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Statistiska centralbyrån framlägger härmed första delen av sin statistik över 
folkmängden i olika områden 31.12.1971. Den innehåller folkmängdsuppgifter 
för samtliga kommuner och församlingar i riket med fördelning efter kön samt 

Förord motsvarande uppgifter för länen i dess helhet. Vidare finns särskilda uppgifter 
för alla kommuner med minst 30 000 invånare samt för storstadsområdena. För 

Preface andra slag av områden kommer uppgifter att meddelas i del 2. 

Ledningen av arbetet och redigeringen av publikationen har omhänderhafts av 
byrådirektör Åke Nilsson. För tabellarbetet har kontorist Anna-Greth Fransson 
svarat. Rapporten är framställd vid SCBs produktionsfilial i Örebro. 

Stockholm i februari 1972 
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Summary 

In Statistical Reports Be 1971:14 first estimates were given of the total size of 
the population in communes at the end of 1971. In the present report revised 
estimates of the population by sex in each commune and parish etc. are given. 

Population data for the years 1805 - 1910 are published in the series Bidrag till 
Sveriges Officiella Statistik. A. Befolkningsstatistik (Contributions to the 
Official Statistics of Sweden, A. Population Statistics). Data om population in 
communes and parishes are available for the years 1805, 1810, 1820, 1830, 
1840, 1850, 1855, 1860, 1865, 1868, 1870, 1874, 1875, 1877, 1880, 1883 
and 1885. After 1855 yearly figures are available. The figures for 1805 - 1840 
are published in the 1880 issue and the figures for 1865, 1875 and 1885 in the 
1890 issue. 

Yearly population data for towns and boroughs are available efter 1861 and 1869 
respectively. Reports for the years 1910 - 1961 were published in the series SOS 
(Official Statistics of Sweden) in the publication Population in administrative 
districts December 31 1910 - 1961 and for the years 1962 - 1966 in the series 
Statistical Reports. Data from 1967 onwards are published in Population (SOS) 
Pan 1. 

Swedish-English 
Vocabulary 

därav of which 
enligt indelningen According to the subdivision of 
folkmängd population 
folkökning increase of population 
församling parish 
hela whole 
hela riket the whole country 
kommun commune 
kvinnor women 
kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) district of parish register 
län county 
medelfolkmängd mean population 
män men 
summa total 
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1. Summarisk folkmängdsredogörelse 

I tabell 1 lämnas uppgifter om folkmängden efter kön i varje kommun och för
samling samt i de fall en församling är delad på kyrkobokföringsdistrikt (mot-

Inledning svarande) även i varje sådant distrikt. Uppgifterna avser folkmängden 31.12 
1971 enligt indelningen 1.1.1972 med jämförelsetal för 31.12.1970 enligt in-

Introduction delningen 1.1.1971. Uppgifterna har sammanställts efter de summariska folk
mängdsredogörelser, som pastorsämbetena insänder till SCB varje år under t i
den 21.1 - 31 .1 . De ersätter de första skattningar av folkmängden vid årsskif
tet, vilka i form av s k snabbstatistik meddelades i SM Be 1971:14. 

De summariska folkmängdsredogörelserna innehåller uppgifter om befolknings
förändringar under det gångna året (födda, döda, inflyttade osv). Någon räk
ning av personakterna är däremot inte pastorsämbetet skyldigt att göra. Den 
kyrkobokförda befolkningen som redovisas är således en framräkning av äldre 
uppgifter. Senast en fullständig personaktsräkning företogs var 1960 som alltså 
är utgångspunkt för framräkningarna för närvarande. 

Kommunerna redovisas i alfabetisk ordning. På raderna efter kommunnamnet 
redovisas i kommunen ingående församlingar. Även dessa har upptagits i alfa
betisk ordning. Om en församling är delad på kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) 
redovisas dessa församlingsvis, likaledes i alfabetisk ordning. 

Före namnet på varje län, kommun och församling (kyrkobokföringsdistrikt lik
ställes i detta avseende med församling) har angivits den av SCB använda koden. 
Eftersom koderna följer en geografisk ordning medan namnen såsom förut nämnts 
ordnats alfabetiskt, kommer kodnumren inte i ordningsföljd. Den fullständiga 
koden för en församling har sex siffror nämligen två för länet, två för kommu
nen och två för församlingen. 

Uppgifter lämnas i tabell 2 för länen i dess helhet, i tabell 3 för alla kommu
ner med minst 30 000 invånare i storleksordning och i tabell 4 för storstadsområ
dena. Även dessa tabeller är grundade på de summariska folkmängdsredogörel
serna. 

Såsom bilaga ingår en förteckning över indelningsändringar 2.1.1971 - 1.1 
1972. Län, kommuner, församlingar m m, som berörs därav, har i tabellerna 
utmärkts genom tecken (se anm till tabell 1). 

