1760 i fyra 
50-årsperioder, finner man att folkök
ningen under dessa i kronologisk ord
ning varit resp. 24 °/o, 61 °/o, 43 % och 
36 %. I varje fall under den senaste 50-

årsperioden har folkökningen efter in
ternationell måttstock varit mycket låg. 
Mot omkring 35 % i Sverige svarar om
kring 85 % i hela världen, och även om 
sistnämnda lal är ganska osäkert, ger 
det ett begrepp om den svenska folkök
ningens förhållandevis långsamma takt. 

Antalet invånare på km2 land är 18. 
Eftersom folkmängden ökar men area
len icke ändras (om man bortser från 
nymålningar), måste folktätheten öka i 
samma takt som folkmängden. 

Folktätheten i Sverige är efter euro
peisk måttstock låg. Visserligen har tre 
av de nordiska länderna, Island, Norge 
och Finland, lägre tal, men de övriga 
länderna i Europa (Sovjetunionen ej in
räknad) har alla högre tal än Sverige. 

Uppgifter för olika områden 

Landskommuner, köpingar och städer. 
Som tidigare nämnts har uppdelningen 
på landsbygd och städer fått minskat 
utrymme vid redovisningen av 1960 års 
folkräkning; i stället har större utrym
me beretts åt fördelningen på gles- och 
tätbebyggelse. I del IV, tab. 1, lämnas 
sammanfattande uppgifter för lands
kommuner, köpingar och städer 1960. 
Tab. B innehåller en hel del absoluta 
och relativa tal för dessa kommuntyper 
avseende både 1960 och 1950. 

Trots att städernas och köpingarnas 
areal genom nybildningar och inkor
poreringar successivt kraftigt ökat på 
landskommunernas bekostnad, utgör 
dock landskommunernas andel av ri
kets hela areal icke mindre än 91,3 %>, 
medan städernas är 5,7 % och köping
arnas 3,0 %. Är 1950 var motsvarande 
tal resp. 93,2%, 5,2% och 1,6%. Kö
pingarnas andel har således nästan för
dubblats, vilket huvudsakligen beror på 
tillkomsten av åtta nya köpingar. 

Av rikets befolkning bor numera över 
hälften i städerna. Hur folkmängden vid 
olika tidpunkter fördelat sig på lands
kommuner, köpingar och städer fram
går av följande sammanställning, där 
talen utgör procenttal av hela rikets 



Diagram 1. Befolkningsutvecklingen 1860—1960 
Development of population 20 
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folkmängd. De avser liksom i övriga 
tablåer slutet av resp. år (1960 dock den 
1 november). För åren från och med 
1910 ha r folkmängdens fördelning skett 
enligt indelningen den 1 januar i påföl
jande år (1950 dock enligt indelningen 
den 1 januar i 1952). 

Köpingarnas andel är alltså mångfal
digt större än vid sekelskiftet och städer
nas 2,5 gånger större än då. Många fak
torer ha r bidragit därtill, såsom nybild
ningar av städer och köpingar, inkor
poreringar samt den stora flyttningsvåg 
som går mot framför allt städerna, 
d. v. s. vad som b ruka r kallas »lands
bygdens avfolkning». Denna tendens 
har framträtt länge men varit särskilt 
markant under de senaste årtiondena, 
såsom framgår av följande tal: 

Städernas folkmängd 1800—1960 

Hur stor del av länens folkmängds
förändringar sedan 1950 som beror på 
indelningsändringar kan utläsas ur tab. 
D. En jämförelse mellan förändringar å 
ena sidan på grund av indelningsänd
ringar och å andra sidan av andra orsa
ker, t. ex. födelse- och inflyttningsöver
skott, finns i följande tablå. Den visar 
folkmängdsförändring mellan 1950 och 
1960 års folkräkningar i procent av 1950 
års folkmängdstal. 

Folktätheten ha r under 1950-talet för 
städer ökat från 155 till 165 invånare 
på km 2 land, för köpingarna minskat 
från 62 till 42 och för landskommuner
na varit oförändrad (8). Att köpingarnas 
tal i motsats till städernas minskat, sam
manhänger huvudsakligen med tillkoms
ten av en del ovanligt vidsträckta kö
pingar med låg folktäthet. 

Lån och större städer. Uppgifter om 
länens hela areal och landareal finns i 
tab. A. Om landarealen finns även upp
gifter i tab. B, som därjämte bland an
nat innehåller uppgifter om länens folk
mängd och folktäthet. Av tab. C framgår 
folkmängden vid slutet av varje årtion
de sedan 1900, och i tab. D lämnas upp
gifter om folkökningen under det se
naste årtiondet. 

Såsom framgår av tab. C ha r länens 
folkökning skett i mycket olika takt. 
Under 1900-talets sex årt ionden utvisar 
två län, Blekinge och Kronobergs, en 
mindre folkminskning. Den största ök
ningen har inträffat i Stockholms stad 
och län, och därnäst kommer Norrbot
tens län. 
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Tab. D. Folkmängdsförändring från 1950 länsvis1 

Change of population by county 

1 Folkmängdsförändringen räknas från 31/12 1950 enligt indelningen 1/1 1952 till 1/11 1960 enligt indelningen 
1/1 1961. 
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Tab. E. Befolkningsutveckling i städer med minst 50000 invånare åren 1900—19601 

Development of population in towns with at least 50000 inhabitants 

1 Tabellen upptager samtliga städer med 
minst 50 000 invånare 1/11 1960, ordnade 
efter folkmängd vid nämnda tidpunkt. Folk
mängdsuppgifterna avser 31/12 resp. är (1960 
dock 1/11) enligt indelningen 1/1 påföljande 

år (1900 dock enligt indelningen 31/12 1900 
och 1950 enligt indelningen 1/11952). — » Solna 
blev stad 1/1 1943; uppgifterna för åren 
1900—1940 avser Solna kommun. 

I tab. E finns uppgifter om de största 
s tädernas folkmängd vid slutet av vart 
tionde år fr. o. m. 1900. Tabellen upptar 
alla städer, som 1960 hade minst 50 000 
invånare. Tabellens nedre del visar, att 
befolkningsutvecklingen i de stora stä
derna varit mycket ojämn, ökningen 
under 1900-talet har varit lägst i Gävle, 
den enda av städerna där folkmängden 
icke fördubblats, och störst i Västerås, 
där befolkningen mer än sexdubblats. 

Det bör dock betonas, att flera av stä
derna ha r en betydande förortsbefolk
ning, bosatt i angränsande kommuner 
och därför ej här medräknad. Detta är 
exempelvis fallet med Stockholm, vars 
tämligen låga stegringstal därigenom 
får sin förklaring. 

Av tab. F framgår folkmängden 1960 
och folkökningen sedan 1950 för alla 
städer, som 1960 hade minst 25 000 in
vånare. I några av dessa städer har 
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Tab. F. Folkmängd år 1960 och folkmängdsförändring från 1950 i städer med minst 25000 invånare1 

Population and change of population in towns with at least 25000 inhabitants 

1 Tabellen upptager städer med minst 25 000 
invånare 1/11 1960. Folkmängdsuppgifterna av
ser 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961 och 

folkmängdsförändringen räknas från 31/12 1950 
enligt indelningen 1/1 1952. 

folkökningen under det senaste årtion
det varit så kraftig, att folkmängden ökat 
med en tredjedel eller mera; så är fallet 
med Lidingö, Kiruna, Solna, Uddevalla 
och Luleå. Inkorporeringar har i all
mänhet icke i högre grad bidragit till 
de större städernas folkökning under 
1950-talet. 

Kommuner och församlingar. Kommu
ner och församlingar är de grundläg
gande redovisningsenheterna vid 1960 
års folkräkning. Såsom tidigare nämnts 
har därvid i de fal], där en församling 
är delad på kyrkobokföringsdistrikt el
ler tillhör två eller flera kommuner, 
varje sådan församlingsdel jämställts 
med en församling. 

Uppgifter om kommuner, i många 
fall uppdelade på landskommuner, kö
pingar och städer, samt församlingar 
finns i ett flertal texttabeller. Av tab. B 
framgår sålunda antalet kommuner (med 
ovannämnda uppdelning) och försam

lingar i varje län 1960 och i hela riket 
1950. Tabellen visar även kommunernas 
och församlingarnas genomsnittliga areal 
och folkmängd. 

I tab. G har både kommunerna och 
församlingarna länsvis fördelats efter 
landarealens storlek. Motsvarande för
delning efter folkmängd finns i tab. H 
och efter folktäthet i tab. I. 

Även i tab. J finns indelning efter 
storleksgrupper. Här har kommunerna 
fördelats efter landareal, folkmängd och 
folktäthet samt dessutom efter tätorts
grad. I denna tabell angives icke endast 
antalet kommuner i varje grupp utan 
även landarealen, folkmängden och folk
tätheten samt dessutom även landareal 
och folkmängd i medeltal per kommun. 
Sambandet mellan areal, folkmängd, 
folktäthet och tätortsgrad framgår av 
olika uppgifter i tabellen. 

Kommunernas folkökning från 1950 



Tab. G. Kommuner och församlingar efter landareal länsvis 
Communities and parishes by land area, by county 

25 1 Resp. däri ingående församlingar. — 2 Se not 4, tab, B. 



Tab. H. Kommuner och församlingar efter folkmängd länsvis1 

Communities and parishes by population, by county 
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1 Folkmängd 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961. — 2 Resp. däri ingående församlingar. — 3 Se not 4, t ab . B. 



Tab. I. Kommuner och församlingar efter folktäthet länsvis1 

Communities and parishes by density of population, by county 
27 

1 Folktäthet 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961. — ' Resp. däri ingående församlingar. — 3 Se not 4, tab. B. 
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Tab. J. Kommuner efter landareal, folkmängd och folktäthet m. m.1 

Communities by land area, population and density of population etc. 

1 Uppgifterna om areal avser 1/1 1961; övriga uppgifter avser 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961. 



29 

till 1960 framgår av följande samman
ställning, som visar antalet kommuner 

fördelade efter invånarantal och pro
centuell folkmängdsförändring: 

Folkmängdsförändring i kommuner sedan 1950 

1 Här ingår 2 landskommuner med en minskning med minst 25 °/o. De har båda mindre 
än 2000 invånare. — 2 Minskning eller ökning med högst 4 °/o. 

Tab. K visar h u r församlingarnas 
folkmängd förändrats från 1950 till 
1960. Med den gruppering i 13 grup
per, som förekommer i tabellen, ham
nar visserligen de flesta församlingarna 
(1983) i samma storleksgrupp vid båda 
tillfällena. Av de övriga 680 har över 

två tredjedelar hänförts till lägre stor
leksgrupp 1960 än 1950. För sju av 
sistnämnda församlingar är uppgången 
minst fyra grupper. 

Församlingarnas fördelning efter pro
centuell folkmängdsförändring är föl
jande: 

1 Minskning eller ökning med högst 4 %. 
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Tab. K. Församlingar1 efter folkmängd åren 1950 och 1960 
Parishes by population 

1 Se not 4, tab. B. — « Folkmängd 31/12 1950 
enligt indelningen 1/1 1952; i de fall där uppdel
ning eller sammanslagning av församlingar ägt rum 

sedan 1952, har indelningen 1/1 1961 följts, varvid 
i en del fall approximativa beräkningar erfordrats. 
— »Folkmängd 1/111960 enligt indelningen 1/11961. 

Om kommunernas gruppering efter 
lätortsgrad lämnas, som nämnts , upp
gift i tab. J. För församlingarna ha r en 
sådan gruppering gjorts i tab. L. F ö r 
varje grupp angives, förutom antalet 
församlingar, dels hela folkmängden, 
dels folkmängd pe r församling. Den sist
nämnda stiger med tilltagande tätorts

grad. Tydligast framgår detta för lands
församlingarna, men i stort sett ä r ten
densen densamma för stads- och kö-
pingsförsamldingarna. Antalet försam
lingar i varje dylik grupp framgår av 
tab. M, där redovisningen sker länsvis. 

Andra indelningar utan samband med 
pastoratsreformen. I tab. N har sam-
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Tab. L. Folkmängd m. m. i församlingar efter tätortsgrad1 

Population etc. in parishes by relative number of population in localities 

1 Folkmängdsuppgifterna avser 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961. Antal församlingar i varje grupp se 
tab. M. Se vidare not 4, t ab . B . 

manförts uppgifter om areal, folkmängd 
och folktäthet för olika slag av områ
den. Där har dels medtagits områden, 
vilkas folkmängdsförhållanden redan i 
det föregående behandlats, nämligen län, 
kommuner och församlingar, dels även 
vissa andra, nämligen landskap, domsa
gor, fögderier, landsfiskalsdistrikt, natur
liga jordbruksområden, arbetsmarknads
styrelsens A-regioner och tidningssprid
ningsområden. Däremot ha r uppgifter 
om landstingsområden och hushållnings
sällskapsområden icke medtagits här, då 
de till sin omfattning i huvudsak över
ensstämmer med länen. I tab. N har ej 
heller medtagits municipalsamhällen och 
öar samt områden som berörs av pasto
ratsreformen och därför behandlas i 
nästa avsnitt. 

Om man vill göra en jämförelse med 
tidigare folkräkningar, torde vid sidan 
av de redan behandlade indelningarna 
indelningen i landskap vara av särskilt 
intresse. I tab. O lämnas uppgifter om 
landskapens folkmängd vart tionde år 
alltsedan 1900. Av tabellens nedre del 
framgår folkmängdens relativa föränd
ring under 1900-talet. Oförmånligast har 
folkmängdsförändringen varit i Öland, 
Dalsland och Blekinge, vilka fått vid

kännas folkminskning; Ölands folk
mängd 1960 utgör endast tre fjärdede
lar av landskapets befolkning vid sekel
skiftet. Motsatt ytterlighet representeras 
av Södermanland och Uppland, och 
därnäst av de tre nordligaste länen, av 
vilka Lappland fått nästan fördubblad 
folkmängd. 

Om Stockholm ej inräknades i land
skapen, skulle invånarantalet 1900 i Sö
dermanland bli 215 527 och i Uppland 
279 391, medan folkmängden 1960 skulle 
bli resp. 343 762 och 539 210. Stegringen 
skulle sålunda uppgå till 60 resp. 93°/o 
i stället för 153 resp. 87 °/o, nä r Stock
holm inräknas. Att stegringen ökar för 
Uppland men minskar för Söderman
land, om Stockholm frånräknas, sam
manhänger med att huvudstadsområ
dets utveckling söderut huvudsakligen 
skett inom Stockholms nuvarande grän
ser, medan utvecklingen norrut till stor 
del skett utanför gränserna. Medan folk
mängdsökningen sedan 1900 blir knappt 
170 °/o för hela Stockholm, blir den över 
380 % för Södermanlandsdelen men en
dast 80°/o för Upplandsdelen. 

Sådana fördelningar som domsagor, 
fögderier och lamdsfiskalsdistrikt visar 
förhållandevis ringa spridning i avse-



Tab. M. Församlingar efter tätortsgrad1 länsvis 
Parishes by relative number of population in localities, by county 

32 

1 Innebörden av bokstäverna A—H framgår av tab. L. Se vidare not 4, tab. B. 
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Tab. N. Olika slag av områden efter landareal, folkmängd och folktäthet1 

Different kinds of districts by land area, population and density of population 

1 Uppgifterna om areal avser 1/1 1961; uppgifterna om folkmängd och folktäthet avser 1/11 1960 enligt indel
ningen 1/1 1961. — 2 Se not 4, t ab . B. — 3 I polis- och åklagarhänseende. 

ende på folkmängd. De naturliga jord
bruksområdena visar däremot mycket 
stark spridning. Detsamma gäller tid
ningsspridningsområdena, medan A-re
gionernas fördelning efter folkmängd 
är jämnare . 

Både A-regionerna och tidningssprid-, 
ningsområdena utgöres av ett område 

koncentrerat kring en huvudort (i någ
ra fall två huvudorter) . I A-regionerna 
utgöres huvudorten av ett servicecent
rum och i tddndngsspridndngsområdena 
av en tidningsutgivningsort. Då antalet 
områden av dessa båda slag ä r nästan 
lika stort och huvudorterna i stor ut
sträckning är desamma, kan det vara 
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Tab. O. Befolkningsutveckling i landskapen åren 1900—19601 

Development of population by provinces 

1 Folkmängden avser 31/12 resp. år (I960 
dock 1/11) enligt indelningen 1/1 påföljande år 
(1900 dock enligt indelningen 31/12 1900 och 
1950 enligt indelningen 1/1 1952). Vid 1950 års 
folkräkning sammanställdes endast prelimi

nära uppgifter (i del I ) om landskapens folk
mängd, och dessa ligger till grund för tabel
lens tal , som därför något skiljer sig från 
motsvarande tal i övriga texttabeller. 
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Tab. P. Jämförelse mellan A-regionernas och TS-områdenas omfattning 
Comparison between the extent of A-regions and Newspaper circulation areas 

1 Ej huvudort i A-region. — » Ej huvudort i TS-om
råde. — 3 1 A-regionen är även Nässjö huvudort. — 4 I A-
regionen är även Hultsfred huvudort. — 5 1 TS-området 
är även Laholm huvudort. — 6 I TS-området är även 
Lysekil huvudort. — 7 A-region med två huvudorter. Upp
delningen i den första sifferkolumnen har skett med led

ning av fördelningen på TS-områden. — 8 Ej huvudort 
i TS-område. I A-regionen är även Kumla huvudort. 
— • I A-regionen är även Kramfors huvudort. — 10 TS-
område med två huvudorter. Uppdelningen i den första 
sifferkolumnen har skett med ledning av lördelningen på 
A-regioner. — " I A-regionen är även Kalix huvudort. 
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Tab. Q. Landareal, folkmängd, antal kontrakt, pastorat och församlingar m. m. stiftsvis enligt 
Land area, population, number of rural deaneries, rectorial districts, parishes etc. by dioceses 

av intresse att göra en jämförelse be
träffande deras omfattning. En sådan 
har gjorts i tab. P, där det framgår att 
1 921 av de 2 663 församlingarna i riket 
har samma huvudort i fråga om båda 
indelningarna. Endast i några få fall, 
varav ett utgöres av hela Gotlands län, 
omfattar båda slagen av indelningar 
exakt samma församlingar. 

