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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed tredje delen av statistiken över 
folkmängden i olika områden den 31 december 1977. Folkmängden redovisas för 
hela riket, län, A-regioner, riksområden samt kommuner fördelade efter kön, 
ålder, civilstånd, medborgarskap samt födelselän eller födelseland. 

Redovisningen av utrikes födda har utökats med två tabeller för hela riket. 
Textavsnittet har kompletterats med uppgifter om samboendet oavsett civilstånd 
från folk- och bostadsräkningen 1975 (FoB 75) och en tabell över landets äldsta 
invånare. Diagramredovisningen har utökats och återfinns sist i boken. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Erik Liljegren. 

Stockholm i februari 1978 

LENNART FASTBOM 

Curt Nilsson 
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Summary 

In the present publication an account is given of the Swedish population Dec. 31, 
1977, according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978. Data are given of 
the population by sex, age, marital status and citizenship in the whole country, in 
each county, in each A-region (aggregate of communes) and in each commune. 

The report is based on the Register of the Total population (RTB) kept by the 
National Central Bureau of Statistics (SCB). The RTB is kept up to date with 
notifications of births, deaths, migrations etc., which the SCB obtains each week 
from the County Boards. 

The base of the statistics is magnetic tapes taken from the RTB week 04 in the 
new year. The RTB has then during the first four weeks been brought up to date 
with births 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 
correspondence 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. 
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Inledning 

1 Registret över totalbefolkningen (RTB) 
I 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 
förändringsrapporter (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 
folkmängden fördelad efter kön, ålder och civilstånd för 
godtyckligt avgränsade områden från fastighetsnivå och upp
åt. All befolkningsstatistik från SCB baseras fr o m årsskiftet 
1973/74 på RTB. 

2 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena den 31 december 
1977 enligt den indelning i administrativa områden som 
gäller från den 1 januari 1978. 

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 person
registret 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 år 1978 och avser 
händelser under 1977 ingår i uppdateringen medan de hän
delser som avser 1978 selekteras bort. 1 aviseringarna om 
flyttningar saknas uppgift om tidpunkten för händelsen. 
Registreringsveckan vid länsstyrelsen definieras därför som 
händelsetidpunkt. På statistikbandet har därför hänsyn en
dast tagits till de flyttningar som registrerats senast vid 
länsstyrelsernas sista uppdatering år 1977. 

Eftersom uppgift om den exakta flyttningstidpunkten-
saknas redovisar folkmängdsstatistiken inte exakt den kyrko
bokförda befolkningen vid årsskiftet. Den differens som finns 

är mycket liten. 
Med utlänningar avses utländska medborgare och statslösa. 

Beträffande utrikes födda personer bör observeras att i 
utlandet födda barn numera ej registreras som utrikes födda, 
om modern vid tidpunkten för barnets födelse kvarstår som 
kyrkobokförd i riket; fram till 1947 avsåg registreringen dock 
alltid det faktiska födelselandet, varför samtliga, fram till 
denna tidpunkt i utlandet födda personer räknats såsom 
utrikes födda. 

Redovisningen av medborgarskap och födelseland bygger 
på uppgifter inom folkbokföringen. 1 folkbokföringen 
hänförs besittningar, kolonier samt mandat- och förvaltar-
skapsområden till moderlandet. Medborgarskap skall i princip 
avse nu existerande, självständig statsbildning, under det att 
födelselandets benämning skall hänföras till förhållandena vid 
födelsetidpunkten. De omfattande politiska och geografiska 
förändringar, som skett under senare tid, har emellertid ej i 
full utsträckning kunnat iakttas i folkbokföringen, varför de 
redovisade uppgifterna - i synnerhet då beträffande födelse
landet — är behäftade med en viss osäkerhet. 

Uppgiften om födelselän ändras inte pga indelningsänd
ringar utan avser hela tiden länsindelningen vid resp individs 
födelse. 

3 Tabellerna 
Redovisningen har utökats med tabeller som visar folkmäng
den efter födelseland. 

Åldersredovisningen avser i samtliga fall uppnådd ålder vid 
årets slut, dvs 0-åringar är födda 1977 och l-åringar 1976 
osv. I tabell 2.1 redovisas åldern i ettårsklasser för hela riket. 
För övriga områden anges åldern i femårsklasser. I några 
tabeller, som avser folkmängden efter medborgarskap, har 
åldersintervallet 0-19 år uppdelats i grupper som speglar bl a 
skolans indelning i olika stadier. I tabell 4.3 redovisas 
åldersintervallen 0-18 och 61-75 i ettårsklasser för län och 
kommuner. I tabellerna 3.1, 4.1 och 5.2 ges för vissa större 
åldersgrupper även en relativ åldersfördelning. 

I översiktstabellen 1.1 har uppgifterna för 1967 och 
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tidigare tagits ur Historisk statistik för Sverige (SOS) del 1 
Befolkning. 

I tabell 2.3 redovisas utländska medborgare efter kön, 
ålder och civilstånd i hela riket. I tabellen redovisas endast 
medborgarskapsländer med mer än 99 personer. 

Medelfolkmängderna i tabellerna 2.7 och 2.8 är beräknade 
som medelvärdet av folkmängden vid årets början och slut. 

I tabell 1.3 ges en översikt av antalet gifta samboende 
kvinnor och ensamstående män och kvinnor med hemma
varande barn under 18 år för åren 1967-1977. I tabellerna 
7.1 och 7.2 avses med ensamstående en person som är ogift, 
änka/änkling, frånskild eller gift ej samboende. Om ingen 
person i familjen fyllt 18 år och ingen är gift samboende, 
räknas den äldste som ensamstående och de övriga som barn. 
I tabell 7.2 räknas de i ovanstående fall som ogifta. Med 
nämnda undantag räknas i de tre familjestatistiska tabellerna 
hemmavarande familjemedlemmar under 18 år (egna barn, 
styvbarn, fosterbarn, barnbarn, yngre syskon m fl) som barn. 
På grund av att aviseringarna till RTB för de båda makarna 
vid äktenskapets ingående eller upplösning inte inkommer till 
RTB samtidigt stämmer ej antalet gifta samboende män 
exakt överens med antalet gifta samboende kvinnor. 