Inom den närmaste tiden utkommer ytterligare publikationer som grundar sig 
på de summariska folkmängdsredogörelserna. I Folkmängd (SOS) del 2 kommer 
att lämnas folkmängdsuppgifter för andra områden, såsom landskap, landstings
områden, kommunblock, A-regioner, tätortsregioner, fögderier, områden för 
hovrätter och tingsrätter, stift, kontrakt, pastorat och kyrkliga samfälligheter. 
Vidare kommer i Befolkningsförändringar (SOS) del 1 uppgifter att lämnas om 
födda, döda samt in- och utflyttade i kommuner, församlingar, kommunblock 
och A-regioner. 
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2. Annan publicerad folkmängdsstatistik 

I Folkmängd (SOS) del 3 kommet att publiceras siffror som avser den registrera
de befolkningen vecka 03 1972. Dessa uppgifter tas fram ur SCBs register över 
totalbefolkningen (RTB). 

3. Skillnader mellan de publicerade befolkningstalen 

Avvikelserna mellan den kyrkobokförda befolkningen vid årsskiftet och den regi
strerade befolkningen vecka 03 är som regel små. Då det gäller hela riket är 
den kyrkobokförda befolkningen ca 12 000 större än den registrerade. Skillnaden 
beror dels på eftersläpningar i rapporteringen till länsstyrelsemas datakontor 
vilka automatiskt påverkar RTB, dels på brister i de summariska folkmängdsre
dogörelserna. Störst är skillnaderna för vissa kommunblock med stor omflyttning. 
Förklaringen till detta är i första hand att flyttning registreras tidigare i kyrko
bokföringen än i länsstyrelsens register. 

4. Officiella befolkningssiffror 

Som officiella befolkningssiffror på län, kommun och församlingsnivå betraktar 
SCB folkmängdssiffrorna från den summariska folkmängdsredogörelsen dvs vad 
som publiceras i Folkmängd del 1. Anledningen till detta är bl a gällande för
fattningar. På riksnivå anses däremot uppgifterna som är framtagna ur RTB som 
de officiella. Dessa siffror rapporteras bl a till internationella organ. 

5. Tidigare publicerad statistik 

De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församling
ar finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A. Befolkningsstatistik. 
För åren t o m 1885 finns uppgifter för vissa år, nämligen 1805, 1810, 1820, 
1830, 1840, 1850, 1855. 1860, 1865, 1868, 1870, 1874, 1875, 1877, 1880, 
1883 och 1885, varvid uppgifterna för en del av åren dock endast publicerats i 
efterhand, nämligen för åren t o m 1840 i 1880 års publikation samt för åren 
1865, 1875 och 1885 i 1890 års publikation. 

För åren 1886 - 1910 meddelas i nämnda serie årliga uppgifter varvid dock 
(utom för folkräkningsåren 1890, 1900 och 1910) församlingarna i de få städer, 
som då var delade på församlingar, inte särskiljes och detsamma gäller även 
för ett par av de äldre åren, nämligen 1868 och 1883. 

För samtliga städer finns dock årliga uppgifter för åren 1861 - 1910 och för 
samtliga köpingar för åren 1869 - 1910, i båda fallen utan församlingsuppdel
ning. 

För perioden 1910 - 1961 finns årliga uppgifter i publikationen Folkmängden 
inom administrativa områden den 31 december (SOS). Uppgifter för 1962 -
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1966 har publicerats inom serien Statistiska meddelanden (SM), (B 1963:8, 
B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Fr o m 1967 ingår uppgifterna i 
publikationen Folkmängd del 1 (SOS). 

Preliminära data för kommunerna har tidigare publicerats i SM Be 1971:14. 
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Tabell 1. FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 31.12,1971 ENLIGT INDELNINGEN 1.1.19721 

Population of communes and parishes. 

Anm. Kommuner och församlingar som berörs av indelningsändringar har i tabellen utmärkts 
genom tecknet +. Se bilaga 1. 

1) Med jämförelsetal för 31.12.1970 enligt indelningen 1.1.1971. 
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Tabell 2. FOLKMÄNGD LÄNSVIS VID ÅRETS BÖRJAN OCH SLUT SAMT MEDELFOLKMÄNGD 1971 ENLIGT INDEL
NINGEN 1.1.1971 

Population by county at the beginning and at the end of the year and the mean population according to the administra
tive subdivision of 1.1.1971. 
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Tabell 3. FOLKMÄNGD I KOMMUNER MED MINST 30000 INVÅNARE I STORLEKSORDNING 31.12.1971 ENLIGT 
INDELNINGEN 1.1.19721 

Population of communes with at least 30000 inhabitants 

Anm. Teckenförklaring se anm. till tabell 1. 

1) Med jämförelsetal för 31.12.1970 enligt indelningen 1.1.1971. 
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Tabell 4. FOLKMÄNGD I STORSTADSOMRÅDENA 31.12.1971 ENLIGT INDELNINGEN 1.1.19721 

Population of the three biggest towns with suburbs 

Anm. Teckenförklaring se anm. till tabell 1. 

