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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/
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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed första delen av Befolkningsföränd
ringar 1972. Den behandlar födelser, dödsfall och flyttningar med fördelning 
efter församlingar, kommuner, kommunblock och A-regioner. I tre nya tabel
ler presenteras motsvarande data för de tre storstadsområdena. 

Publikationen har framställts vid SCBs produktionsfilial i Örebro. För tabellar
betet har kontorsskrivare Anna-Greth Fransson svarat. Ledningen av arbetet med 
denna statistik och redigeringen av publikationen har omhänderhafts av byrå
direktör Åke Nilsson. 

Stockholm i februari 1973 

INGVAR OHLSSON 

Rune Tryggveson 
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Summary 

In this report estimates of the number of live births, deaths and migrants in 
1972 are given for each parish, commune, co-operating commune and region 
of co-operating communes. 

The co-operating communes are administrative districts. As a rule these 
districts are larger than a single commune, and they are designed for co-opera
tive purposes, ultimately resulting in a merging of the communes belonging 
to one and the same of these 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 po
pulated areas and the rural districts purtaining to these areas. 

The oldest available data on births and deaths in parishes and communes are 
to be found in the series Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolknings
statistik (Contributions to the Official Statistics of Sweden, A) Population Sta
tistics. The data refer to the five-year periods 1851-1855 and 1856-1860 and 
the ten-year periods 1861-1870, 1871-1880, 1881-1890 and 1891-1900. Data 
for the ten-year period 1901-1910 are published in Vital Statistics (SOS), Sum
mary for the decade 1901-1910. Data on external migration have been pub
lished since 1881. Yearly data on births and deaths in towns were published 
1851-1910 in the first mentioned series. External and internal migration data 
for towns are available from 1891 and 1901 respectively. 

During the period 1911-1957 data about births, deaths and migration were only 
published for towns. These figures are to be found in Vital Statistics (SOS). 
Since 1958 data are available for the communes. From 1958 to 1961 they 
were published in Population in Administrative Districts December 31 1958-
1961 and from 1962 to 1966 in the Statistical Reports Series. A report on po
pulation changes by parishes was given in SM Be 1967:7 and by co-operating 
communes in SM Be 1967:12. Since 1967 data are published in Population 
Changes (SOS), Part 1. 

Swedish-English Vocabulary 

A-region region of co-operating 
communes 

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 internal 
kommun commune 
kommunblock co-operating commune 
kyrkobokföringsdistrikt 

(kbfd) district of parish register 
levande födda live births 
län county 
med mera (m m) etc. 
övriga förändringar other changes 
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Inledning 
Introduction 

1 Summarisk folkmängdsredogörelse 

I två publikationer, Folkmängd 31 dec 1972, del 1 och del 2, finns uppgifter 
om folkmängden i olika slag av områden 1972-12-31 enligt indelningen 
1973-01-01. Uppgifterna i dessa publikationer har sammanställts med ledning 
av de summariska folkmängsredogörelser som pastorsämbetena varje år in
sänder i januari. Eftersom jämförelsetal för 1971-12-31 enligt indelningen 
1972-01-01 meddelades för vart och ett av de olika områdena, kan hela folk
ökningen under år 1972 uträknas. 

Denna publikation, som utgör första delen av publikationen Befolkningsföränd
ringar 1972, grundar sig också på de summariska folkmängdsredogörelserna och 
innehåller för olika slag av områden uppgifter om de viktigaste faktorer som 
påverkar folkökningen, nämligen levande födda, döda, inrikes inflyttnings
överskott, immigranter och emigranter. Övriga faktorer är indelningsändringar 
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 1972 gällande indelningen, varvid både kommunerna och 
församlingarna redovisas i alfabetisk ordning. För varje kommun och försam
ling har den av SCB använda koden utsatts. Eftersom koden följer en geogra
fisk ordning, medan namnen som nämnts ordnats alfabetiskt, kommer kodnum
ren inte i ordningsföljd. 

1 tabell 2 lämnas motsvarande uppgifter för varje A-region och kommunblock. 
Även här har SCBs koder utsatts. Dessa områdens omfattning framgår av bilaga 
2 till Folkmängd 31.12.1971, del 2. 

