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INLEDNING TILL 
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Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicera-
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Dessa är digitaliserade och finns på adressen http://www.scb.se/BiSOS 

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella 
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Folkräkningen. 
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Statistiska centralbyrån framlägger härmed del 3:3 av folk- och bostadsräkningen 
1975. Uppgifterna i denna del härrör - i likhet med uppgifterna i delarna 3:1 och 
3:2 - från räkningens demografiska avsnitt och avser folkmängd efter kön, ålder, 
civilstånd, medborgarskap samt födelseland i hela riket, län, A-regioner, tätorter 
och glesbygd. 

Byrådirektör Åke Nilsson har lett planering och genomförande av det demo
grafiska avsnittet. Aktuarie Åke Brunn har svarat för datorbearbetningarna. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Erik Liljegren. 

Stockholm i oktober 1976 

INGVAR OHLSSON 
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Summary 

Introduction 
The processing of the Census of Population and Housing was 
divided into a number of sections. The findings of its 
démographie section, which are based on the processing of 
démographie data from the Register of the Total Population 
(RTB) kept by the National Central Bureau of Statistics 
(SCB), records the population according to national registra-
tion distributed by sex, âge,marital status, etc. on November 
1, 1975 for various forms of regional divisions. Thèse 
findings are presented in three volumes. Part 3:1 contains 
démographie figures for communes1, parishes and parish 
registration districts, while Part 3:2 shows the corresponding 
figures for localities. This volume, Part 3:3, contains tables 
for the whole country and for the counties, the larger 
localities and localities in various size-groups as well as for 
the three biggest towns with their suburbs and for A-regions 
(aggregates of communes). In addition, this volume also 
contains data concerning aliens and foreign-born persons. 

The other sections of the Census of Population and 
Housing are primarily based on particulars collected direct 
from the general public and from real-estate owners on 
special forms. The findings of those sections mainly relate to 
housing conditions, économie activity, occupation, industry, 
commuting between place of résidence and place of work, 
and income. Before thèse statistics can be presented, the 
time-consuming work of preparing the primary material has 
to be carried out; the findings of thèse sections will accor-
dingly not be available in final form for some time. 

The data in the domographic section will be merged with 
the data obtained from the census forms and the income 
tape. 

More specified descriptions regarding definitions and 
methods are to be found in Part 3:1 and Part 3:2. 

Contents of the tables 
The present publication contains 16 tables. The tables can be 
divided into four main groups: first, national tables (tables 1 
and 2), second, county tables (table 3), third, other régional 
tables comprising tables for the larger localities, localities 
within various size-groups, the three biggest towns with their 

suburbs and A-regions (aggregates of communes) (tables 
4-9) and finally, forth, tables concerning aliens and the 
foreign-born (tables 10-16). 

The âge returns relate in ail tables to year of birth. The 
0-4 group thus covers those born in 1971-1975, the 5-9 
group those born in 1966-1970, etc., irrespective of the date 
of birth of the person in question. It should be noted in 
particular that children born after 1st November 1975 are 
not included in the population. The term aliens dénotes 
foreign citizens and stateless persons. As regards the foreign-
born, it should be noted that children born abroad are not 
assigned to this group if the mother was still registered in 
Sweden when the child was born. The actual country of birth 
was, however, always registered until 1947, which means that 
every person born abroad until that date has been classed as 
being »foreign-born». 

As pointed out above, citizenship and country of birth are 
recorded in accordance with particulars furnished for the 
civic registration system. In the latter, dependencies, colo
nies, and mandates and trusteeship territories are classified 
under the mother country. It has been laid down that 
citizenship is, in principle, to relate to independent states 
that exist at the present time, while country of birth is to 
relate to conditions at the time of birth. However, in the 
population registration it has not been possible to take fully 
into account the widespread political and geographical chang
es of récent years; consequently there is some element of 
uncertainty in the figures recorded, especially in regard to 
country of birth. 

As in former censuses the administrative divisions used in 
this volume refer to conditions at the beginning of the 
following year, i.e. lst January 1976. 

Appendix 1 shows the extent of the counties on January 
1, 1976 and appendices 2 and 3 record the same information 
for the three biggest towns with their suburbs and for the 
A-regions. 

