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Statistiska centralbyrån framlägger härmed en redogörelse för befolkningsföränd
ringarna under åren 1961 — 1970. Redovisningen har utökats med ett omfattande 
historiskt material. De historiska uppgifterna har hämtats från Historisk statistik 

Förord för Sverige. Del 1. Befolkning. (SOS). Andra upplagan. 1720-1967. 
Målsättningen har varit att ge en sammanställning av folkmängden och dess 

Preface ändringsfaktorer under 1960-talet med hjälp av tidigare publicerad statistik. 
Uppgifterna i tabellerna 3.5 och 5.5 är dock inte tidigare publicerade. För 
utvecklingen i hela riket ges uppgifter för vart och ett av åren under 1960-talet 
samt uppgifter så långt tillbaka i tiden som möjligt, i regel till 1750. Redovisningen 
på länsnivå omfattar i alla tabeller utom en endast 1960-talet. 

Livslängdstabeller för årtiondet kommer att publiceras i en separat rapport med 
titeln Livslängdstabeller 1961 — 1970. (SOS). 

Denna rapport har redigerats av byrådirektör Erik Liljegren. För tabellarbetet 
har assistent Anna-Greth Fransson svarat. Rapporten har utarbetats vid SCBs 
produktionsfilial i Örebro. 

Stockholm i april 1974 

INGVAR OHLSSON 

Rune Tryggveson 
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Summary 

This report intends to summarize the population changes in 
Sweden during the period 1961-1970 for the whole count-
ry and the counties. The development on country-level has 
been seen in a further perspective and has been brought so 
far back in time as possible. As a source for the population 
changes up to 1960 inclusive, Historical Statistics of 
Sweden, Part 1, Population, Second Edition has been used. 
On county level, only population changes during the period 
1961—1970 are recorded, with one exception namely in 
table 2.3. 

In the nineteen-sixties two important changes were made 
concerning the statistics of the population. As from the 
record year of 1961, annual statistics on the internai 
migration are available based upon individual informations. 
The other change was made in connection with the 
changing of the Civil Registration to ADB in 1967, which 
made it possible for the SCB to compile the register över 
the total population (RTB) in the beginning of 1968. The 
RTB is brought up to date with information on changes 
with the help of magnetic tapes that the SCB obtains each 
week from the County Boards. 

1 Raw data 1961-1970 

The Raw data consisted up to 1967, of notifications of 
différent kinds with reports on changes of the number and 
composition of the population which successively were sent 
to the SCB from différent authorities. The reports were 
transferred to punch cards which then were converted to 
magnetic tapes for the production of the tables. 

In connection with the change of the Civil Records at 
the County Boards in 1967, which was mentioned earlier, 
the SCB compiled the RTB in the beginning of 1968. The 
register contains all persons who are entered into parish 

registers in Sweden. The SCB obtains each week on magne
tic tapes information on changes from the County Boards. 
The magnetic tapes are produced in connection with the 
updatings of the ADB registers belonging to the County 
Boards. The raw data for the updatings are the notified 
changes, which are supplied to the County Boards by the 
Parish Authorities and the Local Taxation Authorities in 
Stockholm and Gothenburg concerning birth, migration, 
death and changing of the marital status or the nationality. 
The SCB did also after 1967 obtain the parochial, so-called 
summarized, population reports from the Parish Authorities 
every year. During the years of 1967-1972 statistics were 
parallelly published, which were based partly on informa
tion from the RTB, partly on the summarized population 
reports. The information from the summarized population 
report has not been used in this volume. 

2 Definitions and changes of definitions 

2.1 Births 

The définition of live births hâve changed as from 1960 in 
accordance with international recomendations. Previously 
only breathing was regarded as a sign of life. 

As from 1960 other signs should also be taken into 
considération namely beating of the heart, pulsation of the 
umbilical cord and definite spontaneous movements of 
voluntary muscles. A still born child is defined as from 
1960, as a new-born child deceased after the end of the 
28th week of pregnancy, or when there is uncertainty of 
the time, has a length of at least 35 cm. Before 1960 the 
application was that a still born child should hâve a length 
of at least 35 cm. 

2.2 Newly married 

Concerning newly married the SCB receives an information 
on both spouses. This information also contains records of 
the person to whom the marriage is contracted (the con
traction partner). Up to 1967 inclusive, statistics of 
marriages were based only on the information on newly 
married women, i.e. married women who were registered in 
Sweden. 

Contracted marriages between a man registered in 
Sweden and a woman registered abroad were not included 
in the statistics, as the information of newly married men 
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was not adapted. As from 1968 information on both men 
and women was adapted. 

2.3 Newly divorced 

The statistics prior to 1968 concerned those divorces that 
were confirmed or settled in Swedish courts. From 1968 
the information on divorces is based upon the registers in 
the County Registers. The registrations are made for both 
the woman and the man in the same way as for newly 
married. 