4 Samboende oavsett civilstånd 
De familjetabeller som publiceras i det sjunde tabellavsnittet 
är baserade på huvudmannabegreppet i folkbokföringen, dvs 
av samboende vuxna personer är det endast de gifta samboen
de som kopplas ihop. Övriga samboende redovisas som 
ensamstående. Barn under arton år kan kopplas till vårdnads-
havaren som är huvudman. I de fall där vårdnadshavaren är 
samboende utan att vara gift redovisas barnet som barn till 
ensamstående. Med det ökade samboendet utan giftermål 
som bakgrund speglar därför tabellerna dåligt verkligheten. I 
folk- och bostadsräkningen 1975 (FoB 75) redovisas i fyra 
tabeller samboendet oavsett giftermål. Som samboende i FoB 
75 räknas gifta samboende och personer som på FoB-blanket-
ten uppgett sig vara sammanboende med bostadsinnehavaren 
oavsett om de är gifta eller ej. Samboende par måste 
dessutom vara mantalsskrivna på samma fastighet och bo i 
samma lägenhet för att räknas som samboende i FoB 75. I 
två texttabeller ges en kortfattad redovisning av resultaten 
från FoB 75. Utförligare resultat publiceras i Folk- och 
bostadsräkningen 1975 (SOS) del 5:2. 

5 Kartor 
Över landet har lagts ett rutnät med rutstorlek 20 x 20 km2. 
Med hjälp av ett koordinatpar för varje församling har 
tabeller på församlingsnivå placerats i rutorna. Värdena har 

summerats inom varje ruta, t ex folkmängd och antal 
0-6-åringar. Ett procenttal har sedan beräknats för varje 
ruta, i detta fall andel 0-6-åringar av hela befolkningen. 
Därefter har interpolering utförts för att få värden i rutor 
som saknade procenttal. För att få en mera generell bild har 
procenttalen utjämnats. 

6 Råtabeller 
Den anslagsfinansierade produktionen i DEMOPAK finns i 
råtabellform på enheten för befolkningsstatistik vid Statistis
ka centralbyrån i Örebro. DEMOPAK presenteras i en bilaga 
till denna publikation. 

Fr o m årsskiftet 1974/75 produceras även två tabeller 
med folkmängden fördelad på ålder i församlingar. 

A 1 Folkmängd efter ålder (i ettårsklasser), kön och civil
stånd 1977-12-31 enligt indelningen 1978-01-01. 

A 1.1 Folkmängd i absoluta och relativa tal efter kön och 
ålder (i ettårsklasser) 1977-12-31 enligt indelningen 
1978-01-01. 

A 2 Folkmängd efter ålder (i femårsklasser), kön och civil
stånd 1977-12-31 enligt indelningen 1978-01-01. 

A 6 Gifta samboende par och ensamstående fördelade efter 
kön, ålder samt barnantal efter yngsta barnets ålder 
1977-12-31 enligt indelningen 1978-01-01. 

A 10 Gifta samboende och ensamstående efter kön, civil
stånd, antal hemmavarande barn och yngsta barnets 
ålder i kombination med föräldrarnas ålder 
1977-12-31 enligt indelningen 1978-01-01. 

A 11 Gifta samboende och ensamstående efter kön, antal 
hemmavarande barn och yngsta barnets ålder i kom
bination med föräldrarnas ålder 1977-12-31 enligt 
indelningen 1978-01-01. 

A 14 Folkmängd efter kön och ålder i absoluta och relativa 
tal för hela landet, egna länet och egna kommunen 
samt medelålder, medianålder och kvartilåldrar 
1977-12-31 enligt indelningen 1978-01-01. 

B 8 Utländska medborgare och statslösa efter medborgar
skap, kön, civilstånd och ålder 1977-12-31 enligt 
indelningen 1978-01-01. 
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Tabellerna framställs för följande områden: 

Samtliga råtabeller sänds till länsstyrelser, landsting och 
kommuner. 

7 Kvalitet 
För varje individ i RTB finns en kod (län, kommun och 
församling) för bosättning. Vid avisering om flyttning över 
länsgräns sker ingen kontroll vid utflyttningslänets datakon
tor av riktigheten i den uppgivna inflyttningsförsamlingens 
kod. Ungefär en vecka efter det en felaktig avisering gjorts 
upptäcks den felaktiga koden vid utflyttningslänets datakon
tor. Rättelse sker då även i RTB. 

Vid framställning av tabellerna har den regionala koden 
kontrollerats i RTB. För 18 individer i RTB vid årsskiftet 
1977/78 var den regionala koden invalid. Individer med 
invalida koder ingår ej i tabellerna. 

8 Annan befolkningsstatistik 
I Folkmängd (SOS) del 1 publiceras folkmängden i kom
muner och församlingar. I del 2 finns folkmängdsuppgifter 
för vissa kyrkliga och judiciella indelningar. 

Ändringskomponenterna (födda, döda, flyttade etc) pub
liceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 1 för kommuner 
och församlingar. I Befolkningsförändringar del 3 finns utför
lig statistik för hela riket och länen. Flyttningsstatistik 
publiceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 2. 

Förutom de råtabeller som produceras i DEMOPAK1 -
systemet framställs även ett antal tabeller över folkmängdens 
förändring i AVIPAK2 -systemet. Folkmängdsutvecklingen 
för län och kommuner publiceras kvartalsvis i Statistiska 
meddelanden. Även i den kvartalsvisa produktionen finns 
tabeller som sänds ut i råtabellform till länsstyrelser, lands
ting och kommuner. Samtliga råtabeller finns tillgängliga vid 
Statistiska centralbyrån i Örebro hos enheten för befolk
ningsstatistik. 

9 Tidigare publicerad statistik 
Publikationerna avseende 1968-1972 utgavs med samma 
titel men med underrubriken »Fördelning efter kön, ålder 
och civilstånd i kommunblock m m». År 1967 utgavs rappor
ten under titeln Folkmängden 1 november 1967 enligt 
indelningen 1 januari 1968 efter kön, ålder och civilstånd i 
hela riket, länen, A-regionerna och kommunblocken. Uppgif
ter om befolkningens fördelning efter bl a medborgarskap 
samt familjestatistik publicerades för åren 1968-1972 i 
serien Statistiska meddelanden, nämligen för 1968 i Be 
1969:8, för 1969 i Be 1970:4 och Be 1970:6, för 1970 i Be 
1971:5 och Be 1971:7, för 1971 i Be 1972:6 och för 1972 i 
Be 1973:7. 

10 DEMOPAK 
SCB producerar två gånger per år - vid hel- och halvårsskifte 
- ett demografiskt statistikpaket avsett för regional och lokal 
planering. Den sammanfattande benämningen på de tabeller 
som framställs är DEMOPAK. DEMOPAK presenteras i en 
bilaga i slutet av denna publikation. 