1) For administrative purposes Sweden is divided into 24 counties, 
278 communes and about 2 600 parishes. 
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Inledning 

Folk- och bostadsräkningen 1975 (FoB 75) bearbetas i ett 
antal avsnitt. 

Resultaten från räkningens demografiska avsnitt redovisar 
den mantalsskrivna befolkningens fördelning efter kön, ålder, 
civilstånd m m den 1 november 1975 för olika former av 
regional indelning. Uppgifterna bygger på SCBs register över 
totalbefolkningen (RTB). Registret är en kopia av länsstyrel
sernas personregister. RTB förnyas successivt med inkomna 
förändringar (aviseringar) som födelser, dödsfall och flytt
ningar i form av magnetband från länsstyrelserna via riks-
skatteverket. Länsstyrelserna aviseras ursprungligen av pas
torsämbetena (i Stockholm och Göteborg lokal skattemyn
dighet). Vid länsstyrelserna sker uppdatering av personregist
ret en gång per vecka. 

För att erhålla ett RTB över den mantalsskrivna befolk
ningen den 1 november 1975 har registret uppdaterats med 
aviseringar om födelser, dödsfall, civilståndsändringar och 
flyttningar som skett senast den 1 november 1975 och 
registrerats senast vecka 51 år 1975 vid länsstyrelserna. I 
aviseringar om ändringar av medborgarskap saknas uppgift 
om tidpunkt för medborgarskapsbytet varför endast avi
seringar före 1 november 1975 med tagits. En utförligare 
redogörelse har lämnats i Folk- och bostadsräkningen 1975 
del 3:1. 

Resultatet från det demografiska avsnittet publiceras i 
folk- och bostadsräkningen del 3:1-3. Del 3:1 innehåller 
folkmängdsuppgifter för kommuner och församlingar medan 
del 3:2 innehåller motsvarande uppgifter för tätorter. Förelig
gande del 3:3 innehåller uppgifter om folkmängd efter kön, 
ålder och civilstånd i hela riket mm. 

Förutom redovisningen för hela landet ges i denna del en 
regional redovisning som omfattar län, A-regioner, aggregat 
av tätorter, tätorter med mer än 50 000 invånare samt 
glesbygd. Förutsättningen för tätorts- och glesbygdsredovis
ningen är den på huvudsakligen ekonomisk karta utförda 
tätortsavgränsningen, som företagits i samband med räk
ningen. Utifrån avgränsningen på kartorna har ett magnet-
bandsregister över samtliga fastigheter innehållande 1970 års 
tätortskoder aktualiserats enligt den nya avgränsningen. Tät
ortskod eller glesbygdskod har sedan via en samköming 
överförts till samtliga individer i personregistret. En utförlig 
redogörelse för definitioner och metoder har lämnats i folk-
och bostadsräkningen 1975 del 3:2. 

För hela landet redovisas dessutom uppgifter om utländ
ska medborgare och utrikes födda personer. 

Övriga avsnitt i folk- och bostadsräkningen bygger främst 
på uppgifter som inhämtats direkt från allmänheten och 
fastighetsägarna på särskilda blanketter. Resultaten från dessa 
avsnitt, som kommer att redovisas i senare delar, avser 
huvudsakligen boendeförhållanden, sysselsättning, yrke, nä

ringsgren, pendling mellan bostad och arbetsplats samt in
komst. 

Det demografiska avsnittets uppgifter kommer att maski
nellt sammanföras med uppgifter från blankettmaterialet och 
med inkomstuppgifter. 

Tabellernas innehåll 
Tabellerna kan delas in i fyra huvudgrupper. Tabell 1 och 2 
innehåller uppgifter för hela riket, tabell 3 för län, tabellerna 
4 -9 för övriga regionala indelningar, omfattande storstads
områden, A-regioner, tätorter över 50 000 invånare, samt 
tätorter inom olika storleksklasser samt slutligen tabellerna 
10-16 rörande utländska medborgare och utrikes födda 
personer. 

I samtliga tabeller med åldersredovisning görs redovisning
en efter födelseår. Således omfattar gruppen 0-4 år personer 
födda 1971-1975, gruppen 5-9 år personer födda 
1966—1970 osv, oberoende av personens födelsedatum. Det 
bör särskilt observeras att barn födda efter 1 november 1975 
inte ingår i populationen. 

