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De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges 

officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter lämnas för femårsperioderna 1851-1855 och 1856-1860 samt 

därefter för tioårsperioder till och med 1891-1900. 

För den därefter följande tioårsperioden 1901-1910 finns motsvarande uppgifter i publikationen Befolkningsrörelsen, 

översikt för åren 1901-1910. För de tre årtiondena mellan 1881 och 1910 är uppgifterna om födda och döda utökade med 

uppgifter om utrikes flyttning.  

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommunuppgifter än för städerna. De publicerades i 

Befolkningsrörelsen och avsåg födda, döda och flyttningar. Från och med 1958 publiceras uppgifter för alla kommuner och 

även dessa uppgifter avser födda, döda och flyttningar och återfinns för åren 1958-1961 i Folkmängden inom 

administrativa områden. För åren 1962-1966 finns motsvarande uppgifter i serien Statistiska meddelanden (SM), nämligen 

i B 1963:6, B 1964:9, B 1965:5, och i Be 1967:7. För församlingar, kommunblock och A-regioner finns uppgifter endast 

för 1966 och dessa redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommunblock och A-regioner i Be 1967:12. Från och 

med 1967 till och med 1972 har uppgifterna sammanförts i Befolkningsförändringar del 1. Dessa uppgifter baseras på de 

summariska folkmängdsredogörelserna. Från och med 1973 grundas uppgifterna i Befolkningsförändringar del 1 på 

aviseringar till Registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB. Mellan 1991 och 1996 publiceras uppgifterna i 

Befolkningsstatistik del 1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. 

 

Från och med 2002 publiceras befolkningsstatistiken på www.scb.se  

http://www.scb.se/


SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

Befolknings 
förändringar 

1968 
Del 1. Församlingar, kommuner, kommunblock 

och A-regioner 

SCB STATISTISKA CENTRALBYRÅN • STOCKHOLM 



Population Changes 
1968 
Part 1. Parishes, communes etc. 

OFFICIAL STATISTICS 
OF SWEDEN 

Published by 
the National Central Bureau 
of Statistics, 
S-102 50 Stockholm 27 

Printed in Sweden 
Civiltryck 
Stockholm 1969 

Form för hänvisning. Befolkningsförändringar 1968 (SOS). D e l l . Församlingar, 
kommuner, kommunblof k och A -regioner. Statistiska centralbyrån. Stockholm 
1969. 

Uppgifter för kommunerna har publicerats fr o m 1958 och återfinns för åren 
1958-1961 i publikationen Folkmängden inom administrativa områden (SOS). 
För åren 1962-1966 publicerades motsvarande uppgifter i serien Statistiska 
meddelanden (SM), nämligen för 1962 i SM B 1963:16 för 1963 i SM B 1964:9, 
för 1964 i SM B 1965:5, för 1965 i SM Be 1966:5 och för 1966 i SM Be 1967:7. 
För församlingar, kommunblock och kommunblocksanpassade A-regioner fanns 
uppgifter endast för 1966 och dessa återfinns för församlingarna i SM Be 1967:7 
samt för kommunblockocfi A-regioner i SM Be 1967:12. Fr o m 1967 har upp
gifterna sammanförts i Befolkningsförändringar (SOS). Del 1. 

Suggested citation. Population changes 1968 (SOS). P a r t i . Parishes, communes 
etc. National Central Bureau of Statistics. Stockholm 1969. 

Reports on population changes related to communes hâve previously been publi
shed for the years 1958-1961 within the publication Population in administrative 
districts belonging to the Officiai Statistics of Sweden series (SOS). Data for 
1962-1966 are published in the Statistical Reports series (SM B 1963:16,SM B 
1964-.9, SM B 1965-.5, SM Be 1966:5, SM Be 1967:7 respectively). An report 
on population changes by parishes was given in SM Be 1967:7, and by co-opera-
ting communes in SM Be 1967:12. Data from 1967 are published in Population 
changes (SOS). Part 1. 
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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed första delen av sin berättelse om be
folkningsförändringar under 1968. Den behandlar födelser, dödsfall och flytt
ningar med fördelning efter församlingar, kommuner, kommunblock och A-
regioner. 

Närmast föregående års uppgifter återfinns i Befolkningsförändringar 1967 (SOS). 

Del 1. 

För tabellarbetet har t f assistent Maj vi Dackheim svarat. 

Stockholm den 14 mars 1969 

INGVAR OHLSSON 

Folke Lublin 
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Summary 

In this report estimâtes of the number of live births, deaths and migrants in 
1968 are given for each parish, commune, co-operating commune and re
gion of co-operating communes. 

The co-operating communes are administrative districts. As a rule thèse d i 
stricts are larger than a single commune, and they are designed for co-ope-
rative purposes, ultimately resulting in a merging of the communes belong-
ing to one and the same of thèse larger districts. 

