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INLEDNING TILL 

 

Befolkningsstatistik 

Folkmängden i kommuner och församlingar 

 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 

och 1910, med cirka 5 års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A). 

Befolkningsstatistik och dess föregångare Tabellkommissionens berättelser.  

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa områden den 31 

december. Uppgifter för 1962-1966 har publicerats i serien Statistiska meddelanden (SM), (B 1963:8, 

B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Mellan åren 1967 och 1979 ingår uppgifterna i 

Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 i Folkmängd 31 dec, del 1-2 och mellan 1991 och 

1996 finns uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1. 

Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i Historisk 

statistik för Sverige 1720-1967, Del 1 Befolkning, 2. uppl. Folkmängden i kommuner och församlingar 

från 31 december 1950 till 31 december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 1976 finns 

utgiven i Folkmängd 31 december 1950-1975 i län, kommuner och församlingar. 

 

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

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed första delen av statistiken över 
folkmängden 31 december 1977 i olika områden. Den innehåller folkmängdsupp
gifter för län, kommuner och församlingar med fördelning på kön samt folk
mängdsuppgifter för storstadsområdena. Folkmängdsuppgifter för kyrkliga och ju-
diciella indelningar kommer att redovisas i del 2. I del 3 kommer folkmängdsupp
gifter att lämnas för kommuner, län och A-regioner fördelade på kön, ålder, civil
stånd och medborgarskap. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Erik Liljegren. 

Stockholm i februari 1978 

LENNART FASTBOM 

Curt Nilsson 
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Summary 

In Statistical Report Be 1977:7 firts estimates were given of the total size of the 
population in counties and communes at the end of 1977. Final data for the 
population in counties and communes have earlier been given in Statistical Report 
Be 1978:4.1. 

The population reports are based on the Register of the Total Population (RTB) 
kept by SCB. The vital statistics are based on the notifications of births, deaths, 
migrations etc., which the RTB obtains each week from the County Boards. 

The base of the statistics is magnetic tapes which are taken from the RTB week 
04. The RTB has during the first four weeks been brought up to date with births, 
deaths and changes of marital status which have taken place before the end of the 
year. Information concerning events, which have taken place in the new year, have 
not had any effect on the register. Notifications of migrations - both internal and 
external — are added currently up to the end of the year. In this way corresponden
ce is obtained between the population figures at the beginning of the year, the 
population changes during the year and the population figures at the end of the 
year. 

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 on 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 1886 
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 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 onwords are published in Population (SOS). 
Part 1. 
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Inledning 

1 Registret över totalbefolkningen (RTB) 
1 samband med att länsstyrelsernas folkbokföring lades om 
till ADB 1967 sammanställde SCB ett register över totalbe
folkningen (RTB). Registret är en kopia av länsstyrelsernas 
personregister. RTB förnyas successivt med inkomna föränd
ringsrapporter (aviseringar), som t ex födelser, dödsfall och 
flyttningar, i form av magnetband från länsstyrelserna via 
riksskatteverket. Länsstyrelserna aviseras ursprungligen av 
pastorsämbetena (i Stockholm och Göteborg av lokal skatte
myndighet). Från RTB kan tabeller framställas med t ex folk
mängden fördelad efter kön, ålder och civilstånd för godtyck
ligt avgränsade områden från fastighetsnivå och uppåt. All 
befolkningsstatistik från SCB baseras from årsskiftet 
1973/74 på RTB. 

2 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena den 31 december 
1977 enligt den indelning i administrativa områden som gäl
ler från den 1 januari 1978. I de tabeller som innehåller 
uppgifter även för andra år än för 1977 har hänsyn endast 
tagits till indelningsändringar som inneburit att minst hela 
församlingar överförts eller sammanslagits. 

De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt 
och att få statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett 
statistikband framställs ur RTB vecka 04 året efter redovis
ningsåret. Vid länsstyrelserna sker uppdateringar av personre
gistret en gång per vecka. Den uppdatering som görs i vecka 
04 inväntas. Statistikbandet uppdateras under veckorna 
01-04 endast med de aviseringar som avser händelser under 
redovisningsåret. Födelser, dödsfall och civilståndsändringar 
som rapporteras under veckorna 01-04 1978 och avser 
händelser under 1977 ingår i uppdateringen, medan de 
händelser som avser 1978 selekterats bort. I aviseringarna om 
flyttningar saknas uppgift om tidpunkten för händelsen. Re

gistreringsveckan vid länsstyrelsen definieras därför som 
händelsetidpunkt. Motsvarande gäller även för byten av med
borgarskap. På statistikbandet har därför hänsyn endast tagits 
till de flyttningar och byten av medborgarskap som registre
rats senast vid länsstyrelsernas sista uppdatering vecka 51 år 
1977. 