Det kan nämnas, att indelningen i 
A-regioner i högre grad än indelningen 
i tidningsspridningsområden ansluter sig 
till kommungränserna. Sålunda är det 
endast 35 kommuner, som tillhör mer 
än en A-region, medan däremot 72 till
hör mer än ett tidningsspridningsområ
de; i dessa tal ingår 15 kommuner, som 
är delade i båda avseendena. 

1 Uppgifterna om areal avser 1/1 1952; 
uppgifterna om folkmängd och folktäthet avser 
31/12 1950 enligt indelningen 1/1 1952. Vid 
1950 års folkräkning sammanställdes endast 
preliminära uppgifter (i del I) om stiftens, 
kontraktens och pastoratens folkmängd, och 

dessa ligger till grund för tabellens tal, som 
därför något skiljer sig från motsvarande tal 
i övriga tabeller. — 2 Inräknat de två under 
Hovkonsistorium lydande församlingarna, vil
ka räknats som egna pastorat men som icke 
ingår i något kontrakt. — 3 Uppgifterna om 
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indelningarna den 1 januari åren 1952 och 1962 

Pastoratsreformen och därav berörda 
indelningar. När det gäller de ecklesia
stika indelningarna har, som tidigare 
nämnts, den s. k. pastoratsreformem 
medfört så stora förändringar beträf
fande areal, folkmängd och folktäthet 
inom olika områden, att det ansetts va
ra av intresse att lämna en utförlig re

dovisning för förhållandena även före 
reformen. 

Uppgifter om stiften, deras folk
mängd, areal och folktäthet samt om 
de till varje stift hörande kontrakten, 
pastoraten och församlingarna finns i 
tab. Q. Där lämnas uppgifter dels för 
1950 enligt indelningen vid 1952 års in-

areal avser 1/1 1962; uppgifterna om folk
mängd och folktäthet avser 1/11 1960 enligt 
indelningen 1/1 1962. — 4 Inräknat pastorat 
som omfattar icke-territoriell församling. — 
1 I de fall, där en församling är delad på 

kyrkobokföringsdistrikt eller tillhör två eller 
flera kommuner har här i motsats till övriga 
tabeller församlingen räknats som en enda 
församling. — 6 Icke-territoriella har ej med
räknats. 



38 

gång, då kommunindelningsreformen 
trädde i kraft, dels för 1960 enligt in
delningen vid 1962 års ingång, då pasto-
ratsreformen trädde i kraft. Givetvis 
sammanhänger olikheterna mellan be
folkningsförhållandena vid de två tid
punkterna delvis med folkmängdsför
ändringarna under de mellanliggande 
åren, men i väsentlig mån kan skilj-
aktigheterna i tabellen hänföras till 
ändringar i samband med pastoratsre
formen. 

Förändringarna i fråga om antalet 
kontrakt, pastorat och församlingar har 
tidigare berörts. Givetvis har dessa för
ändringar även medfört förskjutningar 
beträffande dessa områdens areal och 
falkmängd. Uppgifter härom kan be
träffande pastoraten erhållas även ur 
tab. K, där pastoraten stiftsvis fördelats 
efter landareal och folktäthet vid de 
båda förut nämnda tidpunkterna. 

I fråga om arealen är olikheterna 
mellan de båda tidpunkterna icke så 
märkbara som i fråga om folkmängden. 
De största förändringarna återfinns i 
de klasser som avser pastorat med me
delstora arealer. När det åter gäller folk
mängden finner man, att antalet pasto
rat med mindre än 1 000 invånare ned
gått från 75 till ett enda och antalet 
med mellan 1 000 och 2 000 invånare 
från 419 till 157. I övriga klasser före
ligger däremot i regel en ökning. 

Beträffande de olika stiften är ten
densen i regel ungefär densamma som 
för riket i dess helhet. Undantag bildar 
dock Luleå och Stockholms stift. I 
Luleå stift har några sammanslagning
ar av pastorat icke skett men däremot 
flera uppdelningar av pastorat. Vad 
Stockholms stift beträffar är förhållan
dena olika inom och utom Stockholms 
stad. Inom staden har en del uppdel
ningar av de folkrikaste pastoraten 
skett under de mellanliggande åren och 
även vid själva pastoratsreformen (ett 
pastorat) men däremot inga samman
slagningar. Utom staden är däremot 
tendensen till sammanslagningar av små 
pastorat densamma som i övriga stift; 
de små pastoraten har dock icke varit 

så många i Stockholms stift som i en 
del övriga stift. 

Öar och insjöar. Hur öar med minst 
10 km2 areal land och insjöar med 
minst 100 km2 areal fördelar sig efter 
storlek framgår av följande tablå. För 
de insjöar, där i del IV, tab. 22, area
len angives med olika värden vid sänk-
ningsgränis och vid dämningsgräns, har 
räknats med medeltal mellan dessa båda 
värden. För två av de i tabellen upp
tagna insjöarna är detta medeltal lägre 
än 100; de medtages ej här nedan. 

Antal öar och insjöar efter areal 

De sju öar som har mer än 100 km2 

landareal är efter storleksordning: Got
land, Öland, Orust, Värmdö, Hisingen, 
Tjörn och Fårö. De nio insjöar som är 
mer än 200 km2 stora är i ordning: Vä
nern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Stor
sjön, Siljan, Torneträsk, Hornavan och 
Uddjaur. 

Efter folkmängd fördelar sig de i del 
IV, tab. 21, upptagna öarna på följande 
sätt: 

Antal öar efter folkmängd 

1 Ej inräknat 4 obebodda öar. 



Tab. R. Pastorat efter landareal och folkmängd stiftsvis enligt indelningarna den 1 januari åren 1952 och 19621 

Rectorial districts by land area and population by dioceses 

1 Ej inräknat pastorat som motsvarar icke-territoriell församling. — ' Uppgifterna om areal avser 1/1 1952; uppgifterna om folkmängd avser 31/12 
1950 enligt indelningen 1/1 1952. — 3 Uppgifterna om areal avser 1/1 1962; uppgifterna om folkmängd avser 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1962. 
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De tio folkrikaste öarna, d. v. s. de 
som har minst 5 000 invånare, är i ord
ning: Hisingen, Gotland, Lidingö, Öland, 
Värmdö, Härnön, Hammarö, Orust, 
Frösön och Tjörn. Flera av dessa är 
sådana öar som domineras av befolk

ning tillhörande större städer eller för
ortsområden till sådana städer. 

Givetvis är öarnas folktäthet mycket 
olika. Av öarna har 23, ej inräknat de 4 
obebodda, ett invånarantal på km2 land, 
som understiger 10. 

TÄTORTER 

Tätortsbegreppet 
Tätortsbegreppet vid tidigare folkräk

ningar. Med tätort eller befolkningsagg-
lomeration har man brukat avse ett om
råde, där bebyggelsen är avsevärt tätare 
än inom övriga bebyggda områden. Tät
orterna kännetecknas i allmänhet icke 
endast genom att husen är belägna på 
mindre avstånd från varandra än inom 
intilliggande mera glesbebyggda områ
den, utan även genom att bebyggelsens 
karaktär i stor utsträckning är annor
lunda, att invånarna ofta har annan 
yrkes- och näringsgrensfördelning och 
att vissa serviceorgan, som även betjä
nar omgivande områden, i allmänhet 
finnes där. 

Redovisning av tätorter har skett vid 
flera folkräkningar, men det dröjde 
länge innan en något så när uttömman
de definition på vad som skulle räknas 
som tätort infördes. Ända t. o. m. 1945 
räknades städer, köpingar och munici-
palsamhällen i sin helhet som tätorter; 
de benämndes »administrativa» tätor
ter. På den egentliga landsbygden åter 
avskildes vissa »icke administrativa» 
tätorter, men vad som skulle anses vara 
en sådan tätort kunde bli föremål för 
olika tolkningar och berodde ofta på 
den subjektiva uppfattningen hos de 
organ som utförde avgränsningen, näm
ligen pastorsämbetena. De anvisningar 
som statistiska centralbyrån gav var 
knapphändiga och växlande från folk
räkning till folkräkning, och även själ
va benämningen på vad som numera 
kallas tätort varierade. Vid 1890 års 
folkräkning, den första vid vilken tät-
ortsuppgifter redovisades, talades om 
köpingslika områden, 1900 om köpings-

liknande samhällen, 1910 om tättbe
byggda orter å landsbygden och 1920— 
1945 om befolkningsagglomerationer; 
vid 1950 års folkräkning infördes den 
nuvarande benämningen tätort. 

Vidare togs länge en viss hänsyn till 
befolkningens näringsgrensfördelning så 
till vida att jordbruksbyar icke ansågs 
vara tätorter. Ända till och med 1945 
medtogs sålunda icke sådana samhäl
len, där minst 40 %> av befolkningen 
sysselsattes i jordbruk, och 1920 från-
räknades dessutom jordbruksbefolk
ningen från folkmängden i de tätorter 
som kvarstod sedan jordbruksbyarna 
utmönstrats. Det var först vid 1950 års 
folkräkning som tätortsbestämningen 
skedde helt oavsett befolkningens nä
ringsgrensfördelning. 

Vid 1950 års folkräkning tillämpades 
för första gången principen att icke re
dovisa städer, köpingar och municipal-
samhällen i sin helhet som tätorter. 
Dock frångicks 1950 av praktiska skäl 
denna princip i de fall, där en stads, en 
köpings eller ett municipalsamhälles 
gräns endast obetydligt avvek från den 
faktiska bebyggelsen; i sådana fall följ
des den administrativa gränsen. Såsom 
obetydliga avvikelser räknades dels gles
bebyggda områden innanför gränsen 
med mindre än 200 invånare, dels tät
bebyggda områden utanför denna gräns, 
ävenledes med mindre än 200 invånare. 

Med dessa undantag gällde 1950 re
geln att endast avstånden mellan husen 
var avgörande både för om tätort skul
le anses föreligga eller ej och för hur 
långt en tätort med spridd bebyggelse 
i utkanterna skulle anses sträcka sig. I 
de tryckta anvisningar som tillställdes 
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pastorsämbetena lämnades dock ingen 
anvisning rörande hu r stort detta av
stånd skulle vara. I de fall där pastors
ämbetena begärde upplysningar i detta 
avseende, angav emellertid centralby
rån att det var lämpligt att räkna med 
100 å 200 meter. När justeringar av fel
aktigt avgränsade tätorter ibland måste 
utföras inom centralbyrån, räknades i 
regel med ett avstånd av 200 meter eller 
något mindre. 

F ö r att en ort skall redovisas som 
tätort b rukar fordras en viss fastställd 
minsta folkmängd. Vid 1920 års folk
räkning var denna folkmängd 250 per
soner, men från och med 1930 har detta 
antal varit 200 personer. 

Tätortsdefinitionen 1960. Behovet av 
klarare regler blev allt s tarkare, och 
samtidigt framkom önskemål om en för 
de nordiska länderna gemensam defini
tion, så aftt tätortsuppgiftema för dessa 
länder skulle bli jämförbara. Olika be
byggelseförhållanden icke endast i de 
olika länderna utan även i olika lands
delar gjorde dock att det var svårt att 
finna en regel, som både var anpassad 
för olika delar av Nordlen och även var 
så k lar att man i varje enskilt fall kun
de någorlunda säkert bedöma om ett 
område borde redovisas som tätort eller 
ej, och hur långt en eventuell tätort 
skulle anses s träcka sig. Man enade sig 
om 200-metersregeln, men det blev nöd
vändigt att medgiva avvikelser nedåt 
och uppåt. 

Den gemensamma nordiska definitio
nen av begreppet tätort fastställdes vid 
det statistiska chefsmötet 1960, sedan 
omfattande diskussioner förekommit vid 
olika sammanträden med det nordiska 
utskottet för befolknings- och arbets-
kraftsstatistik. Definitionen på tätort 
(tätbebyggt område) är följande: 

>Som tätbebyggt område räknas alla 
hussamlingar med minst 200 invånare, 
såvida avståndet mellan husen normalt 
icke överstiger 200 meter. Avståndet kan 
dock tillåtas överstiga 200 meter, när 
det gäller hussamlingacr inom en större 
orts influensområde. Å andra sidan bör 
maximigränsen mellan husen sättas läg

re än 200 meter, där bebyggelsens ka
raktär så påkallar, nämligen då i små 
tätorter ingen tydlig tätortskärna (cent
rum, city) framträder och i de fall, 
då gränsen mellan tätor t och landsbygd 
är diffus, med andra ord då bebyggel
sen i tätorten icke framstår som avse
värt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 

Vid avgränsningen av tätbebyggda om
råden medräknas också obebodda hus, 
inräknat hus som uteslutande användes 
som arbetsplats. Som hus t i l lhörande 
tätortsbebyggelse betraktas dock ej jord
brukets ekonomibyggnader, såvida des
sa är fritt liggande i förhållande till hu
vudegendomen. Frågan huruvida som
marbebyggelse skall inräknas eller ej 
hänskjutes till de enskilda ländernas 
avgörande. Anstalter o. d., som ä r be
lägna utanför tätbebyggt område, räk
nas som tätort, såvida anstaltens bo
fasta personal med familjer o. s. v., men 
utan patienter, utgör minst 200 personer. 

Även om avståndet mellan husen över
stiger 200 meter, skall det icke betrak
tas som avbrott i bebyggelsen, när det 
mellan husen belägna omirådet utnytt
jas till allmännyttigt ändamål såsom 
vägar, parkeringsplatser, parker , idrotts
platser och kyrkogårdar; detsamma gäl
ler sådana obebyggda områden som la
gerplatser, järnvägslinjer och kajer. 

Uppdelningen i tätbebyggda och gles-
bebyggda områden företages oberoende 
av den administrativa indelningen. Hus
samlingar, som utgör en direkt fortsätt
ning av ett tätbebyggt område i en 
grannkommun, inräknas sålunda i detta 
område vid tätortsredovisningen.» 

Tillämpningen au tätortsdefinitionen 
1960. Som framgår av definitionen ha r 
frågan huruvida sommarbebyggelse skall 
inräknas eller ej hänskjutits till de oli
ka ländernas avgörande. För Sveriges 
del ha r sommarstugor i princip jäm
ställts med annan bebyggelse. Då det 
ju emellertid fordras minst 200 invå
nare (d. v. s. 200 mantalsskrivna perso
ner) för at t en ort skall redovisas som 
tätort, och sommarstugornas ägare med 
familjer endast i undantagsfall torde 
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vara mantalsskrivna där, blir aldrig de 
renodlade sommarstugeorterna räknade 
som tätorter. Däremot blir regeln av be
tydelse när det gäller blandade orter 
(med både egentliga boningshus och 
sommarstugor); här påverkas avgräns-
ningen av att sommarstugorna medräk
nas. I sådana fall där två eller flera el
jest icke sammanväxta orter samman
binds av ett smalt band av sommarstu
gor (t. ex. längs en strand) har dock, 
för att sammanläggning till en enda tät
ort skall undvikas, tillämpats den i de
finitionen ingående undantagsbestäm
melsen »att maximigränsen mellan hu
sen sättes lägre än 200 meter, där be
byggelsens karaktär så påkallar». 

De variationer i fråga om godtagbart 
avstånd mellan husen, som tätortsdefi-
nitionen medger, har möjliggjort en av-
gränsning, som tar hänsyn till den vä
sentligt olika bebyggelsestrukturen i oli
ka delar av riket. För de flesta tätorter 
torde husavståndet ligga mellan 150 och 
200 meter. I tätbebyggda jordbruksbyg
der har i regel ett avstånd på omkring 
150 meter tillämpats. Om 200-meters-
regeln här hade följts, skulle vidsträck
ta områden utan annan bebyggelse än 
spritt liggande småbruk ha räknats som 
tätorter. Även vid bebyggelse längs en 
väg eller en strand skulle ibland 200-
melersregeln ha medfört orimligt lång
sträckta tätortsbildningar; genom att 
man gått ned till 150 meter har sådana 
tätorter vid redovisningen givits en mer 
begränsad utsträckning eller uppdelats 
på två eller flera tätarter. 

I skogsbygderna har däremot ofta av
stånd på drygt 200 meter tolererats, 
exempelvis beträffande vissa typiska 
handelscentra i Norrland. 

Om en tätort uppsplittrats av vatten, 
t. ex. en flod eller ett sund, har i prin
cip samma regler följts som om den 
vore uppdelad av obebyggd mark. Så
dana fall då vattnets bredd uppgår till 
omkring eller något under 200 meter 
har behandlats med hänsyn tagen till 
de individuella omständigheterna; exem
pelvis har broförbindelse ansetts utgöra 
ett stöd för en sammanslagning. 

Någon hänsyn till administrativa grän
ser skall, som framgår av det föregåen
de, icke tagas. Därför har vid 1960 års 
folkräkning principen att endast den 
faktiska bebyggelsen skall vara avgö
rande för tätortens utsträckning tilläm
pats generellt med ett enda undantag, 
nämligen Stockholms stad. Gränsen för 
tätorten Stockholm går visserligen till 
större delen av sin sträckning utanför 
stadsgränsen, men på några ställen går 
den innanför densamma. Därigenom 
kommer några glesbebyggda områden 
att falla inom huvudstaden, vilket skulle 
ha som konsekvens att i de länstabel
ler, där länen uppdelas på gles- och 
tätbebyggelse, Stockholms stad skulle 
uppdelas på en helt dominerande tät
bebyggd del och ett glesbebyggt område 
med några hundratal invånare. Av prak
tiska skäl har därför huvudstadens få
taliga glesbygdsbefolkning inräknats i 
tätorten. 