Uppgifter länsvis lämnas i tabell 3 i form av absoluta tal och i tabell 4 räknade 
på 1 000 av medelfolkmängden. Där medtas även de i tabell 1 och 2 ej redo
visade förändringarna samt hela folkökningen. I tabell 5 lämnas en översikt 
av folkmängdsförändringarnas resultat länsvis för de senaste tie åren. I tabel
lerna 6, 7 och 8, som är nytillkomna, ges motsvarande uppgifter för storstads
områdena. 

2 Annan publicerad statistik 

I ytterligare två rapporter publicerar SCB statistik över befolkningsförändringar. 
Befolkningsförändringar (SOS) del 2 innehåller en matris över flyttningar mel
lan kommunblock samt ålders- och könsdifferentierade tabeller över flyttningar 
för län, A-region och kommunblock. Befolkningsförändringar (SOS) del 3 in
nehåller mera detaljerade tabeller över födda, döda, civilståndsändringar, flytt
ningar och nationalitetsändringar i första hand för hela riket men även några 
tabeller för län, storstadsområden, A-regioner och de största kommunerna. 
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Primärmaterialet till del 2 och del 3 utgöres av aviseringar från pastorsämbe
tena via länsstyrelserna till SCB. Aviseringarna är individ uppgifter medan de 
summariska folkmängdsredogörelserna är aggregat på församlingsnivå. 

Överensstämmelsen för levande födda och döda mellan uppgifter i del 1 och 
del 3 är god. Då det gäller flyttningar är emellertid avvikelserna mellan siff
rorna i del 1 å ena sidan och del 2 och del 3 å andra sidan numerärt ganska 
stora för vissa områden. Detta beror bl a på att flyttningstidpunkten definieras 
olika. 1 del 1 är flyttningstidpunkten definierad som kyrkobokföringstidpunkt 
medan i del 2 och del 3 är flyttningstidpunkten definierad som registrerings
vecka vid länsstyrelsens datakontor. Registreringsveckan infaller i allmänhet 
någon vecka efter kyrkobokföringstidpunkten. Omkring årsskiftet blir som regel 
perioden längre mellan kyrkobokföringstidpunkt och registreringsvecka på grund 
av att aviseringar insända från pastorsämbetet senare än omkring 10 december 
till länsstyrelsen behandlas först nästkommande år. I de summariska folk
mängdsredogörelserna torde det vidare föreligga vissa brister bl a avseende 
fördelningen mellan in- och utrikes omflyttning. Skillnaderna mellan del 1 å 
ena sidan och delarna 2 och 3 å andra sidan, då det gäller flyttningsstatistiken 
beror, således till största delen på att flyttningen registreras vid två olika t id
punkter, där ibland kyrkobokföringen kan ske före årsskiftet och registreringen 
vid länsstyrelsen efter årsskiftet. I sådana fall kommer samma flyttning att 
redovisas ett år tidigare i del 1 än i delarna 2 och 3. 

3 Områdenas omfattning 

De olika områdenas omfattning framgår dels av regionala koder enligt indel
ningen den 1 januari 1971 (MiS 1971:3) och supplement 1972 till Regionala 
koder 1971 (MiS 1972:11), dels av bilaga 2 till Folkmängd 31.12.1971 (SOS) 
Del 2. De förändringar i områdesindelningen som inträffade 1972-01-01 re 
dovisas i bilaga 5 till Folkmängd 31.12.1971 (SOS) Del 2. 

4 Tidigare publicerad statistik 

De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och för
samlingar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolknings
statistik, där uppgifter lämnas för femårsperioderna 1851-1855 och 1856-1860 
samt därefter för tioårsperioder t o m 1891-1900. 