1) DEMOPAK redovisas i bilaga i denna publikation. 
2) AVIPAK är ett antal standardiserade tabeller som visar befolknings
förändringar under valda tidsperioder för olika regionala områden. 
AVIPAK presenteras i en bilaga i Befolkningsförändringar 1977 
(SOS). Del 2. 
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Texttabell 1 Andelen samboende bland ogifta, gifta, frånskilda, änk
lingar och änkor enligt FoB 75 
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Texttabell 2 Samboende kommunvis enligt FoB 75 
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16 
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Texttabell 3 
Antalet personer 100 år 
och äldre i hela riket 31 
december 1977 





1 Översiktstabeller 19 

Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd 1750-1977 
Population by sex and marital status in the whole country 1750-1977 



20 1 Översiktstabeller 

Tabell 1.2 Folkmängd efter medborgarskap (samtliga länder) 31 december 1969-1977 
Population by citizenship (all countries) in the whole country, Dec. 31, 1969-1977 



1 Översiktstabeller 21 



22 1 Översiktstabeller 



1 Översiktstabeller 23 

Tabell 1.3 Gifta samboende kvinnor, ensamstående kvinnor och män med hemmavarande barn under 18 år 1 november 
1967-31 december 1977 

Cohabiting married women, not married women and men with children under 18 years, Nov. 1 1967-Dec 31, 
1977 



24 2 Hela riket 

Tabell 2.1 Folkmängd efter kön, ålder (i ettårsklasser), civilstånd och medborgarskap i hela riket 31 december 1977 
Population by sex, age (in one-year groups), marital status and citizenship in the whole country Dec. 31, 1977 



2 Hela riket 25 



26 2 Hela riket 



2 Hela riket 27 



28 2 Hela riket 



2 Hela riket 29 



30 2 Hela riket 

Tabell 2.2 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser), civilstånd och medborgarskap i hela riket 31 december 1977 
Population by sex, age (in five-year groups), marital status and citizenship in the whole country Dec. 31, 1977 



2 Hela riket 31 



32 2 Hela riket 



2 Hela riket 33 



34 2 Hela riket 



2 Hela riket 35 



36 2 Hela riket 



2 Hela riket 37 



38 2 Hela riket 



2 Hela riket 39 



40 2 Hela riket 

Tabell 2.3 Utlänningar efter kön, ålder och medborgarskap i hela riket 31 december 1977 
Aliens by sex, age and citizenship in the whole country Dec. 31, 1977 



2 Hela riket 41 



42 2 Hela riket 



2 Hela riket 43 



44 2 Hela riket 



2 Hela riket 45 



46 2 Hela riket 



2 Hela riket 47 



48 2 Hela riket 



2 Hela riket 49 



50 2 Hela riket 

Tabell 2.4 Folkmängd efter kön, ålder (i ettårsklasser), civilstånd och födelseland i hela riket 31 december 1977 
Population by sex, age (in one-year groups), marital status and country of birth in the whole country, Dec. 31 , 1977 



2 Hela riket 51 



52 2 Hela riket 

ANTALET UTRIKES FÖDDA I TABELLERNA 2.6, 3.3 OCH 3.4 SAMT 2.4 OCH 2.5 AVVIKER NÅGOT BEROENDE PÅ ATT INDIVIDER MED 
INVALID KOD FÖR FÖDELSELÄN I TABELLERNA 2.6, 3.3 OCH 3.4 FÖRTS TILL UTRIKES FÖDDA. 



2 Hela riket 53 



54 2 Hela riket 

Tabell 2.5 Folkmängd efter kön, ålder (i femärsklasser), civilstånd och födelseland i hela riket 31 december 1977 
Population by sex, age (in five-year groups), marital status and country of birth in the whole country, Dec. 31, 1977 



2 Hela riket 55 



56 2 Hela riket 



2 Hela riket 57 



58 2 Hela riket 



2 Hela riket 59 



60 2 Hela riket 



2 Hela riket 61 



62 2 Hela riket 

ANM: SE NOT TILL TABELL 2.k. 



2 Hela riket 63 

Tabell 2.6 Folkmängd i hela riket efter kön, ålder och födelseort (egna länet, övriga län och utlandet) 31 december 1977 
Population in the whole country by sex, age and place of birth Dec. 31, 1977 

ANM: SE NOT TILL TABELL 2 . "t. 
Tabell 2.7 Medelfolkmängd efter kön, åider (i femårsklasser) och civilstånd 1977 

Mean population by sex, age (in five-year groups) and marital status 1977 



64 2 Hela riket 

Tabell 2.8 Medelfolkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) för vissa medborgarskap 1977 
Mean population by sex, age (in five-year groups) and citizenship 1977 



3 Län och storstadsområden 65 

Tabell 3.1 Folkmängd efter ålder (absolut och relativ fördelning) i län och storstadsområden 31 december 1977 enligt indel
ningen 1 januari 1978 
Population by age by county and in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1977 according to the admini
strative subdivision Jan. 1, 1978 



66 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.2 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser) och civilstånd länsvis 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 
1978 

Population by sex, age (in five-year groups), marital status by county Dec. 31, 1977 according to the administra
tive subdivision Jan. 1, 1978 



3 Län och storstadsområden 67 



68 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 69 



70 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 71 



72 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 73 



74 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 75 



76 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 77 



78 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.3 Folkmängd länsvis efter kön, ålder och födelseort (egna länet, övriga län och utlandet) 31 december 1977 enligt 
indelningen 1 januari 1978 
Population by sex, age and place of birth by county Dec. 31, 1977 according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1978 

ANM: SE NOT TILL TABELL 2.h. 



3 Län och storstadsområden 79 



80 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 81 



82 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 83 



84 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 85 



86 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 87 



88 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 89 



90 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.4 Folkmängd länsvis efter födelselän resp födelseland 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population by county of birth and country of birth Dec. 31, 1977 according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1978 

ANM: SE NOT TILL TABELL 2.4. 



3 Län och storstadsområden 91 



92 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.5 Utlänningar efter kön, ålder och medborgarskap länsvis 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Aliens by sex, age and citizenship by county Dec. 31, 1977 according to the administrative subdivision Jan. 1, 
1978 



3 Län och storstadsområden 93 



94 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 95 



96 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 97 



98 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 99 



100 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 101 



102 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 103 



104 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 105 



106 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 107 



108 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 109 



110 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 111 



112 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 113 



114 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 115 



116 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.6 Folkmängd efter medborgarskap i län och storstadsområden 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population by citizenship in the counties and the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1977 according to the 
administrative subdivision Jan. 1, 1978 



3 Län och storstadsområden 117 



118 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.7 Folkmängd efter kön och åider (i femårsklasser) i storstadsområden 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 
1978 
Population by sex and age (in five-year groups) in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1977 according to 
the administrative subdivision Jan. 1, 1978 



3 Län och storstadsområden 119 



120 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 121 



122 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 123 



124 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 125 



126 3 Län och storstadsområden 

Tabell 3.8 Utlänningar efter kön, ålder och medborgarskap i storstadsområden 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 
1978 
Aliens by sex, age and citizenship in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1977 according to the admini
strative subdivision Jan. 1, 1978 