Avgränsningsmetoden 

Tätortsavgränsning före 1950. Att av
göra vilka fastigheter och därmed vilka 
personer som skulle anses tillhöra tät
ort anförtroddes ursprungligen åt pas
torsämbetena. Vid 1890 års folkräkning 
anhöll sålunda statistiska centralbyrån, 
att pastorsämbetena i de till centralby
rån insända utdragen ur husförhörsläng-
derna skulle utmärka »köpingslika områ
den» med minst 100 invånare, men upp
gifterna var så ofullständiga, att de ej 
kunde bearbetas. Vid de därefter föl
jande folkräkningairna skedde likaledes 
genom pastorsämbetenas försorg ut-
märkning av tätorterna, och de uppgif
ter om tätorternas folkmängd, som på 
detta sätt framkom, publicerades. Att 
emellertid uppgifterna från 1900 års 
folkräkning var tämligen ofullständiga, 
framgår av att tätortsförteckningen 
(publicerad i Statistisk Tidskrift 1903 
nr 2) då endast upptog 138 orter, som 
angavs vara dels alla med minst 1 000 
invånare, dels »åtskilliga andra, vilka 
genom sitt läge eller eljest kunna vara 
föremål för ett allmännare intresse». 
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Vid 1910 års folkräkning redovisades 186 
tätorter, av vilka de minsta hade endast 
något över 200 invånare (i Statistisk 
Tidskrift 1911 nr 3), och det framhål-
les i redogörelsen at t uppgifterna är 
bristfälliga och att flera av orterna rät
teligen bör sammanslås antingen med 
varandra eller med städer, köpingar el
ler municipalsamhällen. 

Folkräkningen 1920 var den första, 
då en mer fullständig tätortsredovis
ning förekom. Då upptogs nämligen icke 
mindre än 805 tätorter med minst 250 
invånare. Dock skedde undersökningen 
enligt en tämligen summarisk metod, 
och uppgifter om invånarantalet läm
nades blott i j ämna 50- och 100-taI. 

Den metod, som 1920 användes för 
tätortsredovismingen, skilde sig ganska 
avsevärt från den t idigare använda me
toden att låta pastorsämbetena lämna 
erforderliga uppgifter. Vid 1920 års folk
räkning verkställdes undersökningen hu
vudsakligen rnied ledning av försam-
lingsboksutdragens uppgifter om yrken 
och näringsfång under jämförelse med 
ekonomiska och topografiska kar tor 
ooh med iakttagande av kända förhål
landen. Dessutom kompletterades upp
gifterna med ta l r ika besök på ort och 
ställe, varvid upplysningar inhämtades 
av personer med lokalkännedom. Meto
den har vissa l ikheter med de moder
nare metoderna, men det material som 
stod till buds och de resurser som fanns 
var ej tillräckliga för at t resultatet 
skulle bli fullgott. 

Vid 1930 års folkräkning återgick 
centralbyrån därför till metoden a t t låta 
pastorsämbetena svara för avgränsning-
en, och denna metod användes även vid 
de följande folkräkningarna. Central
byråns kontroll av tätortsavgränsningen 
blev dock successivt allt noggrannare. 
Tillgängliga hjälpmedel, såsom kartor, 
ka lendrar o. d., anlitades. Vid 1930 års 
folkräkning företogs undersökning på 
orten i många tveksamma fall, och det
samma skedde vid de följande folkräk
ningarna. Dessutom skedde en omfat
tande skriftväxling med pastorsämbe
tena, och visst samarbete ägde rum med 

bland annat öveirlantmätare och läns
arki tekter samt så småningom även med 
geografiska experter. För att öka konti
nuiteten utsändes vid de senare folkräk
ningarna förteckningar till pastorsäm
betena över de fastigheter, som vid näT-
mast föregående folkräkning räknades 
till tätorter. 

Tätortsavgränsningen 1950. Vid 1950 
års folkräkning skedde avgränsningen 
för större delen av landet i allt väsent
ligt enligt samma metod som vid före
gående folkräkningar; dock vidtogs vis
sa åtgärder för att öka uppgifternas 
fullständighet och tillförlitlighet. Sålun
da tillställdes pastorsämbetena icke en
dast förteckningar över vid närmast fö
regående folkräkning upptagna tä tor ter 
med uppgift om alla däri ingående fas
tigheter u tan även förteckningar över 
andra orter, som eventuellt kunde tän
kas vara att anse såsom tätorter. Sist
nämnda förteckningar, som efter sam
råd med geografiska exper ter hade ut
arbetats inom centralbyrån med ledning 
av kartor, uppslagsböcker m. m., var 
av särskilt stor betydelse i fråga om 
från den centrala bebyggelsen frilig
gande hussamlingar inom städernas, 
köpingarnas och municipalsamhällenas 
gränser samt jordbruksorterna. Dessa 
slag av tätorter hade tidigare icke redo
visats, och svårigheten att erhålla till
fredsställande uppgifter var därför stör
re än beträffande tidigare medtagna 
slag av tätorter. 

Dessutom prövade centralbyrån vid 
1950 års folkräkning för t re län en an
nan metod, som byggde på avgränsning 
med hjälp av tillgängliga kartor. Här
för redogöres i 1950 års folkräkning, 
del I, sid. 35*. Av provet drogs den 
slutsatsen att det i de delar av riket, 
dä r förstklassigt kartmaterial stod till 
buds, vore möjligt att väsentligt förbätt
ra tätortsavgränsningen samt att allt
eftersom flygfotograferingen och utgiv
ningen av kar tor komme a t t fortskrida, 
skulle metodens användbarhet öka. 

Den nuvarande metoden. Den 1950 för 
vissa län prövade metoden har bildat 
utgångspunkt för tätortsavgränsningen 



44 

1960. Vid denna har de lokala myndig
heterna endast varit rådgivande, medan 
avgörandet för vad som skulle räknas 
som tätort har skett centralt. Arbets
uppgiften att utmärka vilka personer 
som var mantalsskrivna i fastigheter 
inom en sålunda avgränsad tätort har 
denna gång icke ålegat pastorsämbete
na utan de inom varje kommun vid 
folkräkningen fungerande gransknings
organen, vilka i likhet med pastorsäm
betena kunde antagas ha god lokalkän
nedom. 

Den vid 1960 års folkräkning tilläm
pade metoden syftade framför allt till 
dels att avgränsningen skulle bli så en
hetlig som möjligt för hela landet, dels 
att tätorternas geografiska utbredning 
skulle bli klart fastställd. Det sistnämn
da önskemålet vanns genom att tätorts
gränserna utritades på kartor, som både 
tjänat som hjälpmedel vid avgränsning
en och utgör underlag för konsument
upplysning rörande tätorternas utbred
ning. En till centralbyrån knuten geo
graf har handhaft avgränsningen, som 
alltså utförts av en och samma person. 
Under arbetet har kontakt tagits med 
olika geografiska och andra experter 
samt personer med lokalkännedom. 

Arbetets gång var i korthet följande: 
Under våren 1959 utgick en rundskri
velse till alla lantmäteri- och länsarki
tektkontor med förfrågning om lämp
ligt kartmaterial rörande tätorter. Detta 
krävde av dessa kontor ett omfattan
de inventeringsarbete av tillgängliga kar
tor samt en detaljerad beskrivning av 
dem. Lantmäteristyrelsen uppmanade 
alla lantmäterikontor att gratis låna ut 
kartor för en centraliserad kopiering. 
På grundval av svaren på de nämnda 
förfrågningarna upprättades förteck
ningar över kartor, som skulle utlånas 
för kopiering. Urvalet av dessa kartor 
gjordes på basis av de erhållna upplys
ningarna, såsom karttyp, skala, antal 
blad, äjourföring etc. Rörande princi
perna för urvalet kan bland annat näm
nas, att ekonomisk karta alltid föredrogs 
framför andra karttyper. Vidare var det 
givetvis av värde, att bland de andra 

kartorna få sådana som täckte hela tät
orten och där tätorten ej var uppdelad 
på alltför många blad. Särskilt viktigt 
var vidare, att kartorna antingen re
dan var åjouirförda till folkräkningstid
punkten eller, om så ej var fallet, att 
dylik äjourföring kunde ske. I de fall 
där inga användbara kartor fanns fick 
flygbilder ersätta kartorna. 

De ogenomskinliga kartarna sändes 
till avfotografering och de transparenta 
till ljuskopiering. Ett tidsschema upp
gjordes för lånet av kartorna. De län 
där ekonomisk karta var under utgivan
de kom sist i turordningen, varigenom 
vanns fördelen att i vissa län avgräns-
ningarna i sin helhet kunde utföras på 
färskt enhetligt kartmaterial. Beträffan
de tidsplaneringen i stort kan även no
teras att Stockholms län bearbetades 
sist, eftersom man där hade anledning 
att förvänta den största tätortstillväx
ten. Av samma skäl beställdes stadskar
torna så sent som möjligt. 

För att få kartor över städerna, vilka 
ligger utanför lantmäteriets registerfö-
ring, tillskrevs byggnadskonitor, bygg
nadsnämnd eller stadsingenjörskontor i 
resp. städer. Detta resulterade i att kar
tor kunde erhållas från praktiskt taget 
samtliga städer. Några få städer, där 
ingen karta funnits att uppbringa, av
gränsades direkt på flygfoton. En del 
köpingar behandlades på samma sätt 
som städerna. 

En svårighet var att på flygfoton och 
på vissa kartor identifiera tätorter. I 
motsats till de ekonomiska kartorna är 
övriga kartor nämligen som regel ej för
sedda med tätortsnamn utan endast med 
jordregisternamn o. d., och i en del fall 
saknas namn helt och hållet. Tätorterna 
måste därför identifieras, och deras namn 
har sedan antecknats på kartorna. 

Avgränsningen avsåg alla orter, som 
möjligen kunde tänkas vara tätorter. 
Den omfattade sålunda i första rummet 
alla 1950 redovisade tätorter, inräknat 
sådana orter som undersöktes 1950 men 
då hade otillräckligt invånarantal eller 
ansågs alltför glesbebyggda. Vidare om
fattade den andra orter, som med led-
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ning av inhämtade upplysningar eller 
tillgängligt material möjligen kunde an
tagas uppfylla betingelserna att räknas 
som tätorter. De uppgjorda tätortsför
teckningarna blev därför ganska om
fattande. 

Under avgränsningsarbetets gång och 
vid samråd med den lokala expertisen 
kunde åtskilliga av de i tätortsförteck
ningarna upptagna orterna utgå, då det 
var uppenbart att de icke uppfyllde be
tingelserna för att räknas som tätorter. 
Å andra sidan tillkom redovisning av 
en del orter, för vilka kartmaterialet gi
vetvis måste kompletteras. 

Vid avgränsningsarbetet eftersträva
des att uppgifterna så nära som möjligt 
anslöt sig till folkräkningstidpunkten. 
Även i de faill där kartorna var åjour-
förda fordrades jämförelse ined annat 
material för att man skulle kunna av
göra vilka tomter som var bebyggda, 
och därvid var det huvudsakligen de 
senaste flygfotona som ikom till använd
ning. Endasit i de län, där nyutkomna 
ekonomiska kartor funnits, har detta 
arbete kunnat utgå, dels därför att des
sa kartor i motsats till andra slags kar
tor även redovisar bebyggelsen på fas
tigheterna, dels därför att de ofta har 
tillkommit senare än flygfotobilderna. 

Avgränsningsarbetet resulterade i att 
på kartorna tätorternas gränser upp
drogs i grön färg. Där kartor icks fanns, 
drogs dessa gränser upp på flygfotona. 

De avgränsade kartorna sändes ut till 
länen, där de under två veckor fanns 
tillgängliga på lantmäterikontoren. Un
der denna tid hade kommunerna möj
lighet att se avgränsningarna och anfö
ra eventuella klagomål. Tätortsgränser
na granskades sedan på sammanträden, 
som hölls i varje län med i första hand 
överlantmätare, länsarkitekt, länsbo
stadsdirektör och statistiska centralby
råns geograf; i vissa fall var även andra 
personer, såsom distriktslantmätare, när
varande. Vid dessa sammanträden dis
kuterades olika frågor rörande tätorter
na och deras avgränsning; sålunda jus
terades i många fall gränsdragningen 
med hänsyn till nytillkommen bebyg

gelse. Även frågor rörande tätortsnamn 
togs upp till behandling. Dessa länsmö
ten har varit av stor vikt för arbetet. 

I början av året 1961 sändes kartor
na till kommunerna, där gransknings
organen med ledning av avgränsning
arna prickade av tätortsbefolkningen i 
mantalslängderna. I de fall, där kar
torna saknade fastighetsbeteckningar, 
fordrades god lokalkännedom. Gransk
ningsorganens lokalkännedom utnyttja
des även på så sätt, att de instruerades 
att taga hänsyn till nybebyggelse, där 
inflyttning sikett före den 2 november 
1960, eftersom de inritade gränserna ej 
var helt aktuella. Däremot fick gransk
ningsorganen icke i andra fall än vid 
nybebyggelse göra avsteg från den ut
förda avgränsningen. Kartorna översän
des sedan till statistiska centralbyrån 
samtidigt med mantalslängderna. Där 
skedde en granskning av avprickningar-
na i längden, som dock givetvis icke 
kunde gälla detaljerna. Slutligen skedde 
ytterligare en allmän genomgång av ma
terialet i isamarbete mellan geografer 
och statistiker, varvid bland annat kon
trollerades att namngivningen skett en
ligt för hela riket gemensamma normer; 
även namnens stavsätt o. d. granskades. 

Redan innan mantalslängden insän
des till centralbyrån, utarbetades en 
kod för tätorterna. Alla orter i en kom
mun, vilka ansågs i fråga om täthet o. d. 
uppfylla betingelserna för att räknas 
som tätorter, fick därvid en särskild 
kodsiffra. Denna utsattes av gransk
ningsorganen för varje i tätorten boen
de person. Om t. ex. ett helt valdistrikt, 
en by e. d. tillhörde samma tätort, räck
te det dock om granskningsorganet an
gav detta på ett tydligt sätt utan att en 
siffra utsattes för varje person. Det 
granskmingsarbete, som skedde sedan 
materialet inkommit till centralbyrån, 
medförde åtskilliga ändringar i fråga 
om markeringarna. Däremot gjordes 
ingen granskning huruvida orterna även 
i fråga om invånarantal uppfyllde tät
ortsbetingelserna, utan denna gransk
ning skedde maskinellt på ett senare 
stadium. 
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Koden instansades i hålkorten för 
alla personer, som bodde i orter med 
tätortskod. När materialet senare bear
betades maskinellt, erhölls uppgift rö
rande tätorternas invånarantal. Denna 
uppgift erhölls före tabellframställning
en, varför man hade möjlighet att med 
ledning av invånarantalet göra en ytter
ligare kontroll av avgränsningen genom 
att varje tätorts folkmängd 1960 jäm
fördes med motsvarande tal 1950 med 
hänsynstagande till eventuellt ändrad 
avgränsning. Samtidigt utgallrades alla 
orter, som befanns ha mindre än 200 
invånare. Då således folkmängden i des
sa orter är känd, har det ansetts vara 
av intresse att meddela folkmängdsupp-
gifteor för dem. Sådana finns i del II, 
tab. 3, där alla sådana orter med minst 
150 invånare medtagits. Förteckningen 
upptar 247 orter men måste anses vara 
ofullständig, då en del orter ej avgrän
sats, emedan det på förhand klarlagts, 
att de varit för små för att räknas som 
tätorter. 

De orter, som även i fråga om invå
narantal uppfyllde tätortsbetingelserna, 
har erhållit en ny, för hela riket ge
mensam, fyrsiffrig kod. För de tätorter 
som är delade på olika kommuner av
ser denna kod hela tätorten i motsats 
till den tidigare nämnda kommunvis 
förda koden, som avser kommundelar 
av dylika tätorter. 

Det kan nämnas, att såväl kartorna 
med de utsatta tätortsgränserna som 
mantalslängderna med de för varje per
son utsatta tätortskoderna finns arki
verade inom statistiska centralbyrån. 

På grund av olikheter i bebyggelsens 
omfattning eller av andra skäl har en 
del vid 1950 års folkräkning redovisade 
tätorter sammanförts, uppdelats, uteslu
tits eller avgränsats på annat sätt. Där
till kommer att namnet i många fall 
ansetts böra ändras. Sålunda har de 
1950 ofta förekommande långa tätorts-
benämningarna, där namnen på tätor
tens olika delar ingick, konsekvent ut
bytts mot enkla tätortsnamn, där nam
net på den dominerande tätortsdelen 
använts, då ett allmänt använt gemen

samt namn för hela tätorten saknats. I 
del II, bilagan, redogöres för de väsent
ligaste avvikelserna från 1950 års redo
visning, d. v. s. för fall då en tätort 
från 1950 uteslutits, sammanförts med 
annan tätort, uppdelats på flera tät
orter, fått ändrad benämning e. d. I den
na bilaga lämnas även andra upplys
ningar, t. ex. huruvida i tveksamma fall 
närbelägna smärre tätbebyggda områ
den inräknats i en tätort eller icke. 

Uppgifter om tätorterna och deras 
befolkning 

Rikets och länens gles- och tätbebyg
gelse. Av det föregående framgår att 
tätortsredovisningen undergått stora för
ändringar mellan olika folkräkningar. 
En jämförelse, som sträcker sig under 
en längre följd av år, är därför behäf
tad med viss osäkerhet, eftersom för
ändringarna till en del kan ha berott 
på metodomläggningar. 

I tab. S lämnas uppgifter om hur 
folkmängden i rikets gles- och tätbebyg
gelse förändrats sedan 1920; uppgifter
na för tidigare år är icke användbara i 
detta sammanhang. För 1950, då prin
cipen att städer, köpingar och munici-
palsamhällen helt skulle räknas som 
tätorter frångicks, redovisas uppgifter 
enligt såväl den gamla som den nya 
redovisningsmetoden, emedan eljest upp
gifterna om förändringarna mellan 1945 
och 1950 skulle bli missvisande. 

Även om olikheter i redovisningssätt 
o. d. i någon mån inverkar på talen i 
tab. S, är det uppenbart att befolkning
en i rikets tätbebyggelse, d. v. s. i alla 
tätorter sammanlagda, oavbrutet kraf-
tikt ökat både absolut och i förhållande 
till hela rikets folkmängd. Under de 
gångna 40 åren har tätbebyggelsens be
folkning ungefär fördubblats och har 
från att ha utgjort under hälften av 
rikets befolkning stigit till nästan tre 
fjärdedelar av densamma. Denna ut
veckling medför, att den i glesbebyg
gelse bosatta befolkningen, d. v. s. den 
befolkning som icke bor i tätorter, har 
nedgått med betydligt mer än en miljon 
personer. 
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Tab. S. Folkmängd i gles- och tätbebyggelse åren 1920—19601 

Population in sparsely and densely populated areas 

1 Folkmängdsuppgifterna avser 31/12 resp. år (1960 
dock 1/11) enligt indelningen 1/1 påföljande år (1950 
dock enligt indelningen 1/1 1952). — 2 Av rikets folk
mängd. — 3 Städer, köpingar och municipalsamhällen 
i sin helhet räknade som tätbebyggelse. Med undan tag 

för 1950 har ej orter med mer än 40 "^jordbruksbe
folkning räknats som tätortsbebyggelse. År 1920 diträk-
nades ej heller orter med mindre än 250 invånare, och 
för övriga orter frånräknades jordbruksbefolkningen. 