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, 
såsom förut nämnts, på uppgifter inom folkbokföringen. I 
folkbokföringen hänförs besittningar, kolonier samtmandat-
och förvaltarskapsområden till moderlandet. Medborgarskap 
skall i princip avse nu existerande, självständig statsbildning, 
under det att födelselandets benämning skall hänföras till 
förhållandena vid födelsetidpunkten. De omfattande poli
tiska och geografiska förändringar, som skett under senare 
tid, har emellertid ej i full utsträckning kunnat iakttas i 
folkbokföringen, varför de redovisade uppgifterna — i synner
het då beträffande födelselandet - är behäftade med en viss 
osäkerhet. 

Liksom vid tidigare räkningar avser i denna volym redo
visade indelningar förhållandena vid det påföljande årets 
ingång, dvs den 1 januari 1976. 

Vid fördelningen av befolkningen inom administrativa 
områden efter bosättning i tätorter och glesbygd har till ett 
områdes tätortsbefolkning räknats befolkningen i samtliga 
däri belägna tätorter och delar av tätorter. Vid en jämförelse 
mellan ett läns tätortsbefolkning enligt föreliggande del 3:3 
och summan av tätortsfolkmängden för länets tätorter enligt 
del 3:2 måste beaktas att i del 3:2 folkmängden i tätort, som 
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är delad på två län, helt räknats till det län som den större 
delen av tätortens befolkning tillhör. I tabell 7 lämnas dock 
länsuppgifter motsvarande redovisningen i del 3:2. 

Samtliga diagram har framställt vid Lunds universitets 
datacentral. 

I bilaga 1 finns en länskarta samt en redogörelse för 
indelningsändringar som berört länsgränser från 2 januari 
1971 till 1 januari 1976. Motsvarande uppgifter för storstads
områden och A-regioner finns i bilaga 2 respektive 3. 

Tabell A 
Åldersfördelning och folkökning i procent för tätorter, 
glesbygd och hela riket 1965-1975 
Age-distribution and population growth in percent in den-
sely and sparsely populated areas and in the whole country, 
1965-1975 

Tabell B 
Antal svenska medborgare, utländska 
medborgare samt antal utrikes födda 
1950-1975 
Swedish citizens, foreign citizens and 
foreign-born persons 1950—1975 
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Diagram 1 Folkmängd per km2 den 1 november 1975 
Population per km2 November 1, 1975 
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Diagram 2 Hela befolkningen efter kön, ålder och civilstånd den 1 november 1975. Relativ fördelning 
The whole population by sex, age and marital status November 1,1975. Relative distribution 
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Diagram 3 Utländska medborgare efter kön, ålder och födelseland den 1 november 1975. Relativ fördelning 
Aliens by sex, age and country of birth November 1, 1975. Relative distribution 

UTLÄNDSKA MEDBORGARE 1 NOVEMBER 1975 
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Diagram 4 Utrikes födda personer efter kön, ålder och medborgarskapsland den 1 november 1975. Relativ fördelning 
Foreign-born persons by sex, age and citizenship November 1,1975. Relative distribution 

UTRIKES FÖDDA PERSONER i NOVEMBER 1975 
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Diagram 5 Folkmängd efter kön och ålder i tätorter jämfört med hela riket den 1 november 1975 
Population by sex and age in the localities compared with the whole country November 1,1975 
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Diagram 6 Folkmängd efter kön och ålder i glesbygd jämfört med hela riket den 1 november 1975 
Population by sex and age in sparsely populated areas compared with the whole country November 1,1975 
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Tabell 1 Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i ettårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och glesbygd 
den 1 november 1975 
Population by sex, age (year of birth) in one-year groups and marital status in the whole country and in densely 
and sparsely populated areas November 1, 1975 
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Tabell 1 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i ettårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och 
glesbygd den 1 november 1975 
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glesbygd den 1 november 1975 
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Tabell 1 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i ettårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och 
glesbygd den 1 november 1975 
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Tabell 1 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i ettårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och 
glesbygd den 1 november 1975 
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Tabell 1 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i ettårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och 
glesbygd den 1 november 1975 
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Tabell 2 Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och glesbygd 
den 1 november 1975 
Population by sex, age (year of birth) in five-year groups and marital status in the whole country and in densely 
and sparsely populated areas November 1, 1975 
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Tabell 2 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och 
glesbygd den 1 november 1975 
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Tabell 2 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd i hela riket samt inom tätorter och 
glesbygd den 1 november 1975 
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Tabell 3 Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 november 
1975 
Population by sex, age (year of birth) in five-year groups and marital status by county 
November 1, 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 