3 Län och storstadsområden 127 



128 3 Län och storstadsområden 



3 Län och storstadsområden 129 



130 4 Kommuner 

Tabell 4.1 Folkmängd efter ålder (absolut och relativ fördelning) i kommuner 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 
1978 
Population by age by commune Dec. 31, 1977 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978 



4 Kommuner 131 



132 4 Kommuner 



4 Kommuner 133 



134 4 Kommuner 



4 Kommuner 135 



136 4 Kommuner 





138 4 Kommuner 

Tabell 4.2 Folkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) i kommuner 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population by sex and age (in five-year groups) by commune Dec. 31, 1977 according to the administrative subdi
vision Jan. 1, 1978 



4 Kommuner 139 



140 4 Kommuner 



4 Kommuner 141 



142 4 Kommuner 



4 Kommuner 143 



144 4 Kommuner 



4 Kommuner 145 



146 4 Kommuner 



4 Kommuner 147 



148 4 Kommuner 



4 Kommuner 149 



150 4 Kommuner 



4 Kommuner 151 



152 4 Kommuner 



4 Kommuner 153 



154 4 Kommuner 



4 Kommuner 155 



156 4 Kommuner 



4 Kommuner 157 



158 4 Kommuner 



4 Kommuner 159 



160 4 Kommuner 



4 Kommuner 161 



162 4 Kommuner 



4 Kommuner 163 



164 4 Kommuner 



4 Kommuner 165 



166 4 Kommuner 



4 Kommuner 167 



168 4 Kommuner 



4 Kommuner 169 



170 4 Kommuner 



4 Kommuner 171 



172 4 Kommuner 



4 Kommuner 173 



174 4 Kommuner 



4 Kommuner 175 



176 4 Kommuner 

Tabell 4.3 Folkmängd i åldersgrupperna 0-18 och 61-75 år (i ettårsklasser) i län och kommuner 31 december 1977 enligt 
indelningen 1 januari 1978 
Population in the age-groups 0—18 years and 61—75 years (in one-year groups) by county and commune Dec. 31, 
1977 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978 



4 Kommuner 177 



178 4 Kommuner 



4 Kommuner 179 



180 4 Kommuner 



4 Kommuner 181 



182 4 Kommuner 



4 Kommuner 183 



184 4 Kommuner 



4 Kommuner 185 



186 4 Kommuner 



4 Kommuner 187 



188 4 Kommuner 

Tabell 4.4 Folkmängd efter medborgarskap kommunvis 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population by citizenship by commune Dec. 31, 1977 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978 



4 Kommuner 189 



190 4 Kommuner 



4 Kommuner 191 



192 4 Kommuner 



4 Kommuner 193 



194 4 Kommuner 



4 Kommuner 195 



196 4 Kommuner 



4 Kommuner 197 



198 4 Kommuner 



4 Kommuner 199 



200 4 Kommuner 



4 Kommuner 201 



202 5 A-regioner 

Tabell 5.1 Folkmängd efter ålder (absolut och relativ fördelning) i A-regioner 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 
1978 
Population by age by A-regions (aggregate of communes) Dec. 31 , 1977 according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1978 



5 A-regioner 203 



204 5 A-regioner 

Tabell 5.2 Folkmängd efter kön och ålder (i femårsklasser) i A-regioner 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Population by sex and age (in five-year groups) by A-regions (aggregate of communes) Dec. 31, 1977 according to 
the administrative subdivision Jan. 1, 1978 



5 A-regioner 205 



206 5 A-regioner 



5 A-regioner 207 



208 5 A-regioner 



5 A-regioner 209 



210 5 A-regioner 



5 A-regioner 211 



212 5 A-regioner 



5 A-regioner 213 



214 6 Riksområden 

Tabell 6.1 Folkmängd efter kön, ålder (i femårsklasser) och civilstånd i riksområden 31 december 1977 enligt indelningen 
1 januari 1978 

Population by sex, age (in five-year groups) and marital status by county-block Dec. 31, 1977 according to the 
administrative subdivision Jan. 1, 1978 



6 Riksområden 215 



216 6 Riksområden 



6 Riksområden 217 



218 7 Familjetabeller 

Tabell 7.1 Gifta samboende och ensamstående efter kön, civilstånd, antal hemmavarande barn och yngsta barnets ålder i 
kombination med föräldrarnas ålder i hela riket 31 december 1977 
Cohabiting married persons and not married persons by sex, marital status, number of children and age of the 
youngest child by age of parents in the whole country Dec. 31, 1977 



7 Familjetabeller 219 



220 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 221 



222 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 223 



224 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 225 



226 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 227 

Tabell 7.2 Gifta samboende och ensamstående efter kön, antal hemmavarande barn och yngsta barnets ålder i kombination 
med föräldrarnas ålder länsvis 31 december 1977 enligt indelningen 1 januari 1978 
Cohabiting married persons and not married persons by sex, number of children and age of the youngest child by 
age of parents by county Dec. 31, 1977 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1978 



228 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 229 



230 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 231 



232 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 233 



234 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 235 



236 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 237 



238 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 239 



240 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 241 



242 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 243 



244 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 245 



246 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 247 



248 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 249 



250 7 Familjetabeller 



7 Familjetabeller 251 



252 Bilaga 1 

Omfattningen av A-regionerna 
Coverage of A-regions (aggregate of communes) 



Bilaga 1 253 

Omfattningen av A-regionerna 
Coverage of A-regions (aggregate of communes) 

A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1978—01—01) samt län 

01 Stockholm/Södertälje Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, 
Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm och Värmdö. Samtliga kommuner tillhör Stockholms län. 