Tab. T. Folkmängd i gles- och tätbebyggelse länsvis1 

Population in sparsely and densely populated areas, by county 

1 Folkmängdsuppgifterna avser 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961. — 2 Av länets folkmängd. 
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Tab. U. Kommuner efter antal däri ingående tätorter1 

Communities by number of localities 

1 Folkmängdsuppgifterna avser 1/11 1960 enligt indelningen 1/1 1961. — s I samtliga fall in
går endast en t ä to r t . 

Av tabellen framgår även hur befolk
ningen i gles- och tätbebyggelse förde
lar sig på landskommuner, köpingar och 
städer. I procent av hela ifrågavarande 
befolkning blir denna fördelning vid de 
båda senaste folkräkningarna följande: 

Omkring en tiondel av glesbebyggel
sens befolkning är således bosatt inom 
städernas och köpingarnas administra
tiva gränser och skulle således enligt 
den äldre metoden ha räknats såsom till

hörande tätbebyggelse. Av tätbebyggel
sens befolkning är närmare en fjärde
del mantalsskriven i landskommuner, 
d. v. s. dessa personer är bosatta i vad 
som tidigare kallades »icke administra
tiva» tätorter. Det kan även nämnas, 
att två femtedelar av landskommuner
nas befolkning numera bor i tätorter, 
medan 1920 detta endast gällde en 
femtedel. 

I tab. T lämnas motsvarande uppgif
ter som i tab. S för varje län 1960. En
dast i två län, Gotlands och Jämtlands, 
tillhör större delen av befolkningen gles
bebyggelse, medan å andra sidan fyra 
län (ej medräknat Stockholms stad) har 
en tätbebyggelse, vars befolkning över
stiger tre fjärdedelar av länets befolk
ning. Störst är tätbebyggelsens andel av 
befolkningen i Göteborgs och Bohus län, 
som domineras av Göteborg med för-
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Tab. V. Tätorter av olika slag länsvis och efter antal invånare1 

Localities of different kinds by county and number of inhabitants 

1 Tätorter delade på olika län har räknats till det län som större delen av tätortens befolkning tillhör. 

orter, samt i Stockholms, Malmöhus och 
Västmanlands län. 

Gles- och tätbebyggelse i kommunerna. 
I tab. U ha r de olika kommunerna upp
delats på sådana med både gles- och 
tätbebyggelse, med endast glesbebyggel
se och med endast tätbebyggelse. Det 
framgår att endast 87 av landskommu
nerna är helt glesbebyggda. Av städerna 
är det endast 19 och av köpingarna en
dast 12 som är helt tätbebyggda, medan 

alla de övriga har båda slagen av be
byggelse. 

I tabellen fördelas vidare kommu
nerna efter antalet tätorter eller delar 
därav; med del av tätort avses därvid 
varje kommundel av en tätort, som är 
delad på olika kommuner . 

De särskilda tätorterna. Hela antalet 
1960 redovisade tätorter är 1 821, och 
den sammanlagda folkmängden i dessa 
är 5 453 655. Vid 1950 års folkräkning 
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Tab. X. Folkmängd m. m. i tätorter av olika storleksklass1 länsvis 
Population etc. in localities by size group, by county 

1 Tätorter delade på olika län har räknats till det län 
som större delen av tätortens befolkning tillhör. Emedan 
tätorten Stockholm sträcker sig in i Stockholms län, har 

procenttalet för tätorter med minst 10 000 inv. i Stock
holms stad kommit att överstiga 100. — 2 Av länets folk
mängd. — 3 Av de tre tätorterna 1950 i Stockholms stad 

redovisades fler tätorter, nämligen 2 056, 
och eftersom den totala tätortsbefolk
ningen då endast var 4 660 360, följer 
att den genomsnittliga folkmängden pe r 
tätort måste ha varit lägre än nu; den 
var då 2 267 och ä r nu 2 995. 

Nedgången i iä tor ternas antal beror 
delvis på att en del av de minsta av de 
1950 redovisade tätorterna numera ha r 
mindre än 200 invånare och alltså ut
gått u r tätortsredovisningen men fram
för allt på att ett antal sammanslag
ningar av tä tor ter ägt rum. En del av 
dessa sammanslagningar k a n samman
hänga med att redovisningen ändrats , 
men i al lmänhet torde verkliga sam-
växningar föreligga genom att ny

bebyggelse, belägen mellan de tidi
gare tätorterna, t i l lkommit. Fö r alla 
förändringar sedan 1950 redogöres i 
den förut nämnda bilagan till del II. 

I tab. V lämnas uppgifter om hu r tät
orterna fördelar sig på dels sådana, 
som är belägna helt inom stad, köping 
eller landskommun, och dels sådana, 
som ätr delade på flera kommuner av 
olika typ , t. ex. t i l lhör både stad och 
landskommun. En isådan fördelning ha r 
i tabellen genomförts både länsvis och 
med uppdelning efter tätorternas invå-
naranital. 

Av de 1 821 tätorterna sträcker sig 
109 övetr kommungräns . Av dessa är 96 
delade på två, 9 på tre, 2 på fyra, 1 (Gö-
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hade Stockholm m. Sundbyberg, Solna, Huddinge o. Hen
riksdal 814 507 inv., Hässelby villastad m. Skälby 4 422 

inv. och Södertörns villastad m. Ågesta 640 inv. 

teborg) på sex och 1 (Stockholm) på nio 
kommuner. Hur tätorterna är fördelade 
på antal kommuner av olika slag fram
går av följande sammanställning. 
Tätorter tillhörande Antal 
1 stad 154 
1 köping 125 
1 landskommun 1433 
1 stad och 1 landskommun 42 
1 köping och 1 landskommun 18 
2 landskommuner 35 
övriga 14 

Summa 1 821 

Det kan även nämnas, att elva tätor
ter är fördelade på två olika län. 

I tab. X lämnas uppgifter länsvis om 
antalet tätorter, tätortsbefolkningens 
storlek och den genomsnittliga falk

mängden per tätort vid 1950 och 1960 
års folkräkningar. Vid båda räkningar
na hade Kopparbergs län det största an
talet tätorter. Även i Norrbottens, Kri
stianstads, Malmöhus och Älvsborgs län 
är tätorternas antal stort; i samtliga 
dessa län överstiger 1960 antalet 100. 

Av tab. X framgår även hur tätorter
na länsvis fördelar sig efter storlek, var
vid icke endast antalet tätorter och de
ras folkmängd meddelas utan även den 
andel som folkmängden utgör av länets 
hela folkmängd. Tätorter, som är dela
de på flera län, har räknats till det län 
som större delen av tätorten tillhör, 
vilket har till följd att en summering 
av procenttalen inom ett län icke alltid 
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Tab. Y. Tätorter med minst 2 0 0 0 invånare ordnade efter invånarantal 
Localities with at least 2000 inhabitants arranged by number of inhabitants 

Anm. Bokstäverna efter namnen anger i vilken typ av kommunen som tä tor ten ingår, L = landskommun, 
K = köping, S = s tad. Den efterföljande siffran anger an ta le t kommuner av ifrågavarande t y p ; nä r ingen siffra 
u t sa t t s är det ta anta l 1. 

motsvarar tätbebyggelsens andel av hela 
befolkningen. 

Efter internationell måttstock brukar 
som städer ofta räknas de tätbebyggda 
orter, som har minst 2 000 invånare. 
Om detta tillämpades på svenska för
hållanden och man helt följde tätorts-
redovisningen utan hänsynstagande till 
administrativa gränser, skulle 307 tät
orter räknas såsom städer. I tab. Y läm

nas en redovisning för dessa orter, vil
kas sammanlagda befolkning uppgår till 
4 570 478 personer eller 61,0 °/o av rikets 
folkmängd. Vid 1950 års folkräkning 
upptog motsvarande förteckning 269 
tätorter med sammanlagt 3 653 273 in
vånare, vilket då motsvarade 51,9 °/o av 
rikets befolkning. Dessa tätorters be
folkningstillväxt är således betydande. 

Av de i tab. Y upptagna 307 tätorter-
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na ä r endast 86 belägna inom stad, var
till kominer 40, som delvis är belägna 
inom stad. Det är således icke mindre 
än 181 tätorter, som helt faller utanför 
städerna. Av dessa senare är 72 helt 
och 14 delvis belägna inom köping, me
dan 95 helt t i l lhör landskommun. 

De 34 största tätorterna är alla såda
na, där stad ingår. De största tätorter, 
som faller utanför städerna, ä r de i 

Stockholms närhet belägna tätorterna 
Roslags-Näsby, Sollentuna och Handen, 
av vilka de båda första helt ingår i kö
ping och den sistnämnda i landskom
mun. Utom dessa tre är det endast Fin
spång (i köping), Hofors (i landskom
mun) och Hal ls tahammar (i köping) som 
har mer än 10 000 invånare utan att 
helt eller delvis tillhöra stad. 



54 

BEFOLKNINGENS FÖRDELNING EFTER ÅLDER, 
KÖN OCH CIVILSTÅND 

Befolkningens fördelning efter ålder 

Befolkningens fördelning efter ålder 
enligt 1960 års folkräkning har redovi
sats i de tidigare framlagda publikatio
nerna del I—IV. Del I innehåller upp
gifter för varje enskild församling och 
kommun med befolkningen fördelad ef
ter femårsklasser i kombination med 
kön och del II ger motsvarande uppgif
ter för tätorter. I del III lämnas detal
jerade uppgifter om åldersfördelningen 
såväl i ettårs- som femårsklasser för 
län, större städer, hela riket, tät- och 
glesbebyggelse m. ni. I sistnämnda del 
har även redovisats vissa relativa för
delningar, som beräknats i databehand
lingsmaskin. Del IV slutligen innehåller 
åldersfördelningar för bl. a. arbetsmark
nadsstyrelsens A-regioner, tidningssprid-
ningsområden och naturliga jordbruks
områden. 

Åldersfördelningen enligt 1960 års 
folkräkning avser födelseår med undan
tag för tab. 3 och 4 i del III. Utom i 
dessa två tabeller omfattar sålunda ål
dersklassen 0—4 år personer födda 
1956—1960, klassen 5—9 å r personer 
födda 1951—1955 o. s. v. Då folkräk
ningen avser t idpunkten den 1 novem
ber 1960, innebär detta att den lägsta 
ettårsklassen blir något för låg, då den 
endast omfattar barn födda under årets 
tio första månader . För övriga ålders
klasser har nämnda redovisningsmetod 
mycket liten betydelse. Framstäl lning
en nedan avser fördelningen efter fö
delseår så vida icke annat sägs. 

I de texttabeUer nedan som innehål
ler åldersfördelningar i femårsklasser 
har samtidigt även uppgifter lämnats 
för fyra större åldersgrupper. I de fall 
ettårsfördelningar funnits bearbetade har 
därvid valts indelningen 0—15, 16—44, 
45—66 samt 67—ut år. I övriga fall h a r 
grupperingen måst anpassas till fem-
årsklasserna och omfattar grupperna 
0—14, 15—14, 45—64 samt 65—co år. 
För dessa fyra åldersgrupper har, oav

sett om förstnämnda eller sistnämnda 
indelning tillämpats, använts benäm
ningarna barnaåldrar , yngre arbetsföra 
åldrar, äldre arbetsföra åldrar samt 
åldringar. 

Åldersfördelningen 1960 inom hela 
riket m. m. Befolkningens fördelning ef
ter ålder med åtskillnad av kön och 
civilstånd åskådliggöres genom den s. k. 
ålderspyramiden i diagram 2. Älders-
pyramidens utseende vid en viss tid
punkt bestäms i första hand av storle
ken av de bakomliggande födelsekullar-
na samt av dödligheten. Dessutom på
verkas den av emigration och immigra
tion. För att förstå utseendet av den 
nuvarande befolkningspyramiden måste 
man därför i stora drag ha klart för 
sig befolkningsutvecklingen tillbaka i ti
den. I diagram 3 ha r denna utveckling 
under de senaste 75 åren åskådliggjorts 
i form av kurvor för antalet levande 
födda, döda, utvandrare och invandrare 
samt folkökningen. Framstäl lningen ba
serar sig på den årliga befolknings
statistikens redovisning. Det övre skug
gade fältet avser födelseöverskottets 
storlek och det nedre utvandrings- resp. 
invandringsöverskottet. 

Befolkningspyramidens övre hälft (från 
omkring åldern 50 år) kännetecknas av 
en regelbunden form med stora ålders
klasser i basen. Bakgrunden till denna 
bild ä r de oförändrat stora födelsekul
larna fram till omkring år 1910 samt 
det stora antalet kvarlevande genom 
den al l tmer reducerade dödligheten. Det 
närmaste decenniet efter 1910, och 
främst under åren 1915—1919, gick fö-
delsekullarna ned avsevärt och detta 
avspeglar sig i den första inbuktningen 
på befolkningspyramiden i å ldrarna 41 
år och uppåt . Pyramidens karakteris
tiska hylla vid 40 år motsvaras, som 
synes av diagram 3, av en mycket mar
kerad topp för 1920 samt, ehuru i mind
re grad, 1921 års födelsekullar. Från 
dessa år föreligger en praktiskt taget 
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Diagram 2. Ålders- och civilståndsfördelningen, hela riket 
Distribution of age and marital status for the whole country 

oavbruten nedgång i födelsekullarnas 
storlek fram till mit ten av 1930-talet, 
då antalet födda per å r utgjorde endast 
omkring 85 000 mot 139 000 å r 1920. 
Dessa sjunkande födelsesiffror tar sig 
ut tryck i allt mindre årskullar i pyra
midens åldrar 25—40 år och ha r för
orsakat den stora inbuktningen vid 
nämnda år. Från senare hälften av 1930-
talet ökade åter födelsetalen och upp
nådde en ny topp 1945; denna utveck
ling återspeglas i den nuvarande befolk
ningspyramiden genom de stora ung
domskulterna. De lägre födelsetalen un

der 1950-talet slutligen har medfört att 
pyramidens bas åter smalnat. Till grund 
för pyramiden ligger fördelningen efter 
födelseår; den första årskullen har dock 
ökats med antalet under månaderna no
vember och december 1960 födda barn. 

Befolkningens relativa fördelning ef
ter ålder uttrycker på ett annat sätt sam
ma tendenser, som tidigare omnämnts 
beträffande rikspyramidens absoluta tal. 
Relativa åldersfördelningar visas i tab. Z 
såväl för hela riket som för gles- och 
tätbebyggelse samt landsbygd och stä
der. Man observerar här hur pyrami-
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Tab. Z. Folkmängdens relativa fördelning efter ålder (födelseår) inom hela riket m. m. 
Relative distribution of population by age (year of birth) 

57 



58 

dens smalnande bas tar sig ut tryck i 
relativt låga värden för de två första 
femårsklassarna, medan klasserna 10— 
14 och 15—19 å r uppvisar åldersfördel
ningens största värden med c:a 8 °/o var
dera. Åldrarna 20—34 år representerar 
•däremot vardera endast c:a 6 %> av be
folkningen, medan pyramidens kompak
ta mittfält ger värden på omkring 7 °/o 
för vardera femårsklassen mellan 35— 
54 år. Om m a n med åldringar menar 
67 å r och äldre, utgör dessa omkring 
10 °/o av hela befolkningen. Tillsam
mans utgör barn och åldr ingar något 
mer än en tredjedel av befolkningen. 

Åldersfördelningen utvisar ganska 
stora olikheter mellan såväl gles- och 
tätbebyggelse som mellan landsbygd och 
städer. På sid. 109 visas ålderspyrami
derna för gles- och tätbebyggelse i ab
soluta tal, varav främst framgår hu r 
tätorternas befolkning utgör den helt 
dominerande befolkningsgruppen. Ål
derssammansät tningen framgår bät t re 
av de relativa pyramider som intagits 
på sid. 110; dessa pyramider har fram
ställts direkt av databehandlingsmaski
nerna. Om man jämför gles- och tät
bebyggelse ser man, att den förskjut
ning av befolkningen mot högre åldrar , 
som kommer till synes redan i rikspy
ramiden, t a r sig betydligt s tarkare ut
tryck inom glesbygden än i tä torterna. 
Orsaken till detta är givetvis den på
gående inflyttningen till tä torterna. Man 
kan tydligt se hu r glesbygdspyramiden 
kraftigt urholkas vid omkring 20 år. 
Härtill b idrager givetvis den tidigare 
omnämnda , av lägre födelsekullar för
orsakade snedfördelningen, men inflytt
ningen till tä tor terna berör främst just 
de åldersgrupper mellan 20 och 40 år, 
som f. n. ä r så låga och förstärker 
därmed snedfördelningen inom gles
bebyggelsen. Jämför man den relativa 
ålderssammansättningen i tab. Z, ser 
man , att den procentuella andelen för 
å ldrarna 5—19 år är något större inom 
glesbebyggelsen än i tätorterna. Fr. o. m. 
femårsklassen 20—24 å r påverkas siff
rorna i märkba r grad av omflyttningen, 
vilket för glesbygdens del för med sig 

betydligt lägre tal fram till 45-årsåldern. 
Om man summerar relativtalen för åld
rarna 20—44 år, erhåller man för gles
bebyggelsen 27,6 °/o men för tätbebyg
gelsen ett betydligt högre värde, näm
ligen 34,4 °/o. De båda femårsklasserna 
45—54 å r är av ungefär samma storleks
ordning men för de äldre åldersgrup
perna blir talen för glesbebyggelsen 
högre. Samtliga åldrar över 55 å r utgör 
sålunda 28,4 °/o inom glesbebyggelsen 
mot endast 21,5 °/o i tätorterna. 