Eftersom uppgift om den exakta flyttningstidpunkten sak
nas redovisar folkmängdsstatistiken inte exakt den kyrkobok
förda befolkningen vid årsskiftet. Den differens som finns är 
mycket liten. 

3 Tabellerna 
I tabellerna definieras folkökningen som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets slut och årets början. Folköknings
siffrorna inkluderar även eventuella regleringar av försam-
lingsgränserna. 

Tabell 1 redovisar folkmängden i de geografiska försam
lingarna fördelad på kön den 31 december 1977 samt total
siffran vid årets slut för 1976 och 1975. De personer som är 
kyrkobokförda i icke-territoriella församlingar redovisas i den 
geografiska församling där de bor. Folkökningen ges för 1977 
och 1976 i både absoluta och relativa tal. 

I tabell 2 visas hur många av den geografiska församlingens 
invånare som är kyrkobokförda i en icke-territoriell försam
ling. Kommunerna redovisas i storleksordning i tabell 3. Ta
bell 4 är en sammanställning av folkmängden i de tre stor
stadsområdena fördelad på delområden och kommuner. I ta
bell 5 ges länens folkmängd vid årets början och slut samt 
medelfolkmängden 1977. Medelfolkmängden har beräknats 
som summan av folkmängden vid årets början och slut divide-
rat med två. 

4 Omläggningen av befolkningsstatistiken 1973/74 
Omläggningen innebar i korthet att den statistik som grunda
des på de s k summariska folkmängdsredogörelserna upphör-
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de och ersattes av statistik baserad på RTB. Omläggningen 
och de problem den medför för jämförbarheten bakåt i tiden 
finns utförligt beskriven i förordet i Folkmängd 31 dec 1973 
del 1. 

5 Annan befolkningsstatistik 
I Folkmängd (SOS) del 2 publiceras folkmängden enligt 
kyrkliga och judiciella indelningar och i Folkmängd (SOS) 
del 3 publiceras folkmängd efter kön, ålder, civilstånd och 
medborgarskap för kommuner, A-regioner, län och hela riket. 

Ändringskomponenterna (födda, döda, flyttare etc) publi
ceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 1 avseende kom
muner och församlingar. Befolkningsförändringar (SOS) del 3 
innehåller utförlig statistik för hela riket och länen. Flytt
ningsstatistik publiceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 
2. 

Förutom de tabeller som publiceras i SOS-serien produce
ras i DEMOPAK-systemet1 ett antal folkmängdstabeller som 
i råtabellform tillställs länsstyrelser, landsting och kommu
ner. Fr o m årsskiftet 1974/75 finns även församlingarnas 
folkmängd åldersfördelad i råtabellform. Folkmängdsutveck
lingen för län och kommuner publiceras kvartalsvis i Statistis
ka meddelanden. Även i den kvartalsvisa produktionen finns 
tabeller som i råtabellform sänds till ovan angivna användare. 
Samtliga råtabeller finns tillgängliga vid SCBs produktionsfi
lial i Örebro hos enheten för befolkningsstatistik. 

6 Tidigare publicerad statistik 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kom
muner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges offi
ciella statistik, A. Befolkningsstatistik. För åren till och med 
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. Uppgifterna för en del av 
åren har dock endast publicerats i efterhand, nämligen för 
åren till och med 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 försam
lingar, inte särskiljes. Det gäller även för ett par av de äldre 
åren, nämligen 1868 och 1883. 

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

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

Folkmängden länsvis från 1749 samt i städerna från 1800 
finns även publicerad i Historisk statistik för Sverige 1720— 
1967 (SOS), Del 1 Befolkning, Andra upplagan. Folkmäng
den i kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 
31 december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 
1976 finns utgiven i Folkmängd 31 dec 1950-1975 i län, 
kommuner och församlingar (SOS). 

Preliminära uppgifter för kommunerna har tidigare publi
cerats i SM Be 1977:7 och de definitiva i SM Be 1978:4.1. 

