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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed första delen av sin statistik över 
folkmängden i olika områden 1972-12-31. Den innehåller folkmängdsuppgifter 
för samtliga kommuner och församlingar i riket med fördelning efter kön samt 
motsvarande uppgifter för länen i dess helhet. Vidare finns särskilda uppgifter 
för alla kommuner med minst 30 000 invånare samt för storstadsområdena. För 
andra slag av områden kommer uppgifter att meddelas i del 2. Rappaten har 
utökats med ett diagram och en bilaga. 

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

Stockholm i februari 1973 

INGVAR OHLSSON 

Rune Tryggveson 



4 

Innehåll 

5 Sammanfattning på engelska 
6 Svensk-engelsk ordlista 
6 Inledning 

Tabeller 

10 1. Folkmängd i kommuner och 
församlingar 1972-12-31 enligt in
delningen 1973-01-01 

56 2. Folkmängd länsvis 1971-12-31 
och medelfolkmängd 1972 enligt in
delningen 1972-01-01 samt folkmängd 
1972-12-31 enligt indelningen 1973-
01-01 

58 3. Folkmängd i kommuner med 
minst 30000 invånare i storleksord
ning 1972-12-31 enligt indelningen 
1973-01-01 

59 4. Folkmängd i storstadsområdena 
1972-12-31 enligt indelningen 1973-
01-01 

Diagram 

57 Folkökningen i promille länsvis 1972 

Bilagor 

61 1. Indelningsändringar 1972-01-02--
1973-01-01 

63 2. Blankett till summarisk folk
mängdsredogörelse 1972 

Contents 

Summary in English 
Swedish-English vocabulary 
Introduction 

Tables 

1. Population of communes and 
parishes, Dec. 31, 1972, according 
to the administrative subdivision, 
Jan. 1, 1973 

2. Population by county, Dec. 31, 
1971, and the mean population 1972 
according to the adminstrative sub
division, Jan. 1, 1972, and popula
tion, Dec. 31, 1972, according to 
the administrative subdivision, Jan. 
1, 1973 

3. Population of communes with 
at least 30000 inhabitants, Dec. 31, 
1972, according to the adminstrative 
subdivision, Jan. 1, 1973 

4. Population of the three biggest 
towns with suburbs, Dec. 31, 1972, 
according to the administrative sub
division, Jan. 1, 1973 

Chart 

Population growth by county 1972. 
Relative distribution 

Appendices 

1. Changes of adminstrative sub
divisions between Jan. 2, 1972 and 
Jan. 1, 1973 

2. Form for summarized data on in
dividual parish 1972 



5 

Summary 

In Statistical Reports Be 1972:15 first estimates were given of the total size of 
the population in communes at the end of 1972. In the present report revised 
estimates of the population by sex in each commune and parish etc. are given. 

This report is based on data which have been sent to the National Central Bureau 
of Statistics (SCB) between January 21 - 31 every year from the clergy of the 
Evangelical-Lutheran Swedish Church, in thic capacity acting as civil servants. 
In 1960 the clergy counted the persons of the parishes and after that only a 
yearly count of births, deaths and migration has been made to determine the size 
of the population. 

Another report based on this type of data is Population Dec. 31. 1972 (SOS) Part 2. 
which contains the population of provinces, county districts, judicial districts, 
national registration districts and in certain ecclesiastical divisions. Population 
changes 1972 (SOS) Part 1 is also based on this type of data. In Population 
Dec. 31, 1972 (SOS) Part 3 data will be given of the population by sex, age and 
marital status for the country as a whole, in each region of co-operating com
munes and in each co-operating commune. These data are taken from the Re
gister of the Total Population (RTB). 

As official population data the SCB considers the figures for counties, communes 
and parishes published in Population Part 1. The reason for this is certain sta
tutes. For the whole country the SCB considers as official the figure from the 
RTB which is published in Population Part 3. 

From 1973 the statistics based on data sent to the SCB from the clergy will come 
to an end. It will be replaced by similar data from the RTB. The data will then 
refer to the population registered in the RTB at the end of the year, which is 
almost the same as the population registered by the clergy. 