30 

Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 



37 

Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 7975 



43 

Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 



48 

Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 



64 

Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 3 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) i femårsklasser och civilstånd, länsvis den 1 
november 1975 
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Tabell 4 Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 november 
1975 
Population by sex, age (year of birth) and marital status in the three biggest towns with 
suburbs November 1, 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 

november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 



81 

Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 
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Tabell 4 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i storstadsområdena den 1 
november 1975 



85 

Tabell 5 Folkmängd efter kön och civilstånd samt bosättning i tätort i A-regioner den 1 november 1975 
Population by sex and marital status and residence in localities in A-regions (aggregate of communes) November 
1,1975 
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Tabell 6 Folkmängd efter kön och ålder (födelseår) i A-regioner den 1 november 1975 
Population by sex and age (year of birth) in A-regions (aggregate of communes) November 1, 1975 
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Tabell 7 Antal tätorter och folkmängd inom tätorter av olika storleksklasser, länsvis den 1 november 1975 
Number and population of localities of different size-groups, by county November 1, 1975 
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Tabell 8 Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd inom tätorter av olika storleksklasser 
den 1 november 1975 
Population by sex, age (year of birth) and marital status in localities, by size of locality 
November 1,1975 
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Tabell 8 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd inom tätorter av olika storleks-
klasser den 1 november 1975 
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Tabell 8 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd inom tätorter av olika storleks-
klasser den 1 november 1975 
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Tabell 9 Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i tätorter med minst 50000 invånare 
den 1 november 1975 
Population by sex, age (year of birth) and marital status in localities with at least 50000 
inhabitants November 1, 1975 
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Tabell 9 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i tätorter med minst 50000 
invånare den 1 november 1975 
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Tabell 9 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i tätorter med minst 50000 
invånare den 1 november 1975 
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Tabell 9 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i tätorter med minst 50000 
invånare den 1 november 1975 
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Tabell 9 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i tätorter med minst 50000 
invånare den 1 november 1975 
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Tabell 9 (forts) Folkmängd efter kön, ålder (födelseår) och civilstånd i tätorter med minst 50000 
invånare den 1 november 1975 
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Tabell 10 Folkmängd efter födelseland, medborgarskap och kön den 1 november 1975 
Population by country of birth, citizenship and sex November 1,1975 



99 

Tabell 11 Utlänningar efter medborgarskap (samtliga länder) och kön den 1 november 1975 
Aliens by citizenship (all countries) and sex November 1, 1975 
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Tabell 12 Utlänningar efter kön, ålder (födelseår) och medborgarskap den 1 november 1975 
Aliens by sex, age (year of birth) and citizenship November 1,1975 
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Tabell 13 Utlänningar efter kön, födelseland och medborgarskap den 1 november 1975 
Aliens by sex, country of birth and citizenship November 1, 1975 
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Tabell 13 (forts) Utlänningar efter kön, födelseland och medborgarskap den 1 november 1975 
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Tabell 13 (forts) Utlänningar efter kön, födelseland och medborgarskap den 1 november 1975 
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Tabell 13 (forts) Utlänningar efter kön, födelseland och medborgarskap den 1 november 1975 
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Tabell 14 Utrikes födda personer efter kön, ålder (födelseår) och födelseland den 1 november 1975 
Foreign-born persons by sex, age (year of birth) and country of birth November 1, 1975 
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Tabell 15 Utrikes födda personer efter födelseland (samtliga länder) och kön den 1 november 1975 
Foreign-born persons by country of birth (all countries) and sex November 1,1975 
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Tabell 16 Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
Foreign-born persons by sex, citizenship and country of birth November 1,1975 
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Tabell 16 (forts) Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
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Tabell 16 (forts) Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
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Tabell 16 (forts) Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
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Tabell 16 (forts) Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
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Länsindelningen 1 januari 1976 
Extent of the counties January 1, 1976 
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Ändringar i länsindelningen 2 januari 1971 - 1 januari 1976 