1) Med jämförelsetal för 31.12.1970 enligt indelningen 1.1.1971. 
2) Omfattar hela Stockholms län utom Norrtälje, Nynäshamns, Sorunda, Södertälje och Ösmo kommuner. 
3) Adolf Fredriks, Engelbrekts, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Högalids, Jakobs, Johannes, Katarina, Klara, Kungs
holms, Maria Magdalena, Matteus, Oscars, Sankt Görans och Sofia förs. och Storkyrkoförs. samt delar av de icke
territoriella Hovförs. och Finska och Tyska förs. 
4) Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, Skarpnäcks, Skärholmens och Vantörs förs. samt delar av de icke
territoriella Hovförs. och Finska och Tyska förs. 
5) Bromma, Essinge, Hässelby, Spånga och Västerleds förs. samt delar av de icke-territoriella Hovförs. och Finska 
och Tyska förs. 
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1) Motsvarar Göteborgs A-region utom Alingsås och Vårgårda kommunblock. Hela Stor-Göteborg tillhör Göteborgs och 
Bohus län utom de områdesdelar för vilka annat anges. 
2) Tillhör Älvsborgs län. 
3) Tillhör Hallands län. 
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INDELNINGSÄNDRINGAR 2.1.1971 - 1.1.1972 

Changes of administrative subdivisions 

Kommuner och församlingar som berörs därav har i tabellerna utmärkts med 
tecknet +. 

03 Uppsala län 

03 81 08 Vårfrukyrka församling i 03 81 Enköpings kommun, vilken församling 
31.12.1971 hade 347 invånare (186 män och 161 kvinnor), har uppgått i 03 81 01 
Enköpings församling i samma kommun. 

Inom 03 81 Enköpings kommun har ett obebott område överflyttats från 03 81 09 
Boglösa församling till 03 81 10 Lillkyrka församling. 

Inom 03 80 Uppsala kommun har ett obebott område överflyttats från 03 80 22 
Skuttunge församling till 03 80 21 Bälinge församling. 

05 Östergötlands län 

Från 05 80 02 Sankt Lars församling i 05 80 Linköpings kommun, vilken församling 
31.12.1971 hade 36 028 invånare (17 639 män och 18 389 kvinnor), har utbrutits 
två nya församlingar 05 80 33 Berga församling och 05 80 34 Johannelunds försam
ling. 

08 Kalmar län 

Från 08 84 Vimmerby kommun och 08 84 09 Tuna församling har ett område med 
236 invånare (127 män och 109 kvinnor) överflyttats till 08 82 Oskarshamns kommun 
och 08 82 04 Kristdala församling. 

12 Malmöhus län 

Inom 12 67 Höörs kommun har ett område med 2 invånare (1 man och 1 kvinna) 
överflyttats från 12 67 03 Gudmuntorps församling till 12 67 04 Bosjöklosters för
samling. 

Från 12 62 Lomma kommun och 12 62 01 Lomma församling har ett område med 10 
invånare (7 män och 3 kvinnor) överflyttats till 12 31 Burlövs kommun och 12 31 01 
Burlövs församling. 
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13 Hallands län 

13 81 01 Laholms församling i 13 81 Laholms kommun motsvarades före 
1.1.1972 av två församlingar nämligen 13 81 01 Laholms stadsförsamling, 
som 31.12.1971 hade 3 981 invånare (1 952 män och 2 029 kvinnor) och 
13 81 02 Laholms landsförsamling, som då hade 2 099 invånare (1 111 män 
och 988 kvinnor). 

19 Västmanlands län 

Inom 19 80 Västerås kommun har ett område med 30 invånare (14 män och 
16 kvinnor) överflyttats från 19 80 09 Dingtuna församling till 19 80 02 Lundby 
församling och ett obebott område har överflyttats i motsatt riktning. 

20 Kopparbergs län 

Lima församling i 20 23 Malungs kommun var före 1.4.1971 delad på 20 23 03 
Lima kbfd och 20 23 04 Rörbäcksnäs kbfd, men dessa kyrkobokföringsdistrikt 
har nu upplösts och sammanförts till en odelad församling, 20 23 03 Lima för
samling. 

21 Gävleborgs län 

Bollnäs församling i 21 83 Bollnäs kommun var före 1.1.1972 delad på 21 83 01 
Katrinebergs fd kapellag, som 31.12.1971 hade 123 invånare (64 män och 59 
kvinnor), 21 83 02 Annefors fd kapellag, som då hade 194 invånare (111 män 
och 83 kvinnor) och 21 83 03 Bollnäs utom kapellagen som då hade 17 065 in
vånare (8 325 män och 8 740 kvinnor), men denna uppdelning har nu upphört 
och den odelade församlingen benämnes 21 83 03 Bollnäs församling. 

25 Norrbottens län 

Från 25 80 Luleå kommun och 25 80 03 Nederluleå församling har ett område 
med 4 invånare (3 män och 1 kvinna) överflyttats till 25 82 Bodens kommun och 
25 82 01 Överluleå församling. 

Från 25 80 Luleå kommun och 25 80 04 Råneå församling har ett område med 4 
invånare (3 män och 1 kvinna) överflyttats till 25 82 Bodens kommun och 
25 82 02 Gunnarsbyns församling. 

Utkom från trycket den 24 mars 1972 
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