2.4 Newly widowed 

The information on newly widowed was, prior to 1968, 
based upon the reported number of deceased men and 
women. This fact implied, among other things, that the 
widowed persons were not registered in cases where the 
deceased partner was not registered in Sweden, but the 
surviving was. From 1968 the statistics on newly widowed 
persons are based upon changes of the registration of the 
marital status in the County Registers. This fact implies, 
among other things, that the number of newly deceased 
widowed women not fully corresponds to the number of 
deceased married men during the same year. 

2.5 Changes of nationality 

Prior to 1968 naturalizations were recorded by the informa
tion from the National Immigration and Naturalization 
Board. From 1968 the County Boards give notifications on 
ail changes of nationality that hâve been registered in the 
County Registers. 

2.6 Migrations 

Up to the recording year of 1960 inclusive, no other 
statistics on the internai migration existed in the main, than 
the summarized information on the number of migrated 
persons that is included in the population report that the 
Parish Authorities compiled and reported to the SCB each 
year. As from the recording year of 1961, the SCB has had 
access to individual reports on migration on which were 
stated the parish of the in- and out-migration, and the âge 
and sex of the migrated person. Those migrations that hâve 

been recorded concern only migration across parish boar-
ders. Information on the migrations between the parishes in 
Stockholm and Gothenburg eas not available up to 1967 
inclusive. 

Concerning ail migrations (internai migrations, immigra
tion, emigration and transfers to and from the Résidence 
Unknown Register) it is valid as from 1968 that the 
registration date no longer has been obtainable. The time of 
migration has instead been defïned as the week of its 
registration at the County Board. The définition of internai 
migration is still only migration across parish boarders 
(correspondingly). This altération also implies that the 
migrations between the parishes in Stockholm and Gothen
burg are included in the records. 

For migration between the Nordic countries is since the 
lst of November 1969, applied that a certificate of migra
tion between the Nordic countries must exist. To be 
registered as an immigrant in Sweden in thèse cases, a 
certificate for migration from the country of out-migration 
must be shown. Then the authorities in the country of 
out-migration are informed that the person has been re
gistered as an immigrant in Sweden, and the person can 
then be removed from the register as an emigrant in the 
country of out-migration. The reverse situation cornes into 
effect when migration goes from Sweden to the other 
Nordic countries. This certificate of migration between the 
Nordic countries ought to imply an improvement of the 
statistics on migrations within the Nordic countries. 

Up to 1967 inclusive, all persons who had no fixed place 
of abode at two successive annual registration controis were 
transferred to a book of unknown persons (as from 1968 
the Résidence Unknown Register). As from 1968,however, 
it is valid that foreign citizens, who can no longer be 
presumed to live in Sweden, and Swedish citizens who 
according to reliable information at two successive annual 
registrations hâve a permanent abode abroad shall be 
de-registrated as emigrants. Transfers to the Recidence 
Unknown Register thus concern persons who hâve no fixed 
place of abode at two successive annual registration con-
trols, and there is no information available on the emigra
tion of the person. In most cases transfers from the 
Recidence Unknown Register concern persons returned to 
Sweden, but who never reported their emigration and 
consequently were transferred to the register. 
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2. 7 Population statistics 

In connection with the population census of 1960, the 
Parish Authorities accomplished a counting of all personal 
acts. The resuit concerned the registered population on 
1960-11-01. The population was then compiled with the 
population changes during November and December, to be 
valid for the registered population on 1960-12-31. At the 
turn of each year the population in communes and parishes 
was calculated through annual compilations based upon the 
summarized population reports. The population of the 
whole country and the counties was calculated accordingly 
with the help of the information on changes that was 
continually reported to the SCB from différent authorities. 

After the construction of the RTB in 1968, population 
statistics, based upon this information, was published. 
Statistics from the RTB concem the registered population 
in week 03 the year after the recorded year and hâve been 
published as valid on the 31st of December in the recorded 
year. The reason for awaiting week 03 in the following year 
is a certain lagging of the reporting system. Events which 
took place before a certain registration week, but were not 
reported until låter, do not affect the contents of the RTB. 
This condition as well as the fact that the registration date 
for migration cannot be obtained from the system, imply 
that the RTB cannot give an account for the registered 
population at a certain moment. The information which is 
obtained from the RTB corresponds fairly to the popula
tion registered at the end of the year. The coming into 
being of the RTB implied that the population concerning, 
among other things, âge and marital status, can be accoun-
ted for in more regional areas than previously. 

In this existing account the compiled population has 
been used during the period up to 1968 inclusive, and 
thereafter the population from the RTB has been used. 

3 Publications 

The forms of the publishing of the population and change 
statistics hâve varied during the nineteen-sixties. The pub
lishing has parfiy been in the series Sveriges Officiella 
Statistik (SOS), (Officiai Statistics of Sweden) and partly in 
the series Statistiska Meddelanden (SM), (Statistical Re
ports). 