Population data for the years 1805 - 1910 are published in the series Bidrag till 
Sveriges Officiella Statistik, A. Befolkningsstatistik (Contributions to the Offi
cial Statistics of Sweden, A. Population Statistics). Data on population in com
munes and parished are available for the years 1805, 1810, 1820, 1830, 1840, 
1850, 1855. I860, 1865, 1868, 1870, 1874, 1875, 1877, 1880, 1883 and 1885. 
After 1886 yearly figures are available. The figures for 1805 - 1840 are published 
in the published in the 1880 issue and the figures fa 1865, 1875 and 1885 in 
the 1890 issue. 

Yearly population data for towns and boroughs are available after 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) 
Part 1. 
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Swedish-English 
Vocabulary 

därav of which 
enligt indelningen according to the subdivision 
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 

Inledning 

Introduction 

1. Summarisk folkmängdsredogörelse 

I tabell l lämnas uppgifter om folkmängden efter kön i varje kommun och för
samling samt i de fallen församling är delad på kyrkobokföringsdistrikt (motsva
rande) även i varje sådant distrikt. Uppgifterna avser folkmängden 1972-12-31 
enligt indelningen 1973-01-01 med jämförelsetal för 1971-12-31 enligt indel
ningen 1972-01-01. Uppgifterna har sammanställts efter de summariska folk
mängdsredogörelser, som pastorsämbetena insänder till SCB varje år under tiden 
01-21--01-31. De ersätter de första skattningar av folkmängden vid årsskiftet, 
vilka i form av s k snabbstatistik meddelades i SM Be 1972:15. 

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. 

I tabell 1 redovisas kommunerna i alfabetisk ordning. På raderna efter kommun
namnet redovisas i kommunen ingående församlingar. Även dessa har upptagits 
i alfabetisk ordning. Om en församling är delad på kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) 
redovisas dessa församlings vis, 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 kommunen 
och två för församlingen. 



7 

Uppgifter lämnas i tabell 2 för länen i dess helhet, i tabell 3 för alla kommuner 
med minst 30 000 invånare i storleksordning och i tabell 4 för storstadsområdena. 
Även dessa tabeller är grundade på de summariska folkmängdsredogörelserna. 
Ett diagram som visar folkökningen i promille länsvis år 1972 har placerats efter 
tabell 2. 

Såsom bilaga 1 ingår en förteckning över indelningsändringar 1972-01-02--
1973-01-01. Län, kommuner, församlingar m m, som berörs därav, har i ta
bellerna utmärkts genom tecken (se anm till tabell 1). I bilaga 2 återges blan
ketten för summarisk folkmängdsredogörelse 1972. 

Inom det 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. 

2. Annan publicerad folkmängdsstatistik 

I Folkmängd (SOS) del 3 kommer att publiceras siffror som avser den registre
rade befolkningen vecka 03 1973. 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 
registrerade befolkningen vecka 03 är som regel små. Då det gäller hela riket 
är den kyrkobokförda befolkningen ca 16 000 större än den registrerade. Skill
naden beror dels på eftersläpningar i rapporteringen till länsstyrelsernas data
kontor vilka automatiskt påverkar RTB, dels på brister i de summariska folk
mängdsredogörelserna. Störst är skillnaderna för vissa kommunblock med stor 
omflyttning. Förklaringen till detta är i första hand att flyttning registreras ti
digare i kyrkobokföringen än i länsstyrelsens register. 

4. Officiella befolkningssiffror 

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

5. Tidigare publicerad statistik 

De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar 
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 efter
hand, 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 sär
skiljes 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 - 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 1972:15. 

6. Nedläggning av den summariska folkmängdsstatistiken 

SCB har löpande publicerat folkmängdsstatistik grundad på uppgifter som pastors
ämbetena har lämnat varje år sedan 1861. Denna statistikgren kommer enligt 
förslag att läggas ner fr o m årsskiftet 1973/74 och ersättas av uttag ur registret 
över totalbefolkningen (RTB). Den församlingsvisa folkmängdsrapporteringen 
från pastorsämbetena till SCB upphör därmed. 

Omläggningen innebär en övergång från manuellt bearbetade summariska upp
gifter till ADB-bearbetning av individualuppgifter. SCB får varje vecka ändrings
meddelanden i form av magnetband från uppdateringen av länsstyrelsernas re
gister. Utgångsmaterialet för uppdateringen är de av pastorsämbeten och lo
kala skattemyndigheter till länsstyrelserna aviserade förändringar som t ex fö
delse, flyttning, dödsfall och civilståndsändringar. Uppgifterna kommer att av
se den registrerade befolkningen vid årsskiftet som i det närmaste överensstäm
mer med den kyrkobokförda befolkningen. Enligt nuvarande planer kommer alla. 
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aviseringar som inkommit till SCB t o m vecka 04 påföljande Ar och avser före
gående är att tas med. 