1) Med DEMOPAK avses en uppsättning standardiserade tabeller som 
visar folkmängden vid en bestämd tidpunkt. Tabellplanen redovisas 
som bilaga till Folkmängd 31 dec 1976 del 3 (SOS) och Folkmängd 
31 dec 1977 del 3 (SOS). 
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Diagram Folkökning i procent kommunvis 1977 
Population growth by commune 1977 
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Tabell 1 Kommunernas och församlingarnas folkmängd 31 december 1975, 1976 och 1977 enligt indelningen 1 januari 
1978 

Population of communes and parishes Dec. 31, 1975, 1976, and 1977, according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1978 
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Tabell 2 Folkmängd i kommuner där personer kan vara kyrkobokförda i icke territoriella församlingar, kommunvis och 
församlingsvis, 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population of communes where persons can be registered in non-territorial parishes by commune and parish Dec. 
31, 1977, according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978 
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Tabell 3 Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Communes by size of population Dec. 3 1 , 1977, according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978 
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Tabell 4 Storstadsområdenas folkmängd 31 december 1976 och 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1976 and 1977 according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1978 

1) OMFATTAR HELA STOCKHOMS LÄN UTOM NORRTÄLJE, 
NYNÄSHAMNS OCH SÖDERTÄLJE KOMMUNER. 
2) ADOLF FREDRIKS, ENGELBREKTS, ESSINGE, GUSTAV VASA, 
HEDVIG ELEONORA, HÖGALIDS, JAKOBS, JOHANNES, 
KATARINA, KLARA, KUNGSHOLMS, MARIA MAGDALENA, 
MATTEUS, OSCARS, SANKT GÖRANS OCH SOFIA FÖRSAM
LINGAR SAMT STORKYRKOFÖRSAMLINGEN. 
3) BRÄNNKYRKA, ENSKEDE, FARSTA, HÄGERSTENS, 
SKARPNÄCKS, SKÄRHOLMENS OCH VANTÖRS FÖRSAMLINGAR. 
<t) BROMMA, HÄSSELBY, SPÅNGA, VÄLLINGBY 
OCH VÄSTERLEDS FÖRSAMLINGAR. 
5) MOTSVARAR GÖTEBORGS A-REGION UTOM ALINGSÅS 
OCH VARGARDA KOMMUNER. HELA STOR-GÖTEBORG TILLHÖR 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN UTOM DE DELAR DÄR ANNAT 
ANGES. 
6) TILLHÖR ÄLVSBORGS LÄN. 
7) TILLHÖR HALLANDS LÄN. 
8) MOTSVARAR MALMÖ/LUND/TRELLEBORGS A-REGION OCH 
TILLHÖR I SIN HELHET MALMÖHUS LÄN. 
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Tabell 5 Länens folkmängd 31 december 1976 och 1977 samt medelfolkmängden 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population by county Dec. 3 1 , 1976 and 1977 and the mean population 1977, according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1978 
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Indelningsändringar den 2 januari 1977 till den 1 januari 1978 
Charges of administrative subdivisions between January 2, 1977 and January 1, 
1978 

Inom 0480 Nyköpings kommun har från 048031 Trosa-Vagnhärads församling ett 
obebott område överförts till 048028 Trosa stadsförsamling. 

Från 0581 Norrköpings kommun och 058121 Tåby församling har ett obebott 
område överförts till 0582 Söderköpings kommun och 058203 Skönberga försam
ling. 

Från 0763 Tingsryds kommun och 076306 Väckelsångs församling har ett obebott 
område överförts till 0780 Växjö kommun och 078009 Nöbbele församling. 

Från 0883 Västerviks kommun och 088308 Västra Eds församling har ett obebott 
område överförts till 0563 Valdemarsviks kommun och 056305 Tryserums försam
ling. 

Inom 1581 Trollhättans kommun har från 158104 Gärdhems församling ett obe
bott område överförts till 158101 Trollhättans församling. 

Från 1637 Karlsborgs kommun och 163704 Undenäs församling har ett obebott 
område överförts till 1663 Töreboda kommun och 166311 Beatebergs församling. 

Inom 1880 Örebro kommun har från 188012 Axbergs församling två obebodda 
områden överförts till 188013 Hovsta församling. 

Inom 1880 Örebro kommun har från 188007 Vintrosa församling ett obebott 
område överförts till 188006 Täby församling. 

Inom 1880 Örebro kommun har från 188020 Knista församling ett obebott områ
de överförts till 188023 Edsbergs församling. 

Inom 1880 Örebro kommun har från 188023 Edsbergs församling ett obebott 
område överförts till 188025 Kvistbro församling. 

Inom 2180 Gävle kommun har från 218001 Heliga Tiefaldighets församling utbru-
tits två nya församlingar benämnda 218007 Tomas församling och 218008 Maria 
församling. 

Inom 2180 Gävle kommun har från 218001 Heliga Trefaldighets församling ett 
obebott område överförts till 218002 Staffans församling. 

Inom 2462 Vilhelmina kommun har 246201 Vilhelmina kyrkobokföringsdistrikt 
och 246203 Latiksbergs kyrkobokföringsdistrikt sammanslagits till 246201 Vilhel
mina kyrkobokföringsdistrikt. 

Utkom från trycket den 12 april 1978 
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