Population reports from the summarized population 
accounts were published concerning the year 1961 in 

Folkmängden inom administrativa områden den 31 decem
ber 1961 (SOS), (Population in Administrative Districts on 
the 31st of December 1961). Corresponding reports for the 
period 1962-1966 were published in the SM series sub-
group Be. 

As from 1967, reports published in SOS are available 
under the title Folkmängd 31.12.19XX, del 1 (Population 
31.12.19XX, part 1), communes and parishes, and Folk
mängd 31.12.19XX, del 2, (Population 31.12.19XX, part 
2), co-operating communes, judicial districts and ecclesiasti-
cal subdivisions etc. 

The change statistics for the communes based upon the 
summarized population accounts were published for the 
year 1961 in Folkmängden inom administrativa områden 
den 31 december 1961 (SOS), (Population in Administra
tive Districts on the 31st of December 1961). Correspon
ding reports for the period 1962-1966 were published in 
the SM series subgroup Be. 

As from the recording year of 1967, the reports are 
published in Befolkningsförändringar 19XX, del 1 (SOS), 
(Population changes 19XX, part 1). 

Population changes based upon the individual informa
tions and the compiled population records, are published in 
the SOS series under the title Folkmängdens förändringar 
19XX (Population changes 19XX). As from 1967, corre
sponding reports are published in Folkmängd 31.12.19XX, 
del 3 (SOS), (Population 31.12.19XX, part 3) and in 
Befolkningsförändringar 19XX, del 3, (SOS), (Population 
changes 19XX, part 3). 

Reports on the migration between co-operating com
munes hâve been published in the SM series subgroup Be 
and are available for the years 1963-1966. Reports on the 
internai migration to and from the différent co-operating 
communes according to the sex and âge of the migrating 
person in five-year classes hâve been published in 
1961-1966 in the SM series subgroup Be. As from 1967, 
the migration statistics concerning co-operating communes 
are available in Befolkningsförändringar 19XX, del 2, 
(SOS), (Population changes 19XX, part 2). 
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Inledning 

Introduction 

Denna rapport avser att sammanfatta befolkningsföränd
ringarna under perioden 1961-1970 för riket och länen. 
Utvecklingen på riksnivå har setts i ett längre perspektiv och 
har förts så långt tillbaka i tiden som möjligt. Som källa för 
befolkningsförändringarna t o m 1960 har använts Historisk 
statistik för Sverige (SOS) del 1. Befolkning. Andra uppla
gan. På länsnivå redovisas endast befolkningsförändringar 
under perioden 1961-1970, med ett undantag nämligen i 
tabell 2.3. 

Under 1960-talet genomfördes två betydelsefulla föränd
ringar av befolkningsstatistiken. Från och med redovisnings-
året 1961 föreligger en årlig inrikes flyttningsstatistik base
rad på individuella uppgifter. Den andra förändringen ge
nomfördes i samband med att folkbokföringen vid läns
styrelserna lades om till ADB 1967, vilket möjliggjorde för 
SCB att sammanställa registret över totalbefolkningen 
(RTB) i början av 1968. Uppdateringen av RTB sker med 
hjälp av förändringsmeddelanden i form av magnetband 
som SCB erhåller veckovis från länsstyrelserna. 

1 Primärmaterial 1961 -1970 

Primärmaterialet bestod till och med 1967 av avier av olika 
slag med uppgifter om förändringar av befolkningens nume
rär och sammansättning som successivt insändes till SCB 
från olika myndigheter. Från länsstyrelserna inkom avier 
avseende födelser, vigslar, dödsfall och flyttningsbetyg, från 
pastorsämbetena kom förutom de summariska folkmängds
redogörelserna även dödsbevis. Från byrån för folkbokfö
ring (från 1964 Centrala folkbokförings- och uppbörds
nämnden, CFU) fick befolkningsstatistiken uppgifter om 
emigranter, immigranter, överförda från och till boken över 
obefintliga. Från byrån för rätts- och " ^ ' " ' " M ^ t ^ W k 
kom uppgifter om hemskillnader och äktenskapsskillnader. 

Vid den centrala statistiska bearbetningen överfördes upp
gifterna till hålkort för att sedan konverteras till magnet
band för tabellframställningen. 

I samband med den tidigare omnämnda omläggningen av 
folkbokföringen vid länsstyrelserna 1967 sammanställde 
SCB i början av 1968 registret över totalbefolkningen 
(RTB). Registret innehåller samtliga i Sverige kyrkobokför
da personer. SCB erhåller varje vecka ändringsmeddelanden 
i form av magnetband från länsstyrelserna. Magnetbanden 
framställs i samband med uppdateringen av länsstyrelsernas 
egna ADB-register. Primärmaterialet för uppdateringen är 
de av pastorsämbetena och den lokala skattemyndigheten 
till länsstyrelsen aviserade förändringarna som födelse, flytt
ning, dödsfall, civilstånds- eller nationalitetsändring. 