The regions of co-operating communes are still larger districts, primarily de
signed for statistical purposes. Each one consists of a number of densely popu-
lated areas and the rural districts purtaining to thèse areas. 

Swedish-English Vocabulary 

döda deaths 
emigranter emigrants 
folkökning increase of population 
födelseöverskott excess of births 
församling parish 
hela riket the whole country 

immigranter immigrants 
inflyttningsöverskott excess of in-migrants 
inrikes internai 
kommun commune 
kommunblock co-operating commune 
kommunblocksanpassade region of co-operating 

A-regioner communes 
kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) district of parish register 
köping (kp) borough 
landskommun (lk) rural commune 
levande födda live births 
län county 
med mera ( m m) etc. 
stad (st) town 
övriga förändringar other changes 
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Inledning 

Introduction 

I två publikationer, Folkmängd 31.12.1968, del 1-2, finns uppgifter om folk
mängden i olika slag av områden 31.12.1968 enligt indelningen 1.1.1969. 
Uppgifterna i dessa publikationer har sammanställts med ledning av de sum
mariska folkmängdsredogörelser som pastorsämbetena varje år insänder i janua
ri. Eftersom jämförelsetal för 31.12.1967 enligt indelningen 1.1.1968 med
delades för vart och ett av de olika områdena, kan dessas hela folkökning un
der år 1968 uträknas. 

Föreliggande publikation som utgör första delen av publikationen Befolknings
förändringar 1968, grundar sig på de summariska folkmängdsredogörelserna och 
innehåller för olika slag av områden uppgifter om de viktigaste av de faktorer 
som inverkar på folkökningen, nämligen levande födda, döda, inrikes inflytt
ningsöverskott, immigranter och emigranter. Övriga faktorer är indelningsänd
ringar, överföringar till och från obefintligregister samt justering av tidigare 
lämnade uppgifter. 

I tabell 1 redovisas folkmängdens ändringsfaktorer för varje kommun och för
samling enligt den 1968 gällande indelningen, varvid både kommunerna och 
församlingarna redovisas i alfabetisk ordning. För varje kommun och försam
ling har utsatts den av SCB använda koden samt för varje kommun även om 
den är landskommun (lk), köping (kp) eller stad (st). Eftersom koden följer en 
geografisk ordning medan namnen som nämnts ordnats alfabetiskt, kommer 
kodnumren inte i ordningsföljd. 

I tabell 2 lämnas motsvarande uppgifter föi varje A-region och kommunblock. 
Även här har SCBs koder utsatts. Dessa områdens omfattning framgår av bila
ga 2 till Folkmängd 31.12.1968, del 2. 

Uppgifter länsvis lämnas i tabell 3 i form av absoluta tal och i tabell 4 räkna
de på 1 000 av medelfolkmängden. Där medtas även i tabell 1 och 2 ej redo
visade förändringar samt hela folkökningen. I tabell 5 lämnas en översikt av 
folkmängdförändringamas resultat länsvis för de senaste tre åren. 

Fr o m 1967 sammanförs i publikationen Befolkningsförändringar (SOS), varav 
föreliggande publikation är del 1, alla årliga uppgifter om födelser, dödsfall, 
civilståndsändringar, flyttningar och nationalitetsförändringar. I de följande 
delarna meddelas uppgifter om flyttningar mellan kommunblock samt utförli
gare uppgifter om befolkningsförändringar för A-regioner, tätortsregioner, stör
re kommuner, län och hela riket. 



7 Tabell 1. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 1968 
Vital statistics by commune and parish 
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Tabell 2. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR I A-REGIONER OCH KOMMUNBLOCK 1968 
Vital statistics by region of co-operating communes and by co-operating commune 
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Tabell 3. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR LÄNSVIS 1968 
Vital statistics by county 

1) Att talet för hela riket icke är ±0 beror på bristande överensstämmelse mellan de olika pastorsämbetenas redo
visning. 
2) Indelningsändringar 1.1.1969 (län som berörs därav har utmärkts genom tecknet+), överföringar från och till 
obefintligregister samt justering av tidigare redovisade uppgifter. 
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Tabell 4. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR PÅ 1000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN LÄNSVIS 1968 
Vital events per 1000 of mean population by county 

l-2)se noter till tabell 3. 
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Tabell 5. ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR LÄNSVIS 1966 - 1968 
Summary of vital statistics by county 

Utkom från trycket den 9 maj 1969 

1) Inrikes inflyttningsöverskott, immigrationsöverskott, indelningsändringar 1.1. följande år (län som berörs därav har 
utmärkts genom tecknet +), överföringar från och till obefintligregister (tidigare kallat bok över obefintliga) samt 
justering av tidigare redovisade uppgifter. 
2) 1.1. redovisningsåret -1 .1 . följande år. 
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