De ovannämnda skillnaderna i ålders
s trukturen mellan glesbebyggelse och 
tätbebyggelse gör sig gällande även be
träffande landsbygd och städer. Olik
heterna är dock i detta fall icke lika 
markanta , då ju den administrativa 
landsbygden inom sig inrymmer bety
dande befolkningsgrupper, som är bo
satta i tätorter. 

Proportionen mellan könen behand
las närmare i följande kapitel. I tab. Z 
har dock män och kvinnor redovisats 
var för sig för att belysa skillnaderna i 
åldersstrukturen könen emellan. Genom 
att medellivslängden är högre för kvin
nor än för män och då antalet födda 
gossar är större än antalet födda flic
kor, visar följaktligen den relativa ål
dersfördelningen starkare representa
tion för männen i de yngre å ldrarna 
och tvärtom i de äldre. Talen för män
nen är högre än för kvinnorna t. o. m. 
femårsklassen 50—54 år. Ser man på 
barnaåldrarna ti l lsammantagna repre
senterar dessa 24,4 %> av männen men 
23.0 °/o av kvinnorna. I de yngre arbets
föra å ldrarna utgör männens relativa 
övervikt en procentenhet. Summerar 
man samtliga å ldrar där kvinnorna har 
relativ majoritet, alltså fr. o. m. fem
årsklassen 55—59 år, erhåller man 
22.1 °/o för männen och 2 4 , 8 % för 
kvinnorna. 

En jämförelse mellan tät- och gles
bebyggelse utvisar att för tätbebyggel
sens del i stort sett samma tendenser 
gör sig gällande som för riksfördelning
en; dock observerar man hur inflytt
ningen till tätorterna i åldern 20—24 år, 
som ä r s tarkare bland kvinnorna än 
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Tab. Å. Folkmängdens relativa fördelning efter ålder (födelseår) inom tätorter av olika storleksklass 
Relative distribution of population by age (year of birth) in localities of different size groups 

bland männen, förorsakar ett högre tal 
för de förra i nämnda åldersklass. Det
ta förhåEande framgår ännu tydligare 
av relativfördelningen för glesbygden. 
Jämför man först bamaå ldra rna , fin
ner man här motsatt förhållande gent
emot tätbebyggelsen. Kvinnorna är så
lunda i relativ majoritet, beroende på 
att de yngre åldersklasserna väger tungt 
i fördelningen genom den stora inflytt
ningen av kvinnor till tätorterna efter 
uppnådd vuxen ålder. I samtliga fem-
årsklasser mellan 15—59 å r visar där
emot relativfördelningen för glesbygden 
högre eller lika tal för männen jämfört 
med kvinnorna. Särskilt stor är skillna
den i klassen 20—24 år. 

Alla tätorter ha r icke samma ålders

sammansättning, som genomsnittet för 
samtliga tätorter visar. De mindre tät
orterna avviker beträffande befolknings
strukturen oftast ganska litet från den 
egentliga landsbygden. Detta framgår 
bl. a. av tab. Å, där den relativa ålders
fördelningen uträknats för tätorter i 
olika storleksklasser. Ser man på åld
rarna 15—44 år för båda könen tillsam
mans, finner man, att dessa åldrars pro
centuella andel av befolkningen i tät
orter med mindre än 500 invånare är 
37,8 °/o mot 35,7 %> inom glesbygden. 
Siffran ökar därefter med stigande stor
leksklass på tätorterna och nå r sitt 
högsta värde, 44,4 °/o, för tätorter i klas
sen 20 000—49 999 inv. 

Åldringarnas andel av befolkningen 
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Tab. Ä. Folkmängdens relativa fördelning efter ålder (födelseår) inom församlingar grupperade 
efter tätortsgrad 
Relative distribution of population by age (year of birth) in parishes grouped by »relative num
ber of population in localities» 

företer en motsatt bild med det högsta 
värdet för de minsta tätorterna. Man ob
serverar också i denna tabell, att de 
största tätorterna har en något speciell 
ålderssammansättning. Tendensen till 
ökning av de yngre arbetsföra åldrarna 
allteftersom tätorterna blir större av
bryts sålunda och de största orterna ut
visar en förskjutning mot de äldre åld
rarna i förhållande till de medelstora 
tätorterna. Dessutom observerar man 
de låga talen för barnaåldrarna. Det är 
främst storstädernas ålderssammansätt
ning som påverkar talen i denna rikt
ning, vilket utförligare berörs längre 
fram. 

Åldersstrukturen i de enskilda för
samlingarna och kommunerna kan av
vika ganska väsentligt från riksmedel
talen. Av den föregående framställning
en har framgått, att det främst är före
komsten av tätorter och dessas storlek 
som är utslagsgivande för ålderssam
mansättningen. Detta belyses ytterligare 
i del IV, tab. 14, där församlingarna 
grupperats efter tätortsbefolkningens re
lativa andel inom församlingen (tätorts
grad), varjämte åldersfördelningen redo
visats för varje grupp. Den relativa ål
derssammansättningen har därefter ut
räknats i tab. Ä. Som man kan vänta 
sig, är åldersfördelningen mest ogynn-
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Tab. Ö. Folkmängd efter ålder (födelseår) inom olika kommuntyper efter kommunernas tätortsgrad. 
Absoluta tal 
Population by age (year of birth) in different types of communities by »relative number of population in 
localities» in the communities. Absolute numbers 

sam i församlingar utan tätortsbefolk
ning. De yngre arbetsföra åldrarna mel
lan 15—44 å r är t. o. m. lägre än mot
svarande tal för glesbygden som helhet 
(34,6 °/o resp. 35,7 %>) samtidigt som åld
r ingarnas antal är större (16,2 °/o resp. 
15,0 %>). Ifrågavarande församlingstyp 
torde till stor del omfatta avfolinings-
områden, medan glesbebyggelsen som 

helhet i högre grad inrymmer områden 
i nära grannskap till större tätorter. 
Som synes av tab. Ä blir befolknings
strukturen inom församlingarna mer 
och mer gynnsam allteftersom tätorts-
graden ökar, dock att den förutnämnda 
storstadstendensen något påverkar siff
rorna i den sista redovisade gruppen. 

I tab. Ö ha r redovisning även skett av 
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kommuner grupperade efter tätortsgrad. 
Medan en stor del av församlingarna, 
1 225 eller 46 °/o av samtliga församling
ar, helt saknar tätorter, innefattar fler
talet kommuner någon tätbebyggelse. 
Av samtliga kommuner består endast 87 
eller något mer än 8 °/o helt av glesbe
byggelse; inom dessa kommuner är dock 
endast 2,6 °/o av befolkningen bosatt. 
Befolkningsstrukturen uppvisar för des
sa kommuner samma ogynnsamma bild 
som för glesbygdsförsamlingarna; anta
let personer över 65 år utgör t. ex. icke 
mindre än 16,3 %t av befolkningen. 

Skillnaderna i ålderssammansättningen 
belyses även i följande tablå, som inne
håller median- och kvartilvärden för oli
ka befolkningsgrupper. Nedre kvartilen, 
medianen och övre kvartilen anger den 
ålder, som underskrides av resp. 25 °/o, 
50 °/o och 75 °/o av befolkningen. Inom 
kvartilavståndet, d. v. s. mellan övre och 
nedre kvartilen, finns hälften av befolk
ningen. Talen nedan har beräknats på 
femårsklassfördelningen, då fördelning 
efter ettårsklasser icke är tillgänglig för 
samtliga grupper. 

Av fålen i tablån lägger man särskilt 
märke till de betydligt högre värdena 
för glesbebyggelsen än för tätbebyggel
sen i fråga om medianen och övre kvar
tilen. De äldre arbetsföra å ldrarnas och 
åldringarnas större andel av befolk
ningen inom glesbygden ger upphov 
till denna skillnad. Som synes blir talen 
inom tätbebyggelsen i stort sett högre 
ju mindre tä tor terna är, dock att de 
största t ä to r temas avvikande befolk
ningsstruktur är märkbar även här. Kon
centrationen av befolkningen till yngre 
arbetsföra å ldrar inom tätorterna, som 
följd av inflyttning från glesbygden, 

ger utslag i kvartilavståndet, vilket vär
de avtar med ökande tätortsstorlek och 
tätortsgrad. 

Som förut nämnts avser åldersredo
visningen fördelning efter födelseår med 
undantag för tab. 3 och 4 i del III , vilka 
tabeller redovisar fördelningar efter 
hela åldersår vid folkräkningstidpunk-
ten den 1 november 1960. För att belysa 
hur små skillnaderna är mellan de två 
olika fördelningarna ha r i tab. AA, som 
komplement till den förutvarande fram
ställningen, även uträknats den relativa 
fördelningen efter åldersår. Om man 
jämför denna tabell med tab. Z, finner 
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Tab. AA. Folkmängdens relativa fördelning efter ålder (åldersår) per den 1 november 1960 
Relative distribution of population by age (real age) 

man at t den lägsta femårsklassen är 
två promille högre vid fördelningen ef
ter åldersår men att differensen icke i 
någon annan klass överstiger en pro
mille. Jämför man ettårsklasserna med 
varandra i de båda fördelningarna, fin
ner man, att de högre å ldrarna an tar 
något större värden i fördelningen efter 
födelseår, beroende på att antalet döda 
under de två sista månaderna av 1960 
ej reducerat talen. I övrigt kan större 

skillnader uppträda i de åldersklasser, 
som motsvaras av födelsekullar från tid
punkter med starkt varierande födelse
tal, t. ex. åldrarna 40—41 år. Främst är 
det dock den lägsta ettårsklassen som 
påverkas. Vid fördelningen efter födelse
år omfattar denna c:a 86 000 personer 
eller 11 promille av befolkningen men 
vid fördelningen efter åldersår 101 000 
personer eller 13 promille. 

Åldersfördelningen i960 inom olika 
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Tab. AB. Folkmängdens relativa fördelning på större åldersgrupper, länsvis 
Relative distribution of population in larger age groups, by county 

regionala områden. I tab. AB visas den 
relativa åldersfördelningen länsvis för 
tre större åldersgrupper. Mera detalje
rade relativtal finns intagna i del III, 
tab. 6 och 9. 

Beträffande den lägsta åldersgruppen, 
0—15 år, observerar man först den låga 
siffran för Stockholms stad. Som förut 
nämnts är detta ett speciellt drag i stor
städernas befolkningsstruktur. (Jämför 
även tab. AM på sid. 80). Vidare lägger 
man märke till den höga siffran för 
Norrbottens län, som förorsakas av att 
födelsetalet för detta län ä r högt i för
hållande till medeltalet för riket. Även 
för övriga län kan man spåra inverkan 
av olikheter i födelsetalen länen emel
lan. De arbetsföra å ldrarna uppvisar de 
högsta talen i de största s täderna; detta 
kommer i tabellen främst till synes be
träffande Stockholms stad men påverkar 

synbart siffrorna även i län med övriga 
storstäder. Beträffande åldringarnas an
del av befolkningen lägger m a n främst 
märke till den låga siffran för Norrbot
tens län. 

Åldersfördelningen i Stor-Stockholm 
och Stor-Göteborg redovisas i såväl ab
soluta som relativa tal i tab. AC. I not 
till tabellen anges vilka kommuner eller 
delar därav som inräknats i resp. stad. 

I del IV, tab. 16, ha r publicerats upp
gifter om åldersfördelningen i de 60 
naturliga jordbruksområdena jämte sam
manfattningssiffror för bl. a. 8 större 
produktionsområden. För dessa större 
områden lämnas även relativa ålders
fördelningar i tab. AD. Olikheterna mel
lan områdena är ganska små, då sum
mering till så stora geografiska om
råden medför att skillnader i ålders
s t rukturen inom områdena t a r ut var-
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Tab. AC. Folkmängd efter ålder i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg 
Distribution of age in Greater Stockholm and Greater Gothenburg 

andra. Det är egentligen endast övre 
Norrland, som, av samma skäl som ti
digare nämnts, avviker på ett mera 
markan t sätt. 

Arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner, 

för vilka områden åldersfördelningar 
likaledes lämnats i del IV, består i regel 
av en större tätort som centralort jämte 
kringliggande landsbygd. Även för des
sa områden sker sålunda en utjämning 

1 I Stor-Stockholm ingår följande kommuner: Stock
holm, Solna, Sundbyberg, Stocksund, Danderyd, Djurs
holm, Lidingö, Järfälla, Sollentuna, Täby, Upplands— 
Väsby, Märsta, Boo, Nacka, Saltsjöbaden. Tyresö, Ös-
terhaninge, Huddinge, Botkyrka, Vallentuna, öster
åker, Vaxholm, Värmdö, Gustafsberg, Västerhaninge, 
Grödinge, Salem, Ekerö och Färingsö. 

a I Stor-Göteborg ingår följande kommuner: Göte
borg, Angered, Askim, Björketorp, Hanhals förs. i Fjärås 
kommun, Hermansby, Kode, Kungsbacka, Kungälv, 
Kaller ed, Landvetter, Lerum, Lindome, Marstrand, 
Mölndal, Nödinge, Onsala, Partille, Båda, Skallsjö, 
Starrkärrs förs. i Starrkärrs kommun, Stora Lundby 
och Bergums förs. i Stora Lundby kommun, Styrsö, 
Särö, Säve, Torslanda, Tuve, Tölö, Ytterby och Öckerö. 
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Tab. AD. Folkmängdens relativa fördelning på större åldersgrupper inom 8 produktionsom
råden1 

Relative distribution of population in larger age groups in 8 production areas 

1 Sammandrag av de 60 naturliga jordbruksområdena. 

av olikheter i befolkningsstrukturen 
inom områdena. Ganska väsentliga skill
nade r f ramkommer trots detta vid be
räkning av de relativa åldersfördelning
arna, vilket framgår av tab. AE. Som 
exempel kan nämnas Norrtälje-, Sim
rishamns- och Arvikaregionerna, där 
såväl barnaå ldra rna som de yngre ar
betsföra å ldrarna omfattar en i förhål
lande till genomsnittet för riket låg an
del av befolkningen. I stället utvisar de 
äldre arbetsföra åldrarna och åldring
arna höga tal. Den tidigare i olika sam
manhang observerade speciella ålders
s trukturen inom Norrland framträder 
här tydligt inom Norrlandsregionerna 
och speciellt inom Gällivare- och Kiru
naregionerna. 

Förändringar i åldersfördelningen 1900 
—1960. För att ge en översiktlig bild av 

befolkningsutvecklingen under en läng
re tidsperiod lämnas i tab. AF en sam
manställning av folkmängdens fördel
ning på femårsklasser i absoluta tal för 
vissa folkräkningsår fr. o. m. å r 1900. 
För några av de senaste folkräkningar
na redovisas dessutom ålderspyramider 
på sid. 108, vilka likaledes avser abso
luta tal. I tab. AG visas i form av index
serier med 1900 som basvärde, h u r de 
olika åldersklassernas absoluta tal för
ändrat sig under nämnda tidsperiod. 

Stora förändringar i åldersstrukturen 
kommer till synes vid en dylik jämfö
relse. Av pyramiderna får man en visu
ell uppfattning om, hu r de stora nativi
tetsförändringarna unde r de senaste 40 
åren förändrat åldersfördelningen. Py
ramiderna för 1930 och 1940 domineras 
av den undergrävda basen som följd av 
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Tab. AE. Folkmängdens relativa fördelning på större åldersgrupper samt antal kvinnor per 1 0 0 0 män i arbets
marknadsstyrelsens A-regioner 
Relative distribution of population in larger age groups and number of women per 1000 men in the Labour 
Market Board's A-regions 
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Tab. AF. Folkmängd efter ålder åren 1 9 0 0 - 1 9 6 0 . Absoluta tal 
Population by age. Absolute numbers 
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Tab. AG. Befolkningsutveckling inom olika åldersklasser åren 1900—1960. 
Indextal med folkmängden 1900 = 1 0 0 0 
Development of population in different age groups. Index numbers 
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de låga födelsekullarna under en stor 
del av 1920- och 1930-talen, medan 1950 
och I960 års pyramider dessutom starkt 
påverkats av 1940-talets nativitetsök-
ning. Av talen i tab. AG framgår, att be
folkningen sedan sekelskiftet ökat med 
46 °/o men att denna ökning är mycket 
ojämnt fördelad på de olika åldersklas
serna. Antalet ba rn under 10 år var så
lunda 1960 lägre än vid sekelskiftet, 
medan 10—19-åringarna vid denna tid
punkt uppgick till högre tal än vid nå
gon tidigare folkräkning. Åldersklasser
na 20—29 år är visserligen nu större än 
1900 men dock betydligt mindre än un
der större delen av perioden 1900—1960. 
Beträffande åldersklassen 25—29 år får 
man gå tillbaka ända till 1910 för att 
finna lägre tal. Fr . o. m. femårsklassen 
45—49 år har befolkningen i varje klass, 
med undantag för 75—79-åringar, m e r 
än fördubblats. Med något undantag h a r 
dessa å ldrar öka t sin numerä r från folk
räkning till folkräkning, huvudsakligen 
på grund av den sjunkande dödligheten, 
och utgör nu, såsom framgått av före
gående framställning, mer än en tredje
del av hela befolkningen. 

Förändr ingar i ålderssammansättning
en mellan de olika folkräkningarna 
framgår även av tab. AH, där talen för 
varje redovisad folkräkning satts i rela
tion till närmast föregående redovisad 
folkräkning. Om man här främst stan
nar inför förändringarna mellan 1950 
och 1960 års folkräkningar, ser m a n 
hur de båda yngsta femårsklasserna 
minskat med 17 %> resp. 10 °/o. Bland 
de närmast följande åldersklasserna fäs
ter man sig främst vid att 10—14-åring-
arna ökat med 35 °/o och 15—19-åring
arna med icke mindre än 43 °/o. Ålders
klasserna 25—44 år utvisar s junkande 
tal, medan samtliga klasser däröver 
stigit. 