Även efter 1967 fick SCB vid varje årsskifte dock de 
församlingsvisa s k summariska folkmängdsredogörelserna 
från pastorsämbetena. Aren 1967—1972 publicerades pa
rallellt statistik baserad dels på uppgifter från RTB, dels på 
den summariska folkmängdsredovisningen. 

Primärmaterialet för tabellerna i denna rapport utgöres 
för perioden 1961—1967 av de tidigare omnämnda avierna 
som insändes direkt till SCB och för perioden 1968-1970 
av de magnetband med ändringsmeddelanden som SCB 
erhåller från länsstyrelserna. Uppgifterna från den summa
riska folkmängdsredogörelsen har inte använts. 

2 Definitioner och definitionsändringar 

2.1 Födda 

Redovisningen av födda förändrades 1955. Tidigare års 
statistik grundades på barnaföderskor som statistisk enhet. 
För att få antalet födda måste till antalet barnaföderskor 
adderas antalet flerbörder, dvs plus en för tvillingar, plus två 
för trillingar osv. Antalet levande födda erhölls genom att 
från totala antalet födda dra bort antalet dödfödda. Från 
1955 utgör födda barn den statistiska enheten. 

Definitionen på levande födda har fr o m 1960 ändrats i 
enlighet med internationella rekommendationer. Tidigare 
räknades endast andning som tecken på liv. F rom 1960 
skall även hänsyn tas till andra tecken såsom hjärtslag, 
pulsationer i navelsträngen och tydliga spontana rörelser av 
skelettmuskulaturen. Med dödfött barn avses from 1960 
nyfödd, som avlidit efter utgången av tjugoåttonde ha
vandeskapsveckan eller, vid ovisshet om tiden, mäter minst 
35 cm i längd. Före i960 gällde att ett dödfött barn skulle 
mäta minst 35 cm i längd. 



14 

2.2 Nyblivna gifta 

För nyblivna gifta erhåller SCB en avisering för vardera den 
nyblivna gifta kvinnan och för den nyblivna gifta mannen. 
Aviseringarna innehåller uppgifter även om den som man 
ingått äktenskap med (sambandspersonen). T o m 1967 
grundades statistiken över vigslar enbart på aviseringen för 
nyblivna gifta kvinnor, dvs i Sverige kyrkobokförda vigda 
kvinnor. Ingångna äktenskap mellan en i Sverige skriven 
man och en i utlandet skriven kvinna kom ej med i 
statistiken eftersom aviseringarna för nyblivna gifta män 
inte bearbetades. Från 1968 bearbetades uppgifter för både 
män och kvinnor. 

2.3 Nyblivna frånskilda 

Statistiken före 1968 avsåg vid svensk domstol avgjorda 
eller stadfästa skilsmässor. Från 1968 bygger uppgifterna 
om skilsmässor på registreringen i länsregistren. Registre
ringarna sker för både kvinnan och mannen på samma sätt 
som för nyblivna gifta. Statistiken över bl a anledningen till 
skilsmässan och om hemskillnaden baserades även efter 
1968 på uppgifter från byrån för rätts- och socialvårdssta
tistiken. 

2.4 Nyblivna änkor och änklingar 

Uppgifterna om nyblivna änkor och änklingar byggde före 
1968 på antalet anmälda döda gifta kvinnor respektive män. 
Detta innebar bl a att änke- respektive änklingsblivande ej 
registrades för de fall där den avlidne partnern i ett 
äktenskap ej var skriven i Sverige men den kvarlevande var 
det. Från 1968 bygger statistiken över nyblivna änkor 
respektive änklingar på ändringar av civilståndsregistrering
en i länsregistren. Detta innebär bl a att antalet nyblivna 
änkor ej exakt överensstämmer med antalet under året 
avlidna gifta män. 

2.5 Nationalitetsändringar 

Före 1968 redovisades naturaliseringar enligt statens in
vandrarverks (förutvarande statens utlänningskommission) 
uppgifter. Från 1968 aviserar länsstyrelserna samtliga natio
nalitetsändringar som har registrerats i länsregistren. 

2.6 Flyttningar 

T o m redovisningsåret 1960 fanns i huvudsak ingen annan 
statistik över den inrikes omflyttningen än de summariska 
uppgifter om antalet flyttade som ingår i den folkmängdsre
dogörelse som pastorsämbetena årligen upprättat och insänt 
till SCB. Från och med redovisningsåret 1961 har SCB haft 
tillgång till samtliga flyttningsbetyg, på vilka angavs in- och 
utflyttningsförsamling samt de flyttandes kön och ålder. De 
flyttningar som redovisats avser endast flyttningar över 
församlingsgräns. Uppgifter om flyttningar mellan försam
lingar i Stockholm och Göteborg saknades dock. 