02 Norrtälje Norrtälje, Stockholms län 

03 Enköping Enköping och Håbo, Uppsala län 

04 Uppsala Uppsala och Östhammar, Uppsala län 

05 Nyköping Nyköping och Oxelösund, Södermanlands län 

06 Katrineholm Flen, Katrineholm och Vingåker, Södermanlands län 

07 Eskilstuna Eskilstuna och Strängnäs, Södermanlands län 

08 Mjölby/Motala Boxholm, Mjölby, Motala och Ödeshög, Östergötlands län 

09 Linköping Kinda, Linköping och Åtvidaberg, Östergötlands län 

10 Norrköping Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, Östergötlands län 

11 Jönköping Jönköping och Vaggeryd, Jönköpings län, Habo och Mullsjö, Skaraborgs 
län 

12 Tranås Aneby och Tranås, Jönköpings län, samt Ydre, Östergötlands län 

13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda, Jönköpings län 

14 Värnamo Gislaved, Gnosjö och Värnamo, Jönköpings län 

15 Ljungby Ljungby och Markaryd, Kronobergs län 

16 Växjö Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult, Kronobergs 

län 

17 Västervik Västevik, Kalmar län 

18 Hultsfred/Vimmerby Hultsfred och Vimmerby, Kalmar län 

19 Oskarshamn Högsby, Mönsterås och Oskarshamn, Kalmar län 

20 Kalmar/Nybro Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås, Kalmar län 

21 Visby Gotland, Gotlands län 

22 Karlskrona Karlskrona och Ronneby, Blekinge län 

23 Karlshamn Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, Blekinge län 



254 Bilaga 1 

A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1978—01—01) samt län 

24 Kristianstad Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge, Kristianstad län 

25 Hässleholm Hässleholm, Osby och Perstorp, Kristianstads län 

26 Ängelholm Båstad, Ängelholm och Örkelljunga, Kristianstads län 

27 Helsingborg/Landskrona Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv, Malmöhus län, 
samt Klippan och Åstorp, Kristianstads län 

28 Malmö/Lund/Trelleborg Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelle
borg och Vellinge, Malmöhus län 

29 Ystad/Simrishamn Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län, Sjöbo, Skurup och Ystad, 

Malmöhus län 

30 Eslöv Eslöv, Hörby och Höör, Malmöhus län 

31 Halmstad Halmstad, Hylte och Laholm, Hallands län 

32 Falkenberg/Varberg Falkenberg och Varberg, Hallands län 
33 Göteborg Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län, Göteborg, Härryda, 

Kungälv, Mölndal, Partilie, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, Göteborgs 
och Bohus län samt Kungsbacka, Hallands län 

34 Uddevalla Färgelanda, Älvsborgs län, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Ström
stad, Tanum och Uddevalla, Göteborgs och Bohus län 

35 Trollhättan/Vänersborg Grästorp, Skaraborgs län, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan och Vä
nersborg, Älvsborgs län 

36 Borås Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn, Älvs

borgs län 

37 Lidköping/Skara Götene, Lidköping, Skara och Vara, Skaraborgs län 

38 Falköping Falköping och Tidaholm, Skaraborgs län 

39 Skövde Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro, Skaraborgs län 

40 Mariestad Gullspång, Mariestad och Töreboda, Skaraborgs län 

41 Kristinehamn Filipstad, Kristinehamn och Storfors, Värmlands län 

42 Karlstad Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Sunne 
och Torsby, Värmlands län 

43 Säffle/Åmål Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål, Älvsborgs län samt Säffle, Värmlands 
län 

44 Arvika Arvika, Eda och Årjäng, Värmlands län 

45 Örebro Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Örebro, Örebro län 

46 Karlskoga Degerfors och Karlskoga, Örebro län 
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A-region Ingående kommuner (enl indelningen 1978—01—01) samt län 

47 Lindesberg Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, Örebro län 

48 Västerås Hallstahammar, Surahammar och Västerås, Västmanlands län 

49 Köping Arboga, Kungsör och Köping, Västmanlands län 

50 Fagersta Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, Västmanlands län 

51 Sala Heby och Sala, Västmanlands län 

52 Borlänge/Falun Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter och Vansbro, Koppar

bergs län 

53 Avesta/Hedemora Avesta och Hedemora, Kopparbergs län 

54 Ludvika Ludvika och Smedjebacken, Kopparbergs län 

55 Mora Malung, Mora, Orsa och Älvdalen, Kopparbergs län 

56 Gävle/Sandviken Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, Gävleborgs län, samt Tierp och 

Älvkarleby, Uppsala län 

57 Bollnäs/Söderhamn Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, Gävleborgs län 

58 Hudiksvall/Ljusdal Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig, Gävleborgs län 

59 Sundsvall Sundsvall, Timrå och Ånge, Västernorrlands län 

60 Härnösand/Kramfors Härnösand och Kramfors, Västernorrlands län 

61 Sollefteå Sollefteå, Västernorrlands län 

62 Örnsköldsvik Örnsköldsvik, Västernorrlands län 

63 Östersund Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Öster
sund, Jämtlands län 

64 Umeå Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs, Västerbottens län 
65 Skellefteå Norsjö och Skellefteå, Västerbottens län 

66 Lycksele Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Asele, Västerbottens län 

67 Piteå Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyn, Norrbottens län 

68 Luleå/Boden Boden, Jokkmokk och Luleå, Norrbottens län 

69 Haparanda/Kalix Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå, Norrbottens län 

70 Kiruna/Gällivare Gällivare, Kiruna och Pajala, Norrbottens län 
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Riksområdenas omfattning 
Coverage of County-blocks 
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Omfattningen av riksområdena 
Coverage of County-blocks 

Riksområde Ingående län 

1 Stockholm Stockholms län 

2 Östra mellansverige Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län 

3 Småland med öarna Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 

4 Sydsverige Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 

5 Västsverige Hallands, Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län 

6 Norra mellansverige Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 

7 Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län 

8 Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län 



258 Bilaga 3 

Indelningsändringar i A-regioner 2 januari 1977—1 januari 1978 
Changes of subdivisions between Jan. 2, 1977 to Jan. 1, 1978 in A-regions 

Inga ändringar har gjorts. 
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DEMOPAK — ett statistikpaket med demografisk information för regional och 
lokal planering 

Tabellerna i DEMOPAK innehåller uppgifter om befolkningens fördelning på kön, 
ålder, civilstånd, barnantal och medborgarskap. Till grund för DEMOPAK ligger 
specialbearbetningar av RTB. DEMOPAK framställs två gånger per år, vid 
helårsskiftet och halvårsskiftet. Innehållet är helt anpassat till den officiella 
folkmängdsstatistiken. 

Antalet tabeller uppgår till 22, 17 av dessa ger redovisning på kommun- och 
församlingsnivå, 16 ger statistik för de delområden - nyckelkodområden - inom 
kommunen som beställaren själv avgränsat. Därutöver framställs två tabeller på 
fastighetsnivå, varav en tabell redovisar den differens som kan uppstå mellan 
redovisningen för hela kommunen och för summan av nyckelkodområdena genom 
att vissa fastigheter ej återfinns i nyckelkodregistret. 

Tabellerna i DEMOPAK har grupperats i olika serier. Serie A avser hela befolk
ningen. Serie B avser utländska medborgare och statslösa. Serie C ger en 
redovisning av enskilda medborgarskap. 

En närmare presentation av innehållet i DEMOPAK bifogas i form av tabellay-
outer. 