Förändr ingarna i den relativa ålders
fördelningen under tidsperioden 1900—• 
1960 framgår av tab. Al, dä r åldersför
delningen uträknats på 10 000 personer 
för vart och ett av de redovisade folk
räkningsåren. Diagram 4 belyser i gra
fisk form samma förhållande för de tre 

senaste folkräkningarna. Om man först 
ser på barn i förskoleåldrarna, 0—6 år, 
finner man, att dessas relativa andel av-
befolkningen år 1900 var närmare 16 % 
men att talen sedan sjunkit oupphörli
gen ända fram till 1950 års folkräkning, 
då en betydande ökning noteras som 
följd av 1940-talets ökade nativitet. Vid 
1960 års folkräkning har förskolebar
nens andel åter gått ned till något un
der 10°/o av befolkningen. Barn i skol
åldern, 7—15 år, ha r beskrivit en lik
nande nedåtgående utvecklingskurva 
från 18,6 °/o av befolkningen år 1900 till 
12,3 %> år 1950. Vid sista folkräkningen 
har denna åldersgrupp starkt påverkats 
av 1940-talets stora födelsekullar och 
därmed åter ökat sin andel. De yngre 
arbetsföra å ldrarna mellan 16—44 å r 
ökade i relativ betydelse fram till 1940, 
då de utgjorde något mer än 47 °/o av 
befolkningen. Sedan dess har en ned
gång å ter inträtt och deras andel av be
folkningen är nu endast 39 %>, det läg
sta tal som förekommit för denna ål
dersgrupp under perioden. I motsats 
härtill ha r de äldre arbetsföra åldrar
nas andel av befolkningen stigit under 
hela perioden och utgör nu 27 °/o mot 
endast 18 °/o år 1900. Åldringarna slut
ligen, som i absoluta tal mer än för
dubblats under den behandlade tidspe
rioden, ha r ökat sin relativa andel av 
befolkningen från ungefär 7 °/o till 10 %. 

Den ovan beskrivna förskjutningen i 
åldersstrukturen för fyra större ålders
grupper illustreras även i diagram 5, där 
man får en översiktlig bild av de olika 
gruppernas andel av befolkningen. 

Förändr ingarna i de olika åldersgrup
pernas relativa betydelse belyses ytter
ligare i nedanstående tablå. I tablån har 
den relativa andelen av befolkningen 
(uträknad på 1 milj. inv.) inom var och 
en av fyra större åldersgrupper åren 
1920, 1940 och 1960 satts i relation till 
motsvarande tal för 1900. Man obser
verar särskilt, att andelen barn i åldern 
0—15 å r gått ned med över 30 °/o och 
att befolkningen över 45 år ökat i be
tydelse med uppåt 50 °/o. Jämför man 
tablåns värden med indextalen för de 
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Tab. AH. Folkmängdens förändring inom olika åldersklasser från folkräkning till folkräkning 
1900—1960. Indextal med folkmängden vid föregående folkräkning = 1 0 0 0 
Changes of population in different age groups from census to census. Index numbers 
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Tab. AI. Folkmängdens fördelning efter ålder på 10000 invånare åren 1900—1960 
Distribution of population by age per 10000 inhabitants 



Diagram 4. Relativ åldersfördelning åren 1910, 1950 och 1960 
Relative distribution of age 
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Diagram 5. Relativ fördelning på fyra större åldersgrupper 1900-1960 
Relative distribution on four larger age groups 
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absoluta åldersfördelningarna i tab. AG, 
ser man att mycket väsentliga skillna
der föreligger. 

Förändringar i folkmängdens 
relativa fördelning efter ålder; 
indextal med 1 900 = 1 000 

För att belysa olika åldersgruppers 
inbördes storlek kan man även sätta 
vissa å ldrar i relation icke till hela be
folkningen utan till annan åldersgrupp. 
Vad som då närmast är av intresse att 
visa är relationen mellan barn och åld
r ingar å ena sidan och befolkningen i 
de arbetsföra åldrarna å andra sidan. 
Så har skett i vidstående tablå, där 
antalet barn och åldringar satts i rela
tion till antalet personer i å ldrarna 16— 
66 år. 

Antal barn (0—15 år) och åld
ringar (67—OJ år) per t 000 per
soner i arbetsföra åldrar (lfi— 
66 år) 

Som synes kommer nu ungefär två 
personer i de arbetsföra åldrarna på en 
person i övriga åldrar. Tablåns rela
tionstal för 1960 ä r visserligen högre 
än 1940 och 1950 men dock betydligt 
lägre än vid sekelskiftet, då ungefär 
en och en halv person i de arbetsföra 
åldrarna kom på varje barn och åld
ring. Att denna utveckling ägt rum trots 
det ökade antalet åldringar har som sy
nes sin girund i nedgången i barnanta
let. I denna tablå framkommer i mera 
bjärt belysning än tidigare de stora för
skjutningarna mellan barnaåldrarna och 
de arbetsföra åldrarna. 

Förändringarna i befolkningens ål
derssammansättning kommer också till 
synes vid beräkning av median- och 
kvartilåldern vid olika folkräkningar, 
som skett i nedanstående tablå. Talen 
har u t räknats på ettårsfördelningarna, 
varför siffrorna för 1960 något avviker 
från beräkningarna på sid. 62. 

Median- och kvartilålder 1900—1960 

Medianåldern utvisar under hela tids
perioden en tämligen jämn stegring, 
som förorsakats av sjunkande dödlighet 
men även av barnaåldrarnas minskan
de betydelse under en stor del av perio
den. Nativitetsminskningen h a r dock 
främst påverkat nedre kvartilen och 
medfört kraftiga förskjutningar uppåt 
i detta tal fram till å r 1940, medan åld
ringarnas tillväxt avspeglar sig genom 
ökningen av övre kvartilen. Nativitets

ökningen under 1940-talet och det öka
de antalet åldringar har medfört en 
stark ökning av kvartilavståndet vid 
1950 och 1960 års folkräkningar. 

I den förutvarande framställningen 
har främst nativitetens inverkan på ål
dersklassernas storlek behandlats. Ål
derssammansättningen påverkas emel
lertid även av dödsfall samt emigration 
och immigration. Den totala reducering
en per 10 000 levande födda belyses i 
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tab. A], som för varje femårskull inne
håller uppgifter om antalet kvarvarande 
personer i olika åldersklasser fr. o. m. 
år 1860. För de redovisningsår som icke 
sammanfaller med folkräkningsår ha r 
tabellens värden hämtats från de fram-
skrivningar av åldersfördelningen som 
skett mellan folkräkningarna. 

Följer man tabellens tal i sned r ikt
ning uppåt, erhålles en översikt av re
lativa antalet kvarvarande personer i 
de olika kul larna vid en och samma 
folkräkning. Läser man tabellen i hori
sontell r iktning, får man uppgifter om 
relativa antalet kvarvarande vid de oli
ka folkräkningarna inom en och samma 
födelsekull. De vertikala kolumnerna 
slutligen utvisar den andel av de sär
skilda kullarna, som vid olika folkräk
ningar finns kvar inom en och samma 
åldersklass. En jämförelse av sistnämn
da slag visar tydligast, h u r ojämnheter 
i dödlighet och utrikes omflyttning ha r 
påverkat kul larna under olika tider. 

Av tabellen framgår, att relativa an
talet kvarvarande är i samtliga femårs-
klasser större vid 1960 års folkräkning 
än för något tidigare redovisningsår. 
Förbättr ingen beror delvis på att netto
emigrationen numera ersatts av netto
immigration men har i övrigt sin grund 
huvudsakligen i minskad dödlighet. F ö r 
åldersgruppen 0—4 år, där höjningen 
i relativa antalet kvarvarande till stör
sta delen orsakas av nedgången i död

ligheten, kan man av tabellen utläsa en 
praktiskt taget oavbrutet fortgående för
bättring från 7 943 kvarvarande år 1870 
till 9 856 å r 1960. Vid förstnämnda tid
punkt hade alltså de under föregående 
femårsperiod födda barnen reducerats 
med 2 0 , 6 % mot endast 1,4% å r 1960. 

Vad ovan sagts om åldersklassen 0—4 
å r gäller också i stort sett om övriga 
åldersklasser, ehuru den utrikes om
flyttningen i högre å ldrar får ökad in
verkan. Utvandringen har sålunda under 
några redovisningsperioder åstadkom
mit betydande reduceringar i vissa fö
delsekullar och därigenom för någon 
tid brutit utvecklingen. Detta framträ
der särskilt tydligt inom de yngre ar
betsföra åldrarna om man jämför talen 
vertikalt. Man kan då se hur man för 
vissa redovisningsår får en nedgång på 
grund av emigration men hur talen där
efter åter börjar stiga. Nettoimmigratio
nen efter kriget märks särskilt i ålders
klassen 20—29 år, i vilka åldrar antalet 
kvarvarande enligt 1960 års folkräkning 
är nästan lika stort som motsvarande 
antal födda under tidsperioden 1931— 
1940. 

Folkmängdens procentuella föränd
ring mellan folkräkningsåren 1950— 
1960 inom några större åldersgrupper 
visas i nedanstående tablå för dels lands
bygd och städer, dels tätbebyggelse och 
glesbebyggelse. 

Procentuell ökning eller minskning 1950—1960 



Tab. AJ. Antal vid olika tidpunkter inom landet kvarvarande av 10000 levande födda av födelsekullarna fr. o. m. 1856 
Persons remaining in the country out of 10000 live births, from the birth groups since 1856, at different times 
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1 För re do visnings år som icke sammanfaller med folkräkningsår baserar sig antalet kvarvarande på från föregående folkräkning framräknade tal. — a Talen 
påverkas förutom av dödlighet även av emigration och immigration. 
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Tab. AK. Folkmängdens relativa fördelning etter ålder inom landsbygd, städer, glesbebyggelse och tätbe
byggelse år 1960 jämförd med vissa tidigare folkräkningar 
Relative distribution of population by age within rural areas, towns, sparsely and densely populated areas 
1960 compared to certain earlier censuses 

Tablån visar bl. a. att glesbygdens 
befolkning u n d e r 1950-talet gått ned 
med c:a 14 °/o. Nedgången är näs tan 
helt koncentrerad till ba rnen och de 
yngre arbetsföra åldrarna, där en redu
cering av folkmängdstalen skett med 
närmare en fjärdedel. De båda femårs
klasserna 25—-29 och 30—34 år, som 
ioke särskiljes i tablån, visar en ned
gång på iöke mindre än 36 %> resp. 
32 °/o. Såväl städer som tä tor ter utvisar 
i tablån ökning för samtliga redovisade 
åldersgrupper. Jämför man femårsklas

sernas storlek med 1950, finner man 
dock, att även inom tätbebyggelsen en 
nedgång skett i vissa åldrar, nämligen 
i deLs t. ex. åldersklassen 0— i år, dels 
åldersklasserna 25—29 och 30—34 år. 
Tätor terna har sålunda icke genom in
flyttningen från glesbygd helt kunnat 
kompensera det vikande folkmängds
underlaget i dessa åldrar. 

Förskjutningar i den relativa ålders
fördelningen visas i tab. AK. För gles-
bcbyggelse och tätbebyggelse ha r jäm
förelse skett endast med 1950, då tidi-
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Tab. AL. Folkmängdens relativa fördelning på större åldersgrupper, länsvis, åren 1900, 1940, 
1950 och 1960 
Relative distribution of population in larger age groups, by county 

gare tätortsavgränsningar icke i till
räcklig grad torde vara jämförbara. 

Av jämförelsen mellan landsbygd och 
städer framgår bl. a., att barn i åldern 
0—14 år vid sekelskiftet utgjorde på 
landsbygden 33,6 %> av befolkningen 
men i städerna endast 28,1 %>. Skillna
den var sålunda icke mindre än 5,5 "lo. 
Denna övervikt för landsbygden i nämn
da åldrar har reducerats och utgör vid 
1960 års folkräkning endast 1,5 °/o. De 
yngre arbetsföra åldrarna har för samt
liga redovisade år varit s tarkare repre
senterade i städerna men skillnaden 
1960 är mindre än tidigare. Vid jämfö
relsen av gles- och tätbebyggelse finner 
man, att å ldrarna över 45 å r mellan 
1950 och 1960 ökat sin relativa andel 
av befolkningen betydligt mera inom 
glesbebyggelsen än i tätorterna. Där

emot har en utjämning i motsatt rikt
ning skett för åldrarna 0—14 år, dä r 
relativtalen enligt 1960 års folkräkning 
utvisar en något högre siffra för tätbe
byggelsen än för glesbebyggelsen, me
dan motsatsen var fallet 1950. 

I tab. AL lämnas för varje län en över
sikt av den relativa åldersfördelningen 
för några större åldersgrupper. Ålders
gruppen 0—14 å r har för riket i sin 
helhet minskat sin andel från 32°/o å r 
1900 till 22 %> år 1960. Från denna ut
veckling avviker i första hand Stock
holms stad, som tidigare inom denna 
åldersgrupp uppvisat ett stort under
skott i förhållande till genomsnittstalet 
för riket. Fortfarande redovisar dock 
Stockholm det lägsta relativtalet inom 
denna åldersgrupp. Utvecklingen inom 
Gotlands län avviker likaledes markant 
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Tab. AM. Folkmängdens relativa fördelning på större åldersgrupper åren 1940, 1950 och 1960 i 
städer med minst 25000 invånare år 1960 
Relative distribution of population in larger age groups 1940, 1950 and 1960, in towns with at least 
25000 inhabitants in 1960 

från riksmedeltalen, då relativa antalet 
barn där hållit sig tämligen konstant. De 
arbetsföra å ldrarna utvisar, liksom riks
medeltalet, i de flesta län lägre andel 
av befolkningen 1960 än 1950, men i 
sju län ha r dock en ökning inträffat; 
störst är denna i Norrbottens län. De 
lägsta talen inom denna åldersgrupp 
uppvisar sedan ett flertal folkräkningar 
tillbaka Gotlands län. Den relativa an
delen av antalet personer över 65 år 

slutligen har ökat betydligt sedan 1950 
i samtliga län u tom Stockholms län, 
där ifrågavarande tal praktiskt taget är 
oförändrat sedan år 1940. 

Städer med minst 25 000 invånare har 
i tab. AM ordnats efter storleksordning 
år 1960. För tre åldersgrupper lämnas 
här den relativa ålderssammansättning
en enligt folkräkningarna 1940, 1950 
och 1960. Medeltalen för samtliga stä
der inom denna storleksgrupp avviker 
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Tab. AN. Antal kvinnor per 1 0 0 0 män inom olika åldersklasser för hela riket m. m. 
Number of women per 1000 men in different age groups 

från riksmedeltalen ganska markant ge
nom att de arbetsföra å ldrarna uppta r 
en högre andel av befolkningen, medan 
talen för såväl barn som åldringar är 
lägre. Storstäderna väger givetvis tungt 
i ifrågavarande tabell och dessa har se
dan gammalt låg andel ba rn och hög 
andel arbetsföra åldrar. 

Befolkningens fördelning efter kön 
Könsproportionen 1960. I hela riket 

finns det enligt 1960 års folkräkning 
1 005 kvinnor per 1 000 män. Propor
tionen mellan könen växlar emellertid 
avsevärt mellan olika åldersklasser så
som framgår av tab. AN, där uppgifter 
lämnas för hela riket och för olika be
folkningsgrupper. 

Samtliga åldrar mellan 0—54 år upp
visar sålunda undertalighet för kvinnor
na, medan åldrarna över denna gräns 

har ett kvinnoöverskott, som ökar med 
stigande ålder. 

Kvinnoöverskottet är koncentrerat till 
s täder och tätorter. På den administra
tiva landsbygden och i än högre grad 
inom glesbebyggelsen föreligger ett un
derskott av kvinnor, som gör sig gäl
lande inom samtliga åldersklasser med 
undantag för å ldrarna över 70 å r på 
landsbygden. Studerar man talen för 
glesbebyggelsen inom olika åldirar, ser 
man, at t kvinnounderskottet ä r mest 
markant i å ldrarna 15—29 år, vilket 
huvudsakligen beror på den stora till
strömningen av kvinnor i dessa åldrar 
till tätorterna. Talen för tätbebyggel
sen visar följdriktigt bland den yngre 
befolkningen störst övertalighet för 
kvinnorna i nämnda åldersklasser och 
först i femårsklassen 55—59 år är 
kvinnoöverskottet större än i klassen 
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Tab. AO. Antal kvinnor per 1000 män inom större åldersgrupper, länsvis 
Number of women per 1000 men in larger age groups, by county 

20—24 år. Som synes är det inom tät
bebyggelsen endast de tre lägsta fem-
årsklasserna som ha r fler män än kvin
nor; talen skiljer sig här icke nämn
värt från glesbebyggelsens siffror. Ser 
man på talen för tätorter inom olika 
storleksklasser framgår det, att endast 
tä tor ter med mindre än 1 000 inv. h a r 
en övertalighet av män. I samtliga öv
riga storleksklasser råder kvinnoöver
skott, som växer med tätortens storlek. 

Proport ionen kvinnor per 1 000 m ä n 
för olika län framgår av tab. AO. Av 
talen för hela län fäster m a n sig vid 
det stora kvinnoöverskottet i Stock
holms stad; i övrigt har endast 5 län 
kvinnoöverskott . Den lägsta siffran fin
ner man i Norrbottens län. Inom tät
bebyggelsen råder kvinnoöverskott i 

samtliga län med undantag för Väst
manlands och Norrbottens län. Av talen 
för de tre redovisade åldersgrupperna 
framgår, att de arbetsföra å ldrarna 
inom glesbebyggelsen i samtliga län har 
ett stort kvinnounderskott . Av talen för 
den äldsta åldersgruppen fäster man sig 
vid att det i Stockholms stad går icke 
mindre än 1 717 kv innor i åldern 67 år 
och högre på 1 000 män. 

I tab. AP redovisas könsproportionen 
inom städer med minst 25 000 inv. An
märkningsvärt är att de största redovi
sade städerna, bortsett från Stockholm, 
uppvisar lägre kvinnoöverskott än det 
för alla städer med minst 25 000 inv. 
Den femte staden i storleksordning, 
Västerås, visar t. o. m. ett underskott 
av kvinnor. Störst ä r kvinnornas över-
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Tab. AP. Antal kvinnor per 1000 män inom större åldersgrupper i stader med minst 25000 in
vånare åren 1950 och 1960 
Number of women per 1000 men in larger age groups in towns with at least 25000 inhabitants 

tålighet i Lund och därefter följer Stock
holm, Borås, Uppsala och Kristianstad. 
Talen för de enskilda städerna påver
kas givetvis starkt av bl. a. industriens 
inriktning mot manlig eller kvinnlig 
arbetskraft, förekomst av större sjuk
hus med stor kvinnlig personal etc. 