För samtliga flyttningar (inrikes flyttningar, immigra
tion, emigration och överföringar från och till obefintligre
gistret) gäller f rom 1968 att kyrkobokföringstidpunkten 
inte längre har kunnat erhållas. Flyttningstidpunkten har i 
stället definierats som registreringsveckan vid länsdatakon-
toret. Som inrikes flyttning definieras fortfarande endast 
flyttningar över församlingsgräns (motsvarande). Omlägg
ningen innebär även att flyttningarna mellan församlingar i 
Stockholm och Göteborg ingår i redovisningen. 

För flyttningar inom Norden gäller sedan 1969—10-01 
att internordiskt flyttningsbevis skall förekomma. För att 
bli registrerad som invandrare i Sverige måste i sådana fall 
ett flyttningsbevis förevisas från utflyttningslandet. Däref
ter underrättas folkbokföringsmyndigheten i utflyttnings
landet om att personen blivit registrerad som invandrare, 
varefter personen avförs som utvandrare i utflyttningslan
det. Motsvarande gäller vid utvandring från Sverige till 
övriga nordiska länder. Det internordiska flyttningsbeviset 
bör innebära en kvalitetsförbättring för flyttningsstatistiken 
inom Norden. 

T o m 1967 överfördes alla personer som saknade känt 
hemvist vid två på varandra följande mantalsskrivningar till 
bok över obefintliga (fr o m 1968 obefintligregistret). 
F r o m 1968 gäller emellertid, att utländsk medborgare, 
som enligt vad man kan anta ej längre är bosatt i Sverige 
och svensk medborgare, som enligt säkra upplysningar vid 
två mantalsskrivningar i följd är stadigvarande bosatt i 
utlandet, skall avregistreras som emigrant. Till obefintligre
gistret överförs således personer som vid två mantalsskriv
ningar i följd saknar känt hemvist och upplysning saknas 
om att personen utvandrat, överföring från obefintligregist
ret avser i de flesta fall personer som flyttat tillbaka till 
Sverige men vid utflyttningen från landet inte anmält detta 
och därför överförts till obefintligregistret. 
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2.7 Folkmängdsredovisningen 

I samband med 1960 års folk- och bostadsräkning genom
förde pastorsämbetena en räkning av samtliga personakter. 
Resultatet avsåg den mantalsskrivna befolkningen 
1960-11-01. Folkmängden framskrevs sedan med befolk
ningsförändringarna under november och december för att 
avse den kyrkobokförda befolkningen 1960-12—31. Ge
nom årliga framskrivningar baserade på de summariska 
folkmängdsredogörelserna beräknades folkmängden i kom
muner och församlingar vid följande årsskiften. Folk
mängden i hela riket och länen beräknades på motsvarande 
sätt med hjälp av de ändringsavier som kontinuerligt insänts 
till SCB från olika myndigheter. 

Efter RTBs uppbyggnad 1968 publicerades folkmängds
statistik baserad på dessa uppgifter. Statistiken från RTB 
avser den registrerade befolkningen vecka 03 året efter 
redovisningsåret och har publicerats som gällande den 31 
december redovisningsåret. Anledningen till att man invän
tar vecka 03 året därpå är en viss eftersläpning i rapporte
ringssystemet. Eftersom registret förnyas successivt skall 
RTB i princip innehålla exakt samma uppgifter om antalet 
personer,.civilståndsförhållanden m m som dataregistren på 
samtliga lähsdatakontor. Händelser som inträffat före en 
viss registreringsvecka men som rapporteras först senare 
inverkar inte på innehållet i RTB. Detta förhållande liksom 
att kyrkobokföringsdatum för flyttningar inte kan erhållas i 
systemet, gör att RTB inte kan redovisa den kyrkobokförda 
eller mantalsskrivna befolkningen vid någon viss tidpunkt. 
De ur RTB framtagna uppgifterna överensstämmer dock 
tämligen väl med kyrkobokförda befolkningen vid årsskif
tet. Tillkomsten av RTB medförde att folkmängden efter 
bl a ålder och civilstånd kan redovisas på fler regionala 
områden än tidigare. 

Folkmängdsuppgifter baserade på de summariska folk
mängdsredogörelserna publicerades t o m årsskiftet 
1972/73, då den församlingsvisa rapporteringen upphörde. 
Uppgifterna från de summariska folkmängdsredogörelserna 
har varit de officiella folkmängdsuppgifterna för försam
lingar, kommuner och län. Uppgifterna från summarisk 
folkmängdsredogörelse ger endast en uppdelning på kön. 
För att kunna fördela folkmängden på ålder, kön och 
civilstånd måste den framräknade folkmängden användas 

och efter 1967 de ur RTB framtagna siffrorna, överens
stämmelsen mellan framräknad folkmängd och folkmäng
den från de summariska folkmängdsredogörelserna var un
der perioden 1961-1967 god. År 1967 värden framräkna
de befolkningen endast 930 färre än vad som redovisades i 
den summariska folkmängdsredogörelsen. Den erhållna 
RTB-folkmängden 1968 uppgick till 3 337 färre än den 
folkmängd som erhölls genom framskrivning. 