Av tabellerna i DEMOPAK 31 december 1977 har tabellerna A 1, A 2, A 6, A 10, 
A 11, A 14 och B 8 producerats för kommuner, A-regioner (ej A 10, A 11 och 
A 14), län och hela riket som en del av SCBs löpande statistikproduktion och 
finns tillgängliga på enheten för befolkningsstatistik i Örebro. Fr o m årsskiftet 
1974/75 finns dessutom tabellerna A 1.1 och A 2 på församlingsnivå. Tabellerna 
finns även hos länsstyrelsernas regionalekonomiska enheter, landstingens plane
ringsavdelningar samt hos kommunerna. Tabeller på lägre regional nivå än 
kommun framställs mot avgift. De kommuner som beställt DEMOPAK finns 
redovisade på nästa sida. 
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Kommuner (enligt indelningen 1 9 7 8 - 0 1 - 0 1 ) som beställt tabeller ur DEMOPAK 1 9 7 7 - 1 2 - 3 1 . Ett F efter kommunnamnet 
anger att beställningen avser tabeller med församlingsredovisning och ett D anger att beställningen avser tabeller för delområden. 

Ale F, D 
Alingsås F, D 
Aneby F, D 
Arboga F, D 
Arvidsjaur D 
Arvika D 
Avesta D 

Berg D 
Bjuv F, D 
Boden F, D 
Bollnäs D 
Borgholm F 
Borlänge F, D 
Botkyrka F, D 
Bromölla D 
Bräcke D 
Burlöv D 
Båstad F, D 

Danderyd D 
Degerfors F, D 

Eksjö F, D 
Emmaboda F, D 
Enköping F, D 
Eskilstuna F, D 
Eslöv D 

Falkenberg D 
Falköping D 
Falun F , D 
Filipstad D 
Finspång D 
Flen F, D 
Forshaga D 

Gagnef D 
Gislaved F, D 
Gnosjö F, D 
Gotland D 
Grums D 
Gullspång F 
Gällivare F, D 
Gävle D 
Göteborg D 
Götene F, D 

Hallsberg D 
Hallstahammar F, D 
Halmstad F, D 
Hammarö D 
Haninge F, D 
Haparanda F, D 

Heby D 
Hedemora F, D 
Herrljunga D 
Hofors D 
Huddinge D 
Hudiksvall D 
Hultsfred D 
Håbo F , D 
Härjedalen D 
Härnösand D 
Härry da D 
Hässleholm F, D 
Höganäs D 
Högsby D 
Hörby D 
Höör D 

Jokkmokk F , D 
Järfälla F, D 
Jönköping F, D 

Kalix D 
Kalmar F, D 
Karlshamn D 
Karlskoga D 
Karlskrona D 
Karlstad D 
Katrineholm D 
Kil D 
Kinda D 
Kiruna F, D 
Kramfors F, D 
Kristianstad F, D 
Kristinehamn F, D 
Krokom D 
Kumla D 
Kungsbacka F, D 
Kungsör F, D 
Kungälv F, D 
Kävlinge F, D 
Köping D 

Laholm D 
Landskrona D 
Lerum D 
Lessebo F, D 
Lidingö D 
Lidköping F, D 
Lindesberg D 
Linköping F, D 
Ljungby F, D 
Ljusdal F, D 
Lomma F, D 
Ludvika D 

Luleå D 
Lycksele F, D 

Mariestad D 
Markaryd F, D 
Mellerud F 
Mjölby D 
Mora D 
Motala F, D 
Mölndal D 
Mörbylånga F 

Nacka F, D 
Nora D 
Norberg D 
Nordanstig F, D 
Norrköping D 
Norrtälje D 
Norsjö F, D 
Nybro F, D 
Nyköping F, D 
Nynäshamn F, D 
Nässjö D 

Ockelbo D 
Olofström F, D 
Orust D 
Osby F, D 
Oskarshamn F, D 
Ovanåker D 
Oxelösund F, D 

Pajala D 
Partille D 
Piteå D 

Ragunda D 
Robertsfors D 
Ronneby F, D 

Sala D 
Sandviken F, D 
Sigtuna F, D 
Simrishamn F 
Skara D 
Skellefteå F, D 
Skinnskatteberg F, D 
Skövde F , D 
Smedjebacken D 
Sollentuna D 
Solna D 
Sorsele D 
Staffanstorp F, D 
Stenungsund F 

Stockholm F, D 
Storuman D 
Strängnäs F, D 
Strömstad F 
Strömsund D 
Sundbyberg F, D 
Sundsvall D 
Surahammar F, D 
Svalöv D 
Svedala F, D 
Svenljunga F, D 
Säffle D 
Sävsjö D 
Söderhamn F, D 
Söderköping D 
Södertälje F, D 
Sölvesborg D 

Tierp F, D 
Timrå F, D 
Tingsryd- D 
Tomelilla F, D 
Tranemo F, D 
Tranås F, D 
Trelleborg F, D 
Trollhättan F, D 
Tyresö F, D 
Täby F, D 

Uddevalla D 
Ulricehamn D 
Umeå D 
Upplands-Bro F, D 
Upplands-Väsby D 
Uppsala D 
Uppvidinge F, D 

Vaggeryd F, D 
Valdemarsvik F, D 
Vallentuna D 
Vara F, D 
Varberg D 
Vaxholm F, D 
Vellinge F, D 
Vetlanda D 
Vilhelmina F, D 
Vimmerby F, D 
Vindeln D 
Vingåker D 
Vårgårda D 
Vänersborg D 
Vännäs D 
Värmdö F, D 
Värnamo F, D 
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Västervik D 
Västerås D 
Växjö F, D 

Ystad F, D 

Ånge D 
Årjäng F, D 
Åsele D 
Åtvidaberg F, D 

Älmhult F,D 
Älvkarleby D 
Älvsbyn D 
Ängelholm F, D 

Örebro F, D 
Örkelljunga F, D 
Örnsköldsvik F, D 
Östersund F, D 
Östhammar D 
Östra Göinge D 
Övertorneå F, D 
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Tabell 1: Folkmängd efter lider, kön och oivilstind 19XX-12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs dels för hela befolkningen, 
dvs samtliga i Sverige kyrkobokförda personer (tabell A1), 
dels för utländska medborgare och statsliösa (tabell B1), 
samt för enskild nationalitet (tabell C1). 

Tabellen omfattar tre sidor/område. 

Regionala 
nivåer: Anslagsfinansierad produktiont 

tabell A1: kommun, A-region, län, riket. 

Uppdragsfinansierad produktion: 
tabell A1: delområden, församling-kommun 
" B1: "- , "-
" C1: församling-kommun 
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Tabell 1.1: Folkmängd 1 abeoluta och relativa tal efter kön och ålder i ettårsklasser 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentarer: Tabellen framställs för hela befolkningen 
(tabell Al : l ) , för utländska medborgare och 
statslösa (tabell BUD samt för enskild 
nationali tet (tabell C l : l ) . 
Tabellen omfattar en sida/område. 