övergäng till uttag ur RTB medför att endast en folkmängdsuppgift kommer 
att redovisas för olika regionala omräden förutom de preliminära uppgifterna 
i den s k snabbstatistiken. Tidigare publicerades uppgifter såväl från de sum
mariska sammanställningarna som från uttag ur RTB. Eftersom hela befolk
ningsstatistiken enligt nuvarande planer kommer att tas från samma register in
nebär det att en bättre konsistens mellan folkmängd och befolkningsförändringar 
kommer att uppnås. 

Utgångspunkten för de summariska befolkningsredogörelserna är personaktsräk-
ningen 1960 och därefter har endast framräkningar gjorts för varje år vilket 
resulterat i en allt sämre kvalitet. Omläggningen bör därför innebära att kva
litén på uppgifterna kan höjas. 
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Tabell 1. FOLKMÄNGD I KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR 1972-12-31 ENLIGT INDELNINGEN 1973-01-011 

Population of communes and parishes, Dec. 31, 1972, according to the administrative subdivisions, Jan. 1, 1973 

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

1) Med jämförelsetal för 1971-12-31 enligt indelningen 1972-01-01. 
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1) I föregående års publikation har folkmängdsuppgifterna för Björnlunda och Gryts församlingar förväxlats, vilket härmed 
rättas. 
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Tabell 2. FOLKMÄNGD LÄNSVIS 1971-12-31 SAMT MEDELFOLKMÄNGD 1972 ENLIGT INDELNINGEN 1972-01-01 SAMT 
FOLKMÄNGD 1972-12-31 ENLIGT INDELNINGEN 1973-01-01 

Population by county, Dec. 31, 1971, and the mean population 1972 according to the administrative subdivision, Jan. 1, 
1972, and population, Dec. 31, 1972, according to the administrative subdivision, Jan. 1, 1973 
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Folkökning i promille länsvis 1972 
Population growth by county 1972. Relative distribution 
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Tabell 3. FOLKMÄNGD I KOMMUNER MED MINST 30000 INVÅNARE I STORLEKSORDNING 1972-12-31 ENLIGT 
INDELNINGEN 1973-01-011 

Population of communes with at least 30000 inhabitants, Dec. 31, 1972, according to the administrative subdivision, 
Jan. 1, 1973 

Anm. Teckenförklaring se anm. till tabell 1. 

1) Med jämförelsetal för 1971-12-31 enligt indelningen 1972-01-01. 
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Tabell 4. FOLKMÄNGD I STORSTADSOMRÅDENA 1972-12-31 ENLIGT INDELNINGEN 1973-01-011 

Population of the three biggest towns with surburbs, Dec. 31, 1972, according to the administrative subdivision, 
Jan. 1, 1973 

Anm. Teckenförklaring se anm. till tabell 1. 

1) Med jämförelsetal för 1971-12-31 enligt indelningen 1972-01-01. 
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. 
4) Motsvarar Malmö/Lunds/Trelleborgs A-region och tillhör i sin helhet Malmöhus län. 
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INDELNINGSÄNDRINGAR 1972-01-02--1973-01-01 Bilaga 1 

Changes of administrative subdivisions between Jan. 2, 1972 and Jan. 1, 1973 

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

01 Stockholms län 

Frän 01 81 01 Södertälje församling i 01 81 Södertälje kommun vilken försam
ling 1971-12-31 hade 56 712 invånare (28 676 män och 28 036 kvinnor) har ut-
brutits en ny församling 01 81 12 Västertälje församling. 

Vidare har ett område med 14 296 invånare (7 074 män och 7 222 kvinnor) över
flyttats till 01 81 02 Östertälje församling. 

07 Kronobergs län 

Från 07 80 Växjö kommun och 07 80 11 Jäts församling har ett område med 
12 invånare (4 män och 8 kvinnor) överflyttats till 07 63 06 Väckelsångs försam
ling i 07 63 Tingsryds kommun. 

08 Kalmar län 

Från 08 60 Hultsfreds kommun och 08 60 08 Mörlunda församling har ett område 
med 622 invånare (342 män och 280 kvinnor) överflyttats till 08 82 Oskarshamns 
kommun och 08 82 05 Döderhults kyrkobokföringsdistrikt. 