01 Stockholms län 

Från Stockholms län överfördes tre områden till Uppsala län 1 januari 1974. Från 
Norrtälje kommun överfördes dels från Singö församling ett obebott område 
omfattande 1,3 km2 varav 1,3 km2 land till östhammars kommun och Hargs 
församling, dels från Ununge församling ett område med 8 invånare omfattande 
10,0 km2 varav 8,2 km2 land till Uppsala kommun och Bladåkra församling. Från 
Sigtuna kommun och Vidbo församling överfördes ett obebott område omfattan
de 0,2 km2 varav 0,2 km2 land till Uppsala kommun och Husby-Långhundra 
församling. 

Till Stockholms län överfördes 1 januari 1974 ett område från Uppsala län. Till 
Norrtälje kommun och Gottröra församling överfördes ett obebott område 
omfattande 0,2 km2 varav 0,2 km2 land från Uppsala kommun och Husby-Lång
hundra församling. 

03 Uppsala län 

Från Uppsala län överfördes 1 januari 1974 ett område till Stockholms län. Från 
Uppsala kommun och Husby-Långhundra församling överfördes ett obebott 
område omfattande 0,2 km2 varav 0,2 km2 land till Norrtälje kommun och 
Gottröra församling. 

Till Uppsala län överfördes tre områden från Stockholms län 1 januari 1974. Till 
östhammars kommun och Hargs församling överfördes ett obebott område 
omfattande 1,3 km2 varav 1,3 km2 land från Norrtälje kommun och Singö 
församling. Till Uppsala kommun och Bladåkra församling överfördes ett område 
med 8 invånare omfattande 10,0 km2 varav 8,2 km2 land från Norrtälje kommun 
och Ununge församling. Till Uppsala kommun och Husby-Långhundra församling 
överfördes ett obebott område omfattande 0,2 km2 varav 0,2 km2 land från 
Sigtuna kommun och Vidbo församling. 

06 Jönköpings län 

Från Jönköpings län överfördes fem församlingar till Hallands län 1 januari 1974. 
Hela tidigare Hylte kommun omfattande församlingarna Femsjö med 291 invånare 
omfattande 82,8 km2 varav 72,3 km2 land, Färgaryd med 3 898 invånare 
omfattande 96,5 km2 varav 90,3 km2 land samt Långaryd med 1 671 invånare 
omfattande 229,8 km2 varav 217,0 km2 land. Vidare överfördes från dåvarande 
Unnaryds kommun församlingarna Jälluntofta med 157 invånare omfattande 50,3 
km2 varav 41,1 km2 land samt Södra Unnaryd med 1 320 invånare omfattande 
215,6 km2 varav 166,7 km2 land. De överförda församlingarna bildade tillsam
mans med tidigare Torups kommun nuvarande Hylte kommun i Hallands län. 

07Kronobergs län 

Från Kronobergs län överfördes ett område till Hallands län 1 januari 1974. Från 
Ljungby kommun och Lidhults församling överfördes ett område med 16 invånare 
omfattande 7,0 km2 varav 6,8 km2 land till Hylte kommun och Femsjö 
församling. 

13 Hallands län 

Till Hallands län överfördes 1 januari 1974 fem församlingar från Jönköpings län. 
Till nuvarande Hylte kommun överfördes Femsjö församling med 291 invånare 
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omfattande 82,8 km2 varav 72,3 km2 land, Färgaryd med 3 898 invånare 
omfattande 96,5 km2 varav 90,3 km2 land samt Långaryds församling med 1 671 
invånare omfattande 229,8 km2 varav 217,0 km2 land från tidigare Hylte 
kommun i Jönköpings län. Till nuvarande Hylte kommun överfördes även 
Jälluntofta församling med 157 invånare omfattande 50,3 km2 varav 41,1 km2 

land och Södra Unnaryds församling med 1 320 invånare omfattande 215,6 km2 

varav 166,7 km2 land. De överförda församlingarna bildade tillsammans med 
tidigare Torups kommun nuvarande Hylte kommun i Hallands län. 

Till Hallands län överfördes ett område från Kronobergs län 1 januari 1974. Till 
Hylte kommun och Femsjö församling överfördes ett område med 16 invånare 
omfattande 7,0 km2 varav 6,8 km2 land från Ljungby kommun och Lidhults 
församling. 