Regionala 
niviert Anslagsfinansierad produktion: 

tabell Al:l: församlingar - kommunen totalt 

Uppdragsfinansierad produktion: 
tabell Alil: delområden - kommunen totalt 

Bl:l: "-
församlingar - kommunen totalt 

"- C1:1: församlingar - kommunen totalt 
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Tabell 2: Folkmängd efter lider, kön och civilstånd 19XX-12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentarer: Tabellen framställs för hela befolkningen (tabell A2), 
för utländska medborgare och statslösa (tabell B2), 
samt för enskild nationalitet (tabell C2). 

Tabellen omfattar en sida/område. 

Regionala 
nivåer: Anslagsfinansierad produktion: 

Tabell A2: församlingar - kommunen totalt, A-region, 
län, riket 

UppdragsfinanBierad produktion: 
tabell A2: delområden 
" - B2: delområden, församlingar - kommunen totalt 
" - C2: församlingar - kommunen totalt 
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Tabell 2.1: folkmängd 1 absoluta tal fördelad efter kön och ålder 1 femårsklasser 19XX-12-51 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs dels för hela befolkningen (tabell A2:1), 
dela för utländska medborgare och atatslösa (tabell B 2 : 1 ) , 
samt för enskild nationalitet (tabell C 2 I 1 ) . 

Tabellen innehållar maximalt 12 omraden/sida. 

Regionala 
nivåer: Tabell A2:1 och B2:1: delområden, församling-kommun. 

" C2:1: församling-kommun. 
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Tabell 2.2: Folkmängd procentuellt fördalad efter kön samt ålder i femåraklasser 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs dels för hela befolkningen (tabell A2:2), 
dela för utländska medborgare och statslösa (tabell B2:2), 
sant för enskild nationalitet (tabell C2:2). 

Tabellen innehallar maximalt 12 områden/sida. 

Regionala 
nivåer: Tabell A2:2 och B2i2: delområden, församling-kommun. 

" C2:2: församling-kommun. 



267 

Tabell 2.31 Folkmängd i absoluta tal fördelad efter kön och ålder i apeoiella åldersklasser 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs dels för hela befolkningen (tabell A2:3), 
dels för utländska medborgare och statslösa (tabell B2»3), 
samt för enskild nationalitet (tabell C2:3). 

Tabellen innehåller maximalt 12 områden/sida. 

Regionala 
nlvier: Tabell A2:3 och B2:3: delområden, församling-kommun. 

" C2:3: församling-kommun. 
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Tabell 2.4: Folkmängd prooentuellt fördelad efter kön samt ålder i apeoiella åldersklasser 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs dels för hela befolkningen (tabell A2:4), 
dela för utländska medborgare och statslösa (tabell B2:4), 
samt för enskild nationalitet (tabell C2:4). 

Tabellen innehåller maximalt 12 omriden/aida. 
Regionala 

nlvier: Tabell A2:4 och B2:4: delområden, församling-kommun. 
" C2:4: församling-kommun. 
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Tabell 3: Folkmängd efter kön, civilstand och ålder redovisad på områden 19XX-12-31 enligt indelningen 19XX -01-01. 

Kommentar; Tabellen frametälla dela för hela befolkningen (tabell A3) 
och dela för utländska medborgare och statslösa (tabell B3). 

Tabellen innehåller maximalt 35 områden/sida. 

Regional 
nivå: Delområden. 
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Tabell 4: Folkmängd efter kön samt ålder i ettarsklasser i intervallet 0-20 år 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentaren Tabellen framställs för personer 0 - 20 år (tabell A4), 
för motsvarande åldersgrupp av utländska medborgare 
och statslösa (tabell B4), samt för enskild nationalitet 
(tabell C4). 

Tabellen innehåller maximalt 12 områden/sida. 

Regionala 

nivåer: Delområden - kommunen totalt, församlingar -
kommunen totalt. 
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Tabell 5: Folkmängd efter kön och ålder 1 ettårsklasser mellan 60-74 år samt summeringar 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01, 

Kommentar! Tabellen framställs dels för samtliga i Sverige kyrkobokförda 
personer som är 60 är och däröver (tabell A5), 
dels för motsvarande åldersgrupp av utländska medborgare 
ooh statslösa (tabell B5), 
samt för enskild nationalitet (tabell C5). 

Tabellen innehåller maximalt 12 områden/sida. 

Regionala 
nivåer: Delområden, församling-kommun. 
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Tabell 6: Gifta samboende par och ensamstående fördelade efter kön, ålder och barnantal efter yngsta barnets ålder 
19XX-12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställa dels för hela befolkningen (tabell A6), 
dels för utländska medborgare och statslösa (tabell B6), 
samt för enskild nationalitet (tabell C6). 

Tabellen omfattar en sida/område. 

Regionala 
nivåer: Anslagsfinansierad produktion: 

tabell A6: kommun, A-region, län, riket. 

Uppdragsfinansierad produktion: 
tabell A6 och B6: delområden, församling-kommun. 
" C6: församling-kommun. 
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Tabell 6.1: Gifta samboende par och ensamstående fördelade efter barnantal och yngsta barnets ålder 19XX-12-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs dels för hela befolkningen (tabell A61I), 
dels för utländska medborgare ooh statslösa (tabell B61I), 
samt för enskild nationalitet (tabell C6:1). 

Tabellen innehåller maximalt 9 områden/sida. 

Regionala 
nivåer: Tabell A6:1 ooh B6:1: delområden, församling-kommun. 

" C6:1: församling-kommun. 
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Tabell 7: Antal barn fördelade efter ålder och föräldrarnas civilstånd 19XX-12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen har underrubrikerna: 
Alla hemmavarande barn under 18 år (tabell A7), 
Hemmavarande barn under 18 år, registrerade som utländska 
medborgare (tabell B7), samt 

Hemmavarande barn under 18 år registrerade som ... 
medborgare (tabell C7). 

Tabellen innehåller maximalt 40 delområden per sida. 

Regionala 
nivåer: Tabell A7 och B7: delområden, församling-kommun. 

" C7: församling-kommun. 
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Tabell 7.1: Antal barn fördelade efter åider och föräldrarnas civilstånd 19XX-18-31 
enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar; Tabellen har underrubrikerna! 
Alla hemmavarande barn under 18 år (tabell A7:1)> 
Hemmavarande barn under 18 är, registrerade som utländska 
medborgare (tabell B7:1), samt 

Hemmavarande barn under 18 år registrerade som ... 
medborgare (tabell C7:l). 

Tabellen innehåller maximalt 35 områden/sida. 

Regionala 
nivåer: Tabell A7:1 och B7:1: delområden, församling-kommun. 