13 Hallands län 

Inom 13 84 Kungsbacka kommun har ett område med 152 invånare (78 män och 
74 kvinnor) överflyttats från 13 84 02 Tölö församling till 13 84 01 Kungsbacka 
församling. 

24 Västerbottens län 

Från 24 01 Nordmalings kommun och 24 01 02 Nordmalings kyrkobokförings
distrikt har ett område med 13 invånare (7 män och 6 kvinnor) överflyttats till 
24 60 Vännäs kommun och 24 60 02 Vännäs förutvarande landskommuns kyrko
bokföringsdistrikt. 
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25 Norrbottens län Bilaga 1 

Inom 25 23 Gällivare kommun har 25 23 02 Nattavaara kyrkobokföringsdistrikt 
och 25 23 03 Vitträsks kyrkobokföringsdistrikt sammanförts till 25 23 02 Natta
vaara Kyrkobokföringsdistrikt. 

Inom 25 81 Piteå kommun har ett obebott område överflyttats från 25 81 03 
Piteå kyrkobokföringsdistrikt till 25 81 05 Norrfjärdens församling. 
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A N V I S N I N G A R 

Summarisk redogörelse för fö rändr ingar i församlings 

fo lkmängd under föregående år skall avges årligen en

ligt 36 § fo lkbokför ingskungörelsen. Med församling 

likställs kyrkobokföringsdistrikt. O m församling omfattar 

två kommuner eller delar av två kommuner, avges sär

skild redogörelse för varje sådan församlingsdel. 

Blanketten ifylls i 2 ex. Pastorsämbetet behåller det ena 

och sänder det andra til l Statistiska centralbyrån, Befolk

ningsstatistik, Box 9 0 2 , 701 22 ÖREBRO 1 , mellan den 

21 och 3 ! januari 1973. 

P, 1 — 3 och 9 — 1 0 har ifyllts av statistiska centralbyrån. 

P. 4 — 8 och 1 1 — 1 5 . O m det infe finns något att an

teckna på någon av dessa punkter, sättes i resp. antals

kolumn ett vågrätt streck. 

P. 4 . Födda . Ange antalet levande födda barn, räknade 

till församlingen, med ledning av antalet ettor Ï kol. 4—5 

födelse- och dopboken. 

P. 5 — 7 . I n f l y t t a d e och ö v e r f ö r d a f r å n o b e f i n t 
l igregister . Ange antalet med ledning av kol. 4 , 5 och 

8 i in f lyr fn ingsboken. (Här medtages ej personer som 

redovisats under p. 2 eller 3.) 

P.5 och 1 2 . I n f l y t t a d e f r ä n r e s p . u t f l y t t a d e t i l l 
a n n a n f ö r s a m l i n g . Här upptages även f lyttade mellan 

skilda kb fd inom samma församl ing. O m församlingen 
tillhör två kommuner, upptages även f lyt tade mellan 
dessa församlingsdelar. 

P. 1 1 . D ö d a . Här medtages endast de som är räknade 
ti l l församl ingen. Döda som är upp tagna i obef int l ig
register medtages dock ej. 

P. 1 2 — 1 4 . U t f l y t t a d e och ö v e r f ö r d a ti l l o b e f i n t 
l igregister . Ange antalet med ledning av kol. 6 , 7 och 

8 i utf lyt tningsboken, om denna förts enl igt det h o m 

! 968 gäl lande formuläret, resp. kol. 5, 6 och 9 , om ut

f ly t tn ingsboken förts enl igt äldre fo rmulär . (Här med

tages ej personer som redovisats under p. 9 eller 10.) 

P. 8 och 1 5 . Juster ingspost . Många pastorsämbeten 

räknar vid slutet av varje år samtliga personakter (frivillig 

räkning.) Därv id händer stundom att resultatet ej helt 

överensstämmer med det resultat som skulle ha erhållits 

enligt öknings- och minskningsposterna 2—7 och 9—14. 

I sådana fall skall resultatet av personaktsräkningen in

föras som folkmängd den 31 december 1972 och juste

ringsposterna utnyttjas för att få kalky len att stämma. 

Under punkt 8 upptages även barn f ö d d a 1971 eller 
t id igare, för v i lka anmä lan om födelse inkommit först 
1972. 

U
tkom

 från trycket den 6 april 1973 
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