Ytterligare regionala data om antalet 
kvinnor per 1 000 män återfinns för 
A-regionerna i den på sid. 67 intagna 
tabellen. Verkligt låga värden återfin
nes endast inom några regioner i Norr
land, då såsom förut nämnts en utjäm

ning av olikheter i befolkningssamman-
sättningen sker inom regionerna. 

Proport ionen mellan könen i olika 
kommuner belyses av tab. AQ, där kom
munerna länsvis fördelats i ett antal 
klasser efter antalet kvinnor per 1 000 
män. Därjämte har för varje län ut
räknats ett medianvärde genom att ta
len för kommunerna ordnats i stigande 
följd, varefter som medianvärde erhål
lits värdet för den mittersta kommunen 
i fördelningen, eller vid jämnt antal kom
muner den första av de två mittersta. 
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Tab. AQ. Kommunerna fördelade efter antal kvinnor per 1 0 0 0 män 
Communities distributed by number of women per 1000 men 

Som synes har det stora flertalet lands
kommuner kvinnounderskott; median
värdens för de olika länen varierar från 
881 kvinnor per 1 000 män i Jämtlands 
län till 951 i Stockholms län. Av stä
derna har däremot endast 23 ett under
skott av kvinnor. Av tabellen framgår 

vidare hur könsproportionen samman
hänger med kommunernas tätortsgrad. 
Medianvärdet stiger sålunda alltefter
som tätortsgraden ökar, men endast för 
kommuner med minst 90 °/o av befolk
ningen boende i tätorter visar median
värdet kvinnoöverskott. 



Diagram 6. Antal ogifta kvinnor per 1 0 0 0 ogifta män i olika åldrar inom gles- och tätbebyggelse 

Number of unmarried women per 1000 unmarried men in different ages within sparsely and densely populated areas 
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Tab. AR. Antal kvinnor per 1000 män inom olika åldersklasser, åren 1900—1960 
Number of women per 1000 men in different age groups 

Den stora inflyttningen till tä tor terna 
av kvinnor i giftasvuxen ålder kommer 
ännu mera markan t till synes om m a n 
beräknar antalet ogifta kvinnor per 
1 000 ogifta män inom skilda ålders
grupper. I nedanstående tablå redovi
sas några sådana värden för glesbebyg
gelse och tätbebyggelse. 

Antal ogifta kvinnor per 1 000 ogifta män 
1960 

Man observerar i tablån hur det förut 
omnämnda kvinnounderskottet i de pro
duktiva åldrarna inom glesbebyggelsen 
ger ett s tarkare utslag, när man endast 
jämför de ogifta av båda könen. Inom 
åldrarna 25—44 å r finns på glesbygden 
ungefär tre ogifta män på en ogift 
kvinna. Det totala överskottet av ogifta 
män inom glesbebyggelsen framgår av 
att medelantalet för samtliga å ldrar av 
ogifta kvinnor per 1 000 ogifta män ut
gör endast 728. 

De ovannämnda proport ionerna mel
lan ogifta kvinnor och män belyses även 
i diagram 6. 

I sammanhanget förtjänar nämnas, 
att bland förut gifta utgör för riket som 
helhet anta l kvinnor per 1 000 män ej 
mindre än 2 060. 

Förändringar i könsproportionen 1900 
—1960. Antalet kvinnor per 1 000 män 
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har som synes av tab. AR undergått sto
ra förändringar sedan sekelskiftet, då 
ifrågavarande tal antog ett så högt vär
de som 1049. Kvinnoöverskottet har 
sedan dess oavbrutet minskat och siff
ran 1 005 vid 1960 års folkräkning är 
det hittills lägsta värde som noterats i 
Sverige. Orsakerna till denna nedgång 
ä r främst att männens överdödlighet i 
förhållande till kvinnorna efter hand 
avtagit, varjämte återverkningarna från 
emigrationstiden med dess större ut
vandring av män än kvinnor numera är 
märkbara endast i de högre åldersklas
serna. 

Studerar man utvecklingen inom de 
olika åldersklasserna, finner man, att 
kvinnorna ännu vid 1930 års folkräk
ning var övertaliga i samtliga klasser 
över 25 år, medan kvinnoöverskottet 
1960 gör sig gällande först fr. o. m. fem
årsklassen 55—59 år. Även i de högsta 
åldersklasserna ha r i stort sett en suc
cessiv minskning skett under hela pe
rioden fram till 1950, men här har en 
förändring inträffat vid 1960 års folk
räkning, i det att samtliga klasser över 
65 å r på nytt visar stigande kvinnoöver
skott. 

Vid en jämförelse av utvecklingen 
inom glesbebyggelse resp. tätbebyggelse 
mellan 1950 och 1960 års folkräkningar 
finner man, att underskottet av kvin
nor på glesbygden ökat i icke oväsentlig 
grad. Man observerar därvid den stora 
nedgången i antalet kvinnor per 1 000 
män inom åldersklassen 20—24 år, vil
ken nedgång utgör icke mindre än 68 
enheter. Inom tätbebyggelsen har kvin
noöverskottet reducerats i praktiskt ta
get alla åldersklasser under 65 år. 

Av särskilt intresse är proportionen 
mellan könen bland de icke gifta i den 
egentliga giftermålsåldern. Vad de ogifta 
beträffar kan man för att belysa detta 
jämföra män i åldern 20—49 år med 
kvinnor i åldern 17—44 år. Begränsar 
man jämförelsen på detta sätt, vilket 
naturligtvis innebär något godtycke, er-
hålles det resultat som visas i nedan
stående tablå. 

Relationen ogifta män 20—49 år och ogifta 
kvinnor 17—44 år 

Fr. o. m. 1940 års folkräkning har så
lunda det tidigare kvinnoöverskottet 
bland de ogifta i ifrågavarande åldrar 
förbytts i ett kvinnounderskott, som 
fram till år 1950 betydligt skärpts. År 
1960 har däremot en omsvängning skett. 
Detta torde åtminstone delvis kunna 
förklaras med att de båda ettårsklasser
na 17—18 å r är stora men i tablån en
dast påverkar kvinnorna. Siffrorna för 
glesbebyggelse och tätbebyggelse ger ett 
nytt belägg för det stora underskottet 
av ogifta kvinnor på glesbygden jäm
fört med antalet ogifta män. 

Om man i stället beräknar proportio
nen mellan .samtliga icke gifta män och 
kvinnor, d. v. s. med änklingar, änkor 
och skilda inräknade, erhålles nedan
stående tal. 

Relationen samtliga icke gifta män 20—19 
år och kvinnor 17—14 år 

Befolkningens fördelning 
efter civilstånd 

Civilståndsfördelningen inom hela be
folkningen 1960. Uppgifter om befolk
ningens fördelning efter civilstånd i ab
soluta tal har publicerats i del I—IV. 
För kommuner, församlingar och tät-
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or ter ha r civilståndsredovisningen skett 
med uppdelning endast på kön men för 
större regionala enheter dessutom även 
i kombination med ålder. 

En översikt över hela befolkningens 
fördelning efter civilstånd 1960 läm
nas i såväl absoluta som relativa tal i 
nedanstående tablå. 

Befolkningens fördelning efter civilstånd 1960 

Omkring 48 % eller nära hälften av 
totalbefolkningen utgöres numera av 
gifta personer, medan barn under 15 å r 
och vuxna ogifta uppta r något mindre 
än en fjärdedel vardera. De förut gifta 
slutligen uppgår till knappt 8 °/o av be
folkningen. 

I tab. AS lämnas uppgifter för enbart 
vuxna (15 å r eller mera) om civilstånds
fördelningen inom olika befolknings
grupper. Den relativa civilståndsfördel
ningen påverkas nämligen starkt av den 
växlande andelen minderåriga, och då 
dessa ej kan tillhöra annat civilstånd 
än ogifta, kan man lämpligen utesluta 
dem vid jämförelsen. Med denna be
gränsning av befolkningen är nä rmare 
62 °/o av männen och något mer än 
60 %> av kvinnorna gifta. Skillnaden i 
dessa tal beror givetvis på att det totala 
antalet vuxna kvinnor är fler än män
nen. I själva verket utgör det absoluta 
antalet gifta (samboende och ej sam
boende) kvinnor ungefär 1 000 flera än 
antalet gifta män. 

Vid en jämförelse av civilståndsför
delningen enligt tab. AS för olika i ta
bellen redovisade befolkningsgrupper 
f ramkommer åtskilliga olikheter, som 
dock delvis h a r sin orsak i ski l lnader 
i ålderssammansättningen. Av de inom 
glesbebyggelsen bosatta vuxna männen 
exempelvis ä r ungefär 40 °/o ogifta, me
dan motsvarande tal för den manliga 
tätortsbefolkningen utgör knappt 29 %>. 
Ser man på de gifta männen uppt räder 

följdriktigt ungefär samma differens 
fast i motsatt riktning. För kvinnornas 
del ä r däremot olikheterna mellan gles-
och tätbebyggelse mycket obetydliga så
väl när det gäller ogifta som gifta kvin
nor. I tätorter med över 100 000 inv. är 
dock en betydligt mindre andel av kvin
norna gifta än såväl inom glesbebyggel
sen som inom hela tätbebyggelsen. Av 
talen för förut gifta observerar man sär
skilt, att 3,6 °/o av de vuxna kvinnorna 
i tätorter är skilda, en siffra som i de 
största tätorterna stiger till icke mindre 
än 6,1 %>. Denna höga siffra påverkas vä
sentligt av skilsmässofrekvensen i Stock
holms stad (jämför tab. AV på sid. 95), 
där 7,2 °/o av de vuxna kvinnorna är 
skilda. 

Av de gifta männen och kvinnorna 
utgöres en mindre del av sådana som 
icke är samboende. Av tablån nedan 
framgår, att denna grupp är talrikast 
inom tätorterna och huvudsakligen upp
träder i de yngre giftermålsåldrarna. 
Sistnämnda förhållande antyder, att or
saken delvis ä r att gemensam bostad ej 
kunnat anskaffas. Andra orsaker kan 
vara att makarna är hemskilda, ehuru 
skilsmässa ännu ej avkunnats eller att 
gifta utlänningar, som tillfälligt man
talsskrivs i Sverige, har sin familj kvar 
i hemlandet. 

Vid bearbetningen av icke samboen
de gifta personer ha r mantalslängdens 
redovisning helt måst följas. Som sam
boende har därvid betraktats alla gifta 
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Tab. AS. Civiståndsfördelning för befolkningen över 15 år inom gles- och tätbebyggelse m. m. 
Distribution of marital status for the population over 15 years of age within sparsely and densely populated areas etc. 
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personer av skilda kön, som efter man-
talsskrivningsförrättarnas juster ing av 
längderna upptagits i följd efter var
andra och som haft samma vigselar. I 
samband med bearbetningen av folk

räkningens blainkettmaterdal kommer 
klassificeringen på samboende och ej 
samboende att kontrolleras mot hus
hållstillhörigheten. 

Ej samboende gifta 1960 

Civitståndsfördelningen inom olika åld
rar 1960. Antalet ogifta, gifta och förut 
gifta inom en viss åldersgrupp kan jäm
föras med folkmängden i dess helhet, 
med hela den vuxna befolkningen (15 å r 
eller äldre) eller med befolkningen en
dast inom den speciella åldersgruppen. 

Förs tnämnda jämförelse med befolk
ningen i dess helhet har skett i tab. AT, 
där uppgifter lämnas om antalet perso
ner inom olika civilstånd och åldrar på 
10 000 av hela folkmängden. Av sär
skilt intresse i tabellen är talet för gifta 
kvinnor i å ldern 15—44 år, då nämnda 
tal kan sägas vara en mätare på äkten
skapsfrekvensens storlek. 

Den relativa civilståindsfördelningen 
för vartdera könet inom olika ålders
klasser i relation till hela folkmängden 
i resp. ålder framgår för hela riket av 
tab. AU samt för glesbebyggelse och tät
bebyggelse av tab. AV. Av talen för hela 
riket lägger m a n märke till h u r kvin
norna inom de yngre å ldrarna är gifta 
i betydligt större uts t räckning än män
nen i motsvarande åldrar. Av hela ål
dersgruppen 15—44 år ä r endast 50 °/o 
av männen gifta men hela 61 °/o av 

kvinnorna. I de äldre åldrarna fr. o. m. 
femårsklassen 45—49 å r är förhållan
det det motsatta. För hela gruppen 67 
å r och högre är skillnaden så markan t 
som 60 °/o gifta män men endast 33 °/o 
gifta kvinnor. Här inverkar givetvis 
männens överdödlighet i förhållande 
till kvinnorna, vilket också framgår av 
att änkorna inom gruppen 67 å r och 
äldre utgör icke mindre än 43 °/o av alla 
kvinnor i denna åldersgrupp, medan 
motsvarande tal för änklingarna endast 
uppgår till 25 °/o. 

De ovannämnda skillnaderna mellan 
könen är framför allt, såsom framgår 
av tab. AV, att finna på glesbygden, 
även om samma tendens återfinnes även 
i tätorterna. Man observerar särskilt 
överskottet av ogifta män i de yngre 
å ldrarna inom glesbebyggelsen; så var 
t. ex. inom åldersklassen 25—34 år en
dast 50 % av männen men 80 °/o av 
kvinnorna gifta. Det förut nämnda över
skottet av ogifta kvinnor inom äldre 
å ldrar är som synes nästan helt kon
centrerat till tätbebyggelsen. 

Civilstdndsfördelningen i lån och stör
re städer. I tab. AX lämnas uppgifter om 
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Tab. AT. Folkmängdens fördelning efter kön, ålder och civilstånd på 10000 invånare 
Distribution of the population by sex, age and marital status per 10000 inhabitants 

den relativa civilståndsfördelningen för 
vartdera könet länsvis med särskiljan
de av tätbebyggelsen inom varje län. 
Jämförelsen har liksom i flertalet andra 
tabeller begränsats till den vuxna be
folkningen (över 15 år). Talen växlar 
som synes relativt kraftigt mellan de 
olika länen och särskilt är detta för
hållandet för de jämförelsevis små grup
perna änklingar, änkor och skilda. De 
olikheter som framkommer i tabellen 
såväl mellan skilda län som mellan tät
bebyggelsen och hela län får ses mot 
bakgrund av att civilståndsfördelningen 
bl. a. står i nära beroende av åldersför

delningen, vilken som tidigare framgått 
är avsevärt olika inom skilda län och 
inom glesbebyggelse och tätbebyggelse. 
Vid studium av tabellen bör därför jäm
förelse ske bl. a. med tab. AL. 

Av tabellens tal lägger man bl. a. 
märke till de låga värdena för gifta i 
Stockholms stad, vilka värden betydligt 
underskrider medeltalen för tätbebyg
gelsen men även är lägre än motsva
rande tal för tätbebyggelsen inom nå
got län. I synnerhet för kvinnornas del 
avviker värdet i Stockholm markant 
från riksmedeltalet. Bland övriga civil
stånd framträder stora olikheter främst 
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Tab. AU. Relativ civilståndsfördelning inom olika åldersklasser över 15 år 
Relative distribution of marital status in different age groups over 15 years of age 

lör skilda med de högsta värdena i 
Stockholm, 5,4 °/o för män och 7,2 °/o 
för kvinnor. 

Motsvarande relativfördelning efter 
civilstånd lämnas för städer med minst 
25 000 inv. i tab. AY. Även städerna fö
reter sinsemellan stora variationer, i 
synnerhet vad kvinnorna beträffar. Stä
dernas olikartade näringsstruktur är 
här liksom i fråga om könsfördelningen 
delvis orsak till olikheterna. 

Jämförelse av ciuitståndsfördelningen 
1900—1960. Förändringarna i hela be
folkningens civilståndsfördelning sedan 
föregående folkräkning framgår av ne
danstående tablå. Som synes har samt
liga grupper utom barn och änklingar 
ökat i antal gentemot 1950. 

Föränd r ing i civilståndsfördelningen 1950 
—1960 

I tab. Al redovisas den relativa civil-
ståndsfördehiingen vid vissa folkräk
ningar fr. o. m. 1900 med uteslutning 
av barn under 15 år. Med undantag för 
år 1910 har andelen vuxna ogifta oav-
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Tab. AV. Relativ civilståndsfördelning inom olika åldersklasser över 15 år för gles- och tätbebyggelse 
Relative distribution of marital status in different age groups over 15 within sparsely and densely populated areas 

brutet minskat från 42 %> år 1900 till 
endast 29<Vo vid 1960 års folkräkning. 
Andelen gifta har i stället ökat i unge
fär motsvarande grad. Dessa föränd
ringar gäller för båda könen men är 
proportionsvis något starkare för kvin
norna. Änklingar och änkor visar un
der hela perioden nedåtgående tal med 
undantag för att andelen änkor något 
stigit vid de båda sista folkräkningarna. 
Andelen skilda har under hela tidspe
rioden stigit från endast 0,2 %> vid pe
riodens början till 2,7 «/o år 1960. 

Förändringar i de absoluta talen inom 
skilda åldersgrupper belyses i nedanstå
ende tablå, som visar den procentuella 
ökningen eller minskningen mellan de 
båda senaste folkräkningarna. 
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Tab. AX. Relativ civilståndsfördelning för män och kvinnor över 15 år, länsvis 
Relative distribution of marital status for men and women over 15 years of age, by county 
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Tab. AY. Relativ civilståndsfördelning för män och kvinnor över 15 år i städer med minst 25000 
invånare 
Relative distribution of marital status for men and women over 15 years of age, in towns with at least 
25000 inhabitants 

De mycket kraftiga förändringarna 
sedan 1950 inom vissa åldersklasser or
sakas givetvis till stor del av årskullar
nas varierande storlek. I synnerhet 
märkes nedgången i antalet vuxna ogif
ta kvinnor i å ldrarna 25—54 år, som 
torde bero såväl på nedgång i motsva

rande födelsekullar som på ökad gifter
målsfrekvens. 