I föreliggande redovisning har den framräknade folk
mängden använts under perioden t o m 1968 och därefter 
har folkmängden från RTB använts. 

3 Publikationer 

Formerna för folkmängds- och förändringsstatistikens pub
licering har varierat under 1960-talet. Publiceringen har dels 
skett i serien Sveriges officiella statistik (SOS), dels i serien 
Statistiska meddelanden (SM). 

Folkmängdsuppgifter från de summariska folkmängdsre
dogörelserna publicerades avseende 1961 i Folkmängden 
inom administrativa områden den 31 december 1961 
(SOS). Motsvarande uppgifter för perioden 1962-1966 
utgavs i SM-serien undergrupp Be. Se följande tablå. 

Fr o m 1967 finns uppgifter publicerade i SOS under 
titeln Folkmängd 31.12.19XX. Del 1, kommuner och för
samlingar samt Folkmängd 31.12.19XX. Del 2, kommun
block, judiciella och kyrkliga indelningar m m. 

Förändringsstatistiken för kommuner baserad på de sum
mariska folkmängdsredogörelserna publicerades för år 1961 
i Folkmängden inom administrativa områden den 31 
december 1961 (SOS). För perioden 1962-1966 finns 
uppgifterna i SM-serien undergrupp Be enligt följande tablå. 
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Fr o m redovisningäåret 1967 återfinns uppgifterna i 
Befolkningsförändringar 19XX. (SOS). Del 1. 

Förändringsdata baserade på de individuella aviseringar-
na samt de framräknade folkmängdsuppgifterna återfinns 
för åren 1961-1966 i SOS-serien under titeln Folk

mängdens förändringar. Fr o m 1967 finns motsvarande 
uppgifter från RTB-systemet i Folkmängd 31.12.19XX. 
(SOS). Del 3 och i Befolkningsförändringar 19XX. (SOS). 
Del 3. 

Uppgifter om flyttningar mellan kommunblock har pub
licerats i SM-serien undergrupp Be och finns för åren 
1963-1966 i resp 1965:17, 1966:13, 1966:18 samt 
1967:20. Uppgifter om inrikes flyttning till och från de 
olika kommunblocken efter de flyttandes kön och ålder i 
femårsklasser har publicerats 1961—1966 i SM-serien under
grupp Be i resp 1965:9, 1965:13, 1965:14, 1966:12, 
1966:18 och 1967:20. F r o m 1967 finns flyttningsstatisti
ken för kommunblock i Befolkningsförändringar 19XX. 
(SOS). Del 2. 
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TABELLER 

folknin&sförundritifiar 1961—2970 



18 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Diagram 1 Folkmängd efter kön och ålder 31 december 1750, 1800, 1850, 1900, 
1950 och 1970. Relativ fördelning 
Population by sex and age Dec. 31, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950 and 1970. 
Relative distribution 



19 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Diagram 2 Ålderssammansättningen hos Sveriges befolkning 1750—1970. Procen
tuell fördelning 
Age-structure of the Swedish population 1750—1970. Relative distribution 



20 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Diagram 3 Civilståndssammansättningen bland kvinnor 31 december 1920, 1940, 
1960 och 1970 



21 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Marital status of women Dec. 31, 1920, 1940, 1960 and 1970 



22 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Diagram 4 Antal invånare per km2 land länsvis 1970-12-31 
Density of population by county Dec. 31, 1970 



23 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd 1750-1970 
Population by sex and marital status 1750-1970 



24 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.2 Folkmängd efter ålder 31 december 1750-1970 
Population by age Dec. 31, 1750-1970 



25 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.3 Folkmängd efter ålder 31 december 1750-1970. Relativ fördelning 
Population by age Dec. 31, 1750-1970. Relative distribution 



26 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.4 Medelfolkmängd efter kön, civilstånd och ålder i femårsklasser 
1961-1970 
Mean population by sex, marital status and age in five-year groups 1961—1970 

Tabell 1.5 Folkmängd länsvis vid periodens början och slut samt medelfolkmängd 
1961-1970 
Population by county at the beginning of the period and at the end of the period 
and mean population 1961—1970 



27 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.6 Utländska medborgare efter medborgarskap 1880-1970 
Foreign citizens by citizenship 1880-1970 



28 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Diagram 5 Befolkningsutvecklingen 1750—1970 
Population development 1750—1970 



29 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Diagram 6 Antal födda, döda, immigranter och emigranter årligen 1961—1970 
Number of births, deaths, immigrants and emigrants yearly 1961 — 1970 