15 Älvsborgs län 

Från Älvsborgs län överfördes fyra församlingar till Skaraborgs län 1 januari 1974. 
Från tidigare Redvägs kommun överfördes Fivlereds församling med 124 invånare 
omfattande 33,4 km2 varav 30,4 km2 land, Norra Åsarps församling med 846 
invånare omfattande 38,7 km2 varav 38,5 km2 land, Smula församling med 105 
invånare omfattande 9,9 km2 varav 9,8 km2 land samt Solberga församling med 
61 invånare omfattande 14,5 km2 varav 14,5 km2 land. De överförda försam
lingarna uppgick i Falköpings kommun. 

16 Skaraborgs län 

Från Skaraborgs län överfördes ett område till Örebro län 1 januari 1974. Från 
Karlsborgs kommun och Undenäs församling överfördes ett obebott område 
omfattande 0,3 km2 varav 0,3 km2 land till Laxå kommun och Tiveds församling. 

Till Skaraborgs län överfördes fyra församlingar från Älvsborgs län 1 januari 1974. 
Till Falköpings kommun överfördes Fivlereds församling med 124 invånare 
omfattande 33,4 km2 varav 30,4 km2 land, Norra Åsarps församling med 846 
invånare omfattande 38,7 km2 varav 38,5 km2 land, Smula församling med 105 
invånare omfattande 9,9 km2 varav 9,8 km2 land samt Solberga församling med 
61 invånare omfattande 14,5 km2 varav 14,5 km2 land. Församlingarna överför
des från tidigare Redvägs kommun. 

Till Skaraborgs län överfördes ett område från Örebro län 1 januari 1974. Till 
Karlsborgs kommun och Undenäs församling överfördes ett obebott område med 
okänd areal från Laxå kommun och Tiveds församling. 

18 Örebro län 

Från Örebro län överfördes en församling till Västmanlands län 1 januari 1974. 
Från tidigare Glanshammars kommun överfördes Götlunda församling med 1 310 
invånare omfattande 138,6 km2 varav 136,1 km2 land till Arboga kommun. 

Från Örebro län överfördes ett område till Skaraborgs län 1 januari 1974. Från 
Laxå kommun och Tiveds församling överfördes ett obebott område med okänd 
areal till Karlsborgs kommun och Undenäs församling. 

Till Örebro län överfördes ett område från Skaraborgs län 1 januari 1974. Till 
Laxå kommun och Tiveds församling överfördes ett obebott område omfattande 
0,3 km2 varav 0,3 km2 land från Karlsborgs kommun och Undenäs församling. 
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19 Västmanlands län 

Till Västmanlands län överfördes en församling från Örebro län 1 januari 1974. 
Till Arboga kommun överfördes Götlunda församling med 1 310 invånare omfat
tande 138,6 km2 varav 136,1 km2 land från tidigare Glanshammars kommun. 

22 Västernorrlands län 

Från Västernorrlands län överfördes tre församlingar till Jämtlands län 1 januari 
1974. Hela tidigare Fjällsjö kommun omfattande församlingarna Bodum med 
1 187 invånare omfattande 709,1 km2 varav 649,4 km2 land, Fjällsjö med 1 706 
invånare omfattande 805,1 km2 varav 740,6 km2 land samt Tåsjö med 2 829 
invånare omfattande 1 056,1 km2 varav 958,5 km2 land. De överförda försam
lingarna uppgick i nybildade Strömsunds kommun. 

23 Jämtlands län 

Till Jämtlands län överfördes tre församlingar från Västernorrlands län 1 januari 
1974. Till Strömsunds kommun överfördes Bodums församling med 1 187 
invånare omfattande 709,1 km2 varav 649,4 km2 land, Fjällsjö församling med 
1706 invånare omfattande 805,1 km2 varav 740,6 km2 land samt Tåsjö 
församling med 2 829 invånare omfattande 1 056,8 km2 varav 958,5 km2 land. 
De överförda församlingarna utgjorde tidigare Fjällsjö kommun. 
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Omfattningen av storstadsområdena 1 januari 1976 
Extent of the three biggest towns with suburbs January 1, 1976 

1 Stor-Stockholm 
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Storstadsområde Ingående kommuner (församlingar) enligt indelningen 1976—01—01 
Delområde 