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

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommun
uppgifter än för städerna. De publiceras i publikationen Befolkningsrörelsen 
(SOS) och avser både födda, döda och flyttningar. Fr o m 1958 publiceras upp
gifter för alla kommuner och även dessa uppgifter avser både födda, döda och 
flyttningar och återfinns för åren 1958-1961 i publikationen Folkmängden inom 
administrativa områden (SOS). För åren 1962-1966 finns 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 A-regioner finns 
uppgifter endast för 1966 och dessa redovisas för församlingar i SM Be 1967:7 
samt för kommunblock och A-regioner i SM Be 1967:12. Fr o m 1967 har upp
gifterna sammanförts i Befolkningsförändringar del 1 (SOS). 

5 AVIPAK 

Sedan 1972 produceras vid SCB en uppsättning standardiserade tabeller under 
samlingsnamnet AVIPAK. Tabellerna belyser de fortlöpande befolkningsför
ändringarna i bl a församlingar, kommuner och län. AVIPAK presenteras i 
en bilaga i Befolkningsförändringar (SOS) del 2. 

6 Nedläggning av den summariska folkmängdsstatistiken 

SCB har löpande publicerat folkmängdsstatistik grundad på uppgifter som pas
torsämbetena har lämnat varje år sedan 1861. Denna statistikgren kommer en
ligt förslag att läggas ner fr o m år 1973. Statistiken över befolkningsföränd
ringar på församlingsnivå kommer därefter att bygga på de individuella avise
ringarna till SCB från länsdatakontoren. 

Omläggningen innebär en övergång från manuellt bearbetade summariska 
uppgifter till ADB-bearbetning av länsstyrelsernas register. Utgångsmateria
let för uppdateringen är de av pastorsämbeten och lokala skattemyndigheter 
till länsstyrelserna aviserade förändringar som t ex födelse, flyttning, dödsfall 
och civilståndsändringar. Folkmängdsuppgifterna kommer att avse den registre
rade befolkningen vid årsskiftet som i det närmaste överensstämmer med den 
kyrkobokförda befolkningen. Enligt nuvarande planer kommer alla aviseringar 
som inkommit till SCB t o m vecka 04 påföljande år och avser föregående år 
att tas med. 

Detta innebär att flyttningsstatistiken i del 1 av Befolkningsförändringar 1973 
kommer att bli av bättre kvalitet och helt överensstämma med flyttningssta
tistiken i del 2 och 3. Uppgifterna om födda, döda och civilståndsändringar 
blir däremot preliminära då man för de officiella uppgifterna måste avvakta 
aviseringarna t o m vecka 16. Eftersom hela befolkningsstatistiken kommer att 
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tas från samma register innebär det att en bättre konsistens mellan redovis
ningarna av folkmängd och befolkningsförändringar kommer att uppnås. 

I Folkmängd (SOS) del 1 ingår 1972 års blankett för summarisk folkmängds-
redogörelse som bilaga. 
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T a b e l l 1. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 1972 

Vi ta l s tat is t ics by c o m m u n e and parish 1972 
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57 Tabell 2. Folkmängdsförängdingar i A-regioner och kommunblock 1972 
Vital statistics by region of co-operating communes and by co-operating commune 1972 
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Tabell 3. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR LÄNSVIS 1972 
Vital statistics by county 1972 
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Tabell 4. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR PÅ 1000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN LÄNSVIS 1972 
Vital events per 1000 of mean population by county 1972 
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Tabell 5. ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR LÄNSVIS 1970-1972 
Summary of vital statistics by county 1970-1972 



71 

Tabell 6. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR I STORSTADSOMRÅDENA 1972 
Vital statistics in the three biggest towns with suburbs 1972 
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Tabell 7. FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR PÅ 1000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN I STORSTADSOMRÅDENA 1972 
Vital events per 1000 of mean population in the three biggest towns with suburbs 1972 
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Tabell 8. ÖVERSIKT AV FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR I STORSTADSOMRÅDENA1 1970-1972 
Summary of vital statistics in the three biggest towns with suburbs 1970-1972 

1) För de tre åren gäller definitionen av storstadsområden från 1971. 
2) Inrikes inflyttningsöverskott, immigrationsöverskott och överföringar till och från obefintligregister samt justeringar 
av tidigare redovisade uppgifter. 

Utkom från trycket den 19 april 1973 
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