30 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Diagram 7 Folkökning länsvis 1961—1970 
Population increase by county 1961 — 1970 



31 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Diagram 8 Naturlig folkökning och flyttningsöverskott länsvis 1961-1970 
Natural increase of population and excess of migration by county 1961—1970 



32 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Diagram 9 Befolkningsutvecklingen 1960-1965 
Population development 1960-1965 

DIAGRAMMET VISAR FOLKMÄNGDENS RELATIVA FÖRÄNDRINGAR INOM AVSTÅNDET 30 KM FRÄN MÄTPUNKTERNA. BEFOLKNINGEN 
1960 = 100. KÄLLA: ERUS LÄGESRAPPORT REGIONALPOL IT I SK FORSKNING OCH STÖDVERKSAMHET 1965-1971. 



33 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Diagram 10 Befolkningsutvecklingen 1965-1970 
Population development 1965—1970 

DIAGRAMMET VISAR FOLKMÄNGDENS RELATIVA FÖRÄNDRINGAR INOM AVSTÅNDET 30 KM FRÄN MÄTPUNKTERNA. BEFOLKNINGEN 
1965 = 100. KÄLLA: ERUS LÄGESRAPPORT REGIONALPOLITISK FORSKNING OCH STÖDVERKSAMHET 1965-1971. 



34 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.1 Befolkningsförändringar i sammandrag 1750-1970 
Summary of vital events 1750-1970 

ANM: UPPGIFTERNA FÖR TIOÅRSPERIODERNA ÄR ÄRLIGA MEDELTAL. FOLKÖKNINGEN HAR BERÄKNATS SOM SKILLNADEN MELLAN 
FOLKMÄNGDEN VID PERIODENS CARETS) SLUT OCH BÖRJAN. DEN BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN FOLKÖKNINGEN OCH 
SUMMAN AV ÄNDRINGSFAKTORERNA BEROR FÖRUTOM PÄ SMÄRRE REDOVISNINGSBRISTER I DEN INRIKES OMFLYTTNINGEN PA ÖVER
FÖRINGAR FRÄN OCH TILL BOKEN ÖVER OBEFINTLIGA. 



35 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.2 Befolkningsförändringar i sammandrag 1750-1970. Relativa tal 
Summary of vital events 1750—1970. Relative distributions 

ANM: UPPGIFTERNA FÖR TIOÅRSPERIODERNA ÄR ÄRLIGA MEDELTAL. FOLKÖKNINGEN HAR BERÄKNATS SOM SKILLNADEN MELLAN 
FOLKMÄNGDEN VID PERIODENS (ÅRETS) SLUT OCH BÖRJAN. DEN BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN FOLKÖKNINGEN OCH 
SUMMAN AV ÄNDRINGSFAKTORERNA BEROR FÖRUTOM PÂ SMÄRRE REDOVISNINGSBRISTER I DEN INRIKES OMFLYTTNINGEN PA ÖVER
FÖRINGAR FRÄN OCH TILL BOKEN ÖVER OBEFINTLIGA. 



36 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.3 Befolkningsförändringar i sammandrag länsvis för tioårsperioderna 
1921-1970 

1) INKLUSIVE INDELNINGSÄNDRINGAR SAMT ÖVERFÖRINGAR FRÄN OCH TILL OB. 



37 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Summary of vital events by county in the decades 1921-1970 

1) INKLUSIVE INDELNINGSÄNDRINGAR SAMT ÖVERFÖRINGAR FRÄN OCH TILL OB. 



38 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



39 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.4 Folkökning länsvis 1961-1970 
Increase of population by county 1961-1970 



40 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.5 Befolkningsförändringar länsvis 1961—1970 



41 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Vital events by county 1961-1970 