I Stor-Stockholm Hela Stockholms län utom Norrtälje, Nynäshamn och Södertälje kommuner 

II Inre staden Adolf Fredriks, Engelbrekts, Essinge, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Högalids, Jakobs, Johan
nes, Katarina, Klara, Kungsholms, Maria Magdalena, Matteus, Oscars, Sankt Görans och Sofia 
församlingar samt Storkyrkoförsamlingen i Stockholms kommun 

12 Söderort Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, Skarpnäcks, Skärholmens och Vantörs församlingar i 

Stockholms kommun 

13 Västerort Bromma, Hässelby, Spånga, Vällingby och Västerleds församlingar i Stockholms kommun 

14 Norra förortskommunerna Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Sigtuna, SoUentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-
Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna och Vaxholm 

15 Södra förortskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Tyresö och Värmdö 
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2 Stor-Göteborg 

2 Stor-Göteborg Motsvarar Göteborgs A-region utom Alingsås och Vårgårda kommuner 

21 Göteborg Göteborgs kommun 

23 Norra Stor-Göteborg Kungälv, Stenungsund, Tjörn och öckerö, Göteborgs o Bohus län 

24 Nordöstra Stor-Göteborg Aie och Lerum, Älvsborgs län 

25 Sydöstra Stor-Göteborg Härryda, Mölndal och Partille, Göteborgs o Bohus län 

26 Södra Stor-Göteborg Kungsbacka, Hallands län 
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3 Stor-Malmö 

3 Stor-Malmö Motsvarar Malmö/Lund/Trelleborgs A-region och tillhör i sin helhet Malmöhus län 

31 Malmö Malmö kommun 

32 Lund Lunds kommun 

33 Trelleborg Trelleborgs kommun 

34 övriga kommuner Bara, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge 
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Ändringar i indelningen i storstadsområden 2 januari 1971 — 1 januari 1976 

I Stor-Stockholm har Essinge församling överförts från 13 Västerort till 11 Inre 
staden. 

I Stor-Göteborg har delområde 22 Askim-Styrsö upphört och överförts till 21 
Göteborg. 

I Stor-Göteborg har Rödbo församling överförts från 23 Norra Stor-Göteborg till 
21 Göteborg. 

I Stor-Malmö har Bonderups, Dalby, Genarps, Gödelövs, Hardeberga, Hällestads, 
Lyngby, Revinge, Silvåkra, Södra Sandby, Veberöds och Vombs församlingar 
överförts från 34 övriga kommuner till 32 Lund. 
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Omfattningen av A-regionerna 1 januari 1976 
Extent of A-regions (aggregate of communes) January 1, 1976 
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A-region Ingående kommuner (enligt indelningen 1976-01 -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 Västervik, 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 

24 Kristianstad Bromölla, Kristianstad och östra Göinge, Kristianstads 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 
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A-region Ingående kommuner (enligt indelningen 1976—01—01) samt län 

28 Malmö/Lund/Trelleborg Bara, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge, 

Malmöhus län 

29 Ystad/Simrishamn Simrishamn och Tomelilla, Kristianstads län samt 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 Aie, Alingsås, Lerum och Vårgårda, Älvsborgs län, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och öckerö, Göteborgs och Bohus län samt Kungsbacka, Hallands 
län 

34 Uddevalla Färgelanda, Älvsborgs län samt Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 

Uddevalla, Göteborgs och Bohus län 

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

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

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, Kopparbergs län 

53 Avesta/Hedemora Avesta och Hedemora, Kopparbergs län 
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Ändringar i indelningen i A-regioner 2 januari 1971 — 1 januari 1976 

Från 01 Stockholm/Södertälje A-region har församlingarna Trosa, Trosa-Vagn
härad och Västerljung överförts till 05 Nyköpings A-region. 

Från 31 Halmstads A-region har en del av Bolmsö församling (Bolmsö Västerland) 
överförts till 14 Värnamo A-region. 

Från 55 Mora A-region har Ore församling överförts till 52 Borlänge A-region. 

Utkom från trycket den 18 februari 1977 

A-region Ingående kommuner (enligt indelningen 1976-01-01) samt 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 Ange, 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 Östersund, 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 Åsele, 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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