" C7:1: församling-kommun. 
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Tabell B.8: Utländska medborgare och s t a t s l ö s a e f ter medborgarskap, kön, oivi latånd och ålder 19XX-12-31 enl igt 
indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen innehåller maximalt 12 
medborgarskap per sida. Medborgarskap 
med mindre än 10 personer redovisas 
under "övriga" i resp världsdel . 

Regionala 
nivåer; Anslagsfinansierad produktion: 

kommun, A-region, län, riket. 

Uppdragsfinansierad produktion: 
församling-kommun. 
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Tabell 9: Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder redovisad på fastigheter 19XX-12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar! Redovisning kan ske enligt följande alternativt 
1. Hestlista för fastigheter vilka ej ingår i nyokelkod-

registret men som finns med i registret över total
befolkningen. I tabellen utlistas således eventuell 
differens fastighetsvis mellan redovisning för hela 
kommunen och för summan av delområdena. 

2. Urval av vissa fastigheter. 
3. Utlistning av samtliga fastigheter i en kommun eller 

församling. 

Regional 
nivå: Fastighet. 
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Tabell 10: Gifta samboende och ensamstående efter kön, civilstånd, antal hemmavarande barn och yngsta barnets ålder 
i kombination med föräldrarnas ålder 19XX -12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

forts 

Samtliga 

Gifta ej samboende kvinnor 

Ogifta kvinnor 

Frånskilda kvinnor 

Änkor 

Samtliga kvinnor 

Gifta samboende män 

Ensamstående män 

Samtliga familjer (för gifta) 
samboende efter hustruns ålder 

Kommentar: Tabellen framställs för 
hela befolkningen. Ta
bellen omfattar 9 sidor per 
område 

Regionala 
nivåer: Kommuner, län-ooh hela riket 

Gifta samboende kvinnor 
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Tabell 11: Gifta samboende och ensamstående efter kön, antal hemmavarande barn och yngsta barnets ålder i 
kombination med föräldrarnas ålder 19XX-12-31 enligt indelningen 19XX-01-01. 

Kommentar: Tabellen framställs för hela befolkningen 
Tabellen omfattar 1 sida per område 

Regionala 
nivåer: Kommuner, län och hela riket 
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Tabell C12: Områdesvis redovisning av utländska medborgare och statslösa efter medborgarskap och ålder år 19XX-12-31. 

Kommentar: För områden med mindre än 30 utländska 
medborgare redovisas endast "samtliga" 
fördelade på nationalitet, således ingen 
åldersredovisning. 

Kolumner med mindre än 3 observationer i 
summan kommer att undertryckas. Dessa 
observationer förs då antingen till 
kolumnen till vänster eller till höger. 

Nivåer: Delområden, kommunen. 
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Tabell C13: Områdesvis redovisning av utländska medborgare och statslösa efter ålder och grupperingar av medborgarskap 
till approximativa språkgrupper 19XX-12-31. 

Kommentar: De approximativa språkgrupperna har bildats enligt 
följande: 

Finska: Finland 
Nordiska språk: Danmark, Norge, Island 
Serbokroatiska: Jugoslavien 
Grekiska: Grekland, Cypern 
Turkiska: Turkiet 
Tyska: Tyskland (2 stat), Österrike, Schweiz, Lichtenstein 
Tjeckiska: Tjeckoslovakien 
Ungerska: Ungern 
Polska: Polen 
Arabiska: Arabstaterna, Etiopien, Iran 
Engelska: Australien, Storbritannien,Fidji , Filippinerna, 

Irland, Jamaica, Canada, Nya Zeeland,,Sydafrika, Trinidad 
o Tobago, USA, Västra Samoa 

Franska: Belgien, Dahomey, Frankrike, Guinea, Haiti, Luxemburg, 
Madagaskar, Mauretanien, Monaco 

Italienska: Italien, Malta, San Marino 
Spanska: Spanien, Portugal, samtliga spansk- och portugisisktalande 

länder i Syd- och Mellanamerika 

Övriga slaviska språk: Sovjetunionen, Bulgarien, Albanien, 
statslösa 

Beträffande sekretessrestriktionerna - se tabell C12 

Nivåer: Delområden, kommunen 
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DEMOPAK tabell A14: Folkmängd efter kön och ålder i absoluta och relativa tal för hela landet, egna länet och 
egna kommunen samt medelålder, medianålder och kvartilåldrar 19xx - 12 - 31 enligt indelningen 
19xx - 01 - 01. 

Kommentarer: Tabellen framställs för hela befolkningen 
och omfattar 1 sida/område. 

Regionala nivåer: Anslagsfinansierad produktion: kommun 
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Diagram 1 Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd i hela riket 31 december 1977 

Population by sex, age and marital status in the whole country Dec. 3 1 , 1977 
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Diagram 2 Andelen barn 0—6 år av hela folkmängden 31 december 1977 
Relative number of children 0—6 years of the total population 
Dec. 31 , 1977 
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Diagram 3 Andelen barn 7—17 år av hela folkmängden 31 december 1977 
Relative number of children 7—17 years of the total population 
Dec. 3 1 , 1977 
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Diagram 4 Andelen ålderspensionärer 65— år av hela folkmängden 31 de
cember 1977 
Relative number of pensioners 65 years and over of the total 
population Dec. 31 , 1977 
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Diagram 5 Folkmängd efter kön och ålder i hela riket 1 november 1967, 31 december 1972 och 1977 
Population by sex and age in the whole country Nov. 1, 1967, Dec. 31, 1972 and 1977 
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Diagram 6 Folkökningens regionala fördelning 1950—1955 
Regional distribution of population growth 1950—1955 
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Diagram 7 Folkökningens regionala fördelning 1955—1960 
Regional distribution of population growth 1955—1960 
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Diagram 8 Folkökningens regionala fördelning 1960—1965 
Regional distribution of population growth 1960—1965 
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Diagram 9 Folkökningens regionala fördelning 1965—1970 
Regional distribution of population growth 1965—1970 
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Diagram 10 Folkökningens regionala fördelning 1970—1975 
Regional distribution of population growth 1970—1975 
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Diagram 11 Utländska medborgares köns- och åldersfördelning jämfört med folkmängden i hela riket 31 december 1977 
Sex- and agedistribution of foreign citizens compared with the total population Dec. 31 , 1977 
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Diagram 12 Köns- och åldersfördelningen för utrikes födda jämfört med folkmängden i hela riket 31 december 1977 
Sex- and agedistribution of foreign-born persons compared wi th the total population Dec. 3 1 , 1977 
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Diagram 13 Relativa andelen utländska medborgare i hela landet 31 december 1977 
Relative number of foreign citizens in the whole country Dec. 31 , 1977 
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