42 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



43 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



44 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



45 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



46 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



47 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



48 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



49 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

4 — Befolkningsförändringar 1961—1970 



50 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



51 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



52 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



53 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



54 3 FÖDDA 

Diagram 11 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal 1750-1970 



55 3 FÖDDA 

Age-specific fertility rates 1750-1970 



56 3 FÖDDA 

Tabell 3.1 Levande födda och dödfödda 1751-1970 
Live and still births 1751-1970 



57 3 FÖDDA 

Tabell 3.2 Levande födda efter moderns födelseår 1961-1970 
Live births by year of birth of mother 1961-1970 
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Tabell 3.3 Levande födda efter moderns ålder 1961 -1970 
Live births by age of mother 1961-1970 
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Tabell 3.4 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal, samtliga kvinnor 1751 -1970 
Age-specific fertility rates, all women 1751-1970 
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Tabell 3.5 Observerad fruktsamhet i kohorterna 1920-1955 t o m 1970 
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Fertility in the birth cohorts 1920-1955 up to 1970 
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Tabell 3.6 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis 
1961-1970 
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Live and still births by sex and age of mother by county 1961-1970 
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5 — Befolkningsföräadrinear 1QÛ1 1970 
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Diagram 12 Spädbarnsdödligheten 1751-1970 
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Tabell 4.1 Dödstal efter kön och ålder 1751-1970 
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Deaths rates by sex and age 1751-1970 
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Tabell 4.2 Döda efter födelseår, dödsår och kön 1961-1970 
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Deaths by year of birth, year of death and sex 1961-1970 
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Tabell 4.3 Döda efter kön 1751-1970 
Deaths by sex 1751-1970 
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Tabell 4.4 Spädbarnsdödlighet efter kön 1931-1970 
Infant mortality rates by sex 1931-1970 
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Tabell 4.5 Döda under första levnadsåret efter kön och ålder 1961 -1970 
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Deaths in the first year of life by sex and age 1961-1970 
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Diagram 13 Nyblivna gifta kvinnor i första gifte efter ålder på 1000 ogifta och 
nyblivna gifta kvinnor i omgifte efter ålder på 1000 änkor och frånskilda 
1961-1970 
Age-specific first marriage rates and re-marriage rates of women 1961—1970 

6 — Befolknineaförändrinear 1961—1970 
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Tabell 5.1 Giftermål och äktenskapsskillnader 1801-1970 
Marriages and divorces 1801-1970 
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Tabell 5.2 Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 av 
medelfolkmängden ogifta i samma åldrar 1861-1970 
First marriages by sex and age per 1000 single persons 1861-1970 
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Tabell 5.3 Nyblivna gifta efter kön, ålder och tidigare civilstånd 1961—1970 
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Newly married by sex, age and previous marital status 1961—1970 
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Tabell 5.4 Nyblivna gifta efter kön, födelseår och tidigare civilstånd 1961-1970 
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Newly married by sex, year of birth and previous marital status 1961 — 1970 
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Tabell 5.5 Nyblivna gifta efter makarnas ålder och kyrkobokföringsort länsvis 
1961-1970 
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Newly married by age and county 1961 — 1970 
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Tabell 5.6 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och födelseår 
1961-1970 
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Newly widowed by sex and year of birth 1961-1970 
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8 — BeJolknmeaförändzinear 1961—797^ 
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Tabell 5.7 Nyblivna frånskilda efter äktenskapets varaktighet 1961 -1970 
Newly divorced by duration of marriage 1961-1970 

Tabell 5.8 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 
1961-1970 
Age-specific divorce rates of women 1961-1970 

ANM: INDELNINGAR I ÅLDERSKLASSER HAR FÖR AREN 1963 OCH 1967 VARIT FELAKTIGA I TIDIGARE PUBLICERAD STATISTIK. 
FÖR 1963 HAR UPPGIFTERNA. I ÅLDERS INTERVALLEN 25~29 OCH 30-3t OMRÄKNATS. FÖR 1967 HAR UPPGIFTERNA OMRÄKNATS FÖR 
SAMTLIGA INTERVALL. 
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Diagram 14 Nettomigration, årsmedeltal för femårsperioder 1851—1970 
Net migration 1851-1970 

Diagram 15 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1961-1970 
Immigrants and emigrants by citizenship 1961-1970 



120 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.1 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter 
1961-1970 
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Internai migration between counties and immigrants and emigrants 1961-1970 

9 — Befolkningsförändringar 1961—1970 
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Tabell 6.2 Inrikes in- och utflyttning, länsvis 1961-1970 
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Internai migration by county 1961-1970 
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Tabell 6.3 Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851 -1970 



125 6 FLYTTNINGAR 

Immigrants and emigrants by sex and marital status 1851-1970 

10 — Befolkningsförändringar 1961—1970 
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Tabell 6.4 Immigranter och emigranter efter kön och ålder 1961-1970 



127 6 FLYTTNINGAR 

Immigrants and emigrants by sex and age 1961-1970 
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Tabell 6.5 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1961-1970 
Immigrants and emigrants by citizenship 1961-1970 
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Tabell 6.6 Immigranter och emigranter efter länder 1961-1970 
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Immigrants and emigrants by country 1961-1970 
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Tabell 6.7 Immigranter och emigranter länsvis 1961-1970 
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Immigrants and emigrants by county 1961—1970 
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Tabell 6.8 Överfördafrån och till obefintligregistret efter kön och medborgarskap 
1961-1970 
Persons transferred from and to the »residence unknown» register by sex and 
citizenship 1961-1970 



135 7 NATIONALITETSÄNDRINGAR 

Tabell 7.1 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande 
medborgarskap 1961-19701 

Aliens becoming naturalized citizens by previous citizenship 1961—1970 

1) UPPGIFTERNA I DENNA TABELL GRUNDAR SIG PA STATISTIK UTARBETAD AV STATENS INVANDRARVERK., 
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Utkom från trycket den 10 maj 1974 
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