För at t närmare belysa förändringen 
med hänsynstagande till variationer i 
årskullarnas storlek kan den relativa 
civilstånds-fördelningen enligt tab. AU 
jämföras med motsvarande tal för år 
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Tab. AZ. Civilståndsfördelning på 1 0 0 0 0 av befolkningen över 15 år, åren 1900—1960 
Distribution of marital status per 10000 inhabitants over 15 years of age 

1950. De därvid f ramkomna differen
serna redovisas för vuxna ogifta och 
gifta i nedanstående tablå. 

Jämförelse av den relativa andelen vuxna 
ogifta och gifta 1950—196»; ökning eller 
minskning i antal procentenheter. 

Som synes har andelen ogifta såväl 
män som kvinnor gått ned under tio

årsperioden inom flertalet åldersgrup
per. Den relativa andelen gifta ha r där
emot ökats i praktiskt taget samtliga 
åldersklasser utom den lägsta. 

I tab. AÅ har antalet ogifta, gifta och 
förut gifta inom vissa åldersgrupper 
ställts i relation till hela den vuxna be
folkningen (över 15 år) . Liksom i den 
tidigare jämförelsen i tab. AZ framträ
der här i första hand nedgången i an
delen ogifta och motsvarande ökning 
av andelen gifta. Studerar man talen 
för de olika åldersklasserna, ser man 
emellertid, att nedgången beträffande 
de ogifta i stort sett endast be rö r åld
ra rna under 45 år, medan däremot ta
len i regel stigit för åldrarna därutöver 
och i särskilt hög grad för män över 
65 år. Siffrorna för 1960 avviker gan
ska markan t från 1950, i synnerhet vad 
kvinnorna beträffar. En ökning av an
delen ogifta i den lägsta redovisade ål
dersklassen bryter sålunda den tidigare 
utvecklingen. Orsaken härtill är, att 
femårskla&sen 15—19 år är mycket stor 
vid 1960 års folkräkning. Genom att 
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Tab. AÅ. Befolkningen över 15 år på 10000 personer efter kön, ålder och civilstånd, åren 
1 9 0 0 - 1 9 6 0 
Population over 15 years of age per 10000 by sex, age and marital status 
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Tab. AÄ. Relativa antalet män i åldern 20—49 år resp. kvinnor i åldern 15—44 år, åren 1900— 
1960 
Relative number of men from 20—49 and women from 15—44 years of age resp. 

huvudparten av denna åldersklass be
står av ogifta, kommer de ovannämnda 
talen i tab. AÅ att stiga. De jämfört 
med 1950 mindre åldersklasserna i de 
yngre arbetsföra åldrarna har samti
digt påverkat tabellens tal i dessa åld
rar i nedåtgående riktning. Beträffan
de talen för de gifta visar dessa med 
vissa avbrott en ökning för såväl män 
soon kvinnor i samtliga åldrar. Även för 
denna grupp avviker 1960 års siffror 
inom de yngre åldrarna gentemot den 
tidigare utvecklingen av samma orsa
ker som nämnts i fråga om de ogifta. 

Av särskilt intresse är andelen gifta 
kvinnor i åldern 15—44 år. Om man 
jämför dessa med hela folkmängden av 
båda könen, kan man betrakta det er
hållna talet som en mätare på äkten-
skapsfrevensens storlek; jämförbarheten 
mellan olika folkräkningar är dock be
roende av att hela antalet kvinnor i 
denna åldersgrupp utgjort en något så 
när konstant andel av totalfolkmäng-
den. Då åldern vidare praktiskt taget 
sammanfaller med kvinnans fruktsam-
hetsperiod, lämnar ifrågavarande -tal 

också vägledning beträffande det antal 
födelser, man under förutsättning av en 
viss äktenskaplig fruktsamhet kan vän
ta hos befolkningen. 

För att belysa dessa förhållanden läm
nas i tab. AÄ uppgifter för ett antal folk
räkningar om proportionen för såväl gif
ta som samtliga kvinnor i ålder 15—44 
år. Vidare har som jämförelse medtagits 
motsvarande tal för män i åldern 20— 
49 år. 

Talen för de gifta kvinnorna liksom 
för de gifta männen i relation till hela 
folkmängden har som synes oavbrutet 
ökat under hela perioden t. o. m. 1950. 
Vid 1960 års folkräkning erhålles där
emot lägre tal för både män och kvin
nor. Det är dock uppenbart, att detta 
beror på att andelen samtliga män resp. 
kvinnor i dessa åldrar har gått ned vä
sentligt sedan 1950. De lägre talen för 
gifta kan därför ej tas som uttryck för 
minskad giftermålsfrekvens. De båda 
kolumnerna för gifta män i åldern 20—• 
49 år och gifta kvinnor i åldern 15—44 
år i relation till samtliga män resp. 
kvinnor i samma åldrar visar hur den 
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höjda giftermålsfrekvensen under de 
senaste årtiondena medfört en kraftig 
stegring av ifrågavarande relationstal 
fr. o. m. 1940 års folkräkning. Härifrån 
avviker dock talet för gifta kvinnor en
ligt 1960 års folkräkning, som utvisar 
en nedgång från 62,3 %> år 1950 till 
61,1 °/o vid senaste folkräkningen. Or
saken härtill synes emellertid vara, att 
den på grundval av födelsekullarna 
1941—1945 stora femårsklassen 15—19 
år sänker värdet betydligt, då ju fler

talet kvinnor i denna ålder är ogifta. 
Om man utesluter denna femårsklass 
och räknar ut motsvarande tal för åld
rarna 20—44 år, erhålles för år 1950 
siffran 71,6 °/o och för år 1960 siffran 
75,1 °/o, alltså en ökning även under 
sista tioårsperioden. Beträffande män
nen kan man också se, att motsvaran
de relativtal fortsatt att öka vid 1960 
års folkräkning, då tabellen för män
nens del icke påverkas av 1940-talets 
ökade födelsekullar. 

UTRIKES FÖDDA PERSONER OCH UTLÄNNINGAR 

Inledning 

Folkräkningen 1960 avser liksom folk
räkningen 1950 hela den befolkning som 
mantalsskrives i Sverige. Mantalsskriv
ningen sker helt oberoende av vederbö
rande personers medborgarskap, varav 
följer att i den redovisade folkmängden 
ingår utlänningar som är bosatta och 
mantalsskrivna i Sverige. Däremot in
går icke utlänningar som tillfälligt vis
tas här i landet utan att bli mantals
skrivna, såsom tillfälliga arbetstagare, 
turister m. fl. Icke heller ingår svenska 
medborgare som på grund av varaktig 
bosättning utomlands icke är mantals
skrivna i Sverige. Folkräkningen 1960 
avser sålunda den rättsliga folkmäng
den och icke den faktiska, vilket ofta 
är fallet i andra länder. 

Utrikes födda personer och utlän
ningar har vid 1960 års folkräkning, 
liksom vid närmast förgående folkräk
ningar, bearbetats separat för att möj
liggöra jämförelser med befolkningen 
som helhet. Klassificeringen efter fö
delseland och nationalitet bygger där
vid helt på uppgifter i mantalsläng
derna, av vilka en särskild upplaga 
framställts iför folkräkningen (> folkräk
ningslängden»). I de hos länsbyråerna 

för folkbokföringen förda tryckande re
gistren, med vilka folkräkningslängder
na framställts, anges utländsk nationa
litet och utrikes födelseort i enlighet 
med kyrkoböckerna, dock endast med 
en förkortning av den främmande sta
tens namn. Den närmare bestämning 
som kyrkoböckerna kan innehålla om 
t. ex. födelseorten i det främmande lan
det, framgår sålunda ej av folkräknings-
längderna. Det har därför ej varit möj
ligt att centralt kontrollera, att födelse
orten hänförts till rätt land. 

Besittningar, kolonier, mandatområ
den o. d. hänförs i fråga om födelse
land itilil moderlandet. Om en person är 
medborgare i två eller flera stater, är 
blott en av dessa registrerad. I princip 
anges som medborgarskap endast nu 
självständiga stater, medan födelselan
dets benämning hänför sig till tidpunk
ten för födelsen. De omfattande poli-
tisk-geografiska förändringarna under 
senare tid har emellertid icke i folk
bokföringen kunnat iakttagas i full ut
sträckning, varför uppgifterna om så
väl födelseort som nationalitet i vissa 
fall är något osäkra. 

Uppgifter om utrikes födda personer 
och utlänningar har publicerats i del 
IV, tab. 23—27. 
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Tab. AÖ. Utrikes födda personer efter födelseland 
Persons born abroad by country of birth 

Utrikes födda personer 

Antal utrikes födda personer. Som 
framgår av tab. AÖ utgjorde antalet ut
rikes födda enligt 1960 års folkräkning 
299 879 personer, vilket innebär 4 °/o 
av hela folkmängden. Den övervägande 
delen av dessa personer var födda i 
Europa. Fö r icke mindre än 58 °/o av 
samtliga utr ikes födda var födelseorten 
belägen i de nordiska länderna, varav 
i Finland ungefär 34 °/o. 

I jämförelse med vid 1950 års folk
räkning redovisade siffror har antalet 
utrikes födda personer stigit med icke 
mindre än 52 °/o. En stor del av denna 
ökning kommer på Finland, men även 
övriga nordiska länder ha r bidragit be
tydligt till densamma. I övrigt kan näm
nas, att i Ungern födda personer ökat 
från omkr ing 2 000 år 1950 till 8 500 
år 1960. 

Av tab. AÖ framgår även, att 48,4 %> 
av de utlandsfödda hade svenskt med
borgarskap. Av återstoden utgjordes 
1,1 °/o av statslösa och resten således av 
utländska medborgare. Av siffrorna för 
de enskilda länderna framgår bl. a., att 
personer födda i Sovjetunionen inklusi
ve förutvarande baltiska staterna — 
materialet tillåter icke någon särredo-
visning för de sistnämnda — i s tor ut
sträckning erhållit svenskt medborgar
skap, vilket beror på att många av des
sa personer vistats i Sverige en längre 
tid. Fö r t. ex. personer födda i Ungern 
var däremot endast en liten andel (16 %>) 
svenska medborgare. Statslösa ha r i jäm
förelse med 1950 års siffror, då de ut
gjorde 7 °/o av de utlandsfödda, gått ned 
till endast något m e r än en procent och 
är koncentrerade till e t t fåtal stater. 

Fördelning efter kön, ålder och civil-

1 Inklusive förutvarande Estland, Lettland och Litauen. — 2 Inklusive okänt födelseland. 



101 

Tab. BA. Relativ fördelning av utrikes födda personer och utlänningar efter kön, ålder och civilstånd samt 
antal kvinnor per 1 0 0 0 män 
Relative distribution of persons born abroad and aliens by sex, age and marital status and number of women 
per 1000 men 

stånd. Ett stort kvinnoöverskott förelig
ger bland de utrikes födda, vilket även 
framgår av tab. AÖ. Gentemot talet 
1 005 för hela befolkningen går icke 
mindre än 1 224 kvinnor på 1 000 män 
bland de utrikes födda personerna. Sär
skilt stort är kvinnoöverskottet beträf
fande i Norge, Tyskland, Storbritannien 
och Finland födda personer. 

Fördelningen efter ålder inom några 
större åldersgrupper i kombination med 
civilstånd framgår av tab. BA. Antalet 
barn bland de utrikes födda personerna 
utgör endast 9 °/o, medan motsvarande 
tal för hela rikets befolkning uppgår 
till 22 %>. En stark koncentration av de 
utlandsfödda föreligger i stället fill åld
ra rna 15—44 år, där ungefär 63 %> åter
finnes mot endast 40 °/o inom hela be
folkningen. Äldre åldersklasser visar 
lägre tal för utlandsfödda än för rikets 
hela befolkning. Även civilståndsfördel
ningen företer avvikelser gentemot riks
medeltalen, dock icke i lika hög grad. 

Utlänningar 
Antal utlänningar. Antalet utlänning

ar uppgick enligt 1960 års folkräkning 

till 190 621 personer eller 2,5 %> av ri
kets folkmängd, således en betydligt 
lägre siffra än antalet utomlands föd
da. En icke oväsentlig del av de sist
nämnda ha r som framgått av det före
gående erhållit svenskt medborgarskap. 
Bland ut länningarna ingår dock även 
c:a 36 000 personer, som fötts i Sverige; 
huvudsakligen utgöres dessa av inom 
landet födda barn till utländska för
äldrar. I en del fall k a n det dock röra 
sig om svenskar som tidigare varit bo-
salta utomlands och förvärvat utländskt 
medborgarskap. 

Såsom framgår av tab. BB utgjorde 
medboTgare i de nordiska länderna 
66 %> av alla ut länningar i Sverige med 
medborgare i Finland som den största 
gruppen. I jämförelse med 1950 har 
antalet ut ländska medborgare ökat med 
54 % och även i detta hänseende intar 
Finland första platsen. De finska med
borgarna i Sverige ha r sålunda nästan 
tredubblats på de sista tio åren. Av de 
övriga stora grupperna visar danskar 
och tyskar en ungefärlig fördubbling 
under samma tid. Medborgare i Sovjet-
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Tab. BB. Utlänningar efter medborgarskap åren 1945—1960 
Aliens by citizenship 

unionen med de förutvarande baltiska 
staterna uppgår däremot nu till mindre 
än 6 000 personer mot c:a 20 000 år 
1950, vilket visar att en stor del av 
dessa sistnämnda erhållit svenskt med
borgarskap. 

Fördelning efter kön, ålder och civil
stånd. Fördelningen efter kön är be
träffande utlänningar betydligt jäm
nare än i fråga om utlandsfödda. För 
samtliga utlänningar erhålles sålunda 
siffran 958 kvinnor per 1 000 män, me
dan motsvarande tail för utrikes födda 
som nämnts utgör 1 224. Proportionen 
mellan könen växlar dock betydligt be
träffande olika nationaliteter. För fin
ska och tyska medborgare föreligger 
sålunda ett betydande kvinnoöverskott, 

medan flertalet övriga redovisade län
der företer ett betydande underskott av 
kvinnor. Av tab. BC framgår, att köns
proportionen även varierar betydligt i 
olika åldrar. I första hand observeras 
ett betydande kvinnoöverskott i åldern 
15—24 år. 

Utlänningarnas ålders- och civilstånds-
fördelning avviker ganska markant i 
förhållande till hela befolkningen. För 
att underlätta jämförelsen har i tablån 
nedan sammanställts talen för de båda 
grupperna. Hur fördelningarna varie
rar med medborgarskapet framgår av 
tab. BC. Bl. a. framgår det att mer än 
en fjärdedel av alla utlänningar med 
medborgarskap i USA uppnått en ålder 
av 65 år. Dessa torde huvudsakligen ut-

1 Inklusive förutvarande Estland, Lettland och Litauen. — " Inklusive okänt medbor
garskap. 
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Tab. BC. Relativ fördelning av utlänningar efter medborgarskap, kön, ålder och civilstånd samt antal kvinnor 
per 1 0 0 0 män 
Relative distribution of aliens by citizenship, sex, age and marital status, and number of women per 1000 men 

Inklusive förutvarande Estland, Lettland och Litauen. 
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Diagram 7. Ålders- och civilståndsfördelning för utrikes 

födda personer och utlänningar 
Distribution of age and marital status for persons born abroad and aliens 



105 

Tab. BD. Utlänningarnas relativa fördelning efter län 
Relative distribution of aliens by county 

göras av tidigare utvandrade svenskar, 
som åter bosatt sig i Sverige men bibe
hållit sitt amerikanska medborgarskap. 
I absoluta tal utgör denna grupp dock 
endast c:a 600. 

Relativ ålders- och ci
vilståndsfördelning 

De största olikheterna i åldersfördel
ningen föreligger i å ldrarna över 45 år, 
där ut länningarna är betydligt under-
representerade i förhållande till hela 
befolkningen. Däremot ä r det relativa 
antalet barn betydligt högre bland ut
länningarna. Bland de yngre arbetsföra 
åldrarna föreligger höga tal för utlän
ningarna i den redovisade tioårsklassen 
25—34 år. 

Åldersfördelningen för såväl utlän
ningar som utrikes födda personer har 
även åskådliggjorts i ålderspyramider, 
diagram 7. Av dessa pyramider får man 
en bild av de stora olikheter i ålders
sammansättningen som föreligger dels 
gentemot totalbefolkningen och dels 
mellan ut länningar och utrikes födda 
personer sinsemellan. 

Av civilståndsfördelningen i tablån 
framgår, att ut länningarna i betydligt 
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större utsträckning är ogifta än befolk
ningen som helhet. Delvis sammanhäng
er detta med de förut nämnda olikhe
terna i åldersfördelningen. Civilstånds
fördelningens variationer efter olika 
medborgarskap framgår av tab. BC. 

I tab. BD visas hur utlänningarna för
delar sig på de olika länen samt hur 
stor andel de utgör av länens folk
mängd. I Stockholms stad och län finns 
närmare 30 °/o av alla utlänningar, me
dan återstoden huvudsakligen koncen
trerar sig till län med storstäder. Av 
samtliga utlänningar återfinnes 62 °/o i 

städerna. Ser man på fördelningen mel
lan tät- och glesbebyggelse, finner man, 
att 86 °/o av utlänningarna är bosatta i 
tätorter; av hela tätortsbefolkningen ut
gör de dock endast 3 °/o. Förutom de tre 
största städerna har särskilt Västerås 
och Borås ett stort antal utlänningar. 
Relativt sett i förhållande till länens 
hela folkmängd är utlänningarna talri
kast representerade i Stockholms län 
och Västmanlands län, där de utgör 5,3 
resp. 6,6 %> av befolkningen, medan me
deltalet för riket uppgår till 2,5 '/o. 
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108 Diagram 8. Ålders- och civilståndsfördelning i hela riket 1930, 
Distribution of age and marital status for the whole country 



1940, 1950 och 1960 samt inom gles- och tätbebyggelse 1960 109 
and within sparsely and densely populated areas 
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Diagram 9. Ålders- och civilståndsfördelning inom landsbygd, städer, 
Distribution of age and marital status within rural areas, towns, 

Varje tecken motsvarar 2 promille av folkmängden i resp. område O = ogifta, + = förut gifta 
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gles- och tätbebyggelse m. m. samt i städer med minst 75000 inv. 
sparsely and densely populated areas etc, and in towns with at least 75000 inhabitants 
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